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คํานํา 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการเรียนการสอนวิชา การวิเคราะหอาหาร (Food analysis) ในระดับ
ปริญญาตรี วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะหอาหาร เชน การวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทาง
เคมีของอาหาร การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณในวัตถุดิบที่นํามาแปรรูปอาหาร
และในผลิตภัณฑอาหารตางๆ มีบทปฏิบัติการทั้งหมด 8 ปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตรที่รับผิดชอบปฏิบัติการวิชา การวิเคราะหอาหาร มีหนาที่เตรียมปฏิบัติการ
ไดแก เตรียมตัวอยาง อุปกรณ เครื่องแกว สารเคมี สารละลาย และ เครื่องมือวิทยาศาสตร              
อีกทั้งนักวิทยาศาสตรยังมีหนาที่ใหคําแนะนําดานเทคนิคการวิเคราะห และ เทคนิคการใชเครื่องมือ 
ใหแกนักศึกษา  จากหนาที่ที่ ตอง รับผิดชอบผูขอจึงไดจัดทํ าคูมือการเตรียมปฏิบัติการ                   
วิชา การวิเคราะหอาหารเพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน การทําคูมือการเตรียมปฏิบัติการนี้ ผูขอได
รวบรวมจากประสบการณที่ผูขอไดปฏิบัติงานมานาน และ ผูขอไดรับความรูจากการเขารวม
ฝกอบรมรวมถึงไดศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เนื้อหาในคูมือจะประกอบดวย 
ขั้นตอนวิธีการเตรียมปฏิบัติการ   ขอเสนอแนะ  ขอควรระวัง และ วิธีการแกไขปญหาที่เกิดจากการ
เตรียมปฏิบัติการ และ การทําปฏิบัติการ  การเตรียมปฏิบัติการวิชา การวิเคราะหอาหารจะอางอิง
ตามคูมือปฏิบัติการ  การวิเคราะหอาหารที่เรียบเรียงโดย อาจารยศรัล  วรุณพันธ วรางคณา  เตมียะ
และ อัจฉรา   เทียมภักดี ฉบับแกไข ปการศึกษา 2548 

ผูขอหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเตรียมปฏิบัติการเลมนี้จะเปนประโยชนแก  อาจารย 
นักวิทยาศาสตร นักศึกษา และผูปฏิบัติงานทางดานนี้ รวมถึงเกิดประโยชนแกสาขาวิชาฯ และ      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หากมีขอเสนอแนะที่ทําใหคูมือเตรียมปฏิบัติการเลมนี้มีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น ผูขอยินดี และ พรอมนํามาปรับปรุง 

                      
              วรางคณา   เตมียะ 
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ปฏิบัติการที่ 1 
การวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร 

 
จุดประสงคของการทดลอง  

ใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหารไดแก ปริมาณความชื้น  
คา Water activity (aw) เถา โปรตีน ไขมัน เสนใย คารโบไฮเดรต และ คํานวณคาพลังงานไดอยาง
ถูกตอง   
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
การเตรียมปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร นักวิทยาศาสตร

ที่รับผิดชอบวิชาตองเตรียมความพรอมของตัวอยางอาหาร สารเคมี สารละลาย อุปกรณ เครื่องแกว
และเครื่องมือตางๆ  รวมถึงมีหนาที่ใหคําแนะนําดานเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และ
เทคนิคในการวิเคราะหทางเคมีใหแกนักศึกษา โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน  แยกเปนขอๆ ดังนี้  
 

1. การเตรียมตัวอยาง 
ตัวอยางอาหารที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร ตองเปนตัวอยางที่มี

สวนประกอบของน้ํา เถา โปรตีน ไขมัน เสนใย คารโบไฮเดรต  และควรเปนตัวอยางอาหารที่แหง 
เนื่องจากใชวิธี Soxhlet ในการวิเคราะหปริมาณไขมัน วิธีนี้เหมาะสําหรับใชวิเคราะหไขมัน         
ในตัวอยางที่ปราศจากน้ํา หรือตัวอยางที่แหง เชน เมล็ดดอกทานตะวัน ถ่ัวตางๆ งา อาหารบดผสม
ผัก ขนมที่มีสวนประกอบของผัก อาหารที่มีการเสริมเสนใยเปนตน นักศึกษาแตละกลุมจะได
ตัวอยางปริมาณ 100-200 กรัม หลังจากนั้นบันทึกรายละเอียดบนขวดตัวอยางดวยปากกาเคมี ดังนี้   

- ช่ือกลุม  
- ช่ือตัวอยาง  
-   รายการที่ทําการวิเคราะห คือ คา Water activity ปริมาณความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน 

เสนใย คารโบไฮเดรต  และ คาพลังงาน   
นําตัวอยางทั้งหมดใสในขวดเก็บตัวอยางนําไปจัดเรียงไวในหองปฏิบัติการเคมี เพื่อใหนักศึกษา

ทําการทดลองตอไป 
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2. การเตรียมสารเคมี และ สารละลาย 
2.1  การเตรียมสารเคมี และ สารละลายสําหรับ วิเคราะหปริมาณโปรตีนโดยวิธีเจลดาหล 

(Kjeldahl Method) 
 1) สารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) ความเขมขน 40 % 

1.1) ช่ัง Sodium hydroxide ประมาณ 800 กรัม  ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 1 ตําแหนง                    
ใสในบีกเกอรขนาด 2000 มิลลิลิตร 

1.2) เติมน้ํากล่ันประมาณ 1500 มิลลิลิตร โดยตองใสถุงมือกันสารเคมีและทําใน          
ตูดูดควันเพราะ Sodium hydroxide มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจ 

1.3) คนตลอดเวลาจนละลาย  ทิ้งไวใหสารละลายเย็นลง จากนั้นจึงปรับปริมาตร       
ใหครบ 2000 มิลลิลิตร ซ่ึงถาปรับปริมาตรในขณะที่สารละลายยังรอนอยูจะได
ปริมาตรมากกวาความเปนจริง ทําใหความเขมขนของสารละลายที่ไดนอยกวา
ความเปนจริง 

1.4) เก็บในขวดสารเคมี  (ใชดินสอเขียนปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย ไดแก                  
ช่ือสารละลาย  ความเขมขน  วันที่เตรียม  ช่ือผูเตรียม แลวใชเทปใสปดทับปาย
แสดงรายละเอียดของสารละลายอีกครั้ง เพื่อปองกันน้ําและสารละลาย) 

 2) สารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) ความเขมขน 10 % 
2.1) ช่ัง Sodium hydroxide ประมาณ 200 กรัม  ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 1 ตําแหนง                    

ใสใน บีกเกอรขนาด 2000 มิลลิลิตร 
2.2) เติมน้ํากล่ันประมาณ 1000 มิลลิลิตร โดยตองใสถุงมือกันสารเคมี และทําใน         

ตูดูดควัน  
2.3) คนตลอดเวลาจนละลาย ทิ้งไวใหสารละลายเย็นลง จากนั้นจึงปรับปริมาตรใหครบ 

2000 มิลลิลิตร ซ่ึงถาปรับปริมาตรในขณะที่สารละลายยังรอนอยู จะไดปริมาตร
มากกวาความเปนจริง ความเขมขนของสารละลายที่ไดนอยกวาความเปนจริง 

2.4) เก็บในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 
3)  สารละลาย Boric acid (H3BO3) ความเขมขน 4 % 

3.1)  ช่ัง Boric acid จํานวน 40 กรัม ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 2  ตําแหนง ใสลงในบีกเกอร    
ขนาด 250 มิลลิลิตร 

3.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 1000 มิลลิลิตร นําไปอุนเพื่อใหสารละลายหมด หรือใช     
Hot plate Stirrer กวนจนละลาย 
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3.3)  ปรับปริมาตรของสารละลายใหครบ 1000 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น 
3.4)  เก็บในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

4)  สารละลาย Screened methyl red indicator (C15H15N3O2) 
4.1) ช่ัง Methyl red จํานวน 0.0169 กรัม  ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนงใสใน        

บีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร 
4.2) ช่ัง Bromocresol green  จํานวน  0.083 กรัม  ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง               

ใสในบีกเกอรใบเดิม 
4.3) เติม Ethyl alcohol ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ผสมสารละลายใหเขากัน  
4.4) เก็บในขวดอินดิเคเตอร ติดปายแสดงรายละเอียดของอินดิเคเตอร 

5)  คะตะลิสตผสม (Catalyst mixture)  
5.1) ช่ัง Sodium sulfate (Na2SO4)  จํานวน 800 กรัม  
5.2) ช่ัง Copper sulfate (CuSO4) จํานวน 32 กรัม 
5.3) ช่ัง Selenium dioxide (SeO2) จํานวน 6 กรัม ทั้งหมดชั่งดวยเครื่องชั่งทศนิยม           

2  ตําแหนง 
5.4) นําสารในขอ 5.1-5.3 ผสมใหเขากัน เก็บไวในขวดใสสารเคมี ติดปายแสดง

รายละเอียดของคะตะลิสต 
6)  สารละลาย Potassium hydrogen phthalate (C8H5KO4)  ความเขมขน 0.1 M 
      (สารละลายปฐมภูมิ) 

6.1)  นํา  Potassium hydrogen phthalate ประมาณ 5 กรัม  อบใหแหงทีอุ่ณหภูม ิ       
100 องศาเซลเซียส  นาน 2 ช่ัวโมง ทิ้งใหเยน็ในโถดูดความชื้น    

6.2)  ช่ัง Potassium hydrogen phthalate ใหไดน้ําหนกัทีแ่นนอน 4.1049 กรัม            
โดยใชเครื่องชัง่ทศนิยม 4 ตําแหนง ใสในบกีเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร 

6.3)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 150 มิลลิลิตร คนใหละลาย เทใสขวดปรับปริมาตร                      
ขนาด 200 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ัน 

6.4)  เก็บในขวดเก็บสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 
7)  สารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) ความเขมขน 0.1 M (สารละลายทุติยภูมิ) 

7.1) ช่ัง Sodium hydroxide ประมาณ 4 กรัม  ละลายน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร  
        น้ํากลั่นที่ใชตองผานการตมใหเดือด เพื่อกําจัดกาซ Carbon dioxide (CO2)           

และตั้งทิ้งไวใหเย็น ถาใชน้ํากลั่น ที่ไมผานการตมจะทําใหเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 

 2 NaOH + CO2   →   Na2CO3 + H2O  ทําใหสารละลายดางแกเปลี่ยนเปนดางออน 
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7.2)  ใสในขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น  
7.3)  นําไปหาความเขมขนที่แนนอนดวย Potassium hydrogen phthalate 0.1 M 
7.4)  เก็บในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

8)  สารละลาย Hydrochloric acid (HCl) ความเขมขน 0.1 M (สารละลายตติยภูมิ) 
8.1)  ปเปต Hydrochloric acid ปริมาตร 8.3 มิลลิลิตร  
8.2) เติมในน้ํากลั่นประมาณ 200 มิลลิลิตร คนใหสารละลายเขากัน 
8.3) เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด  1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น 
8.4) นําไปหาความเขมขนที่แนนอนดวย Sodium hydroxide ความเขมขน 0.1 M  

ที่ผานการ หาความเขมขนที่แนนอน แลว 
8.5)  เก็บในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

9)  สารละลาย Phenolphthalein (C20H14O4) ความเขมขน 1 % 
9.1) ช่ัง Phenolphthalein 1 กรัม โดยใชเครื่องชัง่ทศนิยม 2 ตําแหนง ใสในบกีเกอร              

100 มิลลิลิตร  
9.2) เติม Ethanol 95 %  จํานวน 60 มิลลิลิตร คนใหละลาย 
9.3) ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น 
9.4) เก็บในขวดอินดิเคเตอรสีชา ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

            ในการทําปฏิบัติการนักวิทยาศาสตรตองใหคําแนะนําแกนักศึกษาใหรูถึงวิธีหาความเขมขน      
ที่แนนอนของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ และสารละลายตติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
 

วิธีการ หาความเขมขนท่ีแนนอนของสารละลาย Sodium hydroxide  ความเขมขน 0.1 M 
 ปเปต Sodium hydroxide  ที่เตรียมในขอ 7) มา 10 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด        

125 มิลลิลิตรไทเทรตดวยสารละลาย Potassium hydrogen phthalate เขมขน 0.1 M ที่เตรียมใน     
ขอ 6) ใช Phenolphthalein เขมขน 1 % เปนอินดิเคเตอร โดยเติมอินดิเคเตอรประมาณ 2-3 หยด      
จุดยุติเปล่ียนจากสีชมพูเปนไมมีสี บันทึกปริมาตร Potassium hydrogen phthalate ที่ใชโดยทําซ้ํา      
3 คร้ัง นําคาเฉลี่ยที่ไดไปคํานวณ  

 

จากสูตร   M1V1  =   M2V2

  M1     หมายถึง   ความเขมขนของ  Potassium hydrogen phthalate หนวยเปนโมล/ลิตร (M) 
M2     หมายถึง   ความเขมขนของ Sodium hydroxide  หนวยเปนโมล/ลิตร (M) 
V1      หมายถึง   ปริมาตรของ Potassium hydrogen phthalate ที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร (ml) 
V2      หมายถึง   ปริมาตรของ Sodium hydroxide  ที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร (ml) 
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วิธีการ หาความเขมขนท่ีแนนอน สารละลาย Hydrochloric acid  เขมขน 0.1 M  
ปเปต Hydrochloric acid ที่เตรียมในขอ 8) มา 10 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด 125 

มิลลิลิตรไทเทรตดวยสารละลาย Sodium hydroxide ที่ทราบความเขมขนที่แนนอน ในขอ 7)                       
ใช Phenolphthalein เขมขน 1 % เปนอินดิเคเตอร โดยเติมอินดิเคเตอรประมาณ 2-3 หยด จุดยุติ
เปลี่ยนจากไมมีสีเปนสีชมพูออน บันทึกปริมาตร Sodium hydroxide ที่ใช โดยทําซ้ํา 3 ครั้ง            
นําคาเฉลี่ยที่ไปคํานวณ    

 

