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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ:  การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)  
ประเภทโครงการ:        โครงการใหม ่  

2. หน่วย:   เคมี สกศ.รร.จปร. 

3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม  
 3.1  ชื่อกลุ่ม  เคม ี  
       3.2  ชื่อสมาชิกกลุ่ม   

3.2.1 ผู้จัดทำโครงการ (KM Team) 
   3.2.1.1  พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล  อจ.สกศ.รร.จปร. เบอร์โทร  095-732-0011 
   3.2.1.2  พ.ท.หญิง ปวีณา  วัดบัว  อจ.สกศ.รร.จปร. 
   3.2.1.3  พ.ต. ภัทรพล  คงสุข  อจ.สกศ.รร.จปร.  
   3.2.1.3  ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล  อจ.สกศ.รร.จปร.  
 3.2.2 ที่ปรึกษาโครงการ  

3.2.2.1  พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก รอง ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.     

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ   
ทุกปีการศึกษา เคมี สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบการเรียนการสอน นนร. ชั้นปีที่ 1 ทั้งชั้นปี ทุกหลักสูตร 

ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาเคมีทั่วไป (General 
Chemistry) รหัสวิชา CH 1001 และ วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) รหัสวิชา 
CH 1002  ซึ ่งระบบการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนา รร.จปร. ปี 2560-2564 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปี 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้
เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย ในส่วนแผนการพัฒนาผู้เรียน 

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบ
สภาพปัญหาในขั้นตอนก่อนทำการสอนหลายปัญหาดังนี้ อาจารย์หัวหน้าวิชาและอาจารย์ผู ้สอนต้องวาง
แผนการสอน การเตรียมเอกสารและเนื้อหาการสอน การเตรียมสื่อการสอน การจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละครั้ง และ
การจัดกลุ่ม นนร. ที่ยังไม่เป็นระบบ นอกจากนี้การใช้อาจารย์ผู้สอนเป็นจำนวนมากเพ่ือดูแล นนร. ในระหว่างทำ
การปฏิบัติการทดลอง อีกทั้งหลังจากเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละครั้ง อาจารย์ผู้สอนต้องทำการตรวจแบบบันทึก
ผลการทดลอง ข้อสอบย่อย การสอบระหว่างภาคและการสอบประจำภาค รวมถึงปัญหาการให้คะแนนที่ยังไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ให้อาจารย์ผู ้สอนทุกนายสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน เคมี สกศ.รร.จปร. จึงได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์และเอกสารที่เกี ่ยวข้องในเนื้อหาวิชา
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ดังกล่าว จัดทำเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ประกอบด้วยขั้นตอนการ
วางแผนการการสอน ได้แก่ การจัดเตรียมเนื้อหา การจัดกลุ่ม นนร. และการจัดอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น ซึ่งผ่าน
การประมวลและกลั่นกรองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญถึงความถูกต้อง ซึ่งผลดำเนินการพบว่า สามารถลดปัญหาและ
บรรลุเป้าหมายได้ในระดับที่น่าพอใจ และเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้
ตามคู่มือ 

5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
 5.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(CH 1002) 

2. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนเกิดความม่ันใจในการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 
3. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
5.2 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

1. คู่มือการจัดการเรียนการการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ฉบับสมบูรณ์ 
2. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน 

6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
1. มีอาจารย์ทำการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) หลายนาย ซึ่งแต่ละนายมี

เทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน 
2. ไม่มีการรวบรวมเนื้อหาและเฉลยแบบบันทึกผลการทดลองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ไม่มีการรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชา CH 1002 เช่น การจัดอาจารย์

ทำการสอน การจัดกลุ่ม นนร. และแนวทางการตรวจแบบบันทึกผลการทดลอง 
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 ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการหาสาเหตุของปัญหา 

 

ไม่มีคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

อาจารย์ผู้สอน

มีอาจารย์ทําการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) หลายนาย

อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน

เอกสาร                
การสอน ไม่มีการรวบรวมเนื้อหาและเฉลยแบบบันทึกผลการทดลองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การจัดการ ไม่มีการรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชา CH 1002 เช่น การจัดอาจารย์               
ทําการสอน การจัดกลุ่ม นนร. และแนวทางการตรวจแบบบันทึกผลการทดลอง

3 
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7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ปี 2564 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.  อาจารย์ผู้สอน - มีอาจารย์ทำการสอนวิชา

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 
หลายนาย 
- อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการ
สอนที่แตกต่างกัน 

- รวบรวมเนื ้อหาและแนวทางการสอนวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั ่วไป (CH 1002) จากอาจารย์
ผู้สอน 

2. เอกสารการสอน - ไม่มีการรวบรวมเนื้อหาและ
เฉลยแบบบันทึกผลการทดลองที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

- รวบรวมเนื ้อหาและแนวทางการสอนว ิชา
ปฏิบัติการเคมีทั ่วไป (CH 1002) และเฉลย
แบบบันทึกผลการทดลองจากอาจารย์ผู้สอน 

3. การจัดการ - ไม่มีการรวบรวมความรู้             
ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิชา CH 1002 เช่น การจัด
อาจารย์ทำการสอน การจัดกลุ่ม 
นนร. และแนวทางการตรวจแบบ
บันทึกผลการทดลอง 

- จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการการสอนวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 
 

 
7.1 ขั้นตอนการดำเนินการในปี 2564  

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเนื้อหาวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)  
- วางแผนการสอน, การจัดกลุ่ม นนร., การจัดอาจารย์ผู้สอน และจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำคู่มือการเรียนการสอน 
- จัดเตรียมเนื้อหา รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ รวมรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ ์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
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ภาพที่ 2 แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการในปี 2564 

7.2 สรุปการแก้ไขปรับปรุงทีจ่ะดำเนินการในปี 2565  

1. รวบรวมผลการประเมินออนไลน์ (E-learning) การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(CH 1002) ของ นนร. และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน 

2. คัดกรองผลและวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินออนไลน์ (E-learning) และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน 

3. ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบคู่มือการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)  
4. ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ที่

ได้รับการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ 
5. คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ฉบับปรับปรุงปี 2565 
6. จัดทำไฟล์คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code เรื่อง “คู่มือการจัดการเรียนการ

สอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ฉบับปรับปรุงปี 2565” เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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ภาพที่ 3 แผนภาพขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงที่จะดำเนินการในปี 2565 

8. ผลลัพธ์การดำเนินการ 
1. อาจารย์ผู ้สอนมีการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน 
2. อาจารย์ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 

9. ประโยชน์ที่ได้รับ         
1. มีคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนใช้

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
2. อาจารย์ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 
3. การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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10. การกำหนดมาตรฐาน 
1. กำหนดให้มีการแนะแนวอบรมการใช้งานคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี

ทั่วไป (CH 1002) แก่อาจารย์ผู้สอน 
2. กำหนดให้มีการแนะแนววิธีการจัดตารางการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั ่วไป                         

(CH 1002) แก่หัวหน้าวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 

11. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  
ขยายผลโครงการโดยการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ของกองวิชาต่อไป 

นอกจากนี้กองวิชาจะดำเนินการรวบรวมผลการประเมินออนไลน์ (E-learning) การเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) ของนนร. และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนมาทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
เนื ้อหาและรูปแบบคู่มือการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั ่วไป (CH 1002) และจัดทำไฟล์คู ่มือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code เรื ่อง “คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั ่วไป                   
(CH 1002) ฉบับปรับปรุงปี 2565” เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมคีวามสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น 

 
 

 
  

ลงชื่อ ประธานกลุ่ม:  
                         พ.อ.หญิง พนิตตา  ปัญญาดิลก 

                         (พนิตตา  ปัญญาดิลก) 
                        วันที่ : 30 ก.ค. 2564 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:   
                      พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ  

                 (วีระพงศ์  ตั้นเจริญ) 
                วันที่ : 30 ก.ค. 2564 

 
ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล:           พ.อ. มนัส  ธนวานนท ์
                                                (มนัส  ธนวานนท์) 
                                              วันที่ : 30 ก.ค. 2564 
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เอกสาร 
 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 
 



 

 
 

คูม่ือการจัดการเรียนการสอน 
วิชาปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 

(General Chemistry Laboratory) 
CH 1002 

 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2564 



 

 
 

คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
วิชาปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 

(General Chemistry Laboratory) 
CH 1002 

 
 
 
 
 

กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2564 

พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 



 
คำนำ 

 
คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) เล่มนี้ ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษา
ที่ 2 ภายในเล่มประกอบด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนนายร้อยในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ตัวอย่างการจัดอาจารย์ผู้สอน ตัวอย่างการจัดกลุ่มนักเรียนนายร้อย คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติการ
ทดลองเคมี รวมทั้งเนื้อหาการทดลอง 12 การทดลอง ซึ่งการทดลองทั้งหมดสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
เคมีทั่วไป (CH1001) แต่ละการทดลองจะมีวัตถุประสงค์ ทฤษฎีหรือหลักการอย่างย่อที่เกี่ยวข้องกับ
การทดลอง สารเคมีที่ใช้ วิธีการทดลอง และเฉลยรายงานผลการทดลอง เพ่ือเสริมความเข้าใจ 

กองวิชาเคมีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 
1002) เล่มนี ้ จะมีส่วนช่วยให้อาจารย์ผู ้สอนทราบแนวทางและสามารถจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  
        กองวิชาเคมี  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
        กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
   
คำนำ   
สารบัญ   
การปฏิบัติตนของนักเรียนนายร้อยในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
ตัวอย่างการจัดอาจารย์ผู้สอน   
ตัวอย่างการจัดกลุ่มนักเรียนนายร้อย  
คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติการทดลองเคมี  
การทดลองที่ 1 เทคนิคพ้ืนฐานการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี  
การทดลองที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี  
การทดลองที่ 3 การวิเคราะห์แอนไอออน  
การทดลองที่ 4 การหาค่าคงท่ีของแก๊ส  
การทดลองที่ 5 การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง  
การทดลองที่ 6 สมดุลเคมีและปฏิกิรยิาที่ผันกลับได้  
การทดลองที่ 7 ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา  
การทดลองที่ 8 อินดิเคเตอร์และค่า pH ของสารละลาย  
การทดลองที่ 9 โครงสร้างของผลึก  
การทดลองที่ 10 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและสารละลายบัฟเฟอร์  
การทดลองที่ 11 การไทเทรตระหว่างกรดกับเบส  
การทดลองที่ 12 การวิเคราะห์แคตไอออน  
บรรณานุกรม   
ตารางธาตุ  

หน้า
ก
ข
ค
ง
ช
1
3
16 
21 
27 
34 
39 
45 
53 
59 
69 
75 
80

 85
86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติตนของนักเรียนนายร้อยในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
 
เอกสารที่ต้องส่งทุกครั้ง 
 1. ก่อนรวมแถว นนร. ส่ง flow chart เขียนวิธีการทดลองทุกครั้งก่อนทำ Lab ที่ตะกร้าหน้าห้อง Lab เพ่ือให้ อาจารย์ 
คุม Lab เซ็นรับรอง จากนั้นอาจารย์จะส่งคืนให้ นนร. ก่อน Brief Lab 
 2. หลังการทดลอง นนร. ส่ง Flow chart พร้อม Report 
ข้อตกลง CH 1002 
 1. ถ้า นนร. มาสายเกิน 15 นาที ให้เขียนรายงาน ครบ 3 ครั้ง ส่งเรื่องไป กรม นนร.รอ. 
 2. เข้าห้องน้ำได้ครั้งละ 3 นาย ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนก่อนทุกครั้ง แล้วเขียนชื่อไว้บนกระดานหน้าห้อง Lab จากนั้น
เมื่อเสร็จกิจให้มารายงานตัวกับอาจารย์ท่านเดิมและลบชื่อบนกระดานออก 
 3. กรณีท่ี นนร. มีความจำเป็นต้องขาด Lab ให้รีบมาแจ้งอาจารย์หัวหน้าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อติดต่อขอเรียนเสริม
ใน Lab นั้น ๆ โดนเขียนรายงานขอเรียนเสริมเป็นลายลักษณ์อักษรส่งที่อาจารย์ (ถ้าขาดการติดต่อเกิน 1 สัปดาห์  ถือว่าหมด
สิทธิขอเรียนเสริม) 
 4. เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย การแขวนเสื้อหน้าห้อง Lab, การวางกระเป๋าให้หันตราอาร์มไปในทิศทางเดียวกัน, การเข้า
หาอาจารย์กรณีท่ีใส่เครื่องแบบต้องติดกระดุมเม็ดบนทุกครั้ง, กรณีออกจากห้อง Lab ที่มีอาจารย์อยู่ในห้อง นนร. ต้องตบเท้าทำ
ความเคารพก่อนออกจากห้องทุกครั้ง 
 5. นนร. ต้องรับผิดชอบนำหนังสือ Lab และเครื่องคิดเลขมาเรียนทุกครั้ง 
 6. หากต้องการติดต่อกับอาจารย์หัวหน้าวิชาสามารถมาพบได้เวลา 0930-1200 ในวันจันทร์และวันพฤหัส 
คำชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน 
 1. กำหนดการเรียนการสอน, กำหนดการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจะมีบางปฏิบัติการ ดังนั้น ให้ นนร. รับผิดชอบ
จนเอง โดยดูตารางกำหนดการหน้าห้อง Lab ซึ่งจะติดไว้ทั้งชั้น 2 และ 3 
 2. แต่ละ Lab นนร. จะไม่ได้เรียนห้อง Lab เดิม ดังนั ้นต้องดูกำหนดการสอนเองทุกครั ้ง เพราะชั ้น 2 และ 3                            
จะเป็นคนละ Lab กัน 
 3. ต้องส่ง Report ของตัวเองทุกครั ้งหลังทำการทดลองโดยรวมกันส่งเป็นกลุ ่ม ยกเว้น บางการทดลองที ่ต้องใช้
เวลานาน อาจารย์ผู้สอนจะอนุญาตให้ส่งทีหลังได้ 
 
คำชี้แจงเรื่องการทำการทดลอง 
 1. เมื่อทำการทดลองเรียบร้อยแล้ว ต้องล้างอุปกรณ์ให้สะอาดทุกครั้ง และส่งอุปกรณ์ให้ครบ ถ้าอุปกรณ์เสียหายต้องหา
มาคืนเอง ไม่เช่นนั้นจะหักคะแนนความรับผิดชอบ 
 2. ก่อนใช้สารเคมีควรดูข้างขวดให้มั่นใจ ดูชื่อสาร ความเข้มข้น และสารที่เป็นไอง่ายหรือสารพิษจะอยู่ในตู้ดูดควัน 
 3. ช้อนตักสาร, Dropper, ปิเปต, กระบอกตวง ไม่ควรใช้ปนกันเพราะอาจเกิดการเจือปนกัน ทำให้ผลการทดลอง
ผิดพลาด 
 4. ห้ามทำ Lab อ่ืน ๆ เอง นอกเหนือจากเล่มปฏิบัติการ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ 
 5. ควรเรียนรู้อุปกรณ์ และเทคนิคการทำ Lab เช่น การชั่ง วัด ตวง, การเขย่า, การดมกลิ่นสารเคมี และการใช้ตู้ดูดควัน 
เป็นต้น 
 6. ใส่แว่นตาทุกครั้งที่ทำการทดลอง และล้างมือทุกครั้งที่โดนสารเคมีหรือทำ Lab เสร็จ 
 7. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมาทานในห้อง Lab 
 8. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำและห้อง Lab เนื่องจากอาจทำให้ไฟไหม้ 



วัน ตอน หอง Lab Brief lab Brief lab คุม คุม ปฐมนิเทศ

30-ส.ค. ค 301 1. เทคนิคพื้นฐาน ภัทรียา ปวีณา จิรญาณ ชลิตา VDO

ง 201 1. เทคนิคพื้นฐาน พนมวรรณ ภัทรพล เรืองศักดิ์ จิตติมา VDO

6-ก.ย. ค 301 2. ปฏิกิริยาเคมี กังสดาล ภัทรียา จิตติมา

ง 201 3. Anion พนมวรรณ ปวีณา จิรญาณ

13-ก.ย. ง 301 2. ปฏิกิริยาเคมี กังสดาล ภัทรียา จิรญาณ

ค 201 3. Anion พนมวรรณ ภัทรพล จิตติมา

20-ก.ย. ค 301 4. Gas ภัทรียา พนมวรรณ จิรญาณ

ง 201 5. การลดลง fp กังสดาล ณัฐมณฑน จิตติมา

27-ก.ย. ง 301 4. Gas ภัทรียา ปวีณา จิรญาณ

ค 201 5. การลดลง fp กังสดาล ณัฐมณฑน จิตติมา

4-ต.ค. ค 301 6. โครงรางผลึก เรืองศักดิ์ ภัทรียา ณัฐมณฑน ภัทรพล

ง 201 7. Rate ปวีณา กังสดาล จิรญาณ

11-ต.ค. ค 301 Midterm  Anion พนมวรรณ ภัทรพล จิรญาณ

ง 201 Midterm Anion ภัทรียา จิตติมา ณัฐมณฑน

15-ต.ค.  

 

25-ต.ค. ง 301 6. โครงรางผลึก เรืองศักดิ์ พนมวรรณ กังสดาล ภัทรียา

ค 201 7. Rate จิตติมา ปวีณา จิรญาณ

1-พ.ย. ค 301 8. Indicator ภัทรพล ปวีณา จิรญาณ

ง 201 9. สมดุล ณัฐมณฑน จิตติมา เรืองศกัดิ์

8-พ.ย. ง 301 8. Indicator ภัทรพล ปวีณา จิรญาณ  

ค 201 9. สมดุล ณัฐมณฑน จิตติมา เรืองศกัดิ์

15-พ.ย. ค 301 10. บัฟเฟอร ภัทรียา ณัฐมณฑน จิตติมา

ง 201 11. ไทเทรต เรืองศักดิ์ ภัทรพล จิรญาณ

22-พ.ย. ง 301 10. บัฟเฟอร ภัทรียา ณัฐมณฑน จิตติมา

ค 201 11. ไทเทรต เรืองศักดิ์ กังสดาล ภัทรพล

 29-พ.ย. ค 301 Final Titrate ภัทรียา จิตติมา ณัฐมณฑน

ง 201 Final Titrate ปวีณา ภัทรพล จิรญาณ

6-ธ.ค.  

13-ธ.ค.

*สอนเสริม 4 ชม

 *Briefไทย คุมแลป

ตัวอยางการจัดอาจารยผูสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

หยุดชดเชยวันพอ

สัปดาหสอบปลายภาค

สัปดาหสอบกลางภาค



พฤ

วัน ตอน หอง Lab Brief lab Brief lab คุม คุม Brief EP คุม EP ปฐมนิเทศ

2-ก.ย. ก 301 1. เทคนิคพื้นฐาน พนมวรรณ ปวีณา เพ็ญธนา จิตติมา VDO

ข 201 1. เทคนิคพื้นฐาน ภัทรพล ภัทรียา เรืองศกัดิ์ จิรญาณ  VDO

9-ก.ย. ก 301 2. ปฏิกิริยาเคมี จิรญาณ ภัทรียา เพ็ญธนา กังสดาล

ข 201 3. Anion ปวีณา จิตติมา ณัฐมณฑน

16-ก.ย. ข 301 2. ปฏิกิริยาเคมี กังสดาล ภัทรียา จิรญาณ  

ก 201 3. Anion พนมวรรณ ภัทรพล ปวีณา เพ็ญธนา  

23-ก.ย. ก 301 4. Gas ภัทรียา จิตติมา เพ็ญธนา ณัฐมณฑน

ข 201 5. การลดลง fp กังสดาล ปวีณา จิรญาณ

30-ก.ย. ข 301 4. Gas ภัทรียา ณัฐมณฑน จิรญาณ

ก 201 5. การลดลง fp จิตติมา เพ็ญธนา ภัทรพล กังสดาล เพ็ญธนา

7-ต.ค. ก 301 6. โครงรางผลึก เรืองศักดิ์ พนมวรรณ ภัทรียา เพ็ญธนา

ข 201 7. Rate จิตติมา ปวีณา จิรญาณ

14-ต.ค. ข 301 Midterm  Anion พัดชา พนมวรรณ จิรญาณ

ก 201 Midterm Anion ชลิตา กังสดาล เพ็ญธนา จิตติมา

18-ต.ค.

28-ต.ค. ข 301 6. โครงรางผลึก เรืองศักดิ์ ภัทรียา ชลิตา พนมวรรณ

ก 201 7. Rate จิตติมา ปวีณา ณัฐมณฑน พนิตตา เพ็ญธนา

4-พ.ย. ก 301 8. Indicator จิตติมา ณัฐมณฑน จิรญาณ พนิตตา เพ็ญธนา

ข 201 9. สมดุล ภัทรียา ปวีณา เรืองศักดิ์

11-พ.ย. ข 301 8. Indicator จิตติมา ปวีณา จิรญาณ

ก 201 9. สมดุล เรืองศักดิ์ ภัทรียา เพ็ญธนา พนมวรรณ

18-พ.ย. ก 301 10. บัฟเฟอร จิตติมา ณัฐมณฑน ปวีณา พนิตตา เพ็ญธนา

ข 201 11. ไทเทรต เรืองศักดิ์ ภัทรียา จิรญาณ

25-พ.ย. ข 301 10. บัฟเฟอร ปวีณา ณัฐมณฑน จิตติมา

ก 201 11. ไทเทรต เรืองศักดิ์ ภัทรียา พนมวรรณ พนิตตา เพ็ญธนา

2-ธ.ค. ข 301 Final Titrate จิตติมา ภัทรียา จิรญาณ

ก 201 Final Titrate พนมวรรณ ภัทรพล เพ็ญธนา ณัฐมณฑน

9-ธ.ค. ข 301 12. Cation ภัทรียา ณัฐมณฑน จิตติมา

ก 201 12. Cation ภัทรพล จิรญาณ เพ็ญธนา ปวีณา

16-ธ.ค.

*สอนเสริม 2 ชม

*Briefไทย คุมไทย *Brief Ep คุม EP

สัปดาหสอบกลางภาค

สัปดาหสอบปลายภาค
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ล ำดับ หมำยเหตุ
1 นนร.
2 นนร.
3 นนร.
4 นนร.
5 นนร.
6 นนร.
7 นนร.
8 นนร.
9 นนร.
10 นนร.
11 นนร.
12 นนร.
13 นนร.
14 นนร.
15 นนร.
16 นนร.
17 นนร.
18 นนร.
19 นนร.
20 นนร.
21 นนร.
22 นนร.
23 นนร.
24 นนร.
25 นนร.

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วิชำ ปฏิบัติกำรเคมีทัว่ไป        รหัสวิชำ CH1002                 ภำคที ่....... ปีกำรศึกษำ ...............
ชั้นปีที ่1   ตอน ก. 1

กลุม่ที่ 24

กลุม่ที่ 18

กลุม่ที่ 17

กลุม่ที่ 23

กลุม่ที่ 22

กลุม่ที่ 21

กลุม่ที่ 20

กลุม่ที่ 19



ล ำดับ เกรด หมำยเหตุ
26 นนร.
27 นนร.
28 นนร.
29 นนร.
30 นนร.
31 นนร.
32 นนร.
33 นนร.
34 นนร.
35 นนร.
36 นนร.
37 นนร.