จากสูตร   M1V1     =      M2V2

M1    หมายถึง     ความเขมขนของ Sodium hydroxide หนวยเปนโมล/ลิตร (M) 
M2    หมายถึง     ความเขมขนของ Hydrochloric acid หนวยเปนโมล/ลิตร (M) 
V1     หมายถึง     ปริมาตรของ Sodium hydroxide ที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร (ml) 
V2     หมายถึง     ปริมาตรของ Hydrochloric acid ที่ใช หนวยเปนมิลลิลิตร (ml) 
 

2.2  การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหปริมาณเสนใย  โดยวิธีการยอยดวยกรดและดาง 
 1)  สารละลาย Sulfuric acid (H2SO4) ความเขมขน 1.25 % (w/v) หรือ 0.255±0.005 N 

1.1)  ปเปต Sulfuric acid ปริมาตร 15.1 มิลลิลิตร 
1.2) เทใสน้ํากลั่นจํานวน 1000 มิลลิลิตร อยางชาๆ  คนสารละลายใหเขากัน  

(การเตรียมกรดตองเติมกรดลงน้ํา เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยารุนแรง) 
1.3) เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 2000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น 
1.4) เก็บในขวดสีชาเพื่อปองกันแสง ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

 2)  สารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) ความเขมขน 1.25 % (w/v) หรือ 0.313±0.005 N  
2.1)  ช่ัง Sodium hydroxide 25.25 กรัม ใสในบีกเกอร ขนาด 250 มิลลิลิตร โดยทําใน 
          ตูดูดควัน 
2.2)  เติมน้ํากลั่นจํานวน 200 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
2.3)  เทลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 2000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น 
2.4)  เก็บในขวดสีชาเพื่อปองกันแสง ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

3) Ethanol (C2H5OH) ความเขมขน 95 % ประมาณ 100 มิลลิลิตร 
4) กระดาษลิตมัส 
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2.3  การเตรียมสารเคมี สําหรับวิเคราะหปริมาณไขมัน  โดยวิธีโรส-กอตตเลียบ 
           (Rose-gottlieb) 

1) Ammonium hydroxide (NH4OH) ประมาณ 100 มิลลิลิตร 
2) Ethanol (C2H5OH) ความเขมขน 95 % ประมาณ 100 มิลลิลิตร 
3) Petroleum ether ประมาณ 1000 มิลลิลิตร 
4) Diethyl Ether ประมาณ 1000 มิลลิลิตร 
 

2.4  การเตรียมสารเคมีสําหรับวิเคราะหปริมาณไขมันโดยวิธี Soxhlet  
    Petroleum ether ประมาณ 1000 มิลลิลิตร 

 

3. การเตรียมอุปกรณ และ เคร่ืองแกว  
ใหนักศึกษาทุกกลุมเบิกตูอุปกรณ และเครื่องแกว  เพื่อใชในการทําปฏิบัติการทั้ง  8 ปฏิบัติการ

ตลอดทั้งเทอม กลุมละ 1 ตู (รายการอุปกรณ และเครื่องแกวในตู ดังแสดง ในภาคผนวก ข)            
แตเนื่องจากตูในหองปฏิบัติการมีขนาดเล็ก สามารถบรรจุไดเพียงอุปกรณและเครื่องแกวพื้นฐาน
เทานั้น ดังนั้นในการทําปฏิบัติการจะตองเตรียมอุปกรณ และเครื่องแกวที่มีขนาดใหญ หรือมจีาํนวน
จํากัดในหองปฏิบัติการเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาตามความจําเปนในแตละปฏิบัติการเชน การเตรียม
ปฏิบัติการนี้ตองเตรียมอุปกรณ และเครื่องแกวเพิ่มเติมใหนักศึกษาแตละกลุมดังนี้   

 

3.1  ขวดใสตัวอยาง 1    ขวด 
3.2  ตลับวัดคา aw  2    ตลับ 
3.3  ขวดกนกลมขนาด 250 มิลลิลิตร   1    ขวด 
3.4  ขวดกนกลมขนาด 500 มิลลิลิตร   2    ขวด 
3.5  บีกเกอรทรงสูงชนิด ขนาด 600 มิลลิลิตร 2    อัน 
3.6  Buchner funnel เสนผาศูนยกลาง 9 เซนติเมตร 1    อัน 
3.7  Suction flask ขนาด 500 มิลลิลิตร 1    อัน 

 

4.  การเตรียมเคร่ืองมือ 
การเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตรใหพรอม และมีประสิทธิภาพ จะชวยลดปญหาในขณะทํา

ปฏิบัติการ ซ่ึงนักศึกษาสามารถใชงานเครื่องมือไดงาย และสะดวกขึ้น  ทําใหสามารถดําเนินการ   
ไดอยางตอเนื่อง และเสร็จภายในเวลาที่กําหนด   การเตรียมเครื่องมือสําหรับปฏิบัติการมีเทคนิค
และวิธีการดังนี้ 
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4.1   เคร่ืองชั่งทศนิยม 4  ตําแหนง  จํานวน  3  เคร่ือง 
        ตรวจสอบเครื่องชั่งทศนิยม 4  ตําแหนง ยี่หอ Sartorius รุน CP 224 S ดังรูป 1.1 วาตั้งได

ระดับหรือไม โดยดูจากลูกน้ํา  ถาลูกน้ําไมตรงใหปรับขาเครื่องชั่งจนลูกน้ําอยูตรงกลาง และ ทําการ 
Internal calibrate เครื่องช่ัง โดยกดปุม Cal คางไวประมาณ 5 วินาที เครื่องชั่งจะ Calibrate โดยใช
ตุมน้ําหนักภายในเครื่อง   จากนั้นรอใหหนาจอเครื่องชั่งแสดงตัวเลข 0.0000 g  หากเครื่องชั่ง    ไม
สามารถ Internal calibrateได   หนาจอจะแสดงอักษร C  แสดงวาภายในเครื่องอาจมีสารเคมี หรือ 
ตัวอยางอาหารตกลงไป  ใหแกะจานรองชั่งน้ําหนักออก แลวใชแปรงปดเบาๆ ภายในเครื่อง         
ใหสะอาด   จากนั้นทําการ Internal calibrate อีกครั้ง เมื่อทํา Internal calibrate เสร็จใหนําตุมน้ําหนัก
มาตรฐานขนาด 10 และ 50 กรัม ทดลองชั่งน้ําหนัก เพื่อตรวจสอบความแมนยําของเครื่องชั่งอีกครั้ง 

 

 
 

รูป 1.1  เครื่องชั่งทศนิยม 4  ตําแหนง ยี่หอ Sartorius รุน CP 224 S 
 

4.2   ตูอบลมรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) จํานวน  1  เคร่ือง 
        ในปฏิบัติการนี้จะใชตูอบลมรอนแบบไฟฟายี่หอ Memmert  ซ่ึงมีลักษณะดังรูป 1.2     

ในการวิเคราะหปริมาณความชื้น เถา เสนใย และ ไขมัน  จึงตองตั้งอุณหภูมิของตูอบใหได           
100  องศาเซลเซียส    จากการใชตูอบเพื่อวิเคราะหตัวอยางจํานวนมาก  ทําใหตองใชพื้นที่ภายใน
ตูอบในการวางตัวอยาง อีกทั้งตูอบเครื่องนี้ยังใชในการทําปฏิบัติการอีกหลายวิชา   ดังนั้น             
เพื่อปองกันปญหาพื้นที่วางตัวอยางภายในตูอบไมเพียงพอ   กอนเริ่มทําปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร
ตองตรวจสอบพื้นที่วางภายในตูอบ  หากพบวาพื้นที่วางภายในตูอบไมเพียงพอ  ใหติดตอนักศึกษา
ที่ใชตูอบเก็บตัวอยางที่ทดลองเสร็จเพื่อนําตัวอยางออกจากตูอบ และ ทําการจัดวางตัวอยางภายใน
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ตูอบใหมใหเปนระเบียบ  ปองกันการสลับตัวอยางภายในตูอบ และ ใหมีพื้นที่วางภายในตูอบ
เพียงพอตอการทําปฏิบัติการ  

 

 

รูป 1.2  ตูอบลมรอนแบบไฟฟา  ยี่หอ Memmert 
 

4.3 โถดูดความชื้น (Desiccator) จํานวน  4  โถ 
           โถดูดความชื้นใชสําหรับเก็บตัวอยางที่ผานการอบแหงจากตูอบลมรอนแบบไฟฟา     

และใชเก็บตัวอยางที่ผานการเผาเถาจากเตาเผา ตัวอยางที่ผานการอบแหง หรือผานการเผาจะมี
ปริมาณความชื้นต่ํามาก ทําใหตัวอยางเหลานี้สามารถดูดความชื้นกลับจากอากาศไดงาย   ดังนั้น  
เพื่อปองกันการดูดความชื้นกลับของตัวอยางจะตองเก็บตัวอยางไวในโถดูดความชื้นที่บรรจุสารที่มี
คุณสมบัติในการดูดความชื้นได  ซ่ึงในหองปฏิบัติการเลือกใชซิลิกาเจลเปนสารดูดความชื้น 
เนื่องจากซิลิกาเจลมีราคาถูก  หาซื้อไดงาย และดูแลรักษางาย  เพื่อใหโถดูดความชื้นมีประสิทธิภาพ           
ในการดูดความชื้นไดดี   กอนเริ่มทําปฏิบัติการนักวิทยาศาสตรตองตรวจสอบสภาพของซิลิกาเจล
วาสามารถดูดความชื้นไดดีหรือไม  ซ่ึงสังเกตไดจากลักษณะสีของซิลิกาเจล  ถาซิลิกาเจลมีสีฟาเขม
ดังรูป 1.3 แสดงวามีประสิทธิภาพดีสามารถดูดความชื้นไดมาก  แตถาซิลิกาเจลมีสีฟาจางหรือมีสี
ชมพูอมมวงดังรูป 1.4 แสดงวาซิลิกาเจลเริ่มเสื่อมสภาพ สามารถดูดความชื้นไดนอยลง วิธีการแกไข
ใหนําซิลิกาเจลที่เสื่อมสภาพไปอบไลความชื้นที่ตูอบลมรอนแบบไฟฟาจนซิลิกาเจลมีสีฟาเขม     
จึงนํากลับมาใชงานใหม  

 

                                          
 

                            รูป 1.3  สีของซิลิกาเจลที่ดี        รูป 1.4  สีของซิลิกาเจลที่เสื่อมสภาพ 
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4.4   เตาเผา (Muffle furnace) จํานวน  2  เคร่ือง 
        เตาเผาในหองปฏิบัติการเคมี มีทั้งหมด  2  เครื่อง คือ เตาเผายี่หอ Carbolite มีลักษณะดัง

รูป 1.5 และ เตาเผายี่หอ Thermolyne รุน 1500  มีลักษณะดังรูป 1.6  ปฏิบัติการนี้จะใชเตาเผา ยี่หอ 
Thermolyne รุน 1500 ในการเผาตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาปริมาณเถา โดยใชอุณหภูมิในการหาเผา
ตัวอยาง  525 - 550 องศาเซลเซียส  สวนเตาเผายี่หอ Carbolite จะใชเผาตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณ
เสนใยซึ่งจะใชอุณหภูมิในการเผา  550  ± 25 องศาเซลเซียส   จะเห็นไดวาเตาเผาทั้ง 2 เครื่อง จะตอง
ตั้งอุณหภูมิในการเผาสูง  ดังนั้นกอนเริ่มทําปฏิบัติการนักวิทยาศาสตรควรเปดเตาเผากอนประมาณ 
1 ช่ัวโมง  เพื่อใหเตาเผามีอุณหภูมิสูงตามที่ตองการ  

 

                
 

 รูป 1.5  เตาเผา ยี่หอ Carbolite                                  รูป 1.6 เตาเผา ยี่หอ Thermolyne 
          

       4.5  เตาหลุมใหความรอน (Heating mental) จํานวน  6   เคร่ือง 
    เตาหลุมใหความรอนใชในการกลั่นหาไขมันในตัวอยางโดยวิธี Soxhlet  เตาหลุม             

ใหความรอนที่ใชในหองปฏิบัติการจะเปนแบบปรับอุณหภูมิ โดยการเลื่อนปุมปรับอุณหภูมิไปยัง
ตัวเลขตั้งแต 1-10  ดังแสดงในรูป 1.7 และ 1.8 อุณหภูมิของเตาหลุมจะเพิ่มมากขึ้นถาตัวเลขเพิ่ม   
จึงเปนการยากที่จะบอกไดวาเตาหลุมใหความรอนที่อุณหภูมิเทาใด  ตองอาศัยประสบการณ       
ของผูใชงาน หรือ ตองเปลี่ยนขวดใสตัวอยางเปนแบบ 2 คอ เพื่อใหสวมกับคอนเดนเซอร และ ใส
เทอรโมมิเตอร เพื่อสามารถดูอุณหภูมิได  จากประสบการณ พบวาการกลั่นหาไขมันโดยวิธี Soxhlet 
ตองเล่ือนปุมปรับอุณหภูมิที่ระดับ 4 – 5  จึงจะไดความรอนที่พอดีในการกลั่น สามารถสังเกต      
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ไดจากการหมุนเวียนของตัวทําละลายที่ใชสกัดหาไขมันที่หมุนเวียนในชุดกลั่นไดในเวลา              
ที่เหมาะสม  อีกทั้งยังเคยทดลองวัดอุณหภูมิที่ความรอนดังกลาว พบวามีอุณหภูมิประมาณ 40 – 50  
องศาเซลเซียส  ขึ้นอยูกับเตาหลุมแตละอัน สอดคลองกับจุดเดือดของปโตรเลียมอีเทอร ซ่ึงใชเปน 
ตัวทําละลายในการสกัดไขมัน มีจุดเดือดที่ 40 - 60 องศาเซลเซียส                                            
 

                  
 

    รูป 1.7  เตาหลุมใหความรอน ย่ีหอ Isopad            รูป 1.8 ปุมปรับอุณหภูมิของเตาหลุมใหความรอน                        
 

4.6  ถังน้ําหลอเย็น (Cooling bath) จํานวน 1  เคร่ือง 
     ถังน้ําหลอเย็น คือ ถังน้ําที่บรรจุน้ําหลอเย็นสามารถตั้งอุณหภูมิได ตั้งแต 0 - 40 องศา