(ลงชื่อ)....................................................................
        (.................................................................)
                      อจ.หน.วิชำ

ชื่อ-สกุล

กลุม่ที่ 16

กลุม่ที่ 14

กลุม่ที่ 15

ซ



ล ำดับ หมำยเหตุ
1 นนร.
2 นนร.
3 นนร.
4 นนร.
5 นนร.
6 นนร.
7 นนร.
8 นนร.
9 นนร.
10 นนร.
11 นนร.
12 นนร.
13 นนร.
14 นนร.
15 นนร.
16 นนร.
17 นนร.
18 นนร.
19 นนร.
20 นนร.
21 นนร.
22 นนร.
23 นนร.

(ลงชื่อ)....................................................................
        (.................................................................)
                      อจ.หน.วิชำ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วิชำ ปฏิบัติกำรเคมีท่ัวไป        รหัสวิชำ CH1002                 ภำคที ่....... ปีกำรศึกษำ ...............
ชั้นปีที ่1   ตอน ก. 2

ชื่อ-สกุล

กลุม่ที่ 13

กลุม่ที่ 12

กลุม่ที่ 11

กลุม่ที่ 10

กลุม่ที่ 9

กลุม่ที่ 8

กลุม่ที่ 7

ฌ



ล ำดับ หมำยเหตุ
1 นนร.
2 นนร.
3 นนร.
4 นนร.
5 นนร.
6 นนร.
7 นนร.
8 นนร.
9 นนร.
10 นนร.
11 นนร.
12 นนร.
13 นนร.
14 นนร.
15 นนร.
16 นนร.
17 นนร.
18 นนร.
19 นนร.
20 นนร.
21 นนร.
22 นนร.
23 นนร.

(ลงชื่อ)....................................................................
        (.................................................................)
                      อจ.หน.วิชำ

กลุม่ที่ 1

กลุม่ที่ 3

กลุม่ที่ 2

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วิชำ ปฏิบัติกำรเคมีท่ัวไป        รหัสวิชำ CH1002                 ภำคที ่....... ปีกำรศึกษำ ...............
ชั้นปีที ่1   ตอน ก. 3

ชื่อ-สกุล

กลุม่ที่ 7

กลุม่ที่ 6

กลุม่ที่ 5

กลุม่ที่ 4

ญ



คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติการทดลองเคมี 
วิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 

1. คำแนะนำทั่วไป 
ในการทดลองทำการปฏิบัติการเคมีจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลายชนิด ซึ่งบางชนิดอาจเกิด

อันตรายต่อร่างกายทั้งโดยตรง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในขณะทดลอง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทราบถึงการ
ป้องกันหรือแก้ไข ดังต่อไปนี้ 

1.1 เตรียมความพร้อมของตนเองโดยการศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ก่อนเข้าทำการทดลองทุกครั้ง 
อาจารย์ผู้ควบคุมจะอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนั้น ๆ ให้อย่างสั้น หากมีข้อสงสัยหรือไม่
เข้าใจให้สอบถามได้โดยทันท ี

1.2 ห้ามทำการทดลองใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากการทดลองท่ีกำหนด 
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์หรือรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองไว้บนโต๊ะปฏิบัติการให้ครบ กรณี

เป็นเครื่องแก้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนลงมือทำการทดลองและหลังทำการทดลอง 
1.4 อย่าต้มของเหลวในหลอดทดสอบขนาดเล็กด้วยเปลวไฟโดยตรง เพราะจะทำให้

ของเหลวในหลอดพุ่งออกไป และจะเป็นอันตรายต่อตนเองและคนข้างเคียง ควรต้มใน Water Bath 
หรือบีกเกอร์ซึ่งมีน้ำเดือด 

1.5 ขณะต้มสารละลายหรือให้สารทำปฏิกิริยากันในห้องทดลอง จะต้องหันปากหลอด
ทดลองออกห่างจากตัวเองและห่างจากคนอ่ืนด้วย 

1.6 ออกไซด์ของกำมะถัน (SOx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) แก๊สฮาโลเจน (HX) และแก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็นแก๊สพิษ การทดลองทีเ่กี่ยวกับสารพวกนี้ให้ทำในตู้ดูดควัน 

1.7 อย่าชิมสารต่าง ๆ ในห้องทดลองเพราะสารเคมีส่วนมากเป็นพิษ และไม่ให้นำอาหาร
หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการ 

1.8 เมื่อปิเปตดูดสารละลาย ห้ามใช้ปากดูด ให้ใช้ลูกยางเท่านั้น 
1.9 อย่าดมกลิ่นสารต่าง ๆ ด้วยการเอามาจ่อที่จมูก แต่ให้ถือหลอดทดสอบที่มีสารเคมีนั้นไว้

ห่าง ๆ แล้วใช้มือโบกกลิ่นของสารนั้นให้เข้าจมูกเพียงเล็กน้อย 
1.10 ถ้าผิวหนังถูกกับกรดหรือด่าง (เบส) เข้มข้นให้รีบล้างด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ทันที แล้วล้าง

ด้วยสารละลาย 1% NaHCO3 อีกครั้งหนึ่ง ถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำทันที และแจ้ง
ให้อาจารย์ผู้ควบคุมทราบ 

1.11 ถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่เกิดติดไฟขึ้นให้พยายามดับไฟโดยการนอนกลิ้งบนพื้น 
1.12 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 

2. การใช้สารรีเอเจนต์ 
สารที่เป็นรีเอเจนต์ (Reagent) เช่น กรด เบส เกลือ ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 

จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ให้ใช้ตามจำนวนหรือปริมาณที่กำหนดไว้ การใช้เกินกำหนดจะทำให้ผลการทดลองผิดพลาด 
2.2 อ่านฉลากที่ปิดข้างขวดให้แน่ใจก่อนใช้ ทั้งชื่อสาร สูตรเคมีและความเข้มข้นสารละลาย 
2.3 เพื ่อป้องกันมิให้มีการปะปนกันของสารรีเอเจนต์แต่ละชนิด อย่านำช้อนตักสาร 

(Spatula) ที่ใช้ตักสารชนิดหนึ่งแล้วไปใช้ตักสารอีกชนิดหนึ่งโดยเด็ดขาด หรือถ้าเป็นสารละลาย อย่าใช้
หลอดหยด (Dropper) หรือปิเปต (Pipette) อันหนึ่งไปดูดสารหลายชนิด ควรใช้หลอดหยดหรือ 
ปิเปตที่มีอยู่ประจำในแต่ละชนิดของสารละลาย นอกจากนั้นการรินสารละลายออกจากขวดใหญ่ให้
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เตรียมบีกเกอร์ต่างหากไปใส่สารละลาย แล้วจึงนำมาทำการทดลอง ถ้าสารละลายเหลือให้ทิ้งลงใน
อ่างน้ำ ห้ามนำไปเทกลับคืน 

2.4 ถ้าเป็นการผสมกันระหว่างกรดกับน้ำ อย่าเทน้ำลงในกรดและต้องระวังเพราะจะเกิด
ความร้อนสูง ให้ค่อย ๆ เทกรดลงในน้ำอย่างช้า ๆ พร้อมกับกวนตลอดเวลา 

2.5 อย่านำขวดใส่สารรีเอเจนต์ต่าง ๆ จากที่วางกำหนดไว้ไปใช้ที่โต๊ะปฏิบัติการของตนเอง 
3. ข้อควรปฏิบัติ 

3.1 นนร.จะทำการทดลองเป็นกลุ่ม ตามจำนวนที่จะแจ้งให้ทราบ 
3.2 นนร. จะต้องนำหนังสือหรือเอกสารสำหรับการทดลองหรือสมุดจดบันทึกมาด้วยทุกครั้ง

ที่เข้าห้องปฏิบัติการ 
3.3 นนร. จะต้องรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทดลองทุกชิ้นอย่าให้ชำรุดแตกหักเสียหาย ถ้ามี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการรีบแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมทราบทันที 
3.4 นนร. ต้องทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และโต๊ะที่ทำการทดลองโดยหลังการ

ทดลองทุกครั้ง 
3.5 นนร. ต้องล้างอุปกรณ์ที่ใช้ทำการทดลองให้สะอาดทุกครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาด 

และล้างด้วยน้ำกลั่นเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง 
3.6 ของแข็งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ เช่น ก้านไม้ขีดไฟ กระดาษกรองที่ไม่ใช้ กระดาษอื่น ๆ 

เศษแก้วแตก ให้ทิ้งใส่ลงในถังขยะที่เตรียมไว้ให้ ห้ามทิ้งลงในอ่างน้ำ หรือรางน้ำกลางโต๊ะโดยเด็ดขาด 
3.7 นนร. จะต้องไม่ปฏิบัติการใด ๆ นอกเหนือจากทีอ่าจารย์ผู้ควบคุมชี้แจง 
3.8 นนร. จะต้องใช้สารเคมี น้ำและไฟฟ้าหรือทรัพยากรอื่น ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า

ที่สุด 
3.9 นนร. จะต้องส่งเอกสารหรือรายงานหรือบันทึกผลการทดลองตามเวลาที่อาจารย์ผู้

ควบคุมกำหนด 
3.10 ในการทดลองแต่ละครั้ง นนร. จะต้องสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง 

หมายเหตุ: นนร. ที่ขาดการทดลองให้เขียนรายงานส่งอาจารย์ผู้ควบคุมหรืออาจารย์หัวหน้าวิชาทราบ
ภายใน 7 วัน หลังทำการทดลองครั้งนั้นเพื่อที่จะดำเนินการหรือจัดเวลาให้ปฏิบัติการชดเชย (ยกเว้น 
การขาดทดลองเป็นตอน เนื่องจากมีภารกิจส่วนรวม) 
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การทดลองที่ 1 
เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมี 
2. เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือเรียนรู้เทคนิคพ้ืนฐานการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 

 

หลักการ 
ในห้องปฏิบัติการทางเคมี มีสารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

หลายประเภท นนร. ควรรู้จักชื่อและวิธีการใช้งานอย่างถูกหลักวิธี เพื่อใช้ทดสอบได้อย่างถูกต้อง 
แม่นยำ ได้ผลดี และมีความปลอดภัย สารเคมีทุกชนิดเป็นพิษ อันตราย มีหลายสถานะทั้งของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส และสารละลาย เก็บไว้ในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก มีฉลากระบุชื่อสารและสมบัติไว้
ครบถ้วน เก็บรักษาไว้ในที่ท่ีปลอดภัย 

ในการใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วสำหรับตวงวัดและทำปฏิกิริยาเคมีนั้น นอกจากรู้จักวิธีใช้งานแล้ว 
ยังต้องรู้จักวิธีทำความสะอาดและเก็บรักษาให้ถูกต้องอีกด้วยเพื่อพร้อมใช้งาน วัสดุที่ ใช้ทำอุปกรณ์           
มีหลายประเภท เช่น ไม้ เหล็ก สแตนเลส พลาสติกและแก้วซึ่งแตกหักได้ง่าย เป็นอันตรายมากกว่า
วัสดุอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรเรียนรู้วิธีการใช้ วิธีล้างทำความสะอาด และวิธีการเก็บรักษา ตัวอย่างต่อไปนี้ 
คือ ลักษณะรูปร่างเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง และลักษณะการใช้ ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการ
เคมีพ้ืนฐานทั่วไป 

การทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. กระบอกตวง ขนาด 10 และ 100 mL 2. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 mL 
3. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 125 mL 4. บิวเรต 
5. บีกเกอร์ ขนาด 150 mL 6. ปิเปตแบบวัดปริมาตร ขนาด 10 mL 
7. ที่วางหลอดทดลอง 8. ลูกยางดูดสาร 
9. ขวดน้ำกลั่น  10. หลอดหยด 
11. เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 12. หลอดทดลอง  

สารเคมี 
น้ำกลั่น   
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วิธีการทดลอง  

ตอนที่ 1 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 

อุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีที่ นนร. ควรรู้จักชื่อและวิธีการ 
ใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อให้การทดลองเป็นไปด้วยความเรียบบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมถึงไม่เกิด
อันตรายหรือเกิดความเสียหายในระหว่างการทำการทดลอง แสดงดังตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 อุปกรณ์เครื่องแก้วและเครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 
อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

กระบอกตวง (Graduated cylinder) 

 

ใช้สำหรับตวงสารละลายหรือของเหลวอย่างคร่าว ๆ 
สามารถรินสารออกทางปากกระบอกตวงได้ง่าย การ
วัดปริมาตรสารที่มีปริมาณเท่ากัน โดยใช้กระบอกตวง
ขนาดเล็ก มีความถูกต้องมากกว่ากระบอกตวงขนาด
ใหญ่ เพราะกระบอกตวงขนาดเล็กมีขีดแสดงปริมาตร
ต่าง ๆ ที่ละเอียดกว่า 

ปิเปต (Pipette) 

 

ใช้สำหรับส่งผ่านของเหลวตามปริมาตรที่ต้องการอย่าง
ละเอียด แบ่งได้เป็น 2 ชนิด 

1. ปิเปตแบบตวง (Graduated pipette) มีขีดแสดง
ปริมาตรหลาย ๆ ค่า  
2. ปิเปตแบบวัดปริมาตร (Volumetric pipette) 

บิวเรต (Burette) 

 
 

ใช้สำหรับเติมสารละลายที่ต้องการทราบปริมาตรที่
แน่นอน ซึ ่งต้องวิเคราะห์โดยเทคนิคการไทเทรต 
รวมทั ้งสามารถนำมาใช้ในการส่งผ่านของเหลวสู่
ภาชนะรองรับด้วยค่าปริมาตรต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด
ถูกต้อง 

ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) 

 
 

ใช้สำหรับเตรียมสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายที่
เจือจางจากสารละลายชนิดเดียวกันที่มีความเข้มข้นสูง
กว่า 
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อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

หลอดทดลอง (Test tube) 

 
 

ใช้บรรจุสารเคมีปริมาณน้อย ๆ เพื ่อทดลอบการ
ละลายหรือปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ หากต้องการบรรจุ
สารเพื่อนำไปเผาไฟ ควรใช้หลอดทดลองชนิดที่ทำ
ด้วยแก้วทนไฟ เช่น ไพเร็กซ์ (Pyrex) ซึ่งทนความ
ร้อนได้สูง 

บีกเกอร์ (Beaker) 

 
 

ใช้บรรจุสาร (ของแข็งหรือของเหลว) ที่มีปริมาณ
มาก เพ่ือชั่งน้ำหนักสารหรือทำปฏิกิริยาเคม ี

ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) 

 
 

ใช้สำหรับผสมสารเพื่อให้ทำปฏิกิริยาเคมี มักถูก
นำมาใช้ในการไทเทรต 

กระจกนาฬิกา (Watch glass) 

 
 

ใช้สำหรับปิดภาชนะ ระเหยสารปริมาณน้อย ๆ วาง
กระดาษลิตมัส 

แท่งแก้วคนสาร (stirring rod) 

 
 

ใช้สำหรับคนสาร ถ่ายเทของเหลวลงสู่ภาชนะ บด 
หรือเขี่ยสารที่เป็นของแข็ง 

หลอดหยด (Dropper) 

 
 
 

ใช้สำหรับหยดหรือดูดของเหลวปริมาณน้อย ๆ ซึ่ง
ไม่ได้ให้ค่าการวัดที่ถูกต้อง 
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อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

ที่วางหลอดทดลอง (Test tube rac)

 

ใช้สำหรับวางหลอดทดลอง 

กรวยกรอง (Filter funnel) 

 
 

ใช ้สำหร ับกรองสารเพื ่อแยกของแข็งออกจาก
ของเหลว โดยเวลาใช้ต้องใส่กระดาษกรองเข้าไปไว้
ภายใน หรือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเทสารลงสู่
ภาชนะท่ีมีปากแคบ 

กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel) 

 

ใช้สำหรับกรองตะกอนขนาดเล็กและเบาโดยใช้
ควบคู่กับขวดกรองที่ต่อกับปั๊มดูดลดความดัน ซึ่งจะ
ทำให้การกรองสารดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 

ขวดกรอง (filter flask) 

 
 

ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการกรองแยกตะกอนและ
ของเหลวออกจากกันโดยใช้ปั๊มดูดลดความดัน หรือ
ใช้ผสมสารที่ต้องการเก็บแก๊สที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยา 

ช้อนตักสาร (Spatula) 

 
 

ใช ้ต ักสารเคมีที ่อยู ่ในรูปของแข็ง เพื ่อนำไปชั่ง
น้ำหนักให้ได้ปริมาณสารเคมีตามต้องการ  

 
 
 
 
 
 



 

 

7 

 

อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 
 

 
 

ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ 

ภาชนะดูดความชื้น (Desiccator) 

 
 

เป็นโถแก้วที่ภายในมีสารดูดความชื้น ใช้สำหรับสาร
ที่เป็นของแข็งและดูดความชื้นได้ง่ายเพื่อทำให้สาร
แห้ง 

เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 

 
 

ใช้สำหรับแยกตะกอนหรือของแข็งที่มีขนาดเล็กซึ่ง
แขวนลอยอย ู ่ ในของเหลว โดยอาศ ัยแรงหนี
ศูนย์กลางที่เกิดจากการหมุนปั่นหลอดทดลองด้วย
ความเร็ว 

ตะแกรงลวด (Wire gauze) 
 

 
 

ใช้เป็นที่วางอุปกรณ ์ภาชนะใส่สารเคมี ทีต่้องการให้
ความร้อนด้วยเปลวไฟจากตะเกียงบุนเสนหรือ
ตะเกียงแอลกอฮอล์ ตะแกรงลวดจะวางบนตะเกียง
โดยจัดวางไว้บนที่ยึดวงแหวนหรือที่ตั้งสามขา เพ่ือ
กระจายความร้อนจากเปลวไฟ 

ที่ตั้งสามขา (Tripod) 

 
 

ใช้สำหรับวางอุปกรณ์เช่นแผ่นกระจายความร้อน 
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อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

คีมคีบถ้วยทนไฟ (Crucible tongs) 

 

ใช้สำหรับคีบจับถ้วยทนไฟ 

ที่จับหลอดทดลอง (Test tube holder) 

 
 

ใช้สำหรับจับหลอดทดลอง 

ถ้วยทนไฟ (Crucible) 

 
 

ใช้สำหรับเผาสารที่ต้องใช้ความร้อนสูง 

ที่ตั้งและฐาน (Stand and base) 

 
 

ใช้สำหรับติดตั้งชุดเครื่องมือต่าง ๆ ในการทดลอง 

ตัวจับ (Clamp holder) 

 
 

ใช้สำหรับยึดอุปกรณ์เข้ากับฐานและที่ตั้ง 
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อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

เครื่องชั่ง 3 คาน (Triple beam balance) 

 
 

ใช้สำหรับชั่งสาร แต่มีความละเอียดน้อย 

เครื่องชั่งไฟฟ้า (Electronic balance) 

 
 

ใช้สำหรับชั่งสาร มีความละเอียดสูง 

โกร่งบดสาร (Motar and pestle) 

 
 

ใช ้สำหร ับบดสารให้ได ้ขนาดเล ็กลงหรือให้
ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้า
ด้วยกัน (ไม่ใช้วิธีการตำเพราะจะทำให้โกร่งบด
สารแตกได้) 

ถ้วยระเหยสาร (Evaporating dish) 

 
 

ใช้สำหรับทำการระเหยตัวทำละลายออกจาก
ของแข็งที่ผสมอยู่ในตัวทำละลาย  

ขวดฉีดน้ำกลั่น (Wash bottle) 

 
 

ใช้เพื่อกลั้วล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น 
หลอดทดลอง ขวดรูปชมพู่  

ลูกยางดูดปิเปต (Rubber bulb) 

 
 

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปิเปต สำหรับดูดสารละลาย
เข้ามาในปิเปต ที ่ใช้กันในห้องปฏิบัติการมี 2 
ชนิด ได้แก่ ลูกยางปิเปตชนิดธรรมดาและลูกยาง
ด ูดป ิ เปตชน ิด  3 ทาง (Three way rubber 
bulb) 
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อุปกรณ์การทดลอง ลักษณะการใช้งาน 

ที่จับบิวเรต (Burette clamp) 

 
 

ใช้จับบิวเรต 

แปรงล้างหลอดทดลองและบีกเกอร์ (Brush for test 
tube and beaker) 
 

 
 

ใช้ล้างหลอดทดลองและบีกเกอร์ 

แว่นตานิรภัย (Safety goggles)  

 
 

ใช้สวมในขณะทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ
เคมี เพ่ือป้องกันอันตรายจากสารเคมีเข้าตา 

ตะเกียงบุนเสน (Bunsen burner) 

 

ใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนโดยใช้เปลวไฟ 

Clay triangle  

 
 

ใช้สำหรับตั้งถ้วยทนไฟเมื่อเผาด้วยเปลวไฟจาก
ตะเกียงบุนเสน 
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กิจกรรมที่ 1 

1. เติมเครื่องหมาย “✓” หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเครื่องหมาย “” หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ใน
ใบรายงานผลการทดลองท่ี 1 

2. จงระบุหมายเลขท่ีติดไว้กับอุปกรณ์ต่อไปนี้ และอธิบายวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง  

กระบอกตวง ปิเปต ขวดวัดปริมาตร ที่วางหลอดทดลอง หลอดทดลอง บิวเรต ขวดรูปชมพู่ บีกเกอร์ 

ตอนที่ 2 การวัดปริมาตรและการอ่านปริมาตรของเหลว 
อุปกรณ์วัดปริมาตรเป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เคมีที่ใช้สำหรับวัดปริมาตรของเหลว

ต้องการความแม่นยำสูง โดยที่ตัวอุปกรณ์จะมีขีดและตัวเลขแสดงปริมาตร อุปกรณ์วัดปริมาตร
พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคม ีได้แก่ กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ขวดรูปชมพู่ บิวเรต บีกเกอร์ ปิเปต 
และหลอดหยด ซ่ึงอุปกรณ์วัดปริมาตรเหล่านี้มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณสาร ซึ่ง
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรในการเตรียมสารละลายที่ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถเตรียมความ
เข้มข้นของสารละลายได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากอุปกรณ์วัดปริมาตรที ่ใช้มีความคลาดเคลื ่อนสูง          
ไม่สะอาด หรือนำมาใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบนั้นมีความ
คลาดเคลื่อนได้อีกด้วย 

ในการอ่านปริมาตรของของของเหลวนั้น เมื่อใส่ของเหลวลงในอุปกรณ์วัดปริมาตร ระดับ
ของเหลวตอนบนจะมีลักษณะโค้งเว้าเกิดขึ้น ซึ่งส่วนโค้งเว้านี้เกิดจากแรงดึงดูดผิวระหว่างผิวของ
อุปกรณ์วัดปริมาตรกับของเหลว   หลักในการอ่านปริมาตรของของเหลวที่ถูกต้องในอุปกรณ์วัด
ปริมาตรเหล่านี้คือ จะต้องให้จุดต่ำสุดของส่วนโค้งเว้าและสายตาของผู้อ่านอยู่ในระดับเดียวกัน (ภาพ
ที่ 1ข) หากระดับสายตาของผู้อ่านไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับส่วนโค้งเว้าต่ำสุดของของเหลวแล้ว การ
อ่านปริมาตรจะมีความคลาดเคลื่อนคือ ถ้าระดับสายตาอยู่เหนือส่วนโค้งเว้าต่ำสุดของของเหลว 
ปริมาตรที่อ่านได้จะมากกว่าปริมาตรจริง (ภาพท่ี 1ก) และถ้าระดับสายตาอยู่ต่ำกว่าส่วนโค้งเว้าต่ำสุด
ของของเหลว ปริมาตรที่อ่านได้จะน้อยกว่าปริมาตรจริง (ภาพท่ี 1ค) นั่นเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 การอ่านปริมาตรของของเหลว 
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กิจกรรมที่ 2 