เซลเซียส  มีปมทําหนาที่ปลอยน้ําออกจากถังน้ําหลอเย็นไปยังชุดกลั่น ลักษณะของถังน้ําหลอเย็น 
ดังแสดงในรูป 1.9   ในปฏิบัติการนี้ใชถังน้ําหลอเย็นเพื่อใหความเย็นแกคอนเดนเซอรชุดกลั่น 
Soxhlet  การกลั่นแบบ Soxhlet  จะใหความรอนแกตัวทําละลายเพื่อใหกลายเปนไอ และ เมื่อไอ 
ของตัวทําละลายสัมผัสถูกน้ําหลอเย็นที่บริเวณคอนเดนเซอร  จะเปลี่ยนเปนของเหลวอีกครั้ง 
หลังจากตัวทําละลายไดเปล่ียนเปนของเหลวจะทําหนาที่สกัดไขมันออกจากตัวอยาง  เมื่อครบ
รอบตัวทําละลายจะถูกใหความรอน และ กลายเปนไออีกครั้ง หมุนเวียนอยางนี้จนครบเวลาที่สกัด 
ในปฏิบัติการนี้ถังน้ําหลอเย็นตองใหความเย็นแกคอนเดนเซอรชุดกลั่น Soxhlet จํานวนถึง 6 ชุด   
ถาความเย็นของน้ําหลอเย็นไมเพียงพอจะทําใหไอของตัวทําละลายระเหยออกจากชุดกล่ัน  
กอใหเกิดอันตรายแกผูทดลอง  และทําใหตัวทําละลายที่ใชสกัดมีปริมาณนอยลง สงผลให
ประสิทธิภาพการสกัดไขมันในตัวอยางลดลงตามไปดวย  จากประสบการณยังพบวาถาจํานวน
คอนเดนเซอรของชุดกล่ัน Soxhlet มี 6 ชุด  ควรตั้งอุณหภูมิของถังน้ําหลอเย็นไวที่  10 องศา
เซลเซียส เพราะที่อุณหภูมินี้สามารถควบคุมไอของตัวทําละลายไมใหระเหยออกจากชุดกลั่นได 
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ทั้งนี้หากจํานวนคอนเดนเซอรชุดกลั่นมีมากขึ้นควรลดอุณหภูมิของถังน้ําหลอเย็นลง และในทาง
กลับกันถาจํานวนคอนเดนเซอรชุดกลั่นมีนอยลง สามารถเพิ่มอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นได 

 

 
รูป 1.9  ถังน้ําหลอเย็น ยี่หอ Boss tech 

 

4.7  เตาใหความรอน (Hot plate) จํานวน  10  เคร่ือง 
       ปฏิบัติการนี้จะใชเตาใหความรอนในการเผาตัวอยางเพื่อหาเถา และใชตมตัวอยางเพื่อหา     

เสนใย  เตาใหความรอนในหองปฏิบัติการมี 2 แบบคือ เตาใหความรอน (Hot plate) เปนเตาที่จะให
ความรอนอยางเดียว ดังแสดงในรูป 1.10 และ เตาใหความรอนที่กวนสารละลายได (Hot plate 
stirrer) ดังแสดงในรูป 1.11 เตาใหความรอนทั้ง 2 แบบ ใหความรอนไดสูงแตกตางกัน Hot plate 
สามารถใหความรอนไดสูงกวาจึงเหมาะสําหรับใชในการเผาตัวอยาง  เพื่อหาปริมาณเถา สวน    
Hot plate stirrer จะใหความรอนไดต่ํากวาจึงเหมาะสําหรับตมตัวอยางเพื่อหาปริมาณเสนใย     
เพราะใชความรอนในการตมไมสูงมาก และ สามารถกวนสารละลายในขณะที่ตมไดดวย ดังนั้น
กอนเริ่มทําปฏิบัติการควรอธิบายขอจํากัดของเตาแตละชนิดใหแกนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาใชเตา
ใหความรอนไดเหมาะสมกับการวิเคราะห  ทําใหสามารถทําปฏิบัติการไดเร็ว และ สะดวกขึ้น 

 

                     
   รูป 1.10  Hot plate ยี่หอ E.G.O                         รูป 1.11 Hot plate stirrer ยี่หอ Heidolph 
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4.8  ชุดกลั่น Soxhlet  จํานวน  6  ชุด 
       การติดตั้งชุดกลั่น Soxhlet ใหติดตั้งดังรูป 1.12 และทุกครั้งกอนใชชุดกลั่น Soxhlet        

ควรตรวจดูความสะอาดและสภาพทั่วไปของชุดกล่ัน Soxhletใหเรียบรอย ที่ผานมาชุดกล่ัน Soxhlet 
มีการใชงานเปนประจําโดยนักศึกษา จึงทําใหสกปรกและมีรอยราวไดงาย หากพบวาสกปรกใหทํา
ความสะอาดทันที เพื่อปองกันการอุดตันของทอผานตัวทําละลาย  และหากพบวาชุดกล่ันมีรอยราว 
หรือแตก ใหรีบนําไปซอมแซม เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชใหม   

 

 
 

รูป 1.12  ชุดกลั่น Soxhlet 
จากรูป 1.12 เมื่อติดตั้งชุดกล่ัน Soxhlet เสร็จ ใหนําทอน้ําออกของถังน้ําหลอเย็นตอกับ 

ทอดานลางของคอนเดนเซอรของชุดกล่ัน Soxhlet ชุดที่ 1   จากนั้นตอสายยางจากทอดานบน             
ของคอนเดนเซอร ชุดที่ 1 ไปยังทอดานลางของคอนเดนเซอร ชุดที่ 2  ตอสายยางในลักษณะนี้ไป
เร่ือยๆ จนถึงคอนเดนเซอรตัวสุดทาย   ใหนําทอน้ําเขาของถังน้ําหลอเย็นตอที่ทอดานบน                 
ของคอนเดนเซอรตัวสุดทายแลวทดลองเปดปมน้ําหลอเย็นเพื่อตรวจสอยรอยรั่วของทอและสายยาง  
ขอควรระวัง ทอน้ําเขาและทอน้ําออกของถังน้ําหลอเย็นมีน้ําหนักมาก ดังนั้นเมื่อติดตั้งชุดกลั่น 
Soxhlet เสร็จ  ใหนําวัสดุที่มีน้ําหนักวางทับฐานของ Stand ที่ใชหนีบชุดกล่ันไว เพื่อปองกันไมให
ชุดกลั่น Soxhlet ลม 
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4.9  เคร่ืองวัดคา Water activity (aw) จํานวน 1 เคร่ือง 
          เครื่องวัดคา Water activity ที่ใช คือ ยี่หอ Aqualab มีลักษณะดังรูป 1.13  ทุกครั้งกอน  

ใชงานควรเปดเครื่องทิ้งไวประมาณ  30 นาที จากนั้นทําการ Calibrate เครื่องดวยเกลือมาตรฐาน  
สําหรับการเตรียมตัวอยางเพื่อวัดคา Water activity ตัวอยางตองมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิของ
เครื่อง  ดังนั้นควรเตรียมตัวอยางใสในตลับวัดกอน จากนั้นนําตลับวัดวางไวบริเวณขางๆ เครื่อง 
เพื่อใหอุณหภูมิของตัวอยางและเครื่องมีคาใกลเคียงกัน ทําใหสามารถวัดคา Water activity ได
รวดเร็วขึ้น 

 
 

 
 

       รูป 1.13  เครื่องวัดคา Water activity ยีห่อ Aqualab  
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4.10 ชุดยอยโปรตีน (Protein digestion unit) จํานวน  1  เคร่ือง         
ชุดยอยโปรตีน ยี่หอ VELP ประกอบดวย เตาหลุมใหความรอนจํานวน 6 หลุม มีหนาที่

ใหความรอนที่อุณหภูมิ  250-420 องศาเซลเซียล เพื่อใหตัวอยางที่มี Sulfuric acid และคะตะลิสต 
ถูกยอย  ดังปฏิกิริยา 

 

ตัวอยางที่มีสารประกอบไนโตรเจน + H2SO4  CO2     +  H2O + (NH4) 2SO4  +  SO2
  

   CO2 น้ํา และ SO2 ที่เกิดขึ้นจะถูกเครื่อง Vacuum pump ดูดมาเก็บในถังบรรจุ 
Sodium hydroxide ความเขมขน 10 %  เพื่อปรับสภาพใหเปนกลาง  

 

 
 

รูป 1.14  ชุดยอยโปรตีน ยี่หอ VELP  
 

จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ควรติดตั้งชุดยอยโปรตีน ยี่หอ VELP ในตูดูดควัน ดังรูป 1.14  
จากนั้นใหนํา Sodium hydroxide ความเขมขน 10 % ใสในขวดดักกรดใบใหญ ปริมาณ 1 ลิตร  
ตรวจสอบชุดยอยไมใหมีรอยร่ัวบริเวณสายยางและทอตางๆ ควรสวมสายยางและทอใหแนนๆ  
เพื่อปองกันการรั่วของไอ Sulfuric acid และไอของ Sodium hydroxide หลังจากนั้นใหเติมน้ําใน  
ถังน้ําของเครื่อง Vacuum pump ใหอยูในระดับ Min ถึง Max จึงทําการเปดเครื่อง 
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4.11 เคร่ืองกลั่นโปรตีน (Protein distillation unit) จํานวน  1  เคร่ือง 
เครื่องกลั่นโปรตีน ยี่หอ Foss Tecator มีหลักการทํางาน คือ เครื่องจะดูด Sodium 

hydroxide  ความเขมขน 40 % ที่บรรจุในถังสีขาวดานขางเครื่อง ดังแสดงในรูป 1.15  เพื่อเติมลงใน
ตัวอยางซึ่งผานการยอยโปรตีนเรียบรอยแลว  จากนั้นไอรอนจากหมอตมน้ําภายในเครื่องจะทํา
หนาที่ใหความรอนแกตัวอยาง  เพื่อใหได NH3 ดังปฏิกิริยา  

 

(NH4) 2SO4   +  2NaOH      2NH3   +  Na2SO4  +  H2O 
    NH3 ที่ไดจะถูกเก็บในสารละลาย H3BO3 เกิดเปนสารละลาย  H3BO3 .  NH3 ดังปฏิกิริยา 
                      NH3    +  H3BO3       H3BO3 .  NH3

สารละลาย  H3BO3.NH3 ที่ไดนําไปไทเทรตกับ H2SO4 ความเขมขน 0.1 N หรือ HCl ความเขมขน 
0.1 M เพื่อหาความเขมขนของไนโตรเจน และโปรตีน 

           จากหลกัการทํางานของเครื่องจึงควรคํานึงถึงปริมาณ Sodium hydroxide ความเขมขน 
40 % ที่ใช  หากพบวาสารนีม้ีปริมาณนอยกวา ¼ ของถัง ใหเติมเพิ่มในถัง อยางนอย 1 ลิตร ในการ
กล่ันโปรตีนจะใช Sodium hydroxide ความเขมขน 40 % เติมลงในตวัอยางเพื่อใหตัวอยางมีสภาพ
เปนดางเกินพอ และใหเกิด NH3 ออกมา ดังนั้นปริมาณ Sodium hydroxide ความเขมขน 40 % ที่ใช     
จึงขึ้นกับความเปนกรดและดางของตัวอยาง โดยทั่วไปการกลั่นโปรตีนจะใช Sodium hydroxide 
ความเขมขน 40 % ประมาณ 70 - 90 มิลลิลิตร วิธีการสังเกตความเปนดางเกินพอของตัวอยาง      
ใหสังเกตจากสีของตัวอยาง ซ่ึงจะมีสีดําเขมหรือน้ําเงินเขมเทานั้น  

 
 

รูป 1.15  ชุดกลั่นโปรตีน ยี่หอ Foss Tecator   
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4.12 เคร่ืองปนผสมอาหาร (Blender) จํานวน  6  เคร่ือง 
เครื่องปนผสมอาหารจะใชในการปนตัวอยางอาหาร เพื่อใหตัวอยางอาหารมีเนื้อ          

ที่ละเอียดและผสมเปนเนื้อเดียวกัน โดยทั่วไปเครื่องปนผสมอาหารจะมีโถสําหรับปนตัวอยางอยู     
2 แบบ โถแบบแรกจะใชปนตัวอยางที่เปนของแข็งและแหงเรียกวา โถปนตัวอยางแหง ขนาดของ
โถปนจะมีขนาดเล็ก มีใบมีด 2 ใบ โถแบบที่ 2 จะใชปนตัวอยางที่เปนของเหลวเรียกวา โถปน
ตัวอยางเปยกขนาดของโถปนจะมีขนาดใหญ มีใบมีด 4 ใบ ถาตัวอยางที่เปนของเหลวมีปริมาณ
นอยๆ  ไมสามารถปนดวยโถปนตัวอยางเปยก สามารถใชโถปนตัวอยางแหงปนตัวอยางแทนได 

 
5.  ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง 

5.1 การวิเคราะหปริมาณความชื้นตองอบ Moisture can  ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 30-60 นาที หลังจากนั้นนํา Moisture can ใสในโถดูดความชื้นอีก 30 นาที จึงนํา Moisture 
can ไปชั่งเพื่อหาน้ําหนักที่แนนอน หลังจากนั้นนําตัวอยางใสใน Moisture can แลวนําไปอบ          
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ตออีก 3 ช่ัวโมง หรืออบนานจนน้ําหนักตัวอยางคงที่ จะเห็นไดวา  
การหาปริมาณความชื้นใชเวลาในการวิเคราะหนาน แตเวลาที่ใชทําปฏิบัติการมีจํากัดเพียง              
3  ช่ัวโมง ดังนั้นควรแนะนําใหนักศึกษาอบ Moisture can ทิ้งไวกอนทําปฏิบัติการ เพื่อลดเวลา     
ในการทําปฏิบัติการลง 

 