1. ตอบคำถามจากภาพในใบรายงานผลการทดลองท่ี 1 

2. อ่านปริมาตรของของเหลวในบิวเรต (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) 

ตอนที่ 3 การหาความหนาแน่นจากน้ำหนักและปริมาตร  
1. การใช้กระบอกตวง 

1.1 ใช้หลอดหยดดูดน้ำกลั่นใส่ลงในกระบอกตวง จำนวน 1 mL พร้อมทั้งนับจำนวน
หยดที่ใช้ บันทึกผล   

1.2 นำกระบอกตวงที ่มีน้ำกลั ่น 1 mL ไปชั ่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 
ตำแหน่ง โดยทำตามข้ันตอนดังนี้ 

 1.2.1 นำหลอดทดลองที่แห้งและสะอาดใส่ไว้ในบีกเกอร์วางบนเครื่องชั่ง จากนั้นกด
ปุ่ม Tare เพ่ือให้เครื่องชั่งอ่านค่าเป็น 0.00 g 

 1.2.2 เทน้ำกลั่นจากกระบอกตวงข้อ 1.1 เทลงในหลอดทดลองข้อ 1.2.1 (ห้ามกด
ปุ่มใด ๆ บนเครื่องชั่งโดยเด็ดขาด) จากนั้นอ่านและบันทึกน้ำหนักที่ได้ด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง 

 1.2.3 เทน้ำกลั่นในข้อ 1.2.2 ทิ้ง จากนั้นทำซ้ำข้อ 1.1 – 1.2 อีก 1 ครั้ง 
 1.2.4 คำนวณหาความหนาแน่นของน้ำ โดยใช้สูตร  d = m/V เมื ่อ d = ความ

หนาแน่นของน้ำ (g/mL) m = น้ำหนักของน้ำ (g) และ V = ปริมาตรของน้ำกลั่น (mL)  
 

2. การใช้ปิเปต 
 2.1 นำหลอดทดลองที่แห้งและสะอาดใส่ไว้ในบีกเกอร์วางบนเครื่องชั่ง จากนั้นกดปุ่ม 
Tare เพ่ือให้เครื่องชั่งอ่านค่าเป็น 0.00 g  

2.2 ปิเปตน้ำกลั่น 5 mL ใส่ลงในหลอดทดลองข้อ 2.1 แล้ววางบนเครื่องชั่ง (ห้ามกดปุ่ม
ใด ๆ บนเครื่องชั่งโดยเด็ดขาด) จากนั้นอ่านและบันทึกน้ำหนักที่ได้ด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง  

2.3 เทน้ำกลั่นในข้อ 2.2 ทิ้ง จากนั้นทำซ้ำข้อ 2.1 – 2.2 อีก 1 ครั้ง 
2.4 คำนวณหาความหนาแน่นของน้ำ โดยใช้สูตร d = m/V เมื่อ d = ความหนาแน่นของ

น้ำ (g/mL) m = น้ำหนักของน้ำ (g) และ V = ปริมาตรของน้ำกลั่น (mL)  

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

รายงานผลการทดลองที่ 1 เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 

ชื่อ นนร........................................................................................................... ตอน……………... กลุ่มท่ี……….…….. เลขที…่……….….. 

อจ.ผู้สอน 1. ........................................................ 2. ......................................................... 3. ........................................................ 

วัตถุประสงค์ 

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

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

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

ผลการทดลอง 

ตอนที่ 1 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏฺบัติการเคมี 

1. เติมเครื่องหมาย “✓” หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเครื่องหมาย “” หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 

1.1.......... สามารถใส่แว่นสายตาแทนแว่นนิรภัยในการทำปฏิบัติการเคมีได้ 

1.2.......... หลังทำการทดลอง ควรทำความสะอาดอุปกรณ์และโต๊ะ และส่งคืนตะกร้าพร้อมอุปกรณ์
ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องปฏฺบัติการเคมี 

1.3.......... ถ้าทำสารเคมีหกบนเครื่องชั่ง ควรทำความสะอาดทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องชั่ง 

1.4.......... ควรสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการทุกครั้งที่ทำการทดลอง เพ่ือป้องกันสารเคมีหกรดถูกร่างกาย 

1.5.......... การห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการเคมี เป็นการป้องกันไม่ให้ได้รับ
อุบัติเหตุจากการกลืนกินสารเคมี 

2. จงระบุหมายเลขของอุปกรณ์ต่อไปนี้ และอธิบายวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง  

กระบอกตวง (Cylinder) 

หมายเลข .................................................................................... 

วิธีใช้งาน 

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

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

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

ปิเปต (Pipette) 

หมายเลข ........................................................................................ 

วิธีใช้งาน 

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

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

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

 

 

 

 

 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
 

✓ 

2 

ใช้สำหรับตวงสารละลายหรือของเหลวอย่าง
คร่าว ๆ โดยสามารถรินสารออกทางปาก
กระบอกตวงได้  

3 

ใช้สำหรับส่งผ่านของเหลวตามปริมาตรที่
ต้องการอย่างละเอียด  

1. เพ่ือให้ทราบข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมี 
2. เพ่ือให้ทราบ และสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือเรียนรู้เทคนิคพ้ืนฐานการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี 
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ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) 

หมายเลข .................................................................................... 

วิธีใช้งาน 

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

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

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

ที่วางหลอดทดลอง (Test tube rack) 

หมายเลข ........................................................................................ 

วิธีใช้งาน 

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

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

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

 

ตอนที่ 2 การวัดปริมาตรและการอ่านปริมาตรของเหลว 
1. จากภาพ อุปกรณ์ชนิดใดใช้ในการวัดปริมาตรสาร 

  
 

 

    
 

   

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

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

2. อ่านปริมาตรของของเหลวในบิวเรต (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) 

 ปริมาตรของของเหลวที่วัดได้เท่ากับ.................................................................................... mL 

ตอนที่ 3 การหาความหนาแน่นจากน้ำหนักและปริมาตร  
1. การใช้กระบอกตวง 

ผลการทดลอง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

จำนวนหยดจากการใช้หลอดหยด 
(หยด) 

19 19 

ปริมาตรน้ำจากกระบอกตวง (mL) 1 1 

น้ำหนักน้ำ (g) 0.92 0.92 

ความหนาแน่นของน้ำ (g/mL) 0.92 0.92 

เฉลี่ย 0.92 

17.65 

5 

ใช้สำหรับเตรียมสารละลายมาตรฐานหรือ
สารละลายเจือจางจากสารละลายชนิดเดียวกัน
ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า  

1 

ใช้สำหรับวางหลอดทดลอง  

บีกเกอร์ กระบอกตวง ปิเปต และขวดรูปชมพู่ 
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2. การใช้ปิเปต 

ผลการทดลอง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ปริมาตรน้ำจากปิเปต (mL) 5 5 

น้ำหนักน้ำ (g) 4.96 4.95 

ความหนาแน่นของน้ำ (g/mL) 0.992 0.990 

เฉลี่ย 0.991 

จงแสดงวิธีการคำนวณหาความหนาแน่นของน้ำจากการใช้ปิเปต ครั้งที่ 1 

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

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

คำถามท้ายการทดลอง 
1. จากการทดลองในตอนที่ 2 ในการอ่านปริมาตรสารละลายจากบิวเรต สามารถอ่านเลขทศนิยมของ
ปริมาตรของสารละลายได้กี่ตำแหน่ง 

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

2. จากการทดลองในตอนที่ 3 ถ้าน้ำมีความหนาแน่น 0.997 g/mL ที่ 30oC อุปกรณ์การตวงใดข้างต้น 
แม่นยำที่สุด (กระบอกตวงหรือปิเปต) 

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

3. เหตุใดจึงต้องทำการกดปุ่ม “Tare” ก่อนเท/ปิเปต น้ำกลั่นลงในหลอดทดลอง 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิเปต 

เพ่ือหักน้ำหนักของภาชนะ (หลอดทดลองในบีกเกอร์) ก่อนการชั่งน้ำกลั่น ทำให้สามารถวัดน้ำหนักท่ีแท้จริง
ของน้ำกลั่นไดโ้ดยไม่ต้องนำน้ำหนักของภาชนะมาหักลบในภายหลัง 

D = 
𝑚

𝑉
   =  

4.96

5
 = 0.992 g/mL 

2 ตำแหน่ง 
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การทดลองที่ 2 
ปฏิกิริยาเคมี  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ทราบความหมายและลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี 
3. เพื่อเรียนรู้การสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ามี

ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนหรือไม่ 
4. เพ่ือเรียนรู้รูปแบบสมการเคมีและการแปลความหมายของข้อมูลจากสมการเคมีที่ดุลแล้ว 
5. เพ่ือเรียนรู้ชนิดของปฏิกิริยาเคมีและสามารถจำแนกชนิดของปฏิกิริยา 

หลักการ 
ปฏิกิริยาเคมี (Chemical reaction ) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสารแล้ว

ส่งผลให้สารนั้นมีการเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิม เช่น  การปิ้ง
อาหาร การเกิดรสเปรี้ยวของขนม การเกิดสนิมของเหล็ก และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เป็นต้น จาก
ตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าลักษณะเด่นชัดของการเกิดปฏิกิริยา (หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ; 
Chemical change) คือสารใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถทำให้คุณสมบัติ
กลับมาเหมือนเดิมได้โดยง่าย ดังเช่น กรณีตะปูเหล็กที่เกิดการสึกกร่อนจนกลายเป็นสนิมไปแล้วนั้น 
จะไม่สามารถนำมาทำให้มีสภาพเป็นตะปูที่ไร้สนิมสมบูรณ์เหมือนดังเดิมได้โดยง่าย 

ในขณะที่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical change) จะพบว่าสารที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น สามารถทำให้มีคุณสมบัติกลับคืนมาเหมือนเดิมได้โดยง่าย เช่น การละลาย
เกลือแกงลงในน้ำ จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทั้งนี้เมื่อนำเกลือมาละลายน้ำแล้วปล่อยให้น้ำ
ระเหยออกไปเรื่อย ๆ จนหมด สุดท้ายจะได้ผลึกของเกลือที่มีคุณสมบัติดังเดิมกลับคืนมา ตัวอย่างอื่น ๆ 
ของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การเดือดของน้ำ การตีเหล็กเส้น และการหล่อรูปปั้น เป็นต้น 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้สารซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปแล้ว ไม่สามารถกลับคืนมามีคุณสมบัติ
เหมือนเดิมได้โดยง่ายนั้น เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของ
อะตอมของธาตุที่มีอยู่ในโมเลกุลของสาร ทำให้องค์ประกอบทางเคมีของสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เกิดเป็นสารชนิดใหม่ขึ้นมา เช่น โมเลกุลของน้ำ (H2O) เกิดข้ึนได้จากการจัดเรียงตำแหน่งของอะตอม
ของธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปในโมเลกุลของแก๊สออกซิเจน (O2) และแก๊สไฮโดรเจน (H2)  

การเปลี่ยนสี การเกิดฟองแก๊ส การเกิดควัน การเกิดเปลวไฟ การเกิดตะกอน การเกิดกลิ่น การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะนำมาเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น      
ทำให้ต้องอาศัยวิธีวิเคราะห์ทางเคมีเข้าช่วยจึงจะบอกได้ว่ามีสารใหม่เกิดข้ึนมาแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นกับสาร สามารถนำมาเขียนอธิบายได้โดยใช้สัญลักษณ์ที่
เรียกว่า สมการเคมี (Chemical Equation) ซึ่งลักษณะทั่วไปของสมการเคมีจะประกอบด้วยส่วน
สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนของสารเดิมก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่มีชื่อเรียกว่า สารตั้งต้น (Reactants) 
ซึ่งจัดวางไว้ทางด้านซ้ายของสมการ และส่วนของสารใหม่ที่เกิดข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลง ที่มีชื่อว่า 
สารผลิตภัณฑ์ (Products) ซึ่งจัดวางไว้ด้านขวาของสมการ โดยระหว่างสารทั้ง 2 ส่วน จะถูกคั่นด้วย
เครื่องหมายลูกศรที่ใช้แสดงทิศทางการดำเนินไปของปฏิกิริยา ดังเช่น เมื่อให้โลหะโพแทสเซียม (K) 
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ทำปฏิกิริยากับน้ำ (H2O) เกิดเป็นสารประกอบโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) และแก๊สไฮโดรเจน 
(H2) สามารถนำมาเขียนอธิบายในรูปของสมการดังสมการ  

   2K + 2H2O              2KOH + H2    

จากสมการสารตั้งต้นหรือสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา ได้แก่ K และ H2O ส่วนสารผลิตภัณฑ์หรือ
สารที่เกิดจากปฏิกิริยาได้แก่ KOH และ H2 

หากสมการเคมีใดต้องการให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของสารในปฏิกิริยา ให้ ใส่สถานะ
ของสารกำกับไว้ด้านหลังสูตรเคมีของสารนั้น ในรูปอักษรย่อภาษาอังกฤษโดยระบุไว้ในวงเล็บ สำหรับสาร
ที่มีสถานะของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และแก๊ส (Gas) ใช้สัญลักษณ์ s, l และ g  ตามลำดับ 
และสารละลาย (Aqueous) ใช้สัญลักษณ์ aq ดังสมการ 

   2K(s) + 2H2O(l)             2KOH(aq) + H2(g)  

สมการเคมีเป็นสมการที่นำมาใช้ในการอธิบายว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนั้น มีสารชนิดใด  
ทำปฏิกิริยากันและมีสารชนิดใดเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา นั่นคือเป็นสมการที่ให้ข้อมูลเฉพาะชนิดของสาร
เท่านั้น แต่หากเป็นสมการที่ให้รายละเอียดทั้งทางด้านชนิดและปริมาณของสารที่ใช้ทำปฏิกิริยาและ
ของสารที่เกิดจากปฏิกิริยาจะเรียกว่า สมการที่ดุลแล้ว (Balancing chemical equation) 

การสร้างสมการเคมีที่ดุลแล้ว สามารถทำได้โดยอาศัยกฎทรงมวลที่มีใจความว่า  “มวลของ
สารก่อนเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยา” และทฤษฎีอะตอมของดาลตัน 
(Dalton)  ที่กล่าวว่า “อะตอมของธาตุใด ๆ ย่อมไม่มีการสูญหายและเกิดขึ้นใหม่” นั่นคือในปฏิกิริยา
ใด ๆ เมื่อให้สารทำปฏิกิริยากันแล้ว จำนวนอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลัง
เกิดปฏิกิริยาย่อมเท่ากันเสมอ (เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดจากการที่อะตอมของธาตุที่อยู่
ภายในโมเลกุลมีการจัดเรียงตำแหน่งของอะตอมเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นจำนวนอะตอมของธาตุแต่
ละชนิดจึงยังคงเท่าเดิมเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

การสร้างสมการเคมีที่ดุลแล้วจากสมการเคมี จึงทำได้โดยอาศัยหลักการเติมสัมประสิทธิ ์ที่
เหมาะสมหน้าสูตรเคมีทั้งของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้จำนวนอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน
ที่อยู่ภายในสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีจำนวนเท่ากัน (สำหรับเลข 1 จะไม่นำมาเติมหน้าสูตรเคมี
ของสาร) 
ลักษณะของสมการเคมีที่ยังไม่ดุล  Fe2S3(s) + HCl(g)   →  FeCl3(s)  + H2S(g)  
ลักษณะของสมการที่ดุลแล้ว Fe2S3(s) + 6HCl(g) →  2FeCl3(s)  + 3H2S(g)   

ตัวอย่างของสมการเคมีที ่ด ุลแล้วแสดงให้เห็นว่าจำนวนอะตอมของธาตุทุกชนิดก่อน
เกิดปฏิกิริยาเท่ากับหลังเกิดปฏิกิริยาเสมอ กล่าวคือ มี Fe 2 อะตอม  S 3 อะตอม  H 6 อะตอม และ Cl 6
อะตอม ซ่ึงหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้น เมื่อให้ Fe2S3 1 โมลโมเลกุลทำปฏิกิริยากับ HCl  6 โมล
โมเลกุล แล้วจะได้สารผลิตภัณฑ์เป็น FeCl3 2 โมลโมเลกุลและ H2S 3 โมลโมเลกุล  

ประโยชน์สำคัญของสมการเคมีที่ดุลแล้วคือ เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์เชิงปริมาณของ
สารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในปฏิกิริยา โดยบ่งบอกในรูปของค่าอัตราส่วนโดยโมลของสารที่สัมพันธ์กัน 
ดังเช่น ปฏิกิริยา Fe2S3(s) + 6HCl(g) →  2FeCl3(s)  + 3H2S(g) สามารถแปลความหมายได้ว่าเป็น
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการนำสารตั้งต้น Fe2S3 และแก๊ส HCl มาผสมกันในอัตราส่วน 1:6 โดยโมล 
ทำให้ได้สารผลิตภัณฑ์ FeCl3 และ H2S เกิดข้ึนในอัตราส่วน 2:3 โดยโมล ตามลำดับ จากค่าอัตราส่วน
โดยโมลของสารที่สัมพันธ์กันดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อคำนวณหาปริมาณสารต่าง  ๆ     
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ที่เกี่ยวข้องกันในปฏิกิริยาเคมีได้ โดยอาจศึกษาว่าต้องใช้สารตั้งต้นในปริมาณมากน้อยเพียงใดเพื่อให้
ทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่ต้องการ หรือนำมาศึกษาว่าหากใช้สารตั้งต้นตาม
ปริมาณที่กำหนดแล้วจะมีสารผลิตภัณฑ์เกิดข้ึนในปริมาณเท่าใด  

จากลักษณะการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของอะตอมของธาตุต่าง ๆ ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ทำให้สามารถแบ่งปฏิกิริยาเคมีได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้ 

1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวกัน 
ทางเคมีของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แล้วเกิดเป็นสารประกอบใหม่เพียงชนิดเดียว ตัวอย่างเช่น 

NH3(g)  + HCl(g) →  NH4Cl(s) 

2K(s)    + Cl2(g) →  2KCl(s) 

2. ปฏิกิร ิยาการสลายตัว (Decomposition reaction) เป็นปฏิกิร ิยาที ่ เก ิดจากการที่
สารประกอบชนิดหนึ่งเกิดการสลายตัวแล้วให้สารผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ตัวอย่างเช่น 

  2KClO3 (s)   2KCl(s)  + 3O2(g)  

   H2SO4(aq)    H2O(l)  + SO3(g)  

3. ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงเดี่ยว (Single displacement reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจาก
การที่อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งเข้าไปแทนที่ของธาตุอีกชนิดหนึ่งในสารประกอบ ตัวอย่างเช่น  

  2Na(s)  + 2H2O(l)  →  2NaOH(aq) + H2(g)   

  Fe(s)  + CuSO4(aq)  →  FeSO4(aq) + Cu(s)     

4. ปฏิกิริยาการแทนที่เชิงคู่ (Double displacement reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจาก
การแทนที่ระหว่างไอออนของธาตุต่างชนิดที่มีอยู่ภายในโมเลกุลของสารประกอบที่ทำปฏิกิริยาต่อกัน 
ตัวอย่างเช่น 

    HCl(aq) + NaOH(aq)  →  NaCl(aq) + H2O(l)      

 2AgNO3(aq) + Na2CO3(aq) →  Ag2CO3(s) + 2NaNO3(aq)    

การเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นกับสารต่าง ๆ มีทั้งแบบที่รูปร่างของสารเปลี ่ยนแปลงไปโดย
คุณสมบัติของสารยังเหมือนเดิมอยู่ซึ่งเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การบิดงอของเส้น
ลวด การระเหยของน้ำ และแบบที่ทั ้งรูปร่างและคุณสมบัติของสารเปลี ่ยนไปจากเดิม ซึ ่งเรียกว่า  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น กระดาษซีด การหมองคล้ำของกำไลเงิน เป็นต้น  

การทดลองนี ้เป็นการศึกษากระบวนการเปลี ่ยนแปลงบางอย่างที ่เกิดขึ ้นกับสสาร แล้ว
สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น เช่น การเกิดแก๊ส การเกิดตะกอน การเกิด
ความร้อน และการเกิดกลิ่น เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เห็นว่ามี
สารใหม่เกิดขึ้นมาได้ทั้งสิ้น 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดหยด 2. แท่งแก้วคนสาร 
3. ช้อนตักสาร 4. หลอดทดลอง 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 6. บีกเกอร์ขนาด 50 mL 
7. กระบอกตวง  

สารเคมี 
1. ลวดแมกนีเซียม (Mg) 
3. 6 M HCl (Hydrochloric acid)  
5. 0.1 M Pb(NO3)2 (Lead(II) nitrate)  
7. 0.1 M Na2CrO4 (Sodium chromate)  
9. 10% NaOH (Sodium hydroxide)  

2. 5 M H2SO4 (Sulfuric acid)  
4. 1 M C2H5OH (Ethanol)  
6. 1 M CH3COOH (Acetic acid)  
8. 0.1 M KI (Potassium iodide)  
 

วิธีการทดลอง 
1. ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดแก๊ส 

ตัดลวดแมกนีเซียม (Mg) ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตรใส่ลงในหลอดทดลองที ่แห้งและ
สะอาด ค่อย ๆ เติม 6 M HCl 3-5 หยด ใช้แท่งแก้วคนสารเพ่ือให้สารทั้งสองทำปฏิกิริยากันอย่างทั่วถึง 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงว่ามีแก๊สเกิดข้ึนหรือไม่ และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
ข้อควรระวัง ขั้นตอนการเติมกรดและคนสารให้ทำในตู้ดูดควัน เนื่องจากไอระเหยเป็นสารพิษ 

2. ปฏิกิริยาการเกิดตะกอน 
ใส่ 0.1 M KI 1 mL ลงในหลอดทดลองที่แห้งและสะอาด ค่อย ๆ หยด 0.1 M Pb(NO3)2 

ลงไป 1 หยดโดยใช้หลอดหยด เขย่าให้สารละลายทั้งสองผสมกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
หยดสารละลาย Pb(NO3)2 เพ่ิมลงไปอีก 5 หยด บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง 

3. ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับความร้อน 
ใส่ 10% NaOH 2 mL ลงในหลอดทดลองที ่แห้งและสะอาด แล้ววัดอุณหภูมิโดยใช้

เทอร์โมมิเตอร์ ค่อย ๆ หยดสารละลาย 6 M HCl ลงไปทีละหยดจนครบ 2 mL เขย่าให้สารละลายทั้ง
สองผสมกันใช้ฝ่ามือสัมผัสข้างหลอดทดลองและวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 

4. ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดกลิ่น 
นำหลอดทดลองที่แห้งและสะอาดมา 2 หลอด หลอดที่หนึ่งเติม 1 M C2H5OH 3 mL 

หลอดที่สองเติม 1 M CH3COOH 3 mL ใช้มือโบกไอสารเบา ๆ บันทึกกลิ่นไอสารแต่ละชนิด จากนั้น
เทสารละลายจากหลอดที่หนึ่งลงสู่หลอดที่สอง เขย่าให้สารละลายทั้งสองผสมกันโบกไอสารที่เกิดขึ้น 
บันทึกกลิ่นไอสารอีกครั้งหนึ่ง 

5. ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี 
ใส่ 0.1 M Na2CrO4 3 mL ใส่ลงในหลอดทดลองที ่แห้งสะอาด หยดสารละลาย 5 M 

H2SO4 ลงไปทีละหยดจนครบ 1 mL เขย่าให้สารละลายผสมกัน บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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การทดลองที่ 3 
การวิเคราะห์แอนไอออน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์แอนไอออนในสารละลาย 
2. เพ่ือวิเคราะห์ แอนไอออน บางชนิดในสารละลาย 

หลักการ 
การวิเคราะห์ไอออนต่างชนิดกันอาศัยหลักการการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่แตกต่างกันโดยการ

เลือกวิธีการทดสอบทางเคมีที่เหมาะสม ประกอบกับการสังเกตคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น สี
ของสารละลาย การเกิดตะกอน สีของตะกอน การเกิดแก๊ส ฯลฯ ปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดสอบที่ นนร. 
จะทำในการทดลองนี้ เป ็นการวิเคราะห์แอนไอออน (anion) 6 ชนิดได้แก่ Chloride ion (Cl−), 
Bromide ion (Br−), Iodide ion (I−), Sulfate ion (SO4

2−), Carbonate ion (CO3
2−) และ Phosphate 

ion (PO4
3−) ซึ่งใช้การทดสอบ 3 แบบ คือ   
1. Silver Nitrate Test 

เมื ่อสารละลายของเกลือโซเดียมของแอนไอออน 6 ชนิด ทำปฏิกิริยากับสารละลาย 
AgNO3 (Silver nitrate) จะเกิดตะกอนของสารต่อไปนี้ AgCl, AgBr, Agl, Ag2CO3 และ Ag3PO4 ส่วน 
Ag2SO4 ละลายน้ำได้บางส่วน และเมื่อเติมสารละลาย 6 M HNO3 (Nitric acid) ลงไป ตะกอนของ 
Ag2CO3 , Ag3PO4 จะเกิดการละลาย แต่ AgCl, Agl และ AgBr ยังคงเป็นตะกอนเหมือนเดิม 

Silver nitrate test นี้ช่วยให้เราสามารถบอกชนิดของแอนไอออนที่อยู่ในสารละลายได้
โดยอาศัยสีของตะกอนที่เกิดขึ้น และอาศัยสมบัติความสามารถในการละลายตะกอนเมื่อใส่กรดไนตริก
ที่เจือจาง อย่างไรก็ตามยังมีแอนไอออน 2 หรือ 3 ชนิดที่ให้ผลคล้าย ๆ กัน ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการ
ทดสอบวิธีอ่ืนอีก 2-3 วิธีต่อไปเพื่อยืนยันชนิดของแอนไอออน 

2. Barium Chloride Test 
เมื่อนำสารละลายของเกลือโซเดียมของแอนไอออน 6 ชนิด มาเติมสารละลาย BaCl2 

(Barium chloride) จะได้ตะกอนของ BaSO4, BaCO3 และ Ba3(PO4)2 แต่จะไม่ได้ตะกอนจาก Cl–, 
Br– หรือ I– 

เมื่อเติมกรดไฮโดรคลอริกที่เจือจาง (dil HCl) ตะกอนของ BaCO3  และ Ba3(PO4)2 จะละลาย
แต ่BaSO4 ไม่ละลาย 

3. Carbon tetrachloride Test  
Silver nitrate test (การทดสอบวิธีที่ 1) สามารถพิสูจน์พวก Halide ion (Cl−, Br−, I−) 

ได้ เพราะไอออนพวกนี้ไม่ละลายในกรดไนตริก แต่สีของตะกอน Silver halide ทั้ง 3 ชนิดไม่แตกต่าง
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุชนิดของ halide ได ้

การเติมน้ำคลอรีน (คลอรีนที่ละลายในน้ำ) เข้าไปในสารละลายของเกลือเฮไลด์ (Halide) 
(Cl−, Br−, I−) สารละลายผสมจะแยกเป ็น 2 ช ั ้นและในช ั ้นของ  Carbon tetrachloride ( ใช้  
Dichloromethane; CH2Cl2 แทน) ซึ่งเป็นชั้นล่างจะสามารถละลายสารละลาย Free halogen ได้
ปรากฎเป็นสีต่างกันโดยสารละลาย Bromine (Br2) เป็นสีเหลืองปนส้มและ Iodine (I2) เป็นสีชมพู
แกมสีม่วงตามลำดับ ยกเว้นสารละลายของ Cl− จะไม่มีสี สมการการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำคลอรีน
และเกลือของ Br- เขียนได้ดังนี้ 

2Br- (aq)   +   Cl2 (aq)  →  2Cl-(aq)    +   Br2 (aq)   
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สมการการเกิดปฏิกิริยาสามารถเขียนได้ 3 แบบ ได้แก่ สมการแบบโมเลกุล (Un-ionized 
equation)   สมการไอออน ิก  (Total ionic equation)  และสมการไอออน ิกส ุทธิ  (Net ionic 
equation) ตัวอย่างสมการทั้ง 3 ที่แสดงปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย NaCl และสารละลาย AgNO3 
เขียนได้ดังนี้   

สมการแบบโมเลกุล:  

NaCl(aq) + AgNO3(aq) →  AgCl(s) + NaNO3(aq)  

สมการไอออนิก:  

Na+(aq) + Cl− (aq) + Ag+(aq) + NO3
−(aq) →  AgCl(s) + Na+(aq) + NO3

−(aq) 

สมการไอออนิกสุทธิ:  

Ag+(aq) +  Cl− (aq) →    AgCl(s) 

สมการไอออนิกสุทธินี้จะเขียนแต่เฉพาะสารหรือไอออนที่เข้าทำปฏิกิริยาเท่านั้น ดังนั้น 
Na+ และ NO3

– ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ปรากฏอยู่ในสมการไอออนิกสุทธินี้ ไอออนที่ถูกตัดทั้งสองนี้
เรียกว่า Spectator ion 

ในการเขียนสมการเคมีนั้นจะต้องดุลสมการทุกครั้ง นอกจากจะให้จำนวนอะตอมของธาตุ
แต่ละชนิดที่อยู่ทั้ง 2 ข้างของสมการเท่ากันแล้ว จำนวนประจุของทั้ง 2 ข้าง ของสมการก็ต้องดลุด้วย
เช่นกัน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดทดลอง 2. หลอดหยด 

3. จุกปิดหลอดทดลอง 4. ปิเปต ขนาด 5 mL 

สารเคมี 
1. 0.1 M NaCl (Sodium chloride) 2. 0.1 M NaBr (Sodium bromide) 
3. 0.1 M NaI (Sodium iodide) 4. 0.1 M Na2SO4 (Sodium sulfate) 
5. 0.1 M Na3PO4 (Sodium phosphate) 6. 0.1 M Na2CO3 (Sodium carbonate) 
7. 0.1 M AgNO3 (Silver nitrate) 8. 6 M HNO3 (Nitric acid) 
9. 0.1 M BaCl2 (ฺBarium chloride) 10. 6 M HCl (Hydrochloric acid) 
11. CH2Cl2 (Dichloromethane) 12. น้ำคลอรีนที่เตรียมใหม ่ๆ 

13. สารละลาย unknown  

วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 Silver Nitrate test 

1. เตรียมหลอดทดลองที่สะอาด 6 หลอด ล้างด้วยน้ำกลั่น 2 ครั้ง เขียนหมายเลข 1 – 6 
กำกับไว้ที ่หลอดทดลองทั ้ง 6 หลอด จากนั้นใส่สารละลายต่อไปนี ้ตามลำดับ NaCl, NaBr, NaI, 
Na2SO4, Na2CO3 และ Na3PO4 ลงไปในแต่ละหลอด หลอดละ 1 mL   

2. ปิเปตสารละลาย 0.1 M AgNO3 1 mL ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด ทั้ง 6 หลอด เขย่า
ให้เข้ากัน บันทึกผลการทดลอง 
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3. จากนั้นเติม 6 M HNO3 2 mL ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด ปิดจุกแล้วเขย่า บันทึกผล
การทดลอง 

ตอนที่ 2 Barium Chloride Test 
1. เตรียมหลอดทดลองที่สะอาด 6 หลอด ล้างด้วยน้ำกลั่น 2 ครั้ง เขียนหมายเลข 1 – 6 

กำกับไว้ที ่หลอดทดลองทั ้ง 6 หลอด จากนั้นใส่สารละลายต่อไปนี ้ตามลำดับ NaCl, NaBr, NaI, 
Na2SO4, Na2CO3 และ Na3PO4 ลงไปในแต่ละหลอด หลอดละ 1 mL   

2. ปิเปตสารละลาย 0.1 M BaCl2 1 mL ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด ทั้ง 6 หลอด เขย่า
ให้เข้ากัน บันทึกผลการทดลอง 

3. จากนั้นเติม 6 M HCl 2 mL ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด ปิดจุกแล้วเขย่าให้เข้ากันดี  
บันทึกผลการทดลอง 

ตอนที่ 3 Carbon tetrachloride Test (ใช้ Dichloromethane; CH2Cl2 แทน) 
1. เตรียมหลอดทดลองที่สะอาด 6 หลอด ล้างด้วยน้ำกลั่น 2 ครั้ง เขียนหมายเลข 1 – 6 

กำกับไว้ที ่หลอดทดลองทั ้ง 6 หลอด จากนั้นใส่สารละลายต่อไปนี ้ตามลำดับ NaCl, NaBr, NaI, 
Na2SO4, Na2CO3 และ Na3PO4 ลงไปในแต่ละหลอด หลอดละ 1 mL   

2. ปิเปต CH2Cl2 1 mL ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด 
3. ปิเปตน้ำคลอรีน 1 mL ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด ปิดจุกแล้วเขย่าแรง ๆ ให้เข้ากันดี 

บันทึกผลการทดลอง 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์สารตัวอย่าง 
 รับสารตัวอย่างจากอาจารย์ผู้ควบคุม นำไปวิเคราะห์หาชนิดของแอนไอออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ppt สเีหลือง 

ppt สีขาว ppt สีขาว 

ppt สีขาว ppt สีขาว 
ppt สีเหลือง ppt สีเหลืองอ่อน 

ppt สีขาวน้อยมาก (อาจจะไม่มีเลย) 

no ppt  

no ppt  

no ppt  

ppt สีขาวอมน้ำตาลอ่อน 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการทดลองที่ 3 การวิเคราะหแ์อนไอออน 
ช่ือ นนร. ……………………………………….…… ตอน ……………..… กลุ่มท่ี ………....…… เลขท่ี……………… 
อจ.ผู้สอน 1. ……………………..………… 2. ………….…………………………… 3. ………….………………………… 

วัตถุประสงค ์
............................................................................................................................. ....... ............................................... 
........................................................................... ......................................................... ............................................... 

ผลการทดลอง 
ตอนที่ 1 Silver Nitrate Test 

หลอดท่ี ผลเมื่อเติม AgNO3 ผลเมื่อเติม HNO3 

1. NaCl ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

2. NaBr ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

3. NaI ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

4. Na2SO4 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

5. Na2CO3 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

6. Na3PO4 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

unknown 1 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

unknown 2 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

หมายเหตุ: ถ้าสังเกตว่ามีตะกอนให้บันทึกว่า “ppt” พร้อมทั้งบอกสีและลักษณะของตะกอนด้วย แต่ถ้าไม่มีตะกอนให้บันทึก
ว่า “no ppt” 

จงเข ียนสมการไอออนิกส ุทธ ิ  (net ionic equation) แสดงปฏ ิก ิร ิยาเคม ีท ี ่ เก ิดข ึ ้นเม ื ่อเต ิม AgNO3  
ลงไปในสารละลายต่อไปนี้ 
หลอดท่ี 1 (NaCl) 
............................................................................................................................. ....... ............................................... 

หลอดท่ี 2 (NaBr) 
............................................................................................................................. ....... ............................................... 

หลอดท่ี 3 (NaI)  
............................................................................................................................. ....... ............................................... 

หลอดท่ี 4 (Na2SO4)  
............................................................................................................................. ....... ............................................... 

หลอดท่ี 5 (Na2CO3) 
............................................................................................................................. ....... ............................................... 

หลอดท่ี 6 (Na3PO4)  
............................................................................................................................. ....... ............................................... 
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no ppt 

no ppt 

no ppt 

no ppt 

no ppt 

no ppt 

ppt สีขาว 

no ppt 

ppt สีขาว 

ppt สีขาว 

ppt สีขาว 

no ppt 

แยกชั้น, ชั้นล่างไม่มีสี 

แยกชั้น, ชั้นล่างไม่มีสี 

แยกชั้น, ชั้นล่างไม่มีสี 

แยกชั้น, ชั้นล่างไม่มีสี 
แยกชั้น, ชั้นล่างไม่มีสี 

แยกชั้น, ชั้นล่างไม่มีสี 

ชั้นล่างเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ชั้นล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

 

 

 

ตอนที่ 2 Barium Chloride Test 
หลอดท่ี ผลเมื่อเติม BaCl2 ผลเมื่อเติม HCl 

1. NaCl ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

2. NaBr ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

3. NaI ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

4. Na2SO4 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

5. Na2CO3 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

6. Na3PO4 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

unknown 1 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

unknown 2 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

หมายเหตุ: ถ้าสังเกตว่ามีตะกอนให้บันทึกว่า “ppt” พร้อมทั้งบอกสีและลักษณะของตะกอนด้วย แต่ถ้าไม่มีตะกอนให้บันทึก
ว่า “no ppt” 

จงเขียนสมการแบบโมเลกุล (un-ionized equation) แสดงปฏิกิริยาเคมีที ่เกิดขึ ้นเมื ่อเติม BaCl2 ลงไปใน
สารละลายต่อไปนี้ 
หลอดท่ี 4 (Na2SO4)  
............................................................................................................................. ....... ............................................... 

หลอดท่ี 5 (Na2CO3) 
............................................................................................................................. ....... .......................................a....... 

หลอดท่ี 6 (Na3PO4)  
............................................................................................................................. ....... ............................................... 
 
ตอนที่ 3 Carbon Tetrachloride Test (ใช้ Dichloromethane แทน) 

หลอดท่ี ผลเมื่อเติม CH2Cl2 ผลเมื่อเติมน้ำคลอรีน 

1. NaCl ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

2. NaBr ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

3. NaI ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

4. Na2SO4 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

5. Na2CO3 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

6. Na3PO4 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

unknown 1 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

unknown 2 ……………………………….…………………………. ……………………………….………………………….… 

หมายเหตุ: ให้บันทึกสีในช้ัน CH2Cl2 (Dichloromethane) (ช้ันล่าง) 
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จงเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นเมื่อเติมน้ำคลอรีนลงในสารละลาย NaI  
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์สารตัวอย่าง 
 unknown 1 คือ ………………………………………………… 
 unknown 2 คือ ………………………………………………… 
 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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การทดลองที่ 4 
การหาค่าคงท่ีของแก๊ส  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ และจำนวนโมลของแก๊ส 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการคำนวณหาค่าคงที่ของแก๊สและปริมาตรของแก๊สหนึ่งโมลที่สภาวะ STP 
3. เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บแก๊สที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาโดยวิธีการแทนที่น้ำ 

หลักการ 
ลักษณะเฉพาะตัวของแก๊สที่แตกต่างจากของแข็งและของเหลว คือ แก๊สไม่มีรูปร่างและไม่มี

ปริมาตรที่แน่นอน แต่จะมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละ
โมเลกุลของแก๊สจะจัดตัวอยู่ห่างกันมาก จนถือได้ว่าแทบจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันเลย โมเลกุล
ของแก๊สจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและรวดเร็วตลอดเวลา ทำให้แก๊สมีคุณสมบั ติฟุ้งกระจาย 
(Diffuse) ถูกกดหรือบีบอัดได้ง่ายเมื่อได้รับแรงจากภายนอก และมีความหนาแน่นน้อยกว่าของแข็ง
และของเหลว 

ตารางท่ี 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบของสมการจากกฎของแก๊ส 

  กฎของแก๊ส ความสัมพันธ์ สมการ สภาวะ 
กฎของบอยล์ V  1/P  P = k/V หรือ PV = k  T และ n ของแก๊สคงท่ี 
กฎุของชาร์ล V  T  V = kt หรือ P/T = k  P และ n ของแก๊สคงท่ี 
กฎของเกย-์ลูสแซก  P  T  P = kt หรือ V/T = k    V และ n ของแก๊สคงที่ 
กฎของอะโวกาโดร V  n  V = kn หรือ V/n = k  P และT คงท่ี 

เมื่อ P = ความดัน หน่วยเป็น บรรยากาศ (atm) ทอร์ (torr)  หรือมิลลิเมตรปรอท (mmHg)  
(1 atm = 760 torr = 760 mmHg) 

V = ปริมาตร หน่วยเป็นลิตร (L)        
T = อุณหภูมิ หน่วยเป็น เคลวิน (K) 
n = จำนวนโมลของแก๊ส (mol)    
k = ค่าคงที ่

กฎรวมของแก๊ส (The combined gas law) 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดัน จะมีผลทำให้ปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนแปลงไปด้วย

เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง P-V-T ของแก๊สใด ๆ (ตารางที่ 4.1) เมื่อจำนวน         
โมลของแก๊สคงที่ ดังปรากฏในกฎของบอยล์และกฎของชาร์ล 
 หากมีการแปลี ่ยนสภาวะของความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ โดยที ่ปริมาณของแก๊ส          
ไม่เปลี่ยนแปลง จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง P, V และ T ดังสมการ 

    
          

เมื่อ  P1, V1 และ T1 เป็นสภาวะของแก๊สก่อนการเปลี่ยนแปลง 
   P2, V2 และ T2 เป็นสภาวะของแก๊สหลังการเปลี่ยนแปลง 
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สมการนี้เป็นสมการที่ถูกนำมาใช้ในการหาค่าความดัน ปริมาตร หรืออุณหภูมิของแก๊ส เมื่อ
สภาวะของแก๊สเปลี่ยนไปจากเดิม 

อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดัน จะมีผลทำให้ปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับแก๊สจึงต้องระบุสภาวะของอุณหภูมิและความดันไว้ด้วยเสมอ เพ่ือ
ความสะดวกในการเปรียบเทียบและอ้างอิง โดยที่สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (Standard 
Temperature and Pressure; STP หร ื อ  Normal Temperature and Pressure; NTP)  จ ะถู ก
กำหนดไว้ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสและความดัน 1 บรรยากาศ และจัดเป็น Standard condition 
ส่วนที ่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและความดัน 1 บรรยากาศจัดเป็นสภาวะมาตรฐาน  
(Standard state)   

กฎของแก๊สอุดมคติ (Ideal Gas Law) 
เมื่อรวมกฎของแก๊สที่ศึกษาเก่ียวกับปริมาตรของแก๊ส จะได้ความสัมพันธ์ในรูปสมการ 

 
 

PV  =  nRT 
เมือ่ R คือค่าคงที่ของแก๊ส (Gas constant) ทุกชนิดและมีค่าเท่ากับ 0.082 L atm mol−1K−1 ซึ่ง

เป็นค่าที่สามารถคำนวณได้โดยการแทนค่า P, V, n และ T ที่เหมาะสม 
ที่สภาวะ STP แก๊ส 1 โมล มีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตร คำนวณหาค่า R ได้ดังนี ้

จาก   PV  =  nRT 
 
 

 
 

แก๊สจริง (Real gas) ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติได้ในสภาวะที่
อุณหภูมิสูงและความดันต่ำ เพราะแบบจำลองของแก๊สอุดมคติสมมติให้โมเลกุลของแก๊สมีค่าเท่ากับ
ศูนย์และไม่มีแรงกระทำต่อกัน ปริมาตรของแก๊สอุดมคติจึงมีค่าเท่ากับปริมาตรภาชนะที่ใช้บรรจุ แต่
กรณีของแก๊สจริง โมเลกุลของแก๊สมีขนาดที่แน่นอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระดังนั้นปริมาตรของแก๊สจริง
ต้องนำปริมาตรของภาชนะหักลบกับปริมาตรส่วนที่โมเลกุลเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ (Excluded volume)  
นอกจากนี้แก๊สจริงต้องคำนึงถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของแก๊ส (แรงแวนเดอร์วาลส์) ซึ่งมีผล
ต่อความดันของแก๊ส เนื่องจากความดันของแก๊สเกิดขึ้นจากการชนกันระหว่างโมเลกุลกับผนังภาชนะ 
ทำให้ความดันที่แท้จริงมีค่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ Johannes 
van der Waals จึงเสนอสมการแวนเดอร์วาส์สำหรับแก๊สจริงจำนวน n โมล ดังนี้ 

 
 
 
ค่า a และ b เป็นค่าคงที่แวนเดอร์วาลส์ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวสำหรับแก๊สแต่ละชนิดโดยหาได้

จากการทดลองเท่านั้น ตารางที่ 4.2 แสดงค่า a และ b ของแก๊สบางชนิด 
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nT
PV      R =

ตารางท่ี 4.2 ค่าคงที่แวนเดอร์วาลส์ a และ b ของแก๊สบางชนิด 

แก๊ส a (L2 atm mol-2) b (L mol-1) 
N2 1.39 0.0391 
O2 1.36 0.0318 
CO2 3.59 0.0427 
CH4 2.25 0.0427 

 
การหาค่าคงท่ีของแก๊สและปริมาตรของแก๊ส 1 โมลที่สภาวะ STP โดยผ่านกระบวนการทดลอง 

การทดลองในบทเรียนนี้เป็นการศึกษาหาค่าคงที่ของแก๊สและปริมาตรของแก๊ส  1 โมลที่
สภาวะ STP จากแก๊สไนโตรเจน (N2) ที่เตรียมขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไนไตรต์ (NaNO2) กับ
กรดซัลฟามิก (HSO3NH2) โดยอาศัยการแทนที่น้ำ และเนื่องจากแก๊สไนโตรเจนที่เตรียมได้จากการ
ทดลองเกิดขึ้นในสภาวะความดันบรรยากาศและอุณหภูมิห้อง ซึ่งเป็นสภาวะที่แก๊สจริงสามารถ
ประพฤติตนได้ใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติ ดังนั้นจึงถือว่าแก๊สไนโตรเจนมีพฤติกรรมเป็นไปตามกฎของ
แก๊สอุดมคติได้ 

ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไนไตรต์ (NaNO2) กับกรดซัลฟามิก (HSO3NH2) เกิดขึ ้นได้ ดัง
สมการ 

NaNO2(aq) + HSO3NH2(aq)              NaHSO4(aq) + H2O(l) + N2(g) 