5.2  การวิเคราะหปริมาณเถา จะเกิดปญหานักศึกษาขาดเทคนิคการใช Tong  จึงคีบ Crucible 
ไมได ทําให Crucible  หลนและแตกได  ดังนั้นกอนเริ่มทําปฏิบัติการควรมีการสอนวิธีการใช Tong 
ใหแกนักศึกษา  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถใช Tong ไดถูกวิธีและปองกัน Crucible แตกได       
ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ควรเนนนักศึกษาคือ ในขั้นตอนการเผาตัวอยางใหเปลี่ยนเปนเถานั้น   จะใช
ความรอนที่อุณหภูมิสูงถึง 525-550 องศาเซลเซียส  Crucible ที่ใชเผาจึงมีอุณหภูมิสูงดวยเชนกัน 
ดังนั้นตองหามนักศึกษาวาง Crucible ที่รอนบนโตะทําปฏิบัติการ หรือ วางบนภาชนะที่ไมทนรอน 
เพื่อปองกันโตะปฏิบัติการ และ ภาชนะที่ใชวางไหม   
 

5.3  เวลาที่ใชทําปฏิบัติการ 1 บท มีจํากัดเพียง 3 ช่ัวโมง  ในการวิเคราะหปริมาณไขมัน     
โดยวิธี Soxhlet  จึงไดลดเวลาการสกัดไขมันเหลือเพียง 2 ช่ัวโมง เพื่อใหเหมาะสมกับเวลา ที่ใชทํา
ปฏิบัติการ ดังนั้นตัวอยางที่มีไขมันปริมาณมากๆ แตใชเวลาในการสกัดนอยจะทําใหสกัดไขมัน
ออกจากตัวอยางไดไมหมด หรือวิเคราะหปริมาณไขมันไดนอยกวาความเปนจริง ควรอธิบายให
นักศึกษาเขาใจถึงเหตุผลของการลดเวลาการสกัดลง และแนะนําระยะเวลาในการสกัดที่เหมาะสม
แกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจไดถูกตองมากขึ้น  ขอควรระวังของการสกัดโดยวิธี 
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Soxhlet คือ ตัวทําละลายที่ใชเปนปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum ether) ซ่ึงมีคุณสมบัติติดไฟงาย 
นักศึกษาไมควรวางปโตรเลียมอีเทอรไวใกลไฟ และไมควรนําปโตรเลียมอีเทอรไปอบหรือระเหย
ในตูอบที่อุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส  แตถาตองการระเหยปโตรเลียมอีเทอรควรนําไประเหย
ที่ตูดูดควัน 
 

5.4  ในขั้นตอนการยอยโปรตีน ปริมาณตัวอยางที่ใชยอยจะขึ้นกับปริมาณโปรตีนที่มีอยู        
ในตัวอยาง  ถาโปรตีนในตัวอยางมีปริมาณมากจะใชตัวอยางในการยอยนอย ถาโปรตีน ในตัวอยาง
มีปริมาณนอยตองเพิ่มปริมาณตัวอยางใหมากขึ้น ยกตัวอยางเชน เมล็ดทานตะวันมีโปรตีนปริมาณ
มากจะใชตัวอยางเพียง 0.5-1.0 กรัมเทานั้น สวนขาวเกรียบมีโปรตีนปริมาณนอยจะใชตัวอยางมาก
ถึง 4.0 กรัม เปนตน การยอยโปรตีนในตัวอยางที่มีโปรตีนสูงถาใชตัวอยางปริมาณมากเกินไป       
จะทําใหตัวอยางที่ยอยเกิดฟองและลนออกจากหลอดยอยได ผลวิเคราะหที่ไดจึงผิดพลาด  อีกทั้งยัง   
ใชเวลาในการยอยนานมากขึ้น บางครั้งใชเวลาถึง 4 ช่ัวโมง  ดังนั้นกอนทําการวิเคราะหโปรตีนตอง
แนะนําใหนักศึกษาใชตัวอยางในการยอยในปริมาณที่เหมาะสม จะชวยลดปญหา และชวยลดเวลาที่
ใชในการวิเคราะหลงได การยอยโปรตีนจะใช Sulfuric acid กรดนี้มีฤทธ์ิกัดกรอน ไอกรดยังมีผล
ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ เมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะทําใหเกิดแผลไหม และ ปวดแสบ   
ปวดรอน วิธีปองกัน ใหนักศึกษาทํางานดวยความระมัดระวัง  สวมแวนตา สวมถุงมือกันสารเคมี 
และใหทําการทดลองในตูดูดควันทุกครั้ง 

 

5.5 การกลั่นโปรตีนจะใชเครื่องกล่ันโปรตีน ยี่หอ Tecator  เครื่องกล่ันนี้จะมีระบบเติม 
Sodium hydroxide ความเขมขน 40 % ในตัวอยางแบบอัตโนมัติ  ตัวอยางที่ผานการยอยโปรตีนจะมี
สภาพเปนกรดสูง เมื่อเติม Sodium hydroxide ความเขมขน 40 %  จะทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรง
ระหวาง    กรดแกและดางแก  ดังนั้นตองเนนนักศึกษาใหใสหลอดยอยที่เครื่องกล่ันโปรตีนใหแนน  
เพื่อปองกันตัวอยางกระเด็นออกมา  ตัวอยางที่ผานการกลั่นโปรตีนแลวจะมีความเปนดางสูง      
และรอนมาก  วิธีการปองกัน ใหนักศึกษาสวมแวนตา ใสถุงมือกันสารเคมี และใชผาจับหลอดยอย 
ทุกครั้ง 

 

5.6  การวิเคราะหปริมาณเสนใย โดยวิธีการยอยดวยกรดและดาง  ผูขอไดดัดแปลงวิธีการยอย
จากการใชเครื่องยอยเสนใยมาเปนการยอย โดยการตมตัวอยางในบีกเกอรและปดปากบีกเกอรดวย
ขวดกนกลมที่บรรจุน้ํากลั่นขนาด 500 มิลลิลิตร แตดวยลักษณะของบีกเกอรที่มีชองเปด จึงทําใหไอ
ของน้ําระเหยออกจากสารละลายกรดและดางที่ใชยอย  ปริมาณของน้ําในสารละลายกรดและดาง      
จึงลดลง  เปนผลใหความเขมขนของสารละลายกรดและดางเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นในการทดลอง     
ตองเติมน้ํากล่ันเพิ่มในสารละลายกรดและดาง  เพื่อใหความเขมขนของสารละลายกรดและดาง                  
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ไมเปลี่ยนแปลง (การเติมสารละลายกรดและดางในครั้งแรกควรทําเครื่องหมายบอกระดับของ
สารละลายไวดวย) 

 

5.7  การทําปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานทางเคมีในอาหาร จะใชสารเคมี
ที่มีความเปนกรดสูง คือ Sulfuric acid เขมขน และ สารเคมีที่มีความเปนดางสูงคือ Sodium 
hydroxide ความเขมขน 40 % สารเคมีทั้ง 2 ชนิดนี้มีพิษตอแหลงน้ําและมีฤทธ์ิกัดกรอนสูง            
จึงไมควรทิ้งลงทอระบายน้ํา เนื่องจากทอระบายน้ําบางจุดทําดวยโลหะเชน ทองเหลือง เมื่อสัมผัส
กับ Sulfuric acid จะถูกกัดกรอนจนเกิดรูร่ัว วิธีการแกไขใหเจือจางกรดและดางเขมขนดวยน้ํา    
เพื่อลดความเปนกรด-ดาง  จากนั้นนําสารละลายกรดและดางผสมกันเพื่อปรับสภาพใหเปนกลาง
กอนที่จะเทสารละลายลงทอระบายน้ํา 
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ปฏิบัติการที่ 2 
การวิเคราะหปริมาณน้ําตาล 

 
 จุดประสงคของการทดลอง  

-  ใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวส น้ําตาลซูโครส และน้ําตาลทั้งหมดโดย
วิธี Lane & Eynon ในน้ําผ้ึงและน้ําเชื่อมได   

-  ใหนักศึกษาสามารถนําผลวิเคราะหน้ําตาลที่ไดมาพิจารณาชนิดของน้าํตาลในน้ําผ้ึง    และ
น้ําเชื่อมได 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในปฏิบัติการ เร่ืองการวิเคราะหปริมาณน้ําตาล  นักวิทยาศาสตรมีหนาที่เตรียมตัวอยาง อุปกรณ  

เครื่องแกว สารละลาย และเครื่องมือ รวมถึงมีหนาที่ใหคําแนะนําวิธีการวิเคราะหปริมาณน้ําตาล
ชนิดตางๆ ใหแกนักศึกษา โดยมีรายละเอียดการเตรียมปฏิบัติการแยกเปนขอๆ มีดังนี้ 
 

1. การเตรียมตัวอยาง 
ตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลชนิดตางๆ ไดแก น้ําผ้ึงแท น้ําผ้ึงเทียม และน้ําเชื่อม  

นักศึกษาจะไดรับตัวอยางดังกลาวโดยไมระบุวาเปนน้ําเชื่อม หรือน้ําผ้ึงชนิดไหน โดยนักศึกษา     
จะไดตัวอยางกลุมละ 1  ตัวอยาง  จากนั้นนําตัวอยางใสขวดตัวอยาง ใหไดน้ําหนักประมาณ           
30  กรัม  บันทึกรายละเอียดของตัวอยางบนขวดใสตัวอยาง ดังนี้   

- ช่ือกลุม  
- ช่ือตัวอยาง (น้ําผ้ึงเบอร 1-12) 
- รายการที่ทําการวิเคราะห ไดแก ปริมาณน้าํตาลรีดิวส น้ําตาลซูโครส และน้ําตาล

ทั้งหมด                                                                                                                                             
นําขวดตวัอยางไปจัดเรยีงในหองปฏิบัติการ เพื่อใหนกัศกึษาทําการทดลองตอไป 

 

2.  การเตรียมสารเคมี และ สารละลาย 
สารเคมี และสารละลายที่ใชในการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวส น้ําตาลซูโครส และน้ําตาล

ทั้งหมดโดยวิธี Lane & Eynon มีวิธีการเตรียม ดังนี้  
 

2.1   การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวส 
      1) สารละลาย Clearing agent A 
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1.1)  ช่ัง Zinc acetate (Zn(CH3COO) 2 2H2O) โดยใชเครื่องชั่งทศนิยม 2  ตําแหนง   
จํานวน 219 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 500  มิลลิลิตร 

1.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 400  มิลลิลิตร  คนจนสารละลาย 
1.3)  เติม Acetic acid (CH 3COOH) เขมขน จํานวน 30 มิลลิลิตร 
        (ทําในตูดูดควนัเพื่อปองกันไอของ Acetic acid) 
1.4) เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตรปรับปริมาตรของสารละลายใหครบ 
         ดวยน้ํากลั่น 
1.5)  เก็บสารละลายในขวดสีชาเพื่อปองกันแสง และติดปายแสดงรายละเอยีด 
         ของสารละลาย 

2)   สารละลาย Clearing agent B 
2.1) ช่ัง Potassium Ferro cyanide (K3Fe(CN)6.3H2O) โดยใชเครื่องชั่งทศนิยม                

2  ตําแหนง จํานวน 106  กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 500  มิลลิลิตร 
2.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 400  มิลลิลิตร  คนจนสารละลาย 
2.3)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรของสารละลาย         
         ใหครบดวยน้ํากลั่น 
2.4)  เก็บสารละลายในขวดสารเคมีที่มีสีชาเพื่อปองกันแสง ติดปายแสดงรายละเอยีด 
        ของสารละลาย 

3)   สารละลาย Fehling's solution A 
3.1)  ช่ัง Copper sulfate (CuSO4.5H2O) โดยใชเครื่องชั่งทศนิยม 4  ตําแหนง   

 จํานวน 69.278  กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 500  มิลลิลิตร 
3.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 400  มิลลิลิตร  คนจนสารละลาย 
3.3)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรของสารละลาย 
         ใหครบดวยน้ํากลั่น 
3.4)  เก็บสารละลายในขวดสารเคมีที่มีขวดสีชาเพื่อปองกันแสง ติดปายแสดง  
        รายละเอยีดของสารละลาย 

4)   สารละลาย Fehling’s solution B 
4.1)  ช่ัง Sodium potassium tartrate (KNaC4H4O6.4H2O) โดยใชเครื่องชั่งทศนิยม                  

4 ตําแหนง จํานวน 347 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 500  มิลลิลิตร 
4.2)  ช่ัง Sodium hydroxide (NaOH) จํานวน 100 กรัม ใสในบีกเกอรอันเดิม 
4.3)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 400  มิลลิลิตร  คนใหละลาย 
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4.4)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด  1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรของสารละลาย 
         ใหครบดวยน้ํากลั่น 
4.5)  เก็บสารละลายในขวดสารเคมีที่มีสีชาเพื่อปองกันแสง ติดปายแสดงรายละเอยีด   
         ของสารละลาย 

5)   สารละลาย Methylene blue indicator 
5.1)  ช่ัง Methylene blue จํานวน 1 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 100  มิลลิลิตร 
5.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร คนจนสารละลาย 
5.3)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด  100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรของสารละลาย 
        ใหครบดวยน้าํกลั่น 
5.4)  เก็บสารละลายในขวดอินดิเคเตอรทีม่ีสีชา ติดปายแสดงรายละเอยีด 
        ของสารละลาย 
 

2.2   การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหปริมาณน้ําตาลซูโครสและปริมาณน้าํตาลทั้งหมด 
     1)  สารละลาย Hydrochloric acid (HCl) ความเขมขน 6.34  M 

   1.1)  ตวงน้ํากลั่นปริมาณ  200 มิลลิลิตรใสในบีกเกอรขนาด  500 มิลลิลิตร 
   1.2)  ตวง Hydrochloric acid ปริมาณ 262.5 มิลลิลิตรใสในบีกเกอร 500  มิลลิลิตร      
            (ทําในตูดูดควันเพื่อปองกันไอของ Hydrochloric acid) 

 1.3)  เท Hydrochloric acid ลงในน้ําที่เตรียมไวอยางชาๆ และคนสารละลายตลอดเวลา         
       (หามเทน้ําลงกรดเพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง) 

 1.4)  ทิ้งสารละลายใหเยน็จึงเทใสขวดปรับปริมาตรขนาด  500  มิลลิลิตร  
       ปรับปริมาตรสารละลายใหครบดวยน้ํากลั่น 