จากสมการจะเห็นว่าอัตราส่วนโดยโมลของตัวทำปฏิกิริยากรดซัลฟามิกกับโซเดียมไนไตรต์
เป็น 1:1 แต่ในทางปฏิบัติสารตั้งต้นทั้งสองชนิดจะถูกผสมด้วยอัตราส่วนที่ไม่พอดีกัน ดังนั้นเมื่อปล่อย
ให้ปฏิกิริยาดำเนินไป แก๊สไนโตรเจนจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมื่อสารตั้งต้นที่ทำหน้าที่เป็นสาร
กำหนดปริมาณ (Limiting agent) ถูกใช้ทำปฏิกิริยาหมดไป ปฏิกิริยาจึงจะสิ้นสุดลง 

เนื่องจากในปฏิกิริยาการเตรียมแก๊สไนโตรเจน กรดซัลฟามิกมีคุณสมบัติไม่ดูดความชื้น  มี
ความเสถียรสูง และมีน้ำหนักโมเลกุลค่อนข้างสูง (มีความถูกต้องในการชั่งมาก) จะทำหน้าที่เป็นสาร
กำหนดปริมาณ ส่วนโซเดียมไนไตรต์ซึ่งเป็นสารที่ดูดความชื้นและมีน้ำหนักโมเลกุลค่อนข้างต่ำจะทำ
หน้าที่เป็นสารที่มากเกินพอ (Excess reagent) ดังนั้นการคำนวณหาปริมาณแก๊สไนโตรเจนที่เกิดขึ้น
จากปฏิกิริยา จึงต้องคิดเทียบกับสารกำหนดปริมาณคือกรดซัลฟามิก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสมการ
ข้างต้น จะพบว่าจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจนที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับจำนวนโมลของกรดซัลฟามิกที่ใช้
ในปฏิกิริยา  

สำหรับค่าคงที่ของแก๊ส (R) สามารถคำนวณได้จากค่า P, V, n และ T ของแก๊สไนโตรเจนที่
เกิดข้ึน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. บิวเรต ขนาด 25 mL 2. ปิเปต ขนาด 5 mL พร้อมลูกยาง 

3. บีกเกอร์ ขนาด 250 mL 4. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 mL 

5. ชุดสายยางต่อหลอดนำแก๊ส 6. เทอร์โมมิเตอร์ 
7. ไม้บรรทัด 8. ขาตั้งพร้อมที่ยึดบิวเรต  
9. ขวดใส่สารขนาดเล็ก พร้อมเส้นด้ายยาวประมาณ 1 ฟุต 
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สารเคมี  
1. 0.2 M HSO3NH2 (Sulfamic acid)  2. NaNO2 (Sodium nitrite)  

วิธีการทดลอง 
1. ใส่น้ำประปาให้เต็มบิวเรต แล้วคว่ำลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำประปาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง ต่อชุด

สายยาง และหลอดนำแก๊ส 
2. ชั่ง NaNO2 0.5 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 mL แล้วเติมน้ำกลั่นลงไป 15 mL 

เขย่าให ้NaNO2 ละลายให้หมด 
3. ปิเปต 0.2 M HSO3NH2 5 mL ใส่ลงในขวดขนาดเล็ก จากนั้นค่อย ๆ หย่อนขวดลงไปใน

ขวดรูปชมพู่ โดยให้ขวดขนาดเล็กวางตั้งอยู่ในขวดรูปชมพู่ ระวังอย่าให้สารผสมกัน (ถ้าผสมกันก่อน
ปิดจุกคอร์กจะต้องเตรียมสารใหม่) จากนั้นปล่อยด้ายลงไปในขวดรูปชมพู่ แล้วปิดขวดรูปชมพู่ด้วย          
จุกคอร์กของชุดสายยางที่ต่อหลอดนำแก๊ส จัดอุปกรณ์ดังภาพที่ 3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4. ปรับปริมาตรน้ำในบิวเรต ให้ตรงกับตัวเลข และจดบันทึกไว้ 
5. เขย่าขวดรูปชมพู่ให้สารทั้งสองผสมกัน ตอนนี้จะมีแก๊สเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นฟองอากาศ

เข้าไปแทนที่น้ำในบิวเรต ต้องระวังไม่ให้แก๊สรั่วออกจากจุกคอร์ก เขย่าขวดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งแน่ใจ
ว่าแก๊สเกิดขึ้นหมดแล้ว จึงหยุดเขย่า 

6. บันทึกปริมาตรแก๊สไนโตรเจนที่เกิดขึ้น โดยดูจากปริมาตรของน้ำในบิวเรตที่ลดลง 
7. บันทึกอุณหภูมิแก๊สไนโตรเจนโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำในบีกเกอร์ 
8. บันทึกความสูงของระดับน้ำที่เหลือในบิวเรต โดยใช้ไม้บรรทัดวัดจากผิวน้ำในบีกเกอร์ถึงผิวน้ำ

ที่เหลือในบิวเรต 
9. ทำการทดลองซ้ำอีก 1 ครั้งตามวิธีการทดลองจากข้อ 1-8 
10. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองคำนวณหาค่าคงที่ของแก๊ส (R) ในหน่วย atml/molK แล้ว

เปรียบเทียบกับค่าคงที่ของแก๊สสมบูรณ์แบบ 
   สูตรที่ใช้ประกอบในการคำนวณ 

 Pไอน้ำอิ่มตัว  =  ค่าท่ีได้จากตาราง 4.3 

ที่จับ 

ทีต่ั้ง 

บีกเกอร ์

น้ำ 

สายยาง 

สารละลาย NaNO2 
สารละลาย HSO3NH2 

เสน้ด้าย 

ภาพที่ 4.1 การจัดอุปกรณ์การเตรียมและเก็บแก๊สไนโตรเจน 



 

 

31 

 Pบรรยากาศ  =  1 atm  

 Pน้ำในบิวเรต =   ความสูงของระดับน้ำที่เหลือในบิวเรต  (cm) X  
510 × 1.013

98.1   atm 

 Pบรรยากาศ  =  Pแก๊ส  +  Pไอน้ำอิ่มตัว  +  Pน้ำในบิวเรต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตาราง 4.3 ค่าความดันไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ 

อุณหภูมิ (C) ความดัน (Torr) อุณหภูมิ (C) ความดัน (Torr) อุณหภูมิ (C) 
ความดัน 
(Torr) 

0 4.6 21 18.7 33 37.7 
2 5.3 22 19.8 34 39.9 
4 6.1 23 21.1 35 42.2 
6 7.0 24 22.4 40 55.3 
8 8.0 25 23.8 45 71.9 
10 9.2 26 25.2 50 92.5 
12 10.5 27 26.8 55 118.0 
14 12.0 28 28.3 60 149.4 
16 13.6 29 30.0 65 187.5 
18 15.5 30 31.8 70 233.7 
19 16.5 31 33.7 75 289.1 
20 17.5 32 35.7 80 355.1 

หมายเหตุ: 760 Torr = 1 atm 

ความดันของแก๊สไนโตรเจน + 
ความดันไอน้ำอิม่ตัว 

ระดับความสูงของน้ำ L cm 

ความดันบรรยากาศ 

น้ำ 

ภาพที่ 4.2 แสดงความดันของแก๊ส ณ บริเวณจุดต่าง ๆ 
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การทดลองที่ 5 
การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาวิธีการหาจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์และสารละลาย 
2. เพ่ือศึกษาการคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง 

หลักการ 
 สมบัติคอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) ของสารละลาย เป็นสมบัติทางกายภาพของ
สารละลายที่ขึ ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวถูกละลายในสารละลายและชนิดของตัวทำละลาย โดย             
ไม่ขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลาย สมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลายได้แก่ การลดต่ำลงของความดันไอ 
การเพ่ิมสูงขึ้นของจุดเดือด การลดต่ำลงของจุดเยือกแข็ง และความดันออสโมติก 

จุดเยือกแข็งของของเหลว เป็นอุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็ง โดย
อุณหภูมิที่ความดันไอของสารในสถานะของเหลวและในสถานะของแข็งมีค่าเท่ากัน จุดเยือกแข็งของ
สารละลายจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์  

จุดเยือกแข็งที่ลดต่ำลงของสารละลายจะแปรผันตามความเข้มข้นของสารละลาย (หน่วย           
โมแลล) ซึ่งจุดเยือกแข็งที่ลดต่ำลง (Tf) มีค่าเท่ากับ ผลต่างของจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์
กับจุดเยือกแข็งของสารละลาย  

    Tf =     Tf  -  Tf           
Tf           m 

ดังนั้น       Tf     =       Kfm          …………… (5.1) 
เมื่อ Tf = จุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์ 
 Tf= จุดเยือกแข็งของสารละลาย 

Kf = ค่าคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็ง (C /m) 
m = ความเข้มข้นของสารละลายมีหน่วยเป็น โมแลล (mol/kg)   
เนื่องจาก           m      =                       …………… (5.2) 
 

 แทนค่าสมการ 5.2 ในสมการ 5.1 ได ้
   Tf = Kf  
 
 ดังนั้นเราสารมารถหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลายได้จากสมการ 
 
  M2 = Kf      …………… (5.3) 
 
เมื่อ M2 = น้ำหนักโมเลกุลของตัวถูกละลาย 
 g1 = น้ำหนักเป็นกรัมของตัวทำละลาย 
 g2 = น้ำหนักเป็นกรัมของตัวถูกละลาย 
 

1g2M
21000g

1gfT
21000g



1g2M
21000g
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 ค่า Kf (Molal freezing point depression constant) ของตัวทำละลาย เป็นค่าคงที่เฉพาะ
ของตัวทำละลายแต่ละชนิด โดยไม่ขึ้นกับชนิดของตัวถูกละลาย  ค่า Kf จะบ่งบอกถึงจุดเยือกแข็งของ
สารละลายที่ลดต่ำลงเมื่อตัวถูกละลาย 1 โมล ละลายในตัวทำละลาย 1 กิโลกรัม มีหน่วยเป็น C /m 
เช่น ค่า Kf ของน้ำมีค่าเท่ากับ 1.86 C /m หมายความว่า ถ้าละลายตัวถูกละลาย 1 โมลในน้ำ 1 
กิโลกรัม สารละลายจะมีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าน้ำบริสุทธิ์ 1.86 C ดังนั้นสารละลายจะแข็งตัวที่อุณหภูมิ 
-1.86 C (น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 0 C) ซึ่งแสดงในตารางที่ 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 ค่า Kf ของตัวทำละลายบางชนิด 
ตัวทำละลาย จุดเยือกแข็ง (C) Kf  (C / m) 

น้ำ 0.0 1.86 
เบนซีน 5.5 5.12 
กรดอะซิติก              17.0 3.90 
แนพทาลีน              80.2 6.92 
 

การหาจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์และของสารละลายทำได้โดยการทำให้สาร            
เย็นตัวลงและวัดอุณหภูมิที่เวลาต่าง ๆ จนกระท่ังอุณหภูมิคงที่ ให้ถือว่าอุณหภูมิคงที่นั้นเป็นอุณหภูมิที่
จุดเยือกแข็งของตัวทำละลายและของสารละลาย ผลที่ได้จากการทดลองสามารถนำมาเขียนกราฟ
ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา จะได้กราฟที่เรียกว่า กราฟการเย็นตัว ดังภาพที่ 5.1  ในบางครั้ง สารอาจ
เย็นตัวลงจนอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแต่สารนั้นยังไม่แข็งตัว เรียกว่าเกิด การเย็นตัวยวดยิ่ง 
(Supercooling) จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วจึงคงท่ี (กรณีตัวทำละลายบริสุทธิ์) หรือค่อย ๆ 
ลดลงอีก (กรณีสารละลาย) เพ่ือป้องกันปัญหานี้ ระหว่างการลดอุณหภูมิจะต้องคนสารตลอดเวลา 

 
ภาพที่ 5.1 กราฟการลดลงของจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายและสารลาย 

ที่มา: https://www.pinterest.ca/pin/472174342152012589/. 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. หลอดทดลองขนาดใหญ่และจุกคอร์ก 2. บีกเกอร์ขนาดใหญ่ 
3. เทอร์โมมิเตอร์ที่มีสเกลต่ำกว่า 0 oC   4. ลวดสำหรับคนสาร 

5. นาฬิกาจับเวลา  

สารเคมี  
1. ตัวถูกละลาย      2. ตัวทำละลาย 
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วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 การหาจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์  

1. นำหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่แห้งและสะอาด วางลงในบีกเกอร์ที่อยู่บนเครื่องชั่ง จากนั้น 
Tare น้ำหนักให้เป็นศูนย์ ใส่ตัวทำละลายประมาณ 5 cm3 ลงในหลอดทดลอง บันทึกน้ำหนัก 

2. ปิดหลอดทดลองที่มตีัวทำละลายด้วยจุกคอร์ก และจัดอุปกรณเ์พ่ือหาจุดเยือกแข็ง ดังภาพ
ที ่5.2 โดยจุ่มหลอดทดลองลงในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ำแข็งประมาณ 2/3 ของบีกเกอร์ (ผสมน้ำและเกลือ
เล็กน้อย) จัดกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ให้จุ่มอยู่ในสารตลอดเวลาการทดลอง  

3. เมื่ออุณหภูมิลดลงที่ 10 C เริ่มจับเวลาและบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 30 วินาที จนอุณหภูมิ
คงที่เป็นเวลา 2 นาทีติดกัน จึงเลิกบันทึก (ขณะทำการทดลองและอ่านอุณหภูมิให้คนของเหลว
ตลอดเวลา อย่าให้วงแหวนของลวดพ้นผิวของของเหลว)  

4. เก็บหลอดที่บรรจุของเหลวไว้เพ่ือทำการทดลองต่อในตอนที่ 2  

 
ภาพที่ 5.2 การจัดอุปกรณ์เพ่ือหาจุดเยือกแข็ง 

ที่มา: https://employees.csbsju.edu/ssaupe/biol327/Lab/water/water-lab-freez.htm. 
 

ตอนที่ 2 การหาจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
1. เมื่อทิ้งให้หลอดทดลองจากตอนที่ 1 มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้ว เช็ดหลอดให้แห้ง  
2. ชั่งตัวถูกละลายประมาณ 0.6 g บันทึกน้ำหนักที่แน่นอน แล้วเทลงในตัวทำละลายที่อยู่ใน

หลอดทดลอง เขย่าให้ตัวถูกละลายละลายจนหมด อย่าให้ติดข้างหลอด จากนั้นทำการทดลอง
เช่นเดียวกับตอนที่ 1 เพ่ือหาจุดเยือกแข็งของสารละลาย บันทึกผล  

3. เขียนกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของตัวทำละลายบริสุทธิ์และสารละลาย 
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การทดลองที่ 6 
สมดุลเคมีและปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของสาร ความดัน อุณหภูมิและคะตะลิสต์ที่มีผลต่อสภาวะสมดุลเคมี 
2. เพ่ือศึกษาหลักของเลอซาเตอริเยร์ 

หลักการ 
ปฏิกิร ิยาหลายปฏิกิร ิยาที ่สารตั ้งต้น (Reactant) มักไม่เปลี ่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ 

(Product) ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะปฏิกิริยาเหล่านั้นเป็นปฏิกิริยาที ่ผันกลับได้ (Reverse reaction) 
กล่าวคือ สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสามารถทำปฏิกิริยากลับไปเป็นสารตั้นต้นได้ ปฏิกิริยาเช่นนี้แสดงได้
ในสมการเคมีด้วยลูกศร  ปฏิกิริยาที่ดำเนินไปทางขวา เรียกว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้า (Forward 
reaction) และเรียกปฏิกิริยาที่ดำเนินไปทางซ้ายว่าปฏิกิริยาย้อนกลับ (Reverse reaction) เมื่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ จะเกิดสภาวะสมดุลเคมีขึ้น          
ที ่สภาวะสมดุลนี ้ความเข้มข้นของสารตั ้งต ้นและสารผลิตภัณฑ์ที ่ เหลืออยู ่ในระบบจะคงที่                         
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปฏิกิริยาทั้งสองนั้น (ปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ) ยังคงดำเนินอยู่
ตลอดเวลา 

การดำเนินไปของปฏิกิริยา ทุก ๆ ปฏิกิริยามีอัตราการเกิดและความเร็วที่แน่นอน (Rate and 
speed) อัตราการเกิดปฏิกิริยาอาจขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้น หรือภายใต้สภาวะแวดล้อม
อื่น ตามหลักของเลอชาเตอลิเยร์ที่เกี่ยวข้องกับสมดุล ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อระบบที่อยู่ในสภาวะสมดุล
ถูกรบกวน ระบบจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดการรบกวนนั้น และเข้าสู่สมดุลใหม่” 

ในการทดลองนี้ นนร. จะได้ศึกษาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารหนึ่งชนิด 
หรือมากกว่าหนึ่งชนิดในสภาวะสมดุล พิจารณาสมการต่อไปนี้ในระบบที่สมดุล 

   A + B     C + D      

เมื่อความเข้มข้นของสารใดสารหนึ่งในปฏิกิริยาเคมีข้างต้นนี้เปลี่ยนไป สมดุลของระบบถูก
รบกวน การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอื่น ๆ จะเกิดขึ้นเพื่อให้ระบบเข้าสู่สมดุลใหม่ เช่น เมื่อ
เพิ่มความเข้มข้นของสาร B อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของ A ลดลง 
และความเข้มข้นของสาร C และ D จะเพ่ิมข้ึน หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ และระบบจะเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่อีกครั้ง 

ความเข้มข้นของสารที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลให้สมดุลเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาของ 
สมการ เช่น ปฏิกิริยา  A + B     C + D 

การเพ่ิมความเข้มข้นของ A หรือ B จะทำให้สมดุลเลื่อนไปทางขวา 
การเพ่ิมความเข้มข้นของ C หรือ D จะทำให้สมดุลเลื่อนไปทางซ้าย 
การลดความเข้มข้นของ A หรือ B จะทำให้สมดุลเลื่อนไปทางซ้าย 
การลดความเข้มข้นของ C หรือ D จะทำให้สมดุลเลื่อนไปทางขวา 

 การเลื่อนของสมดุลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความเข้มข้นของสารสามารถสังเกตได้ง่าย ถ้า
สารที่เก่ียวข้องในปฏิกิริยาเคมีที่สภาวะสมดุลนั้นมีสี ดังนั้นการเกิดเป็นตะกอนหรือการเปลี่ยนแปลงสี
ของอินดิเคเตอร์ (Indicator) บางครั้งได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาการเลื่อนของสมดุล 
 สมการไอออนิกสำหรับระบบที่สมดุลที่ นนร.จะได้ศึกษาในการทดลองนี้ แสดงไว้ในตารางที่ 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 สมการไอออนิกของระบบในสมดุลต่าง ๆ  
ระบบท่ีสมดุล สมการไอออนิก 

สารละลายอิ่มตัว NaCl NaCl(s)     Na+(aq) + Cl−(aq)  

FeCl3 กับ  KSCN  Fe3 +(aq) + SCN−(aq)    [Fe(SCN)] 2+(aq) 
 สีเหลือง     ไม่มีสี                     สีแดง 

K2CrO4 กับ HNO3           
และ H2SO4 

ที่สมดุล มีไอออนต่อไปนี้ในสารละลาย 

2CrO4
2 −(aq) + 2H+(aq)    Cr2O7

2 −(aq) + H2O(l) 
สีเหลือง                                   สีส้ม 

สารละลาย CoCl2 ที่สมดุล มีไอออนต่อไปนี้ในสารละลาย 

Co(H2O)62 +(aq) + 4Cl−(aq)    CoCl42 −(aq) + 6H2O(l) 
  สีชมพู                                        สีฟ้า 

สารละลาย NH3 NH3(g) + H2O(l)    NH4
+(aq) + OH−(aq) 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดทดลองขนาดเล็ก 2. บีกเกอร์ ขนาด 200 mL 

3. หลอดหยด  

สารเคมี 
1. NH4Cl (Ammonium Chloride) 2. NaCl (Sodium Chloride)  
3. 15 M NH4OH (Ammonium Hydroxide) 4. 0.1 M CoCl2 (Cobalt(II) Chloride) 
5. 0.1 M FeCl3 (Iron(III) Chloride) 6. 12 M HCl (Hydrochloric acid) 
7. 6 M HNO3 (Nitric acid) 8. 3 M H2SO4 (Sulfuric acid) 
9. 0.1 M K2CrO4 (Potassium Chromate) 10. 0.1 M KSCN (Potassium Thiocyanate) 
11. 0.1 M AgNO3 (Silver Nitrate) 12. Phenolphthalein  
13. 10% NaOH (Sodium Hydroxide)  

ข้อควรระวัง 
1. บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นเมื่อสมดุลเลื่อนไปหลังจากท่ีทำการทดลองจบแล้ว 
2. ทิ้งของผสมในตอนที่ 1, 2 และ 6 ลงในอ่างน้ำ ส่วนของผสมจากตอนที่ 3, 4 และ 5 ให้ทิ้ง

ลงในภาชนะท่ีจัดไว้ 
วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 สารละลายอ่ิมตัวของ NaCl 

1. นำหลอดทดลองใส่สารละลายอิ่มตัว NaCl 1 mL สังเกตลักษณะของสารละลาย NaCl  
 2. หยด 12 M HCl จำนวน 2–3 หยด ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายอิ่มตัว NaCl บันทึก
ผลการทดลอง 

ตอนที่ 2 สารละลายอ่ิมตัวของ NH4Cl 
1. นำหลอดทดลองใส่สารละลายอิ่มตัว NH4Cl 1 mL สังเกตลักษณะของสารละลาย NH4Cl 

 2. หยด 12 M HCl 2–3 หยด ลงไปในหลอดทดลองที่มีสารละลายอิ่มตัวของ NH4Cl บันทึก
ผลการทดลอง 

H2O 
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ตอนที่ 3 FeCl3 กับ KSCN 
เตรียม stock solution โดยผสม 0.1 M FeCl3 และ 0.1 M KSCN อย่างละ 1 mL ลงในน้ำ

กลั่น 50 mL คนให้เข้ากัน แบ่งสารละลายที่ได้ ลงในหลอดทดลอง 4 หลอด หลอดละ 2 mL 
1. หลอดทดลองที่ 1 หลอดเปรียบเทียบ 
2. หลอดทดลองที่ 2 เติม 0.1 M FeCl3 2 หยด สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย  
3. หลอดทดลองที่ 3 เติม 0.1 M KSCN 6 หยด สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย  
4. หลอดทดลองที่ 4 หยด 0.1 M AgNO3 ทีละหยด (ไม่เกิน 1 mL หรือ 20 หยด) จนกระท่ัง

สีไม่เปลี่ยนแปลง จะมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ซึ่งเป็นตะกอนของทั้ง AgCl และ AgSCN ให้แบ่งครึ่ง
สารละลายพร้อมตะกอนที่ได้นี้ออกเป็น 2 หลอด หลอดทดลองแรกให้เติม 0.1 M FeCl3 ลงไป 1–2 
mL สังเกตผล ส่วนหลอดทดลองที่สองใหเ้ติม 0.1 M KSCN ทีละหยด (1–2 mL) สังเกตผล  

ตอนที่ 4 K2CrO4 กับ HNO3 และ H2SO4 
1. เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด แต่ละหลอดใส่ 0.1 M K2CrO4 จำนวน 3 mL สังเกตสีของ

สารละลาย K2CrO4  
2. หลอดทดลองที่ 1 ให้เติม 6 M HNO3 จำนวน 2 หยด และหลอดทดลองที่ 2 ให้เติม 3 M 

H2SO4 จำนวน 2 หยด บันทึกการเปลี่ยนแปลงสี 
3. หยด 10% NaOH ลงไปในหลอดทั้งสองนั้นทีละหยด จนกว่าจะได้สีเดิมของ K2CrO4 

กลับคืนมา เปรียบเทียบจำนวนหยดของ NaOH ที่หยดลงไปในหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2  

ตอนที่ 5 สารละลาย CoCl2 
นำหลอดทดลองมา 3 หลอด แต่ละหลอดใส่ 0.1 M CoCl2 จำนวน 1 mL และทำการทดลอง

ดังนี้ 
1. หลอดทดลองที่ 1 หลอดเปรียบเทียบ 
2. หลอดทดลองที่ 2 หยด 12 M HCl ลงไปทีละหยด จนครบ 4 mL บันทึกผลการทดลอง 

จากนั้นหยดน้ำกลั่นลงไปทีละหยด จนกระทั่งได้สีเดิมของสารละลาย CoCl2 กลับคืนมา (ปฏิกิริยา
ย้อนกลับ) 

3. หลอดทดลองที่ 3 เติมเกลือ NH4Cl 0.75 กรัม แล้วเขย่าเพื่อให้เป็นสารละลายอิ่มตัว 
NH4Cl เปรียบเทียบสีของสารละลายที่ได้กับสีของสารละลายในหลอดที่  1 ซึ่งใช้เป็นหลอด
เปรียบเทียบ บันทึกผลการทดลอง จากนั้นวางหลอดทดลองที่ 1 และหลอดทดลองที่ 3 ลงในบีกเกอร์
ที่มีน้ำเดือดเขย่าเป็นครั้งคราว บันทึกผลการทดลอง นำหลอดทั้งสองมาทำให้เย็น โดยแช่ในน้ำประปา 
จนกระท่ังได้สีเดิมกลับคืนมา บันทึกผลการทดลอง 

ตอนที่ 6 สารละลาย NH3 
เตรียม Stock solution โดยผสม 15 M NH4OH จำนวน 2 หยดและ Phenolphthalein 

จำนวน 2 หยดลงในน้ำประปา 50 mL คนให้เข้ากัน จากนั้นเทสารละลายที่เตรียมได้ลงในหลอดทดลอง 
3 หลอด หลอดละ 3 mL  

1. หลอดทดลองที่ 1 ใส่เกลือ NH4Cl เล็กน้อย สังเกตผลการทดลอง  
2. หลอดทดลองที่ 2 เติม 6 M HCl จำนวน 2 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน สังเกตผลการทดลอง 
3. หลอดทดลองที่ 3 นำ stock solution ให้ความร้อนประมาณ 3 นาที สังเกตผลการ

ทดลอง 
 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

42



43 
 

 

43



44 
 

 

 

44



 

 

45 

การทดลองที่ 7 
ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
2. ศึกษาการหาค่าคงท่ีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา (k; Rate constant) 
3. ศึกษาการกำหนดอันดับของปฏิกิริยา (Order of reaction) 

หลักการ 
 จลนศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics) เป็นการศึกษาอัตราของปฏิกิริยาเคมี โดยมุ่งศึกษาใน
แง่อัตราเร็ว (Rate) และกลไก (Mechanism) ของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น เมื่อสารตั้งต้น (Reactants) 
เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ (Products) ในการพิจารณาว่าปฏิกิริยาดำเนินไปเร็วหรือช้าเพียงใด จะต้อง
พิจารณาในรูปของอัตราที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Reaction rate) หมายถึงจำนวนโมลของสารตั้งต้นที่ถูกทำปฏิกิริยา
ไป หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยเวลา โดยมากวัดเป็นความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตร (M) 
ของสารหนึ่งสารใดที่เปลี่ยนไปต่อหน่วยเวลาที่ผ่านไป (t) เป็นวินาที อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงมีหน่วย
เป็น Ms-1 
                อัตราการเกิดปฏิกิริยา    = 
 
 การเปลี่ยนของความเข้มข้นของสารในเวลาต่าง ๆ จะไม่คงที่ ดังนั้นจึงนิยมเขียนอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาในรูปของสมการดิฟเฟอเรนเชียล ดังนี้  

  อัตราการเกิดปฏิกิริยา    = 
  
 สำหรับปฏิกิริยาใด ๆ     aA   +   bB     →    cC   +   dD  โดยที่ a, b, c และ d เป็น
จำนวนโมลของสาร A, B, C และ D ตามลำดับ จะเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาในเทอมของการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร A, B, C และ D ได้ดังนี้ 
  
อัตราการเกิดปฏิกิริยา    
 
 สังเกตเครื่องหมายลบ แสดงถึงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของสารตั้งต้น (สาร A และ 
B)  ส่วนเครื่องหมายบวก แสดงถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ (สาร C และ 
D) 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยา ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา สามารถเขียน
อัตราการเกิดปฏิกิริยาในรูปของความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ใน
รูปกฎอัตราเร็ว (Rate law) หรือ สมการอัตรา (Rate equation) ดังนี้ 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยา   [A]m [B]n 

หรือ Rate  =  k[A]m [B]n  

เมื่อ      k คือคา่คงทีอั่ตราเร็ว (Rate constant)   
  [A] และ [B] คือความเข้มข้นของ A และ B ตามลำดับ 

t

M
 




dt
d[M]
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slow 

fast 

fast 

k ในแต่ละปฏิกิริยาจะมีค่า k เฉพาะที่อุณหภูมินั้น ๆ ค่า k บอกให้ทราบถึงอัตราของปฏิกิริยา
นั้น ถ้าค่า k มาก แสดงว่าปฏิกิริยานั้นเกิดได้ดี 
 [A] และ [B] คือความเข้มข้นของสาร A และ B ที่เข้าทำปฏิกิริยากันมีหน่วยเป็นโมลาร์ (M) 
 m, n คืออันดับของปฏิกิริยา เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสาร A และ B ตามลำดับ อาจมี
ค่าเป็นเลขจำนวนเต็ม 0, 1, 2, 3, … หรือเศษส่วนก็ได้ เป็นค่าบวกหรือลบก็ได้ ซึ่งค่านี้จะต้องหาจาก
การทดลองเท่านั้น และอันดับรวมของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ m+n  
 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามีหลายปัจจัย เช่น ธรรมชาติและความเข้มข้นของ          
สารตั้งต้นที่เข้าทำปฏิกิริยา อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาหรือคะตะลิสต์ (Catalyst)  ซึ่งในการทดลองนี้จะ
ศึกษาถึงปัจจัยชนิดเดียวเท่านั้น คือ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เข้าทำปฏิกิริยา 
 ในการทดลองนี้ นนร. จะได้ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและ
กำหนดอันดับของปฏิกิริยาโดยศึกษาปฏิกิริยาที่เรียกว่า Iodine clock reaction โดยผสมสารละลาย 
Potassium iodate (KIO3) ลงไปในสารละลาย Na2SO3 ในกรดที่มีน้ำแป้งผสมอยู่เล็กน้อย หลังจาก
เวลาผ่านไประยะหนึ่ง สารละลายผสม (ไม่มีสี) จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เปลี่ยนสีของสารละลายผสมข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของสารและอุณหภูมิ สำหรับกลไกการเกิดปฏิกิริยา 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนสีของสารละลายผสมได้ดังนี้ 
 

ขั้นที ่1 IO3
−(aq) + 3HSO3

−(aq)           I−(aq) + 3H+(aq) + 3SO4
2−(aq)            

ขั้นที ่2 5I−(aq) + IO3
−(aq) + 6H+ (aq)          3I2 (aq) + 3H2O(l)             

ขั้นที ่3 3I2 (aq) + 3HSO3
− (aq) + 3H2O(l)            6I−(aq) + 6H+ (aq) + 3SO4

2−(aq)     

ขั้นที ่4 I2 (aq) + starch →   blue solution 

ปฏิกิริยาขั้นที่ 1 เป็นปฏิกิริยาที่เกิดช้าและ I− ที่จะเกิดข้ึนนั้นจะเกิดปฏิกิริยากับ IO3
− ที่มาก

เกินพอในปฏิกิริยาขั้นที่ 2 เกิดเป็น I2 จากนั้น I2 จะทำฏิกิริยากับ HSO3
− อย่างรวดเร็ว และเมื่อไหร่ก็

ตามที่ HSO3
− หมดไป I2 ที่มากเกินพอจะทำปฏิกริยาต่อกับน้ำแป้งทันที เกิดเป็นสารละลายสีน้ำเงิน

ของสารประกอบเชิงซ้อนของน้ำแป้ง-ไอโอดีน (Starch-iodine complex) ดังนั้นสมการวัดอัตราของ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะทำการวัดในขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดช้า การวัดจะวัดช่วงเวลาตั้งแต่
เริ่มทำปฏิกิริยาจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน 

ดังนั้น จากปฏิกิริยาสามารถนำมาเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาและสมการของกฎอัตราเร็วได้
ดังนี้   

 Rate =           =  k [IO3
−]m [HSO3

−]n                           
 

เมื่อ        คือ ความเข้มข้นของ IO3
− ที่ลดลงในเวลา t 

 
k คือ ค่าคงทีอั่ตราเร็ว (Rate constant)  
t คือ เวลาที่ใช้ไปในการทำปฏิกิริยาจนเกิดสีน้ำเงิน (วินาที) 

dt
]-

3d[IO
−

dt
]-

3d[IO
−
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m, n คือ อันดับปฏิกิริยาที ่ได้จากการทดลอง เมื ่อเทียบกับความเข้มข้นของ IO3
−และ 

HSO3
− ตามลำดับ และอันดับรวมของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ m+n 

 ในการทดลอง เนื่องจากปริมาณของ IO3
− และ HSO3

− ที่ถูกใช้ไปในปฏิกิริยามีเพียงจำนวน
น้อย ดังนั้นความเข้มข้นของ IO3

− และ HSO3
− ณ จุดที่เกิดสีน้ำเงิน (เวลา t) จึงเกือบเท่ากับความ

เข้มข้นของสารสารตั้งต้นก่อนทำปฏิกิริยา ความเข้มข้นที่ใช้ในการคำนวณ [IO3
−-] และ [HSO3

−] จึง
อนุโลมว่ามีค่าเท่ากับตอนเริ่มต้น และเรียกว่า ความเข้มข้นเริ่มต้น (Initial concentration)      
 ส่วน               เรียกว่า อัตราเริ่มต้น (Initial rate) 
 
 การคำนวณหาความเข้มข้นที่ลดลงของ IO3

−  หรือที่ถูกใช้ไปในปฏิกิริยา ให้พิจารณาจาก
จำนวน โมลของสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาจะเห็นว่าทุก ๆ 1 โมลของ IO3

−  ที่ใช้ไปในปฏิกิริยาจะต้อง
ใช้ HSO3

− ไปจำนวน 3 โมลด้วย ดังนั้น 
 

 จำนวนโมลของ IO3
−  ที่ใช้ไป =      จำนวนโมลของ HSO3

− 
 
 
     =   

 
เนื่องจากปริมาตรของสารละลายผสมขณะทำการทดลองแต่ละครั้ง จะเท่ากับ 50 cm3 

ดังนั้นคิดความเข้มข้นของ IO3
− ที่ลดลง เป็นหน่วย moldm-3 ได้ดังนี ้

 
[IO3

− ]  ที่ลดลง =  
 
 

 นำค่า [IO3
− ]  ที่ได้ หารด้วยเวลาในหน่วยวินาที (t) ได้เป็น                 ซึ่งหมายถึงอัตรา

การเกิดปฏิกิริยานั่นเอง 
 เมื่อเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตั้งต้นแล้วคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ความเข้มข้น
ต่าง ๆ ก็จะสามารถนำไปคำนวณหาอันดับปฏิกิริยาและค่าคงที่อัตราเร็วเฉพาะของปฏิกิริยาได้ 
 

สารเคมี 
1. 0.02 M Potassium iodate (KIO3)  2. 0.01 M Sodium sulfite (Na2SO3) 
3.  0.50 M Sulfuric acid (H2SO4) 4.  1% น้ำแป้ง  
5. สารละลาย A ได้แก่ สารละลาย Potassium iodate (KIO3) 0.02 M 
6. สารละลาย B ได้แก่ สารละลาย Sodium sulfite (Na2SO3) 0.01 M ในสารละลายกรดที่

มีน้ำแป้ง (สารละลายนี้ต้องเตรียมใหม่ทุกครั้ง) สารละลาย B เตรียมโดยใช้ปริมาตรของ 0.01 M 
Na2SO3 ต่อ 0.50 M H2SO4 ต่อน้ำแป้ง (1%) เท่ากับ 10 : 1 : 0.5 ตามลำดับ 

  

 
 

dt
]-

3d[IO
−

3
1
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3[HSO
 

3
1
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dt
]-

3d[IO
−
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วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 การเตรียมสาระลาย B (สารละลาย Na2SO3 ในสารละลายกรดที่มีน้ำแป้ง) 
 1. ตวงสารละลาย 0.01 M Na2SO3 ด้วยกระบอกตวงจำนวน 80 mL ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 
250 mL 
 2. ตวงสาระลาย 0.50 M H2SO4 ด้วยกระบอกตวงจำนวน 8 mL ใส่ในบีกเกอร์ข้อ 1  

3. ตวง 1% น้ำแป้งจำนวน 4.5 mL ใส่ในบีกเกอร์ข้อ 1 จากนั้นใช้แท่งแก้วคนสารละลายให้
เข้ากัน 
 ตอนที่ 2 การผสมสาระลาย A และ B 
 เตรียมสารละลาย 5 การทดลอง แต่ละการทดลองจะใช้บีกเกอร์ 2 ใบ โดยแบ่งเป็นบีกเกอร์ 
A กับ B  ที่มีปริมาณสารละลายแต่ละชนิดแตกต่างกันดังตารางที่ 6.1 วิธีการผสมสารแต่ละการ
ทดลองทำได้ดังนี ้ 

1. ปิเปตสารละลาย A จำนวนตามตาราง ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 mL เพื่อความสะดวก
ในการทำปฏิกิริยา เช่น การทดลองที่ 1 จะต้องปิเปตสารละลาย A จำนวน 10 mL 

2. ปิเปตสารละลาย B จำนวนตามตาราง ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 150 mL แล้วเติมน้ำกลั่น
ตามตาราง (โดยใช้กระบอกตวง) คนสารละลายให้เข้ากัน  เช่น การทดลองที ่ 1 จะต้องปิเปต
สารละลาย B จำนวน 10 mL และเติมน้ำกลั่น 30 mL  

3. เทสารละลายในบีกเกอร์ A ลงในบีกเกอร์ B ของแต่ละการทดลอง เริ่มจับเวลา และเทของ
ผสมกลับลงในบีกเกอร์ A อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สารผสมกันทั่วถึง สังเกตสีและบันทึกเวลา (ในหน่วย
วินาที) เมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน 

4. จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในบีกเกอร์ของสารละลายผสม เพ่ือวัดอุณหภูมิ  
5. ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย 
 

ตารางท่ี 7.1 ปริมาณสารละลาย A และสารละลาย B ที่ต้องใช้ในการเตรียมสารละลายหมายเลข 1-5 
การ

ทดลองที่ 
สารละลาย A (mL) 

0.02 M KIO3 
 สารละลาย B (mL) 

0.01 M Na2SO3 +กรด+น้ำแป้ง 
น้ำกลั่น  
(mL) 

1 10  10 30 

2 10  20 20 

3 10  30 10 

4 20  10 20 

5 30  10 10 
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ตัวอย่างการคำนวณ 

การ
ทดลองที่ 

 [IO3
−] 

(M)  
[HSO3

−] 
(M)      

−[IO3
−] 

 หรือ [IO3
− ]  ที่ลดลง 

t เฉลี่ย 
 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา, Ms-1  
(−[IO3

−]/t) 
1 0.004 0.002 0.002/3 = 6.67x10-4 35 1.90 x 10-5 
2 0.004 0.004 0.004/3 = 1.33x10-3 16 8.30 x 10-5 
3      
4      
5      

****หมายเหตุ  ค่า t เฉลี่ย เป็นค่าที่สมมุติว่าได้จากการทดลอง 
 
เช่น การทดลองท่ี 1 หาความเข้มข้นที่ลดลงของ [IO3

− ]  ได้ดังนี ้
 จากการผสมสารละลาย 0.02 M KIO3 ใช้ 10 mL + สารละลาย 0.01 M Na2SO3 ใช้ 10 mL 

ผสมน้ำกลั่น 30 mL ดังนั้น สารละลายผสมมีปริมาตรใหม่ 50 mL    
 

[IO3
− ]  ที่ลดลง =  

 
แทนค่า 

 
[IO3

− ]  ที่ลดลง =                                              =  6.67 x 10-4 M 
 
 
ดังนั้น             Rate การทดลองที่ 1 =                                       Ms-1 
วิธีคำนวณหาอันดับของปฏิกิริยา 

กฎอัตราของปฏิกิริยานี้คือ  Rate = k [IO3
−]m [HSO3

−]n  
นำค่าจากตารางผลการทดลอง แทนค่าในกฎอัตราของปฏิกิริยา และคำนวณหาค่า m และ n  

ตัวอย่าง การคำนวณหาค่า m  
- เลือกกฎอัตราของ 2 การทดลอง ที่ค่าความเข้มข้นของ IO3

−ต่างกัน แต่ความเข้มข้นของ 
HSO3

− คงท่ี จากนั้นนำ 2 สมการมาหารกัน และแก้สมการหาค่า m  เช่น 
 การทดลองที่ 1 ;     1.90 × 10-5 = k(0.004)m(0.002)n   .…………(7.1) 

 การทดลองที่ 5 ;     6.35 × 10-5 = k(0.012)m(0.002)n   .…………(7.2) 
 

Rate 5

Rate 1
=  

6.35 × 10−5

1.90 × 10−5
=  

k(0.012)m

k(0.004)m
 

            
          3.3     = 3m 

          log 3.3     = m log 3  
       m        =   1.08      1 

50

1000

1000

(mL) ทีใ่ช้-
3HSO ปริมาตร]-

3[HSO
 

3
1
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การทดลองที่ 8  
อินดิเคเตอร์และค่า pH ของสารละลาย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือหาช่วง pH การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ 

 2. หา pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์  

หลักการ 
 ในปฏิกิริยาเบื้องต้น ส่วนใหญ่มักมีน้ำเป็นตัวทำละลาย ดังนั้นในการศึกษาสภาพกรดและเบส
จะต้องเก่ียวข้องกับการแตกตัวของน้ำ ซึ่งน้ำบริสุทธิ์แตกตัวได้เล็กน้อยตามสมการ 
    2H2O           H3O+   +   OH- 
  โดยที่   [H3O+][OH-]    =    Kw 

  Kw    = ค่าคงที่การแตกตัวของน้ำที่ 25 C,   Kw   =   1  10-14  
 

 ในสารละลายที่เป็นกลาง เช่น น้ำบริสุทธิ์ ปริมาณ H3O+ และ OH-  จะเท่ากัน 
          [H3O+]  =  [OH-] =    1  10-7 M 
 แต่ในสารละลายกรดจะมีความเข้มข้นของ H3O+ มากกว่า 1  10-7 M ส่วนในสารละลาย
เบส ความเข้มข้นของ OH-  จะมากกว่า  1  10-7 M 
 การบอกความเข้มข้นของ H3O+ เราจะบอกในรูปของค่า pH (Power of hydrogen ion) 
โดยกำหนดให้ 
          pH = - log [H3O+] 
 เช่น ในน้ำบริสุทธิ์ มีความเข้มข้น H3O+  เท่ากับ  1  10-7 M   
      pH = - log (1  10-7)  
          = 7 
 ค่า pH ของสารละลายสามารถวัดได้จากการเทียบสีกับอินดิเคเตอร์หรือวัดด้วยเครื่อง pH 
meter  ในการทดลองนี้จะกล่าวถึงการหา pH โดยการใช้อินดิเคเตอร์เท่านั้น 

อินดิเคเตอร์ เป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อน และ
เปลี ่ยนสีได้ที ่ pH สภาวะหนึ่งในสารละลาย ดังนั ้นการเปลี ่ยนสีของอินดิเคเตอร์จึงถูกนำมาใช้
ประโยชน์ในการหา pH ของสารละลาย เรียกว่าอินดิเคเตอร์กรด-เบส ตัวอย่างเช่น เมทิลออเรนจ์จะมี
สีแดงในสารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 3.1 และมีสีเหลืองในสารละลายที ่มี pH สูงกว่า 4.5 แต่ถ้า
สารละลายมี pH อยู่ระหว่าง 3.1–4.5  สีของอินดิเคเตอร์จะเป็นสีผสมของสีเหลืองและสีแดง ดังนั้นการ
เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์จึงขึ้นกับ pH ของสารละลาย ด้วยเหตุนี้จึงใช้อินดิเคเตอร์ในการบอก pH 
ของสารละลายได้  

ถ้า HIn เป็นสูตรทั่วไปของอินดิเคเตอร์ที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนซึ่งอยู่ในรูปกรด (Acidic form) 

และ In- เป็นไอออนลบของกรดนั้น ซึ่งอยู่ในรูปเบส (Basic form) ดังสมการ 7.1 ทั้ง HIn และ In-  
จะมีสีแตกต่างกัน ที่สภาวะสมดุล  
  HIn   +    H2O       H3O+   +   In-                  …………(8.1)    
               (Acidic form)                 (Basic form) 
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 จากสมการเขียนสมดุลของอินดิเคเตอร์ได้ดังนี้   

   KI =              …………(8.2)         
 
 
 ดังนั้น  [H3O+] = KI             …………(8.3)          

 
จากสมการ 8.1 ตามหลักของเลอชาเตอลิเยร์ ถ้าสารละลายถูกรบกวนสมดุลทำให้มีความ

เข้มข้นของ H3O+ สูงขึ้น ระบบจะรักษาสมดุลโดย H3O+ จะรวมตัวกับ In- ได้เป็น HIn มากขึ้น (สมดุล
เลื่อนไปทางซ้าย) ดังนั้นสีของอินดิเคเตอร์ในสารละลายจึงเป็นสีของรูปกรด (Acidic color) แต่ถ้า
สารละลายมีภาวะเป็นเบสหรือมีความเข้มข้นของ H3O+ ต่ำ สารละลายจะมี In- มาก (สมดุลเลื่อนไป
ทางขวา) สีของอินดิเคเตอร์จึงเป็นสีของรูปเบส (Basic color) 
 เมื่อหยดอินดิเคเตอร์ลงในสารละลาย สารละลายจะมีทั้ง HIn และ In- ซึ่งโดยทั่วไปจะพบว่า 
 
 ถ้า [HIn] มากกว่า [In-] อย่างน้อย 10 เท่า (    10 ) จะสังเกตเห็นสีของรูปกรด 
 
 ถ้า [In-] มากกว่า [HIn] อย่างน้อย 10 เท่า (          ) จะสังเกตเห็นสีของรูปเบส 
 
 แต่ถ้า [HIn] และ [In-] ใกล้เคียงกัน (    1  ) จะสังเกตเห็นสีของรูปกรดและรูปเบส
ผสมกัน 
 อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดจะเปลี่ยนสีในสารละลายที่มี pH ใด ขึ้นอยู่กับค่า  KI  ของอินดิเคเตอร์ 