 1.5)  เก็บสารละลายในขวดใสสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 
2)  สารละลาย Sodium hydroxide (NaOH) ความเขมขน  5  M 

 2.1)  ช่ัง Sodium hydroxide จํานวน 200 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 500  มิลลิลิตร 
 2.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 400 มิลลิลิตร คนจนสารละลาย (ทําในตูดดูควันเพื่อปองกนั 

       ไอของ Sodium hydroxide) ทิ้งใหสารละลายเยน็ในตูดูดควนั 
 2.3)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด  1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น 
 2.4)  เก็บสารละลายในขวดใสสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 
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3.  การเตรียมเคร่ืองแกว และ อุปกรณ  
จัดอุปกรณใหนักศึกษาทุกกลุมเพิ่มเติม ดังนี้      

3.1   บิวเรต ขนาด 50 มิลลิลิตร  1  อัน 
3.2  กระดาษกรอง What man เบอร 4  2  แผน 

 

4.  การเตรียมเคร่ืองมือ 
     เตรียมเครื่องมือสําหรับใชวิเคราะหปริมาณน้ําตาล ดังนี้  

4.1 เคร่ืองชั่งทศนยิม  4  ตําแหนง จํานวน  3  เคร่ือง  
           เตรียมเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง ดังแสดงในปฏิบัติการที่ 1 ขอ 4.1    

 

4.2 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)  จํานวน  1  เคร่ือง   
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิใชในการใหความรอนแกตัวอยางเพื่อไฮโดรไลซน้ําตาลซูโครส       

ใหเปนน้ําตาลรีดิวส ที่อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส   ดังนั้นควรเติมน้ําในอางใหอยูในระดับที่ทวม
ตัวอยางพอดี  ไมควรเติมน้ําในอางมากจนเกินไป  อาจทําใหตัวอยางที่แชในอางลอยและคว่ําลงได  
ในขณะทําปฏิบัติการควรตรวจดูระดับน้ําในอางอยูเสมอเพื่อปองกันน้ําในอางแหง และหากพบ
ปริมาณน้ําในอางแหงใหเติมน้ําใหมีปริมาณเทาระดับเดิม ควรเปดเครื่องของอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ
กอนเริ่มทําปฏิบัติการ เพื่อใหอุณหภูมิของน้ําในอางมีอุณหภูมิเทากับ 70 องศาเซลเซียส  

 

4.3   เตาใหความรอน (Hot plate)  จํานวน  12  เคร่ือง                 
        เตาใหความรอนที่ใหนักศึกษาใชมี 2 แบบ คือ  เตาใหความรอน ดังรูป 1.10 และเตาให

ความรอนแบบที่กวนสารละลายได (Hot plate stirrer) ดังรูป 1.11 นักศึกษากลุมที่ใช Hot plate      
ในการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลจะไดรับเม็ดแกวกันเดือดจํานวน 20 เม็ด สวนนักศึกษากลุมที่ใช  
Hot plate stirrerในการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลจะไดรับแทงคนแมเหล็ก จํานวน 2 แทง 

 

5.  ขอเสนอแนะ และ ขอควรระวัง 
5.1  ในขั้นตอนการไทเทรตหาปริมาณน้ําตาลรีดิวสตองตมสารละลาย Fehling ใหเดือด

ตลอดเวลา ดังนั้นเครื่องแกวที่ใชทําการทดลองควรเปนเครื่องแกวแบบทนความรอนไดสูง 
 

5.2   การเตรียมสารละลายน้ําผ้ึงจะเติม Clearing agent A และ Clearing agent B เพื่อใหน้ําผ้ึง
เกิดการตกตะกอน จากนั้นจึงกรองสารละลายน้ําผ้ึง  ทั้งนี้หากตัวอยางน้ําผ้ึงมีลักษณะใส และไมมี
ตะกอนสามารถขามขั้นตอนการเติม Clearing agent A และ Clearing agent B ได  
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5.4 การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวสโดยวิธี Lane & Eynon    จะใชสารละลายน้ําตาล
ไทเทรตกับสารละลาย Fehling โดยขณะที่ไทเทรตสารละลาย Fehling ตองเดือดตลอดเวลา           
จึงจะเห็นจุดยุติ ที่มีตะกอนสีสมแดงไดชัดเจน ที่ผานมานักศึกษาขาดความชํานาญจึงทําใหวิเคราะห
ขั้นตอนนี้ผิดพลาด เชน ไทเทรตสารละลายน้ําตาลในขณะที่สารละลาย Fehling ไมเดือด ทําให    
ไมเห็นจุดยุติ  นักศึกษาจึงเติมสารละลายน้ําตาลเพิ่มมากขึ้น เมื่อสารละลาย Fehling เดือดภายหลัง 
จึงพบวาไทเทรตเกินจุดยุติ  การใชสารละลายน้ําตาลเพื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย Fehling           
ในปริมาณมาก  ผลการวิเคราะหที่ไดจะมีปริมาณน้ําตาลรีดิวสนอยกวาความเปนจริง และหาก
นักศึกษาไทเทรตไมถึงจุดยุติ  โดยคิดวาสารละลาย Fehling ที่มีสีเหลืองปนสีฟาเปนสีของจุดยุติ    
จะทําใหใชสารละลายน้ําตาลเพื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย Fehling ในปริมาณนอย ผลการ
วิเคราะหที่ไดจะมีปริมาณน้ําตาลรีดิวสมากกวาความเปนจริง ในปฏิบัติการนี้นักวิทยาศาสตร     
ตองชวยอาจารยผูสอนใหคําแนะนําเทคนิคการวิเคราะหแกนักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อลดความ
ผิดพลาด 

 

5.5 ขวดรูปชมพูที่ใสสารละลาย Fehling  เมื่อผานการตมจนเดือดในขั้นตอนการไทเทรต     
จะเกิดคราบตะกอนของคิวปรัสสออกไซด ซ่ึงมีสีสมแดงติดอยูบริเวณกนขวด คราบนี้สามารถลาง 
ไดงายหากลางขวดรูปชมพูทันทีหลังจากทําการไทเทรตเสร็จ  แตคราบนี้จะลางออกจากขวดรูป
ชมพูไดยากขึ้นหากตั้งทิ้งไวนาน  วิธีการแกไข ใหนําขวดรูปชมพูที่มีคราบแชดวย Hydrochloric 
acid ความเขมขน 10 %  หรือ Sodium hydroxide ความเขมขน 10% นานประมาณ 1 นาที จากนั้น
นําขวดรูปชมพูไปลางดวยน้ํายาลางอีกครั้ง   

 

5 .6  เทคนิคการเตรียมสารละลายตัวอย าง เพื่อนํ าไปวิ เคราะหหาปริมาณน้ํ าตาล                     
ถาใช Fehling ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ควรเตรียมสารละลายตัวอยางใหมีน้ําตาลประมาณ 0.1- 0.3 กรัม 
ตอ100 มิลลิลิตร และถาใช Fehling ปริมาณ 25 มิลลิลิตร ควรเตรียมสารละลายตัวอยางใหมีน้ําตาล
ประมาณ 0.25 - 0.8 กรัมตอ100 มิลลิลิตร เพราะที่ความเขมขนดังกลาวจะใชปริมาณสารละลายตัวอยาง
ในการไทเทรตที่ชวง 15-50 มิลลิลิตร ตามตารางหาน้ําตาลรีดิวสกําหนด 

  หากนักศึกษาใชสารละลายไทเทรตตัวอยางเกิน 50 มิลลิลิตร แสดงวาในสารละลายตัวอยาง
มีปริมาณน้ําตาลนอยเกินไป ตองเตรียมสารละลายตัวอยางใหมใหมีน้ําตาลปริมาณมากขึ้น  และหาก
นักศึกษาใชสารละลายตัวอยางนอยกวา 15 มิลลิลิตร แสดงวาสารละลายตัวอยางมีน้ําตาลปริมาณมาก
เกินไป  ใหเจือจางสารละลายตัวอยางใหมใหมีปริมาณน้ําตาลนอยลง จากนั้นไทเทรตสารละลาย
ตัวอยางอีกครั้ง  ใหไดปริมาณชวง 15 - 50 มิลลิลิตร จากนั้นนําคาที่ไดไปเทียบกับตารางน้ําตาลรีดิวส 
เพื่อคํานวณหาปริมาณน้ําตาลรีดิวสในตัวอยางตอไป 
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ปฏิบัติการที่ 3 
การวิเคราะหคุณภาพไขมันและน้ํามัน 

 
จุดประสงคของการทดลอง  

-  ใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหหา Peroxide value, Acid value, Iodine value และ                
คา Saponification number ในน้ํามันแตละชนิดไดอยางถูกตอง   

-   ใหนักศึกษาสามารถใชผลวิเคราะหที่ไดเพื่อพิจารณาคุณภาพ และชนิดของน้ํามันได 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในปฏิบัติการการวิเคราะหคุณภาพไขมันและน้ํามัน นักวิทยาศาสตรมีหนาที่เตรียมตัวอยาง

น้ํามัน  เครื่องแกว สารละลาย และเครื่องมือ รวมถึงมีหนาที่ใหคําแนะนําวิธีการวิเคราะห ใหแก
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ดังนี้         
 

1. การเตรียมตัวอยาง 
ตัวอยางน้ํามันที่ใชจะเปน น้ํามันรําขาว น้ํามันงา น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันปาลม น้ํามันขาวโพด 

น้ํามันถ่ัวลิสง และน้ํามันหมู โดยตัวอยางทั้งหมดจะประกอบดวยตัวอยางน้ํามันที่เกา และตัวอยาง
น้ํามันที่ใหม นักศึกษาแตละกลุมจะไดตัวอยางน้ํามันที่ไมทราบชนิด กลุมละ 1   ตัวอยาง ปริมาณ 
ตัวอยางละ  150  มิลลิลิตร ดังนั้นการเตรียมตัวอยางน้ํามันตองเตรียมใสขวดที่ไมระบุชนิด          
ของน้ํามัน ทําการเตรียมน้ํามันใสขวดตัวอยางและบันทึกรายละเอียดบนขวดตัวอยาง ดังนี้   

- ช่ือกลุม  
- ช่ือตัวอยาง (น้าํมันเบอร 1-12) 
- คาที่ทําการวิเคราะห ไดแก Peroxide value, Acid value, Iodine value และ                 

คา Saponification number 
 หลังจากนัน้นาํขวดตวัอยางไปจัดเรยีงในหองปฏิบัติการ เพื่อใหนกัศกึษาทําการทดลองตอไป 

 

2.  การเตรียมสารเคมี และ สารละลาย 
สารเคมีและสารละลายที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพไขมนัและน้ํามนั มวีิธีการเตรียม ดังนี้  

2.1   การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหหา  Iodine value ในน้ํามนั 
1)  Wijs Solution  ประมาณ 1000 มิลลิลิตร 
2)  Carbon tetrachloride (CCl4) ประมาณ 400 มิลลิลิตร 
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3)  สารละลาย Potassium iodide (KI) ความเขมขน 10 %  
3.1)  ช่ัง KI จํานวน 50 กรัม ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง ใสในบีกเกอร 
         ขนาด 500 มิลลิลิตร  
3.2)  เติมน้ํากลั่นประมาณ 400 มิลลิลิตร คนใหสารละลาย 
3.3)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น 

 3.4)  เก็บในขวดสารเคมีที่มสีีชาเพื่อปองกันแสง ติดปายแสดงรายละเอยีด  
                 ของสารละลายมีอายุการเก็บ 1 สัปดาห 

4)  สารละลาย น้ําแปง (Soluble starch)  ความเขมขน 1 % 
4.1)  ช่ังแปงจาํนวน 1 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร 
4.2)   เติมน้ํากลั่นประมาณ 50 มิลลิลิตร คนจนแปงละลาย อยาเติมแปงใสในน้ํารอน 

  ทันทีซ่ึงจะ ทาํใหแปงที่สุกเกาะกนัเปนกอน สงผลใหแปงไมยอมละลาย 
4.3)   นําไปตมจนเดือด พรอมทั้งสังเกตลักษณะของน้ําแปงถาน้ําแปงใสใหยกลง  
         เติมน้ํากลั่นใหมีปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร ทิ้งไวใหเย็นกอนนําไปใชงาน  
4.4)   เก็บในขวดอนิดิเคเตอรที่มสีีชา  ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย  
         และเก็บสารละลายในตูเย็น  

5)  สารละลาย Sodium thiosulfate (Na2S2O3.5H2O)  ความเขมขน 0.1 M  
5.1)  ช่ัง Na2S2O3.5 H2O จํานวน 24.82 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร 
5.2)  เติมน้ํากลั่นที่ผานการตมจนเดือดและทิ้งใหเยน็เพือ่กําจัด Carbon dioxide   
        ปริมาณ 200 มิลลิลิตร  คนจนสารละลาย 
5.3)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น  
5.4)  นําไปหาความเขมขนทีแ่นนอนของ Na2S2O3.5 H2O ดวย KH(IO3 ) 2 

         ความเขมขน 0.1 M โดยวิธีการไทเทรต     
5.5)   เก็บสารละลายในขวดที่มีสีชา ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 
         และเก็บสารละลายไวในตูเย็น 
 

2.2   การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหหา  Sponification  No  ในน้ํามัน 
1) สารละลาย Alcoholic  KOH 

1.1) ช่ัง Potassium hydroxide (KOH) จํานวน 35-40  กรัม  โดยใชเครื่องชั่งทศนิยม  
         1  ตําแหนง ใสในบกีเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร 
1.2) เติมน้ําปริมาณ  20  มิลลิลิตร คนจนสารละลาย เทใสขวดปรับปริมาตร 
        ขนาด  1000 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหครบดวย 95 %Ethyl alcohol  
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1.3) เก็บสารละลายใสขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอยีดของสารละลาย  
2)   สารละลาย Hydrochloric acid (HCl)  ความเขมขน 0.5  M 

2.1)  ตวง HCl เขมขน มา  41.4  มิลลิลิตร  
2.2)  เทใสบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร ที่มีน้ํากลั่นอยูประมาณ 300 มิลลิลิตร โดยคอยๆ