ชนิดนั้น ๆ และอัตราส่วนของ       เช่น อินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งมีค่า  KI = 1  10-6  รูปกรดเป็นสี
แดง และรูปเบสเป็นสีเหลือง  พิจารณาการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ในสารละลายที่มี pH ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. สารละลายที่ม ีpH = 5   ( [H3O+] = 1  10-5 M ) 
 
จากสมการ (8.3)            =                        …………(8.4)                  

 
แทนค่า KI และ [H3O+] ในสมการ 8.4 จะได้ 

 
     =   = 10 
 

ดังนั้นในสารละลายที่มี pH = 5 จะเห็นสีของอินดิเคเตอร์ในรูปกรด ซึ่งมีสีแดง 
 

ข. สารละลายที่มี pH = 6  ( [H3O+] = 1  10-6 M ) 
แทนค่า KI และ [H3O+] ในสมการ 8.4 จะได้ 
 

[HIn]
]][InO3[H −+

][In
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−
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1
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     =   = 1 

 
ดังนั้นในสารละลายที่มี  pH = 6  จะสังเกตเห็นสีของอินดิเคเตอร์ในรูปกรดและเบสผสมกัน คือ  

มีสีแดงและสีเหลืองอย่างละเท่า ๆ กัน สารละลายจึงมีสีส้ม 
 

ค. สารละลายที่มี pH = 7   ( [H3O+] = 1  10-7 M ) 
แทนค่า KI และ [H3O+] ในสมการ 8.4 จะได้ 

 
     =   =  
 

ดังนั้นสารละลายที่มี pH = 7 จะมีสีเหลือง 
สรุป ช่วง pH ของอินดิเคเตอร์ (KI = 1  10-6 ) คือ 5-7 (pH = pKI   1) 

 
ช่วง pH ของสารละลายที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เรียกว่า ช่วง pH (pH range 

หรือ pH interval) ของอินดิเคเตอร์ 
 

ตารางที ่8.1 ช่วง pH ของอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ 
อินดิเคเตอร ์ ช่วง pH ของการเปลี่ยนส ี สีที่เปลีย่น 

     Thymol blue 1.2     -     2.8 แดง - เหลือง 
(8.0     -     9.6) (เหลือง - น้ำเงิน) 

     Methyl orange 3.2     -     4.4 แดง - เหลือง 
     Bromocresol green 3.8     -     5.4 เหลือง - น้ำเงิน 
     Methyl red 4.4     -     6.2 แดง - เหลือง 
     Bromothymol blue 6.0     -     7.6 เหลือง - น้ำเงิน 
     Phenol red 6.8     -     8.2 เหลือง - แดง 
     Cresol red 7.2     -     8.8 เหลือง - แดง 
     Phenolphthalein 8.3     -     10.0 ไม่มสีี - แดง 
     Thymolphthalein 8.3     -     10.5 ไม่มสีี - น้ำเงิน 
     Alizarin yellow R 10.0     -     12.0 เหลือง - แดง 

 
เทคนิคในการปฏิบัติการ มีดังนี้ 
 1. ในการวัดปริมาตรสารละลายตามที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องใช้ปิเปตวัดปริมาตร สามารถนับ
จำนวนหยดจากหลอดหยด (20 หยด = 1 mL) จากนั้นให้วัดความสูงของสารละลายในหลอดทดลอง
อ่ืน ๆ ให้เท่ากับความสูงของสารละลายในหลอดแรกได้เลย 
 2. ไม่ควรหยดอินดิเคเตอร์มากเกินไป เพราะจะเทียบสีดูยาก 
 3. ควรใช้กระดาษสีขาววางด้านหลังของหลอดทดลองที ่บรรจุสารละลาย เพื ่อดูสีของ
สารละลายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4. ไม่ควรใช้หลอดหยดสารละลายปะปนกัน เพราะอาจทำให้ pH ที่ได้มีค่าไม่ถูกต้อง 
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−
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 5. ทุกครั้งหลังจากล้างอุปกรณ์ เช่น หลอดทดลอง ควรชะล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้ง 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดทดลอง 2.  หลอดหยด 3.  บีกเกอร์ 

สารเคมี  
1. อินดิเคเตอร์ 5 ชนิดดังนี้ เมทิลออเรนจ์ (Methyl orange), เมทิลเรด (Methyl red),    

โบรโมไทมอลบลู (Bromothymol blue), ฟีนอลเรด (Phenol red ), ฟีนอล์ฟทาลีน 
(Phenolpthalein) 

2.  สารละลาย pH 1-12 ที่เตรียมได้จาก 0.1 M HCl (Hydrochloric acid) และ 0.01 M 
NaOH (sodium hydroxide) 

 
วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 การหาช่วง pH การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ 

1. วางหลอดทดลองที่สะอาดและแห้งลงในที่วางหลอดทดลอง จำนวน 12 หลอด 
2. ใส่สารละลาย pH ตั้งแต่ 1-12 ลงไปในแต่ละหลอด หลอดละ 1 mL (ประมาณ 20 หยด) 

โดยเรียงจาก pH 1-12 
 
pH  1     2     3     4      5      6     7     8    9     10    11    12 
3. หยดอินดิเคเตอร์เมทิลออเรนจ์ (Methyl orange) ลงไปทุกหลอด หลอดละ 1 หยด เขย่า

ให้เข้ากัน บันทึกสีของสารละลายแต่ละหลอดลงในตารางบันทึกผล แล้วสรุปช่วง pH และช่วงสีที่เปลี่ยน  
4. เทสารละลายทั้ง 12 หลอด ทิ้งไป แล้วล้างให้สะอาด ล้างครั้งสุดท้ายด้วยน้ำกลั่น 
5. เริ ่มทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 2 - 4 แต่เปลี่ยนอินดิเคเตอร์เป็น Methyl red (เมทิลเรด)    

Bromothymol blue (โบรโมไทมอลบลู) Phenol red (ฟีนอลเรด) และ Phenolpthalein (ฟีนอล์ฟ
ทาลีน) Alizarin yellow R (อะลิซาริน เยลโลอาร์) 
ตอนที่ 2 การหา pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 

1. รับสารละลายตัวอย่าง (Unknown) จากอาจารย์ผู้ควบคุม 3 ตัวอย่าง 
2. เตรียมหลอดทดลองสะอาดจำนวน 6 หลอด เขียนหมายเลขกำกับไว้ตั้งแต่ 1-6 
3. หยดสารละลายตัวอย่างลงในหลอดทดลอง หลอดละ 1 mL ทั้ง 6 หลอด 
4. หยดอินดิเคเตอร์ Methyl orange ลงในหลอดเบอร์ 1, Methyl red ลงในหลอดเบอร์ 2, 

Bromthymol blue ลงในหลอดเบอร์ 3, Phenol red ลงในหลอดเบอร์ 4, Phenolpthalein ลงใน
หลอดเบอร์ 5 และ Alizarin yellow R ลงในหลอดเบอร์ 6 ตามลำดับ เขย่าสารให้เข้ากัน บันทึกผลใน
ตาราง แล้วสรุป pH ของสารละลายตัวอย่าง 

5. ถ้าต้องการทดสอบสารตัวอย่าง (Unknown) อ่ืน ๆ ให้ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 2-4 
 
 
 
 
 



การทดลองที่ 8 อินดิเคเตอรและคา pH ของสารละลาย 

ช่ือ นนร. ……………………………………….…… ตอน ……………..… กลุมที ่………....…… เลขที…่…………… 

อจ.ผูสอน 1. ……………………...………… 2. ………….…………....………… 3. ………….…………………………… 

วัตถุประสงค 

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

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

ผลการทดลอง 

ตอนที่ 1 การหาชวง pH การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร 

อินดิเคเตอร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สีท่ีปลี่ยน 
ชวง pH ของ

การเปลี่ยนส ี

Methyl orange ด ด ส ส ห ห ห ห ห ห ห ห แดง-เหลือง 3-4 

Methyl red ด ด ด ส ส ส ห ห ห ห ห ห แดง-เหลือง 4-6 

Bromothymol blue ห ห ห ห ห ข ข น น น น น เหลือง-น้ำเงิน 6-7 

Phenol red ห ห ห ห ห ห ส ส ด ด ด ด แดง-เหลือง 7-8 

Phenolpthalein - - - - - - - ช ช ช ช ช ไมมีสี-ชมพู 8-10 

Alizarin yellow R ห ห ห ห ห ห ห ห ห ด ด ด เหลือง-แดง 10-12 

 

ตอนที่ 2 การหาชวง pH ของสารละลายโดยใชอินดิเคเตอร 

อินดิเคเตอร 
สีของสารละลายตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 1 ตัวอยางท่ี 2 ตัวอยางท่ี 3 

Methyl orange    

Methyl red    

Bromothymol blue    

Phenol red    

Phenolpthalein    

Alizarin yellow R    

 ชวง pH ของสารละลายตัวอยางที ่1 คือ .................  

 ชวง pH ของสารละลายตัวอยางที ่2 คือ ................. 

 ชวง pH ของสารละลายตัวอยางที ่3 คือ .................. 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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คำถาม 

1. ถาหยดอินดิเคเตอรชนิดหน่ึงที่มีคา  KI = 1 × 10-3  ลงในน้ำกลั่น จงพิจารณาการเปลี่ยนสีของ

อินดิเคเตอร กำหนดใหอินดิเคเตอรมีรูปกรดเปนสีแดงและรูปเบสเปนสีเหลือง   

กำหนดคา: KI = 1 × 10-3 

  น้ำกลั่น pH = 7 ([H3O+] = 1 × 10-7) 

จากสมการ [H3O+]    =   KI × [HIn]/[In-] 

 [HIn]/[In-] =   [H3O+]/KI     

แทนคา [HIn]/[In-] =   1 × 10-7/1 × 10-3 

 [HIn]/[In-] =   1/104 

ดังน้ันน้ำกลั่นที่มี pH = 7 จะเห็นอินดิเคเตอรเปนสีเหลือง (อยูในรูปเบสเปน 104 เทาของรูปกรด)   
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การทดลองที่ 9  
โครงสร้างของผลึก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อศึกษาเซลล์หน่วยของแลตทิซผลึกแบบต่าง ๆ ได้แก่ Simple cubic (sc), Body 

centered cubic (bcc) และ Face-centered cubic (fcc) 
2. เพ่ือศึกษาการจัดเรียงอะตอมหรือไอออนในผลึกและช่องว่างในโครงสร้างแบบชิดกันที่สุด 

หลักการ 
ของแข็งผลึก (Crystalline solid) คือของแข็งที่ประกอบด้วยอนุภาค (อะตอมโมเลกุลหรือ

ไอออน) เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบแบบแผนแน่นอนทางเรขาคณิตในสามมิติ มีด้านตัดกันเป็นเหลี่ยม 
มีมุมเฉพาะตัวที่แน่นอน ทำให้มีรูปทรงต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของอนุภาค ชนิด ความแข็งแรงของ
พันธะเคมีที่ยึดระหว่างอนุภาค และพลังงานความร้อนภายในระบบ  

โครงสร้างของอนุภาคในผลึก เรียกว่า แลตทิซผลึก (Crystal lattice) และจุดศูนย์กลางของ
อนุภาคที่อยู ่ในแลตทิซผลึก เรียกว่า จุดแลตทิซ (Lattice point) ถ้าแบ่งแลตทิซลงไปเรื ่อย ๆ 
จนกระทั่งเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้และยังคงรักษารูปร่างลักษณะตลอดจนการเรียงตัวทางเรขาคณิต
ของอนุภาคไว้ได้เหมือนแลตทิซผลึกเดิมทุกประการ ส่วนที่เล็กที่สุดนี้เรียกว่า เซลล์หน่วย (Unit 
cell) ดังนั้นถ้านำเซลล์หน่วยหลาย ๆ หน่วยมาต่อเรียงซ้ำ ๆ กันออกไปทั้งสามมิติจะได้แลตทิซผลึก
นั่นเอง 

การจัดเรียงอนุภาคในผลึกเปรียบเหมือนกับการจัดเรียงลูกกลมในลักษณะต่าง ๆ เกิดเป็น
โครงสร้าง 3 มิติ ลักษณะที่ลูกกลมถูกจัดเรียงเป็นชั้น ๆ จะบอกถึงชนิดของเซลล์หน่วยของผลึก 

กรณีง่ายที่สุดของการจัดเรียงลูกกลม สามารถเรียงเป็นชั้นได้ดังภาพที่ 9.1 ซ่ึงเป็นการจัดเรียง
ลูกกลม 2 แบบ คือ แบบ Square และแบบ Hexagonal การจัดเรียงแบบ Square นั้นลูกกลมแต่ละ
ลูกที่อยู่ในชั้นเดียวกันจะมีลูกกลมที่อยู่ข้างเคียง 4 ลูก การจัดเรียงแบบ Square ทำให้เกิดช่องว่าง
ขนาดใหญ่มากกว่าการจัดเรียงแบบ Hexagonal เรียกการจัดเรียงแบบ Square ว่าเป็นการเรียงตัว
แบบไมช่ิดกันที่สุด (Non-closest packing) ส่วนการจัดเรียงแบบ Hexagonal ลูกกลมแต่ละลูกที่อยู่
ในชั้นเดียวกันจะมีลูกกลมที่อยู่ข้างเคียง 6 ลูก การจัดเรียงแบบ Hexagonal ทำให้เกิดช่องว่างขนาด
เล็กกว่าการจัดเรียงแบบ square เรียกการจัดเรียงแบบ Hexagonal ว่าเป็น การเรียงตัวแบบชิดกัน
ที่สุด (Closest packing)  

 

 
 

 

 

 การจัดเรียงลูกกลมแบบ square        การจัดเรียงลูกกลมแบบ hexagonal 
 

ภาพที่ 9.1 การจัดเรียงลูกกลมในแต่ละชั้นแบบ square และแบบ hexagonal 
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การเรียงตัวแบบไม่ชิดกันที่สุด มีหลายแบบ เช่น โครงสร้างแบบ Simple cubic (sc) และ
แบบ Body centered cubic (bcc) ดังภาพ 9.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างไม่ชิดกันที่สุดแบบ Simple cubic     โครงสร้างไม่ชิดกันที่สุดแบบ Body centered cubic  

 
ภาพที่ 9.2 โครงสร้างไม่ชิดกันที่สุดแบบ Simple cubic (sc) และแบบ Body centered cubic (bcc) 

 

 

โครงสร้างและเซลล์หน่วย Simple cubic (sc) แสดงดังภาพที่ 9.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.3  โครงสร้างและเซลล์หน่วย Simple cubic (sc) 

 

โครงสร้างและเซลล์หน่วย Body centered cubic (bcc) แสดงดังภาพที่ 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8 อะตอม 
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ภาพที่ 9.4 โครงสร้างและเซลล์หน่วย Body centered cubic (bcc) 

การจัดเรียงตัวแบบชิดกันที่สุด มี 2 แบบ คือ 
1. โครงสร้างชิดกันที ่ส ุดแบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal closest packed structure;                

hcp) เป็นการจัดเรียงลูกกลมที่จุดศูนย์กลางของลูกกลมในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 ในแนวดิ่งตรงกัน 
เรียกการเรียงชั้นแบบนี้ว่า ABABA ดังภาพที ่9.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9.5 โครงสร้างชิดกันที่สุดแบบเฮกซะโกนอล 
เซลล์หน่วยเฮกซะโกนอล (hcp) แสดงดังภาพที่ 9.6 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 1/8 อะตอม 

1 อะตอม 

ภาพที่ 9.6 เซลล์หน่วยเฮกซะโกนอล (hcp) 

A 

B 

A 

B 

A 
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2. โครงสร้างชิดกันที่สุดแบบลูกบาศก์ (Cubic closest-packed structure; ccp) เป็นการ
จัดเรียงลูกกลมที่จุดศูนย์กลางของลูกกลมในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ในแนวดิ่งตรงกัน เรียกการเรียงชั้น  
แบบนี ้ว ่า ABCABC ดังภาพที่ 8.7 โครงสร้างแบบนี ้เร ียกอีกชื ่อหนึ ่งว ่า Face-centered cubic 
structure (fcc) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 9.7 โครงสร้างชิดกันที่สุดแบบลูกบาศก์ (ccp หรือ fcc) 

 
โครงสร้างและเซลล์หน่วยที่ชิดกันที่สุดแบบลูกบาศก ์(ccp หรือ fcc) แสดงดังภาพที่ 9.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 9.8 โครงสร้างและเซลล์หน่วยลูกบาศก์ (ccp หรือ fcc) 

โลหะเกือบทั้งหมดมีการจัดเรียงอะตอมในแลตทิซผลึกเป็นแบบชิดกันที่สุด ซึ่งการเรียงตัว
แบบนี้ทำให้เกิดช่องในแลตทิซผลึกได้ 2 แบบ คือ 

1. ช่องเตตระฮีดรอล (Tetrahedral hole) คือช่องที่อยู่ระหว่างอนุภาค 4 อนุภาคที่เรียงตัว
กันเป็นทรงเหลี่ยมสี่หน้า ดังภาพที่ 9.9 

 
 
 

A 

C 

B 

A 

C 

B 

A 

 1/8 อะตอม 

 1/2 อะตอม 
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ภาพที่ 9.9 ช่องเตตระฮีดรอล 
 

2. ช่องออกตะฮีดรอล (Octahedral hole) คือช่องที่อยู่ระหว่างอนุภาค 6 อนุภาคที่เรียงตัว
กันเป็นทรงเหลี่ยมแปดหน้า ดังภาพที ่9.10 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.10 ช่องออกตะฮีดรอล 

 

ในแลตทิซผลึกของโลหะ แต่ละอนุภาคจะถูกล้อมรอบด้วยอนุภาคชนิดเดียวกัน ซึ่งจำนวนอนุภาค
ที่ล้อมรอบอนุภาคใดอนุภาคหนึ่งชิดกันที่สุด เรียกว่า เลขโคออร์ดิเนชัน (Coordination number) 

สำหรับสารประกอบธาตุคู ่ ส่วนใหญ่ผลึกประกอบด้วยไอออนที่มีขนาดใหญ่เรียงตัวเป็น
โครงสร้างแบบชิดกันที่สุด (แบบ hcp หรือแบบ ccp) และมีไอออนขนาดเล็กบรรจุอยู่ในช่องออกตะ-
ฮีดรอลหรือช่องเตตระฮีดรอล การบรรจุของไอออนขนาดเล็กลงในช่องสามารถบรรจุได้ 2 แบบ คือ 
บรรจุแบบเต็มทุกช่องหรือไม่เต็มทุกช่องของจำนวนช่องทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดสารประกอบธาตุคู่ที่มีสูตร
ต่าง ๆ กัน เช่น โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2) ซิงก์ซัลไฟด์ (ZnS) และซีเซียม    
คลอไรด์ (CsCl) ดังภาพ 9.11 – 9.14 ตามลำดับ  

 
 

ภาพที่ 9.11 แลตทิซผลึกโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 
 
 
 
 
 

Cl− 

Na+ 

ช่อง Tetrahedral 

ช่อง Octahedral 
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ภาพที่ 9.12 แลตทิซผลึกแคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2) 

 
   
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9.13 แลตทิซผลึกซิงก์ซัลไฟด์ (ZnS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.14 แลตทิซซีเซียมคลอไรด์ (CsCl) 

 
เลขโคออร์ดิเนชันของไอออนแต่ละชนิดของสารประกอบธาตุคู ่ จะพิจารณาจากจำนวน

ไอออนที่มีประจุตรงกันข้ามที่ล้อมรอบไอออนนั้น 
 ในการทดลองนี้จะใช้ลูกกลมแทนอนุภาคท่ีอยู่ในแลตทิซผลึก เพ่ือศึกษา 

1. การจัดเรียงลูกกลมที่มีขนาดเท่ากันแบบชิดกันที่สุด 
2. ลักษณะและจำนวนช่องว่างที่เกิดขึ้นในแลตทิซ 
3. เซลล์หน่วยของแลตทิซผลึกแบบต่าง ๆ ได้แก่ Simple cubic (sc), Body-centered 

cubic (bcc) และ Face-centered cubic (fcc)  
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1. ตะแกรงโครงลวดตาข่ายรูปหกเหลี่ยม 
 2. ลูกกลมพลาสติก (ลูกกลมสีขาว 39 ลูก และลูกกลมสี 14 ลูก) 

3. แบบจำลองแลตทิซผลึกแบบ hcp และ ccp 
4. แบบจำลองการจัดเรียงลูกกลมแสดงช่องเตตระฮีดรอลและออกตะอีดรอล 
5. แบบจำลองเซลล์หน่วยของ Simple cubic (sc), Body-centered cubic (bcc) และ 

Face-centered cubic (fcc)  
วิธีการทดลอง 

1. เรียงลูกกลมสีขาวให้ชิดกันที่สุดในตะแกรงโครงลวดตาข่ายรูปหกเหลี่ยมจนเต็มชั้นแรกจะใช้
ลูกกลมกี่ลูก (1) 

2. เรียงลูกกลมสีขาวในชั้นที่ 2 โดยให้ลูกกลมแต่ละลูกอยู่บนหลุมซึ่งเกิดจากลูกกลม 3 ลูก
ของชั้นที่ 1 จะใช้ลูกกลมกี่ลูก (2) ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงในช่องระหว่างลูกกลมในชั้นที่ 2 และ 1 ช่อง
เหล่านี้มีกี่แบบ (3) 

2.1 ถ้าปลายไม้ชนลูกกลมในชั้นแรก ช่องนี้จะมีลูกกลมทั้งหมดกี่ลูก (4) เรียกช่องแบบนี้
ว่าอะไร (5) 

2.2 ถ้าปลายไม้ไม่ชนลูกกลมในชั้นแรก ช่องนี้จะมลีูกกลมทั้งหมดกี่ลูก (6) เรียกช่องแบบ
นี้ว่าอะไร (7) 

3. เรียงลูกกลมสีขาวในชั้นที่ 3 จะเรียงได้ 2 ลักษณะคือ 
3.1 วางลูกกลมแต่ละลูกบนช่องแบบข้อ 2.1 จำนวนลูกกลมที่สามารถวางได้กี่ลูก (8) 

สังเกตตำแหน่งศูนย์กลางของลูกกลมชั้นที่ 3 ในแนวดิ่งว่าตรงกับชั้นที่ 1 หรือไม่ (9) การเรียงชั้นแบบนี้
เรียกว่าแบบใด (10) เปรียบเทียบกับแบบจำลองแลตทิซผลึกว่าเหมือนแบบใด (11) 

3.2 วางลูกกลมแต่ละลูกบนช่องแบบข้อ 2.2 จำนวนลูกกลมทั้งหมดที่สามารถวางได้มีกี่ลูก 
(12) สังเกตตำแหน่งศูนย์กลางของลูกกลมชั้นที่ 3 ในแนวดิ่งว่าตรงกับชั้นที่ 1 หรือไม่ (13) แล้วเรียง
ลูกกลมในชั้นที่ 4 บนช่องแบบข้อ 2.2 ของชั้นที่ 3 จำนวนลูกกลมที่สามารถวางได้มีกี่ลูก (14) สังเกต
ตำแหน่งศูนย์กลางของลูกกลมชั้นที่ 4 ในแนวดิ่งว่าตรงกับชั้นที่ 1 หรือไม่ (15) การเรียงแบบนี้
เรียกว่าแบบใด (16) เปรียบเทียบกับแบบจำลองแลตทิซผลึกว่าเหมือนแบบใด (17)  