เทหามเทกรดลงน้ําเพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง จากนั้นคนจนสารผสมกัน 
2.2) เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร รอจนสารละลายเย็นจึงปรบัปริมาตร

ใหครบดวยน้ํากล่ัน 
2.3) เก็บสารละลายในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอยีดของสารละลาย 

3)  สารละลาย Phenolphthalein (C20H14O4)  เขมขน 1% 
        วิธีการเตรียมดังแสดงใน ปฏิบัติการที่ 1 ขอ 2.1 ขอยอย 9) 

 

2.3   การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหหาคา  Acid  value  (A.V.)  หรือ  Free fatty acid 
(FFA) ในน้ํามนั 

1) สารละลาย Ethyl alcohol (C2H5OH) ความเขมขน  95 %  ที่มีสภาพเปนกลาง 
1.1) ตวง Ethyl alcohol ความเขมขน 95 % ประมาณ 1000 มิลลิลิตร ใสในบกีเกอร 
  ขนาด  2000 มลิลิลิตร 
1.2)  เติม Phenolphthalein  1% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  หลังจากนั้นเติม 0.1 M  NaOH    

อยางชาๆ จนสารละลายมีสีชมพูออน แสดงวา Ethyl alcohol มีสภาพเปนกลาง   
       ควรเตรียมทันทีกอนใชเพื่อปองกันสารละลายเปลี่ยนสภาพความเปนกลาง 

 1.3)  เก็บสารละลายในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย  
2)  สารละลาย Potassium hydroxide (KOH) ความเขมขน  0.1  M 

2.1)  ช่ัง KOH ประมาณ 5.61 กรัม ดวยเครื่องทศนิยม 2  ตําแหนง  ใสในบกีเกอร 
       ขนาด100 มิลลิลิตร 

2.2)   เติมน้ํากลั่นประมาณ 60 มิลลิลิตร  คนจนสารละลาย 
2.3)   เทใสขวดปรบัปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น 
2.4)   นําไปหาความเขมขนที่แนนอนดวย Potassium hydrogen phthalate ความเขมขน    
        0.1 M  

 2.5)  เก็บสารละลายในขวดสารเคมี ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 
3)  สารละลาย Potassium hydrogen phthalate (C8H5KO4) ความเขมขน 0.1 M  

        วิธีการเตรียมดังแสดงในปฏิบัติการที่ 1 ขอ 2.1 ขอยอย 9) 
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2.4   การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหหาคา  Peroxide value  ในน้ํามัน 
1)  สารลาย Potassium iodide (KI) อ่ิมตัว 

 1.1)  ตวงน้ํากล่ันประมาณ 10 มิลลิลิตรใสในบีกเกอรขนาด  100 มิลลิลิตร 
 1.2)  เติม KI ลงทีละนอย คนจนสารละลาย และเติม KI ลงไปจน KI ไมละลาย 
 1.3)  เก็บสารละลายในขวดที่มีสีชา ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย    

2)  สารละลายน้ําแปง ความเขมขน 1 % 
      วิธีการเตรยีมดังแสดงในขอ 2.1 ขอยอย 4)   
3)  สารละลาย Sodium thiosulfate (Na2S2O3 .5 H2O)  ความเขมขน  0.01 M   

3.1)  ตวง Na2S2O3.5 H2O เขมขน  0.1 M  ใหไดปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
3.2)  เทใสขวดปรับปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น     

ที่ผานการตมเดือดแลวทิ้งใหเยน็  
3.4)  เก็บสารละลายในขวดสารเคมีที่มีสีชา ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย 

และเก็บในตูเยน็ 
4)  สารลาย Mixed  solvent (Acetic acid : Chloroform) อัตราสวน 3 : 2 

 4.1)  ตวง Acetic acid ใหไดปริมาตร 600 มิลลิลิตร ในตูดูดควนั 
 4.2)  ตวง Chloroform  ใหไดปริมาตร 400 มิลลิลิตร   
 4.3)  นําสารทั้ง 2  ผสมใหเขากัน แลวเก็บในขวดสารเคมทีี่มีสีชา  

        ติดปายแสดงรายละเอียดของสารละลาย และเก็บสารละลายไวในตูดูดควนั    
 

3.  การเตรียมเคร่ืองแกว และ อุปกรณ  
     เตรียมเครื่องแกว และ อุปกรณ เพิ่มเติมใหนักศกึษาแตละกลุม ดังนี้    

   

3.1   บิวเรต ขนาด 25 มิลลิลิตร 1   อัน 
3.2  ขวดกนกลม ขนาด  250  มิลลิลิตร 1    ขวด 
3.3  ขวดรูปชมพู ขนาด  250  มิลลิลิตรพรอมจุกปด    2     อัน 

  

4.  การเตรียมเคร่ืองมือ  
     การเตรียมเครื่องมือสําหรับใชในการวิเคราะหคุณภาพไขมัน มีวิธีการดังนี ้
 

4.1 เคร่ืองชั่งทศนยิม 4 ตําแหนง จํานวน  3  เคร่ือง 
        ใหเตรียมเครื่องชั่งทศนิยม  4 ตําแหนง ดังแสดงในปฏิบัติการที่ 1 ขอ 4.1  
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4.2   อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) จํานวน  2   เคร่ือง 
        การวิเคราะหคา Sponification  No ในน้ํามันจะใชวิธีการกลั่นแบบรีฟลักซ (Reflux)     

โดยใชความรอนจากไอน้ําภายในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิในการกลั่น  ดังนั้นอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ
ที่ใชตองใหความรอนไดสูงถึง 100 องศาเซลเซียส และตองเปนอางที่มีฝาปดมีลักษณะเปนหลุม 
เพื่อใชวางขวดกนกลมที่บรรจุน้ํามันตัวอยางได ดังรูป 3.1 

 

 
             รูป 3.1  อางน้ําควบคุมอุณหภูม ิที่ฝาปดมีลักษณะเปนหลุม ยี่หอ NUVE  

 

4.3   ชุดกลั่นรีฟลักซ  (Reflux distillation) จํานวน  6  ชุด 
        การติดตั้งชุดกลั่นใหติดตั้ง ดังรูป  3.2   
 

 
รูป 3.2  ชุดกลั่นรีฟลักซ 
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      จากรูป 3.2 เมื่อติดตั้งชุดกล่ันรีฟลักซเสร็จ ใหนําทอน้ําออกของถังน้ําหลอเย็นตอกับทอ
ดานลางของคอนเดนเซอรชุดกลั่นรีฟลักซ ชุดที่ 1 จากนั้นตอสายยางจากทอดานบนของ
คอนเดนเซอรชุดที่ 1 ไปยังทอดานลางของคอนเดนเซอรชุดที่ 2 ตอสายยางในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ 
จนถึงคอนเดนเซอรตัวสุดทาย ใหนําทอน้ําเขาของถังน้ําหลอเย็นตอท่ีทอดานบนของคอนเดนเซอร
ตัวสุดทาย  ขอควรระวัง ทอน้ําเขาและทอน้ําออกของถังน้ําหลอเย็นมีน้ําหนักมาก ดังนั้นเมื่อติดตั้ง    
ชุดกลั่นใหนําวัสดุที่มีน้ําหนักวางทับฐานของ Stand ที่ใชหนีบชุดกลั่น เพื่อปองกันชุดกล่ันลม 

 

4.4  ถังน้ําหลอเย็น (Cooling bath) จํานวน 1  เคร่ือง 
       ถังน้ําหลอเย็นมีหนาที่ใหความเย็นแกคอนเดนเซอรของชุดกลั่นรีฟลักซ จํานวนถึง              

6  ชุด  ดังนั้นใหตั้งอุณหภูมิของถังน้ําหลอเย็นที่อุณหภูมิ  10 องศาเซลเซียส  ทั้งนี้เพื่อใหน้ําหลอเย็น
สามารถควบคุมไอของตัวทําละลายไมใหระเหยออกจากชุดกลั่นได  การใชถังน้ําหลอเย็นสามารถ
ปรับอุณหภูมิของน้ําใหสูงขึ้นหรือต่ําลงไดขึ้นอยูกับจํานวนของชุดกลั่นที่ใชกล่ัน โดยทั่วไปจะลด
อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นเมื่อเพิ่มจํานวนชุดกลั่น และจะเพิ่มอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นไดถาลดจํานวน
ชุดกลั่น 

    

5.  ขอเสนอแนะ และ ขอควรระวัง 
   5.1   การวิเคราะหหา Peroxide value  จะใช Acetic acid เขมขน และ Chloroform   แต Acetic 

acid เขมขนมีฤทธิ์ในการกัดกรอน เมื่อสูดดมเขาไปทําใหเกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ หากสัมผัส ถูกผิวหนังจะเกิดอาการปวดแสบปวดรอน  สวน Chloroform จะมีฤทธ์ิตอระบบ
ทางเดินหายใจ คือ   เมื่อหายใจเขาไปจะทําใหรางกายหมดความรูสึก ทําใหระคายเคืองและมี
ผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลางทําใหมีอาการปวดศีรษะ ดังนั้นเพื่อปองกันอันตรายดังกลาว 
ควรแนะนํานักศึกษาใสถุงมือ ใสแวนตา และทําการทดลองในตูดูดควัน 

 

   5.2  การวิเคราะหหา Iodine value ในน้ํามัน จะนําน้ํามันที่ผานการเติมสารละลาย Wijs       
ไปเก็บในที่มืด อุณหภูมิ 25 ± 5 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 นาที หรือเปนเวลานาน 1 ช่ัวโมง
ในกรณีที่น้ํามันตัวอยางมีคา Iodine Value มากกวา 150 ดังนั้นควรใหนักศึกษาทําการวิเคราะหหา 
Iodine value ในน้ํามันกอนทําการวิเคราะหหาคาอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อชวยลดเวลาการทําปฏิบัติการลง 

 

  5.3  สารเคมีที่ใชในการทําปฏิบัติการคือ Acetic acid, Chloroform, Carbon tetrachloride  
สารละลาย Wijs และ Hydrochloric acid  เปนสารเคมีที่กอใหเกิดอันตรายกับสิ่งแวดลอม             
เมื่อนักศึกษาทําปฏิบัติการเสร็จ ใหเก็บสารเคมีดังกลาวในขวดเก็บสารเคมี  ติดปายแสดงชื่อสารเคมี
และชื่อปฏิบัติการ  จากนั้นนําไปเก็บที่หองเก็บสารเคมีเพื่อรอการกําจัดตอไป 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลสารเคม ี

ที่ใชในปฏิบัติการ การวเิคราะหอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางภาคผนวก ก  ขอมูลสารเคมีที่ใชในปฏิบตัิการ  การวิเคราะหอาหาร 

ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

Ammonium 
hydroxide 

NH4OH 35.05 - การหายใจเขาไปจะระคายเคืองตอทางเดินหายใจ            
ถาหายใจเขาไปที่ความเขมขนสูงจะกอใหเกิดแผลไหม 
และอาจตายได  

- การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกดิการระคายเคือง         
และเกดิแผลไหมได 

- การเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอหลอดอาหาร
และกระเพาะอาหาร และอาจทําใหเยื่อบุชองทองทะลุ 
หรืออักเสบ ทําใหเกิดอาการปวดในปาก อก และทอง  

  เกิดอาการไอ  อาเจียน และหมดสติได 
- การสัมผัสถูกตา จะทําใหเกิดอาการปวดตา เกิดการ
ทําลายตา และอาจทําใหตาบอด 

- การสัมผัสเปนระยะเวลานาน จะทําลายเนือ้เยื่อของ        
เยื่อเมือก ทางเดินหายใจสวนบน  ตา และผิวหนังได 

-  ถาหายใจเขาไปใหเคลื่อนยาย
ผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ ถาหยดุหายใจให      
ชวยผายปอด นําสงไปพบแพทย 

-  ถากินเขาไป อยากระตุนใหเกิด
การอาเจียน ใหดื่มน้ําปริมาณ
มากๆ หามไมใหสิ่งใดเขาปาก
ผูปวยหมดสติ รีบไปพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวย
น้ําปริมาณมาก นําไปพบแพทย  

-  ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตาดวย
น้ําปริมาณมาก รีบไปพบแพทย 

-  เก็บในภาชนะบรรจุ       
ที่ปดมิดชิดในบริเวณ     
ที่เย็นและแหงที่มีการ
ระบายอากาศเพียงพอ 

-  เก็บแยกจากสารที่เขากัน
ไมได และเก็บที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส    
และหลีกเลยีงการสัมผัส
กับแสง 

 
Benzoic acid 

 
C7H6O2

 
122.12 

 
- หายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง และเผาไหม

 
-  ถาหายใจเขาไปปริมาณมาก     

 
-  เก็บในภาชนะใหมิดชดิ

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

เยื่อบุเมือก 
- การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกิดการระคายเคือง 
- การกินเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองทางเดิน
อาหาร คลื่นไส อาเจียน 

- การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง 
- ไมเปนสารกอมะเร็งตามบัญชีรายชื่อของ IARC , NTP 

, Z , OSHA 
- สารนี้มีผลทําลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ ทางเดิน
อาหาร 

ใหเคลื่อนยายผูปวยออก           
สูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัทีดวยน้าํและสบู
ปริมาณมาก อยางนอย 15 นาที 

-  ถากลืนหรือกินเขาไป หากผูปวย
ยังมีสติใหดื่มน้ําปริมาณมากๆ 
นําสงไปพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตา
ทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ  

   นําสงไปพบแพทย 
 

ในบริเวณที่เยน็ และแหง 
มีการระบายอากาศ
เพียงพอ 

Boric acid H2BO3 61.83 -  หายใจเขาไปจะระคายเคอืงตอเยื่อเมือกของ            
ทางเดินหายใจ เกิดอาการคลืน่ไส อาเจียน ทองรวง 
เซื่องซึม  เปนผื่นแดงบนผวิหนัง ปวดศีรษะ อุณหภูมิ
ในรางกายลดลง ความดันโลหิตต่ํา ไตไดรับอันตราย      
ภาวะที่ผิวหนงัเปนสีน้ําเงินเนื่องจากขาดออกซิเจน 

-  ถาหายใจเขาไป ใหผูปวยออกสู
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์         
ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผาย
ปอด สงไปพบแพทย 

-  ถากลืนหรือกินเขาไป              

-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิดในที่เยน็และแหง  

-  ภาชนะบรรจุสารนี้       
ควรทํามาจากสวนผสม
ของเหล็กที่มีคารบอน 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

หมดสติ และตาย 
-  การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกดิการระคายเคือง        
ตอผิวหนัง สารดูดซึมอยางรวดเรว็จะทาํลายผิวหนัง  
การดูดซึมผานผิวหนัง 

 - การกินเขาไปจะมีอาการ เชนเดียวกับหายใจเขาไป  
-  การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง เปนผื่น
แดง และเปนปวด 

-  สารนี้อาจทาํลายตับ และไต ทางเดินอาหาร            
เปนอันตรายตอทารกในครรภ 

ใหกระตุนใหอาเจียนโดยแพทย 
หามไมใหนําสิ่งใดเขาปากผูปวย
ที่หมดสต ิ   นําสงไปพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัทีดวยน้าํปริมาณ
มากๆ นําสงไปพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตา 
โดยทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ  

หรืออลูมิเนียม 
-  สําหรับการเก็บในสภาวะ
ที่มีความชื้นควรใช
ภาชนะบรรจุที่ทํามาจาก 
สแตนเลส 
 

Copper 
sulfate 

 
 
 
 
 
 

CuSO4.5H2O 
 
 
 
 
 
 
 

69.278 
 
 
 
 
 
 
 

-  การหายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง            
ตอทางเดินหายใจ 

-  การสัมผัสถูกผิวหนังโดยปกติไมกอใหเกิดการระคาย
เคือง 

-  การกลืนหรอืกินเขาไปทําใหทองรวง และเปนแผล     
ในกระเพาะอาหาร มีอาการคลื่นไส อาเจียน หมดสติ 
และอาการชัก 

- การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา 

- ถาหายใจเขาไปใหผูปวยออกสู
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ นําสง
ไปพบแพทย 

- ถากินเขาไป อยากระตุนใหเกิด
การอาเจียน ใหผูปวยบวน     
ลางปากดวยน้าํ และใหดื่มน้าํ 
200-300 ml. ไปพบแพทยทนัที 

- ถาสัมผัสถูกผิวหนังใหฉีดลาง

-  เก็บในภาชนะที่ปดมดิชิด 
บริเวณที่เย็นและแหง 
และมีการระบายอากาศ
เพียงพอ 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 

Chloroform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHCl3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

119.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-  การหายใจเขาไปทําใหรางกายหมดความรูสึก ทําให
ระคายเคืองตอระบบการหายใจ และมีผลกระทบ     
ตอระบบประสาทสวนกลางมีอาการปวดศรีษะ  

-  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง     
มีผื่นแดง และมีอาการเจ็บปวด ทําลายน้ํามันธรรมชาติ
ในรางกาย สามารถซึมผานผิวหนังได 

-  การกลืน หรือกินเขาไปจะทําใหเกิดแผลไหมบริเวณ
ปากลําคอ ทําใหมีอาการเจ็บหนาอก และอาเจียนได  

-  การสัมผัสถูกตา ไอระเหยของสารเคมีนี้จะทําใหเกดิ
การเจ็บปวดและระคายเคืองตอตา อาจทําใหตาบอด 

 

ผิวหนังทนัทีดวยสบู และน้ํา 
นําไปพบแพทยทันท ี

- ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตา
ทันทีดวยน้ําปริมาณมาก 
กระพริบตาถี ่ๆ ไปพบแพทย
ทันที 

-  ถาหายใจเขาไป ใหผูปวย      
ออกสูอากาศบริสุทธิ์  

-  ถากินเขาไป   อยากระตุน         
ใหอาเจยีน ควรใหน้ําปริมาณ
มากๆ ถาผูปวยหมดสต ิใหอยูใน
ความดูแลของแพทยทนัท ี

-  สัมผัสถูกผิวหนังใหฉีดลาง
ผิวหนังดวยน้ําปริมาณมากๆ 

-  ถาสัมผัสถูกตาใหลางตาทนัที
ดวยน้ําปริมาณมากๆ พรอม
กระพริบตาถี่ๆ  นําไปพบแพทย 

 
 
 
 
 
 
-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิด ตานทางแสงแดด 

-  เก็บในที่เยน็ แหง และ   
การระบายอากาศที่ด ี 

- ปองกันความเสียหายทาง
กายภาพ และแยกออก
จากสารที่เขากนัไมได 

-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิด เก็บในบริเวณ      
ที่เย็น และแหง เก็บใน
บริเวณที่มกีารระบาย

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

 
 
 

Diethyl Ether 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C4H10O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

74.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  การหายใจเขาไป จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุเมือก 
ทางเดินหายใจสวนบน ไอ เจบ็หนาอก หายใจติดขัด 
คลื่นไส ปวดศรีษะ อาเจยีน มีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ตับ ไต 

-  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะทําใหเกิดการระคายเคือง       
ตอผิวหนัง ถาสัมผัสนาน ๆ หรือซ้ํากันบอยๆ จะทําให
ไขมันบริเวณผิวหนังละลายออกไป และเปนโรค  

    ผิวหนังอักเสบ 
-  การกลืนหรอืกินเขาไป จะกอใหเกิดการระคายเคือง    
ตอระบบทางเดินอาหาร  

-  การสัมผัสถูกตา จะทําใหเกิดการระคายเคือง ตา       
ทําใหตาแดง น้ําตาไหล ตาพรามัว 

 
 

 
 
 
-  ถาหายใจเขาไปใหเคลื่อนยาย
ผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจ   
ใหชวยผายปอด ถาหายใจติดขัด
ใหออกซิเจนชวย ใหนําไปพบ
แพทย 

-  การกลืนหรอืกินเขาไป ใหผูปวย
บวนลางปากดวยน้าํ 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัทีดวยน้าํปริมาณมาก 

-  ถาสัมผัสถูกตาใหฉีดลางตาทันที
ดวยน้ําปริมาณมาก   ใหนําไป
พบแพทย 

 

อากาศเพียงพอ 
-  เก็บหางจากแหลงจุด    
ติดไฟ หามสูบบุหรี่ 

-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิด เก็บในบริเวณ      
ที่เย็น และแหง เก็บใน
บริเวณที่มกีารระบาย
อากาศเพียงพอ 

-  เก็บหางจากแหลง         
จุดติดไฟ หามสูบบุหรี่ 

-  มีวิธีการระมัดระวังการ
เกิดประจุไฟฟาสถิต 

 
 
 
 
 

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

Ethyl 
Alcohol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2-H6-O 46.07 
 

-  การหายใจเขาไปทําใหเกดิการระคายเคืองตอระบบ
ทางเดินหายใจ  

-  การสัมผัสถูกผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคือง      
แสบไหม ผื่นแดง สารนี้ดูดซึมผานผิวหนงั 

-  การกลืนหรอืกินเขาไป ทําใหเกิดการระคายเคือง  
-  การสัมผัสถูกตาทําใหตาแดง และปวดตาได 

-  ถากินเขาไป นําสงไปพบแพทย
โดยทันท ี

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัทีดวยน้าํปริมาณมาก 

-  ถาสัมผัสถูกตาใหฉีดลางตาทันที 
ดวยน้ําปริมาณมาก 

 
 

   เก็บในภาชนะที่บรรจุ     
ที่ปดฝามิดชิดหางจาก
แหลงจุดตดิไฟ 
 

 
 
 
 

Hydrochloric 
acid 

HCl 36.46 -  การหายใจเอาไอของสารนี้เขาไปจะเกดิอาการไอ 
หายใจติดขดั เกิดการอักเสบของจมูก ลําคอ และ
ทางเดินหายใจสวนบน  

-  ถาหายใจเขาไปใหผูปวยออกสู
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์  

-  ถากลืน หรือกินเขาไป            

-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิด และปองกันการ
เสียหายทางกายภาพ     

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

-  การสัมผัสถูกผิวหนังจะเกดิผื่นแดง ปวดและเกดิแผล
ไหม การสัมผัสกับสารที่ความเขมขนสูงจะกอใหเกดิ
แผลพุพอง และผิวหนังเปลี่ยน 

-  การกินเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง อาการปวด 
และเกดิแผลไหมในปาก คอ หลอดอาหาร และ
ทางเดินอาหาร อาจทําใหเสยีชีวิตได 

-  การสัมผัสถูกตา อาจทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง 
และกอใหเกิดทําลายตาอยางถาวรได 

-  การสัมผัสกบัไอระเหยของสารเปนระยะนาน          
จะกอใหเกิดการกัดกรอนตอกัน และทําใหเกิดฤทธิ์ 
กัดกรอน  

อยากระตุนใหผูปวยอาเจยีน    
ใหดื่มน้ํา หรือนมปริมาณมาก  
หามไมใหสิ่งใดเขาปากผูปวย   
ที่หมดสติ นําสงไปพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัทีดวยน้าํปริมาณมาก 
นําสงไปพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกตาใหฉีดลางตาทันที
ดวยน้ําปริมาณมาก กระพรบิตา
ถี่ๆ นําไปพบแพทย 

ในบริเวณที่เยน็ แหง 
และมีการระบายอากาศ 

-  เก็บหางจากการสัมผัส
โดยตรงกับแสง        
ความรอน น้ํา และ       
สารที่เขากันไมได 
 
 

Hydrogen 
peroxide 

 
 
 
 

H2O2

 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
 

- การหายใจเขาไป จะกอใหเกิดอาการเจบ็คอ ไอ   
หายใจติดขดั 

- การสัมผัสถูกผิวหนัง เกิดผื่นแดง และปวดแสบ      
ปวดรอน 

- การกลืนหรือกินเขาไป จะกอใหเกิดอาการเจ็บคอ  
ปวดทองและอาเจียนได 

- ถาหายใจเขาไปใหเคลื่อนยาย
ผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจ   
ใหชวยผายปอด ไปพบแพทย 

- ถากนิเขาไป ใหสงไปพบแพทย
ทันที 

-  เก็บในบริเวณมีการ
ระบายอากาศ 

 - เก็บหางจากสารไวไฟ 
สารรีดิวซ และเบส
เขมขน 

-  เก็บไวที่อุณหภูมิ          
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

Methyl 
alcohol 

 
 
 
 
 
 
 
 

CH4O 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

- การสัมผัสถูกตา จะกอใหเกิดการระคายเคืองตา ตาแดง 
และปวดตา สายตาพรามัว 

- สารนี้ทําลายตา ผิวหนัง ระบบหายใจ 
 
 
 
 
 
-  การหายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง ตา จมูก 
ลําคอ และทางเดินหายใจ กดระบบประสาทสวนกลาง 
ทําใหปวดศีรษะ เวียนศีรษะ งวงนอน  

-  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะทาํใหเกิดการสญูเสีย 
   ชั้นไขมันของผวิหนัง ทําใหผิวหนังแหง แตก และ  
เกิดผื่นแดง 

-  การกินเขาไปจะทําใหเกดิอาการไอ ทองรวง          
ปวดทอง ปวดศีรษะ และงวงซึม 

-  การสัมผัสถูกตาจะทําใหเยือ่เมือกตาอักเสบ เกิดตาแดง   

- ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังดวยน้ําปริมาณมาก 

- ถาสัมผัสถูกตา ( ถาใส contact 
lens อยูใหถอดออก ) ใชนิ้วถาง
แยกเปลือกตาออก 

 
 
 
-  ถากินเขาไป ถาผูปวยมีสติอยู   
ใหดื่มน้ํา 1/2-1 แกว ถาผูปวย
อาเจียนใหกมศีรษะใหต่ําลง  
เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจ         
เอาอาเจียนเขาไป   นําสงไปพบ
แพทย 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนงั ใหฉีดลาง  
   ผิวหนังทันทีดวยน้ําปริมาณมาก  
-  ถาสัมผัสถูกตา ใหลางตาทนัที   

  15 - 30 องศาเซลเซียส 
และปองกันแสง 

-  สารจะสลายตัวเปน
ออกซิเจน และไฮโดรเจน 
เมื่อสัมผัสความรอนสูง
และแสงสวาง 

 
 
-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิด  เก็บในบริเวณ     
ที่เย็น และแหง            
หางจากสารออกซิไดซ 
และแหลงจุดติดไฟ 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

   และสายตาพรามัว 
 

   ดวยน้ําปริมาณมาก  
 
 
 
 

 
Iodine 

 
I2

 
253.81 

 
-  สัมผัสทางหายใจ ทําใหระคายเคืองจมูก ลําคอ และ
อาจเกิดแผลไหมได มีอาการปวดศีรษะ  แนนหนาอก 
คลื่นไส กระหายน้ํา และระบบไหลเวยีนหยดุทํางาน 

-  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะทําใหเกิดการระคายเคือง         
ที่ผิวหนัง และเกิดแผลไหมบริเวณผิวที่สัมผัสกับสาร 

-  การกลืนหรอืกินเขาไป จะทําใหเกิดการระคายเคือง
ของลําคอ มีอาการปวดทอง ทองรวง การรับสาร   
โดยการกนิหรอืกลืนเขาไปในปริมาณมาก              
อาจมีอันตรายถึงแกชีวิต 

-  การสัมผัสถูกตา  ทําใหเกดิการระคายเคืองตอตา และ
อาจเกิดแผลไหมได มีอาการน้ําตาไหล 

 
-  ถาหายใจเขาไปใหผูปวยออกสู  
ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวย
หยุดหายใจใหชวยผายปอด           
ถาหายใจติดขดัใหใชออกซิเจน
ชวย และนําสงไปพบแพทย 

-  ถากลืนหรือกินเขาไป จัดใหเขา
รับการดูแลโดยแพทยทันท ี

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ดวยน้ําปริมาณมากๆ 

-  ถาสัมผัสถูกตาใหฉีดลางดวยน้าํ
ทันทีโดยไหลผานอยางนอย    

 
-  เก็บในภาชนะที่ปดมดิชิด 
และเก็บหางจากแหลง
ความรอน 
มีการระบายอากาศ       
ในพื้นทีเ่ก็บเปนอยางด ี
ไมสัมผัสแดดโดยตรง  
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

-  สารนี้มีผลทําลายอวัยวะรับความรูสึก ทางเดินอาหาร 
ตอมไรทอตางๆ ตอมไทรอยด  

15 นาที 

Oxalic acid C2H2O42H2O 126.07 -  หายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง แผลไหม     
ที่จมูก คอ และทางเดนิหายใจ 

-  การสัมผัสถูกผิวหนังจะระคายเคือง อาจทําใหผิวหนัง
ไหม สารนี้อาจถูกดูดซึมเขารางกายผานทางผิวหนังได 

-  การกินเขาไปจะกอใหเกิดแผลไหม คลื่นไส   เกิดการ
ระคายเคืองอยางรุนแรงตอกระเพาะอาหาร และลําไส 
อาเจียน หมดสติ และชัก อาจทําใหเกิดการทําลายไต  
ทําใหพบเลือดออกปนมากับปสสาวะ เนื่องจากกรด
ออกซาลิกจะมผีลตอการดึงเอาแคลเซียมออกซาเลท 
ออกจากเลือด ซึ่งแคลเซียมออกซาเลท จะไปอุดตัน  
อยูที่ไต  

-  การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา 
และอาจทําใหเกิดผลจากการกัดกรอนได 

-  การสัมผัสเรื้อรังทําใหทางเดินหายใจสวนบนอักเสบ  

-  ถาหายใจเขาไปใหผูปวยออกสู
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์        
ถาหายใจติดขดัใหออกซิเจนชวย 
นําสงไปพบแพทย 

-  ถากลืนหรือกินเขาไป            
อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน       
ใหผูปวยดื่มน้าํหรือนมปริมาณ
มากๆ นําสงไปพบแพทย ทนัที 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัท ี

- ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางดวยน้ํา 
พรอมกระพรบิตาถี่ ๆ  ขณะทํา
การลาง นําสงไปพบแพทย 

-  เก็บในภาชนะบรรจุ       
ที่ปดมิดชิด และปองกัน
ความเสียหายทางกายภาพ 

-  เก็บในบริเวณที่เยน็ และ
แหง  มีการระบายอากาศ
เพียงพอ หางจากความ
รอน ความชื้น และสาร   
ที่เขากันไมได  
 

Potassium K2CrO4 194.19 -  การหายใจเขาไปสารนี้ จะทําลายเนื้อเยือ่ของเยื่อเมือก -  ถาหายใจเขาไปใหผูปวยออกสู -  เก็บในภาชนะบรรจุ       

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล
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อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

ที่ปดมิดชิดปองกันการ
เสียหายทางกายภาพ 

chromate และทางเดนิหายใจสวนบน ทําใหเกิดเปนแผลผุพอง 
และลําคออักเสบ ไอ หายใจถี่ และติดขัด  

-  การสัมผัสสารนี้ทางผิวหนงั ทําใหเปนผื่นแดง       
ปวดแสบปวดรอน และเปนแผลไหมอยางรุนแรง    
จะดดูซึมผานผิวหนัง มีผลตอการทํางานของไต ตับ 

-  การกลืนหรอืกินสารนี้เขาไป ทําใหปาก ลําคอ       
และทองเปนแผลไหม อาจทําใหตายได ทําใหเจ็บคอ 
อาเจียน หมดสติ กลามเนื้อหดเกร็ง กระหายน้ํา ทําลาย
การทํางานของตับ 

-  การสัมผัสถูกตา ทําใหมองไมชัด ตาแดง ปวดตา และ
เนื้อเยื่อเปนแผลไหมอยางรุนแรง หรือทําใหตาบอดได 

- สารนี้เปนสารกอมะเร็ง 
- สารนี้มีผลทําลายปอด เลือด ตับ ไต และทางเดินอาหาร 

บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์         
ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผาย
ปอด นําสงไปพบแพทย 

-  ถากินเขาไป อยากระตุนใหเกิด
การอาเจียน ถาผูปวยมีสติใหดื่ม
น้ําตามปริมาณมากๆ นําสงไป
พบแพทย ทันที 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังทนัทีดวยน้าํปริมาณมาก 
นําสงไปพบแพทย  

- ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตาทันที
ดวยน้ําปริมาณมาก กระพรบิตา
ถี่ๆ ไปพบแพทย  

-  เก็บในบริเวณที่เยน็ และ
แหง มีการระบายอากาศ
เพียงพอ  ควรหางจาก       
ความรอน ความชื้น    
และสารที่เขากันไมได  

- ไมควรเก็บในบริเวณ 
   ที่เปนพื้นไม 

Potassium 
dichromate 

K2Cr2O7 294.19 -  การหายใจเขาไป สารนี้จะทําลายเนื้อเยือ่ และทางเดนิ
หายใจสวนบน ทําใหเกิดเปนแผลพุพองและเกิดรูพรุน 
ที่ผนังโพรงจมูก รวมถึงอาการลําคออักเสบ ไอ หายใจ
ถี่รัว และหายใจติดขัด อาจทําใหปอดไวตอการเกิด

-  ถาหายใจเขาไปใหผูปวยออกสู 
ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาไมหายใจ
ใหชวยผายปอด แลวนําสง     
พบแพทย 

-  เก็บในบริเวณที่แหง   
แยกใหหางจากวัสดุที่ตดิ
ไฟได, สารอินทรีย หรือ
สารออกซิไดซไดงาย 
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ภูมิแพถาสูดดมเขาไปมากๆอาจทําใหน้ําทวมปอดได 
-  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะมีอาการผื่นแดง ปวดแสบ
ปวดรอน และแผลไหมอยางรุนแรง ฝุน                  
และสารละลายเขมขนจะเปนเหตใุหเกิดการระคาย
เคืองอยางรุนแรง และสารนี้สามารถดูดซึมผาน
ผิวหนังจะมีผลกระทบ   ตอการทํางานของไต และตับ 
จะเปนสาเหตใุหผิวหนังไวตอภูมิแพ 

 

-  ถากินเขาไป และยังมีสติอยู     
อยากระตุนทําใหเกิดการอาเจียน  
ใหดื่มน้ําปริมาณมาก นําสงไป
พบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนังใหฉีดลาง
ผิวหนังโดยทนัทีดวยน้ําปรมิาณ
มากๆ  

-  ถาสัมผัสถูกตาใหฉีดลางตา  
โดยทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ 
นําสงไปพบแพทยทันท ี

-  หลีกเลี่ยงการเก็บบนพื้น
ไม และ ปองกันการ
เสียหายทางกายภาพ 
 

 

Potassium 
hydroxide 

KOH 56.1 -  การหายใจเขาไป เปนอันตรายตอเยื่อเมอืก             
และทางเดนิหายใจสวนบน ทําใหคลื่นไส อาเจียน  
มึนงง ปวดศีรษะ หายใจติดขัด โรคปอดอักเสบ 

-  การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกดิการระคายเคือง  
และดูดซึมผานผิวหนัง 

-  การกลืนเขาไปจะเปนอันตราย  ทําใหไอ  มึนงง       
ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน คอหอยอักเสบ          

-  ถาหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยาย
ผูปวยไปที่อากาศบริสุทธิ์  

-  ถากลืนหรือกินเขาไป              
ใหนําสงไปพบแพทยทนัท ี

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหลางดวย
น้ําปริมาณมากๆ ทันที            
ถอดเสื้อผา และรองเทา             

-  เก็บในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิดในบริเวณที่เยน็
และแหง มีการระบาย
อากาศเพียงพอ 

-  เก็บหางจากการสัมผัสน้ํา 
-  ใหสังเกตคําเตือน และ  
ขอควรระวังทัง้หมด       
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หลอดอาหารอกัเสบ 
-  การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง 

ที่ปนเปอนสารเคมีออก       
นําสงพบแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกตา ใหลางดวยน้ํา
ปริมาณมากๆ ทันที            
พรอมกระพรบิตาถี่ๆ 

  นําสงพบแพทย 
 

ที่ใหไวสําหรบัสารนี้ 
 

 
 

 
Silver nitrate 

 
AgNO3

 
169.87 

 
-  การหายใจเขาไปจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง       
ตอเยื่อเมือก และทางเดินหายใจอาจทําใหปอด          
ถูกทําลายได 

-  การสัมผัสถูกผิวหนังจะทําใหเกิดการระคายเคือง    
และแผลไหมตอผิวหนัง 

-  การกินเขาไปจะทําใหเกดิการระคายเคืองตอเยื่อเมือก
และทางเดนิหายใจอาจทําใหปอดอาจถูกทําลายได 

-  การสัมผัสถูกตาจะทําใหเกิดการระคายเคือง และแผล
ไหมตอตา 

 
-  ถาหายใจเขาไปใหเคลื่อนยาย
ผูปวยออกไปสูที่ที่มีอากาศ 

-  ถากินหรือกลืนเขาไป             
อยากระตุนทําใหเกิดการอาเจียน 
ถามีสติใหดื่มน้ําตาม มากๆ และ
ใหอยูในความดูแลของแพทย 

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนังใหลางออก
ใหทัว่ดวยสบูและน้ํา 

-  ถาสัมผัสถูกตาใหฉีดลางใหทั่ว

 
-  เก็บในภาชนะที่ปดสนิท 
เก็บไวในที่อุณหภูมิเยน็ 
และมีการระบายอากาศ  

-  เก็บหางจากวัสดุติดไฟ
หรือออกซิไดซ  

-  ไมควรสูดดมฝุนละออง 
อยาใหเขาตาหรือสัมผัส
กับผิวหนังและเสื้อผา 
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

-  สารนี้ทําลาย ดวงตา ประสาท เลือด และปอด ทันทีโดยใหน้าํไหลผานอยาง
นอย 15 นาที 

 
 

 
 

Sodium 
chloride 

NaCl 58.44 -  การกลืนกนิเขาไปทําใหระคายเคืองกระเพาะอาหาร
และลําไส   ทําใหคลื่นไสและอาเจยีน 

-  การสัมผัสถูกตา ทําใหเกิดการระคายเคือง ตอตา ทําให
ตาแดง เจ็บตา 

-  ถาสารนี้เขาตา ใหฉีดลางตา   
ดวยน้ําทันทีอยางนอย 15 นาที 
จึงนําสงไปพบแพทย 

-  เก็บในที่เย็น และแหง        
และมีการระบายอากาศ
เพียงพอ 

Sodium 
hydroxide 

NaOH 40.00 -  การหายใจเขาไปจะเกิดอาการระคายเคือง และทําลาย
ตอทางเดินหายใจสวนบน  

-  การสัมผัสถูกผิวหนัง จะเกดิการระคายเคืองรุนแรง 
เปนแผลไหม และเกดิเปนแผลพุพองได 

-  การกินเขาไป ทําใหแสบไหมบริเวณปาก คอ กระเพาะ
อาหาร ทําใหเปนแผลเปน  มีเลือดออกในกระเพาะ 

-  การสัมผัสถูกตา จะมีฤทธิก์ัดกรอน ทําใหเกิดการ   
   ระคายเคืองรุนแรง อาจทําใหมองไมเหน็ถึงขั้นตาบอด 
-  การสัมผัสสารติดตอกันเปนเวลานาน จะทําให ทําลาย   

-  ถาหายใจเขาไป ใหผูปวยออกสู
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์  

-  ถากลืนหรือกินเขาไป             
อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน 
ใหดื่มน้ํา หรือนมปริมาณมากๆ  

-  ถาสัมผัสถูกผิวหนัง ใหฉีดลาง
ผิวหนังดวยน้ําปริมาณมาก 

-  ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตา 
โดยทันทีดวยน้ําปริมาณ     

-  เก็บในภาชนะบรรจุ       
ที่ปดมิดชิด ปองกันการ
เสียหายทางกายภาพ     
ในบริเวณที่เยน็ และแหง 
มีการระบายอากาศ
เพียงพอ เก็บหางจาก
ความรอน ความชื้น   
และสารที่เขากันไมได 

่ ่
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ชื่อสารเคมี สูตรโมเลกุล 
มวล

โมเลกุล 
อันตรายตอสขุภาพ การปฐมพยาบาล การเก็บรักษา 

   เนื้อเยื่อ นําสงแพทยทนัที 
Sulfuric acid H2SO4 98 -  สัมผัสทางการหายใจจะเกิดการระคายเคืองตอระบบ

หายใจ มีอาการน้ําทวมปอด เจ็บคอ หายใจติดขัด  
ถาหายใจเขาไปในปริมาณมากทําใหเสียชีวิตได 

-  สัมผัสทางผิวหนังทําใหเกิดแผลไหมและปวดแสบ  
ปวดรอน 

-  การกินเขาไป ทําใหอาเจียน คลื่นไสแตไมมีผลตอ
ระบบเนื้อเยื่อ 

-  สัมผัสถูกตา ทําใหตาแดง ปวดตา สายตาพรามัว 
-  สารนี้ทําลายฟนและระบบหลอเลี้ยงหัวใจ 

- ถาหายใจเขาไป ใหผูปวยออกสู

บ ริ เ ว ณ ที่ มี อ า ก า ศ บ ริ สุ ท ธิ์  

เมื่อหายใจติดขัดใหใชออกซิเจน

ชวย ทําใหรางกายผูปวยอบอุน

และนิ่ง จึงนําไปพบแพทย 

- ถากินเขาไป อยากระตุน          

ใหอาเจยีน ใหผูปวยบวนปาก

ดวยน้ํา ใหผูปวยดืม่น้ํา 200-300 

มิลลิลิตร นําไปพบแพทย 

-  เก็บในภาชนะบรรจุ        
ที่ปดมิดชิดในบริเวณ     
ที่เย็น และแหง                
มีการระบายอากาศ 

    หางจากแสง ไอของเบส
แก และสารประกอบ
อินทรีย 
 

- ถาสัมผัสผิวหนัง ใหลางผิวหนัง

ดวยน้ํานําสงแพทย 

- ถาสัมผัสถูกตา ใหฉีดลางตา
ทันทีดวยน้ําปริมาณมาก นําไป
พบแพทย 

ที่มา: กระทรวงทัพยากรและสิ่งแวดลอม (2552) 
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