4. เอาลูกกลมในชั้นที่ 4, 3 และ 2 ออก ให้เหลือเฉพาะชั้นที่ 1 เปลี่ยนลูกกลมตรงกลางให้
เป็นลูกกลมสี ใช้ลูกกลมสีจัดชั้นที่ 2 ดังภาพที่ 9.15 แล้วเติมลูกกลมสีขาวให้เต็มชั้นที่ 2 ใช้ลูกกลมสี
จัดชั้นที่ 3 และ 4 ดังภาพที ่9.15 เปรียบเทียบการจัดเรียงตัวของลูกกลมสีกับแบบจำลองแลตทิซผลึก 
เรียกแลตทิซนี้ว่าอะไร (18)  
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ภาพที่ 9.15 ตำแหน่งลูกกลมสี 

 

5. เอาลูกกลมในชั้นที่ 4, 3 และ 2 ออก จำนวนลูกกลมสีขาวที่ชิดกับลูกกลมสีมีกี่ลูก (19) วางลูก
กลมสีขาวในชั้นที่ 2 ให้สัมผัสลูกกลมสีของชั้นที่ 1 จะวางได้กี่ลูก (20) ถ้าสามารถวางลูกกลมสีขาวใต้
ลูกกลมสีของชั้นที่ 1 ในลักษณะเดียวกับชั้นที่ 2 จะวางได้กี่ลูก (21) ดังนั้นจะมลีูกกลมสีขาวล้อมรอบ
ลูกกลมสีทั้งหมดกี่ลูก (22)  

6. ศึกษาเลขโคออร์ดิเนชันจากแบบจำลองแลตทิซผลึก 
6.1 แลตทิซผลึกแบบ sc มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่าใด (23) 
6.2 แลตทซิผลึกแบบ ccp มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่าใด (24) 
6.3 แลตทิซผลึกแบบ hcp มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่าใด (25) 
6.4 แลตทิซผลึกแบบ bcc มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่าใด (26) 
6.5 แลตทิซผลึกแบบใดมีการจัดเรียงแบบชิดกันที่สุด (27) 
6.6 แลตทิซผลึกแบบใดมีการจัดเรียงแบบไม่ชิดกันที่สุด (28) 

7. การศึกษาอนุภาคในเซลล์หน่วยจากแบบจำลองเซลล์หน่วย 
7.1 เซลล์หน่วยแบบ sc มีจำนวนอนุภาคเท่าใด (29) 
7.2 เซลล์หน่วยแบบ bcc มีจำนวนอนุภาคเท่าใด (30) 
7.3 เซลล์หน่วยแบบ fcc มีจำนวนอนุภาคเท่าใด (31) 

8. ศึกษาจำนวนช่องเตตระฮีดรอล และออกตะฮีดรอลในแลตทิซผลึกแบบ ccp โดยศึกษา
ตามลำดับดังนี้  

8.1 จะต้องใช้ลูกกลมกี่ลูกปิดช่องว่างที่อยู่ตามขอบใดขอบหนึ่งของแลตทิซผลึก (32) 
ช่องว่างที่เกิดข้ึนเป็นแบบใด (33) 

8.2 ในแลตทิซผลึกมีจำนวนช่องว่างตามขอบเท่าใด (34) 
8.3 ถ้าทำแลตทิซผลึกนี้ให้เป็นหน่วยเซลล์ ช่องว่างแบบนี้แต่ละช่องจะมีปริมาตรเป็น

เศษส่วนเท่าใดของปริมาตรช่องว่างเดิม (35) 
8.4 ในหนึ่งเซลล์หน่วย จำนวนช่องว่างที่อยู่ตามขอบจะมีปริมาตรรวมเท่ากับก่ีช่อง (36) 
8.5 สังเกตช่องว่างที่อยู่ตรงกลางเซลล์หน่วยว่าเป็นช่องว่างชนิดใด (37) ในหนึ่งเซลล์

หน่วยจะมชี่องว่างชนิดนี้ทั้งหมดกี่ช่อง (38) 

ชั้นที่ 1  

ชั้นที่ 2  

ชั้นที่ 3  

ชั้นที่ 4  
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8.6 สังเกตช่องว่างที่อยู่ตามมุมของแลตทิซผลึกว่าเป็นช่องว่างชนิดใด (39) ถ้าทำแลตทิซ
ผลึกนี้ให้เป็นเซลล์หน่วย ช่องว่างแบบนี้แต่ละช่องจะมีปริมาตรเป็นเศษส่วนเท่าใดของปริมาตร
ช่องว่างเดิม (40) 

8.7 ช่องว่างที่อยู่ตามมุมรวมทั้งหมดในหนึ่งเซลล์หน่วยมีจำนวนกี่ช่องว่าง (41) 
8.8 อัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนช่องเตตระฮีดรอลต่อออกตะฮีดรอลในหนึ่งเซลล์หน่วย

เป็นเท่าใด (42) 
8.9 อัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนช่องเตตระฮีดรอลต่อจำนวนอนุภาคในหนึ่งเซลล์หน่วย

เป็นเท่าใด (43) 
8.10 อัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนช่องออกตะฮีดรอลต่อจำนวนอนุภาคในหนึ่งเซลล์

หน่วยเป็นเท่าใด (44) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการทดลองที่ 9 โครงสร้างของผลึก 
ชื่อ นนร. ………เฉลย………………………….…… ตอน ……………..… กลุ่มที่ ………....…… เลขที่……………… 
อจ.ผู้สอน 1. ……………………..………… 2. ………….….……………………… 3. ………….…………………………… 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาเซลล์หน่วยของแลตทิซผลึกแบบต่างๆ ได้แก่ simple cubic (sc), body centered 

cubic (bcc) และ face centered cubic (fcc) 
3. เพื่อศึกษาการจัดเรียงอะตอมหรือไอออนในผลึกและช่องว่างในโครงสร้างแบบชิดกันที่สุด 

ผลการทดลอง 
(1)  19 ลูก (23)  6 

(2)  12 ลูก (24)  12 

(3)  2 แบบ (25)  12 

(4)  4 ลูก (26)  8 

(5)  tetrahedral hole  (27)  hcp, ccp (fcc) 
(6)  6 ลูก (28)  sc, bcc 

(7)  octahedral hole (29)  1 อนุภาค 

(8)  7 ลูก (30)  2 อนุภาค 

(9)  ตรงกัน (31)  4 อนุภาค 

(10)  ABAB (32)  2 ลูก 

(11) hexagonal closet-packed structure, hcp (33)  octahedral hole 

(12) 6 ลูก (34)  12 ช่อง 

(13) ไม่ตรงกัน (35)  ¼ ของช่องเดิม 

(14) 1 ลูก (36)  3 ช่องเต็ม 

(15) ตรงกัน (37)  octahedral hole 

(16) ABCA (38)  4 ช่อง 

(17) cubic closet-packed structure, ccp  
       (face-centered cubic structure, fcc) 

(39)  tetrahedral hole 

(18) cubic closet-packed structure, ccp  (40)  1 ช่องเต็ม 

(19) 6 ลูก (41)  8 ช่องเต็ม 

(20) 3 ลูก (42)  8 : 4 (2 : 1) 
(21) 3 ลูก (43)  8 : 4 (2 : 1) 
(22) 12 ลูก (44)  4 : 4 ( 1: 1) 
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การทดลองที่ 10 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและสารละลายบัฟเฟอร์ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือชนิดต่าง ๆ 
 2. เพ่ือเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์และทดสอบความเป็นบัฟเฟอร์ของสารละลาย 
หลักการ 
 ไฮโดรลิซิส คือปฏิกิริยาระหว่างสารกับน้ำ สารในที่นี้จะหมายถึงเกลือซึ่งเม่ือละลายน้ำจะแตก
ตัวให้ไอออนบวกและไอออนลบ  
เมื่อไอออนบวกเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส M+   +   H2O       MOH   +   H+ 
              กรด       เบส                  เบส        กรด 
เมื่อไอออนลบเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส X-   +   H2O       HX   +   OH- 
              เบส       กรด                 กรด       เบส 
ผลจากปฏิกิริยาเกิดเป็น H+ หรือ OH- ซึ่งส่งผลต่อค่า pH ของสารละลายด้วย เกลือที่จะเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสได้จะต้องเป็นเกลือที่มีไอออนของเบสอ่อนหรือกรดอ่อน กล่าวคือเป็นเกลือที่เกิดจากกรด
อ่อนกับเบสแก่ หรือกรดแก่กับเบสอ่อน หรือกรดอ่อนกับเบสอ่อน ส่วนเกลือระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
จะไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ดังนั้นจึงสามารถแบ่งชนิดของเกลือตามปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้ 4 
ประเภทดังนี้ 
1. เกลือที่เกิดจากกรดแก่ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ 

เกลือประเภทนี้ เมื่อนำมาละลายน้ำ จะไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส เช่น NaCl, KCl, Na2SO4 
เป็นต้น เพราะไอออนของเกลือที่แตกตัวในน้ำไม่ทำให้ปริมาณของ H+ หรือ OH- ของน้ำเปลี่ยนแปลง 
สารละลายมีค่า pH เท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง  

   NaCl (s)  Na+(aq)  +  Cl- (aq)   

   H2O (l)      H+ (aq)   +  OH- (aq)   
เมื่อนำ NaCl ไปละลายน้ำ NaCl จะแตกตัวให้ Na+ และ Cl- หมดและท้ัง Na+ และ Cl- ไม่ทำปฏิกิริยา
กับน้ำ จึงไม่ไปรบกวนสมดุลของน้ำ ดังนั้นปริมาณของ H+ และ OH-  ในสารละลายยังคงเท่าเดิม 

2. เกลือที่เกิดจากกรดแก่ทำปฏิกิริยากับเบสอ่อน 
เมื่อนำเกลือประเภทนี้มาละลายน้ำจะไฮโดรไลซ์ได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด เช่น NH4Cl, 

Al2(SO4)3 
        NH4Cl (s)     NH4

+ (aq)  +   Cl- (aq)    
  NH4

+(aq)  +  H2O (l)     NH3 (aq)   +   H3O+ (aq)    
เนื่องจาก NH4

+ เป็นคู่กรดของเบส NH3 ดังนั้น NH4
+ สามารถให้ H+ กับน้ำกลายเป็น H3O+ ทำให้ใน

สารละลายมีปริมาณ H3O+ มาก สารละลายจึงมีสมบัติเป็นกรด มีค่า pH น้อยกว่า 7 
3. เกลือที่เกิดจากกรดอ่อนทำปฏิกิริยากับเบสแก่ 

เมื่อนำเกลือประเภทนี้ไปละลายน้ำจะไฮโดรไลซ์ได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส เช่น NaCN, 
CH3COONa, Na2CO3   

  CH3COONa (s)   Na+ (aq)   +   CH3COO - (aq)      

    CH3COO- (aq)  +   H2O (l)  CH3COOH (aq)  +  OH- (aq)      
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เนื่องจาก CH3COO- ซึ่งเป็นคู่เบสของกรด CH3COOH ซึ่งเป็นกรดอ่อน ดังนั้น CH3COO- สามารถรับ 
H+ จากน้ำได้ ทำให้ปริมาณ H+ ลดลงปริมาณของ OH-  จึงมีมากขึ้น ทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นเบส 
มีค่า pH มากกว่า 7  

4. เกลือที่เกิดจากกรดอ่อนทำปฏิกิริยากับเบสอ่อน 
เกลือประเภทนี้เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถเกิดไฮโดรไลซ์ได้ทั้งไอออนบวกและไอออนลบ แต่

สมบัติของสารละลายที่ได้อาจเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเป็นกลาง ขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของเกลือ
แต่ละชนิด ถ้าไอออนบวกและไอออนลบรวมตัวกับน้ำได้เบสกับกรดที่มีค่าความแรงในการแตกตัว
เท่ากัน (Ka = Kb) สารละลายที่ได้จะมีสมบัติเป็นกลาง  ถ้า Ka  Kb สารละลายที่ได้จะเป็นกรด และ
ถ้า Ka  Kb สารละลายที่ได้จะเป็นเบส เกลือที ่เกิดจากกรดอ่อนทำปฏิกิริยากับเบสอ่อน เช่น 
CH3COONH4 , Al2S3 , NH4CN 

 
สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solution) 
 สารละลายบัฟเฟอร์ คือสารละลายที่เมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเล็กน้อย จะไม่ทำให้ pH 
ของสารละลายเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ได้แก่  
 1. บัฟเฟอร์กรด (Acid buffer solution) เกิดจากสารละลายผสมระหว่างกรดอ่อนกับเกลือ
ของกรดอ่อนนั้น เช่น CH3COOH กับ CH3COONa เป็นต้น การหาค่า pH ของสารละลายสามารถ
คำนวณได้จากความเข้มข้นของ H3O+ ที่ได้จากสมการดังนี ้ 
 
    
 2. บัฟเฟอร์เบส (Basic buffer solution) เกิดจากสารละลายผสมระหว่างเบสอ่อนกับเกลือ
ของเบสอ่อนนั้น เช่น NH3 กับ NH4Cl เป็นต้น การหาค่า pH ของสารละลายสามารถคำนวณได้จาก
ความเข้มข้นของ OH- ที่ได้จากสมการดังนี ้
 
 

สารละลายบัฟเฟอร์มีความสำคัญมากต่อสิ่งมีชีวิต ในร่างกายของมนุษย์มีระบบบัฟเฟอร์
มากมาย เพื ่อรักษาระดับ pH ของของเหลวภายในร่างกายให้มีค่าคงที ่ เช่น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 
(H2PO4

- - HPO4
2-) คาร์บอเนตบัฟเฟอร์ (HCO3

- - CO3
2-) เป็นต้น 

การควบคุมค่า pH  ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 สารละลายบัฟเฟอร์จะแตกต่างจากสารละลายของกรดอ่อนหรือเบสอ่อน คือในสารละลาย
บัฟเฟอร์กรดทีป่ระกอบด้วยกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อน (คู่เบส) จะเกิดปฏิกิริยาดังนี้  
 ปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดอ่อน เช่น CH3COOH 
      CH3COOH (aq)   CH3COO -(aq)   +   H+ (aq)        ; มีค่า Ka น้อย 
      (มาก)               (น้อย) 
 ส่วนปฏิกิริยาการแตกตัวของเกลือของกรดอ่อนนั้น เช่น CH3COONa 

 CH3COONa (s)   CH3COO - (aq)     +   Na+ (aq)    
      (หมด)                  (มาก) 

[salt]

[acid]
aK]O3[H =+

[salt]

[base]
bK][OH =−
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 CH3COONa เป็นสารไอออนิกที่ละลายน้ำได้ดี แตกตัวเป็นไอออนได้หมด จึงมี CH3COO -  
อยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อนำกรดอ่อนมาผสมกับสารละลายเกลือของกรดอ่อนนั้น ๆ สารละลาย
ผสมจะมีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์กรด โดยในสารละลายจะมีกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อน (คู่
เบส) เป็นจำนวนมากทั้งคู่  ดังสมการ 

CH3COOH (aq)  CH3COO -  (aq)  +   H+ (aq)    
               (มาก)                    (มาก) 
การที่สารละลายบัฟเฟอร์มีกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อน (คู่เบส) นั้นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้
สามารถควบคุมระดับ pH ของสารละลายให้คงที่ได้ หากมีการเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปในปริมาณ
เล็กน้อย ดังนี้ 
       -  เมื่อเติมกรดแก่ ไอออนของกรดหรือ H+ ที่เติมลงไป จะรวมตัวกับ CH3COO-  ทำให้ปริมาณ
ของ H+ ลดลง ทำให้สมดุลเลื่อนเกิดเป็นกรด CH3COOH และกรด CH3COOH เป็นกรดอ่อนที่แตกตัว
ได้น้อยมาก ดังนั้นความเข้มข้นของ H+ จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 
ทำให้ pH ของสารละลายคงท่ี ดังสมการ 
   CH3COO - (aq)    +    H+ (aq)    CH3COOH (aq)    
                             (คู่เบสในบัฟเฟอร์)         (เติม)           
       -  เมื่อเติมเบสแก่ ไอออนของเบสหรือ OH- ที่เติมลงไป จะถูกสะเทินด้วย CH3COOH ทำให้
ปริมาณของ OH- ลดลง และสมดุลเลื่อนเกิดเป็น CH3COO- เพ่ิมข้ึน ดังสมการ 
          CH3COOH (aq)     +   OH- (aq)  CH3COO -  (aq)   +   H2O (l) 
                            (กรดในบัฟเฟอร์)           (เติม)           
 จะเห็นได้ว ่าการเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปในปริมาณเล็กน้อยไม่มีผลต่อ pH ของ
สารละลายโดยตรง ถึงแม้ว่าความเข้มข้นของ CH3COOH และ CH3COO- อาจเปลี่ยนไปบ้าง แต่
อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของกรดและเกลือของกรดอ่อน (คู่เบส) เกือบจะคงที่ ทำให้ pH 
สารละลายคงที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเตรียมความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์นั้น มักจะใช้ปริมาณ
ของกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนไม่ต่างกันมาก (ไม่ควรต่างกันมากกว่า 10 เท่า)  ถ้าความเข้มข้น
ของกรดอ่อนเท่ากับเกลือของกรดอ่อนนั้น จะได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มีความสามารถในการรักษา
ระดับ pH ให้คงท่ีมากสุด  

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดทดลอง 2.  กระบอกตวง 3.  บีกเกอร์ 

สารเคมี  
1. อินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ 2. เกลือ NH4Cl, NaCl, Na2CO3   
3. 0.1 M CH3COOH 4. 0.1 M CH3COONa 
5. 0.1 M NH4OH  6. 0.1 M NaOH 

7. 0.1 M HCl 8. 0.1 M NH4Cl 
วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 การทดสอบปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือชนิดต่าง ๆ 

1. วางหลอดทดลองที่สะอาดและแห้งลงในที่วางหลอดทดลอง จำนวน 5 หลอด  
2. ใส่สารละลายเกลือ NH4Cl ลงในหลอดทดลอง หลอดละ 2 mL ทั้ง 5 หลอด สังเกตสีของ

สารละลาย  
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3. หยดอินดิเคเตอร์ Methyl orange ลงในหลอดเบอร์ 1, Methyl red ลงในหลอดเบอร์ 2, 
Bromthymol blue ลงในหลอดเบอร์ 3, Phenol red ลงในหลอดเบอร์ 4 และ Phenolphthalein 
ลงในหลอดเบอร์ 5 ตามลำดับ เขย่าสารให้เข้ากัน สังเกตสีของสารละลายหลังหยดอินดิเคเตอร์ บันทึก
ผลและสรุปค่า pH ของสารละลายเกลือ NH4Cl 

4. ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 1-3 แตเ่ปลี่ยนเป็นสารละลายเกลือ NaCl และ Na2CO3 
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ 

1. นำบีกเกอร์ขนาด 100 mL มา 2 ใบ เขียนหมายเลขกำกับบีกเกอร์แต่ละใบ 
2. บีกเกอร์เบอร์ 1 เตรียมสารละลาย บัฟเฟอร์กรด โดยการตวง 0.1 M CH3COOH และ 

0.1 M CH3COONa ด้วยกระบอกตวงอย่างละ 25 mL ผสมให้เข้ากันในบีกเกอร์ 
   บีกเกอร์เบอร์ 2 เตรียมสารละลาย บัฟเฟอร์เบส โดยการตวง 0.1 M NH4OH และ 0.1 M 

NH4Cl ด้วยกระบอกตวงอย่างละ 25 mL ผสมให้เข้ากันในบีกเกอร์ 

3. แบ่งสารละลายบัฟเฟอร์กรดที่เตรียมไดใ้นข้อ 2 ใส่ในหลอดทดลอง 20 หลอด หลอดละ 2 
mL (หรือ 40 หยด) สังเกตสีของสารละลาย จากนั้นแบ่งการทดลองดังนี ้

   3.1 หา pH ของสารละลายบัฟเฟอร์กรด  
        นำหลอดที่ 1–5 ไปหยดอินดิเคเตอร์ทั้ง 5 ชนิดดังนี้ Methyl orange, Methyl red, 

Bromthymol blue, Phenol red และ Phenolpthalein ตามลำดับ เขย่าสารให้เข้ากัน บันทึกผลใน
ตาราง 2.1 แล้วสรุปค่า pH ของสารละลาย โดยเปรียบเทียบสีจากอินดิเคเตอร์ในตารางที่ 7.1 หน้า 55  

   3.2 ทดสอบความเป็นบัฟเฟอร์ของสารละลายบัฟเฟอร์กรด  
       3.2.1 นำหลอดที่ 6–10 เติมน้ำกลั่นหลอดละ 5 หยด และหยดอินดิเคเตอร์ทั้ง 5 ชนิด 

ชนิดละ 1 หยด เขย่าสารให้เข้ากัน บันทึกผลในตาราง 2.2 แล้วสรุปค่า pH ของสารละลาย โดย
เปรียบเทียบสีจากอินดิเคเตอร์ในตารางที่ 7.1 หน้า 55 

       3.2.2 นำหลอดที่ 11–15 เติมสารละลายกรดแก่ 0.1 M HCl หลอดละ 5 หยด และหยด
อินดิเคเตอร์ทั้ง 5 ชนิด ชนิดละ 1 หยด เขย่าสารให้เข้ากัน บันทึกผลในตาราง 2.2 แล้วสรุปค่า pH ของ
สารละลาย โดยเปรียบเทียบสีจากอินดิเคเตอร์ในตารางที่ 7.1 หน้า 55 

       3.2.3 นำหลอดที่ 16–20 เติมสารละลายเบสแก่ 0.1 M NaOH หลอดละ 5 หยด และ
หยดอินดิเคเตอร์ทั้ง 5 ชนิด ชนิดละ 1 หยด เขย่าสารให้เข้ากัน บันทึกผลในตาราง 2.2 แล้วสรุปค่า pH 
ของสารละลาย โดยเปรียบเทียบสีจากอินดิเคเตอร์ในตารางที่ 7.1 หน้า 55 

4. หา pH และทดสอบความเป็นบัฟเฟอร์ของสารละลายบัฟเฟอร์เบสในบีกเกอร์เบอร์ 2 
โดยทำการทดลองซ้ำ เช่นเดียวกับข้อ 3  
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NH4Cl (s)                                NH4
+(aq) + Cl- (aq)  

H2O 

Hydrolysis : NH4
+ (aq) + H2O (l)                         NH3

 (aq) + H3O+ (aq)  

การทดลองที่ 10 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและสารละลายบัฟเฟอร 
ชื่อ นนร. ……………………………………….…… ตอน ……………..… กลุมที่ ………....…… เลขที่……………… 
อจ.ผูสอน 1. ……………………...………… 2. ………….…………....………… 3. ………….…………………………… 

วัตถุประสงค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ผลการทดลอง 
ตอนที ่1 การทดสอบปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือชนิดตางๆ 

อินดิเคเตอร 
สีของสารละลายเกลือหลังหยดอินดิเคเตอร 

NH4Cl NaCl Na2CO3 

Methyl orange เหลือง เหลือง เหลือง 

Methyl red แดง เหลือง เหลือง 

Bromothymol blue เหลือง ฟา น้ำเงิน 

Phenol red เหลือง สม แดง 

Phenolphthalein ไมมสี ี ไมมสีี แดง 

คา pH ของสารละลาย 0.2-4.4 6.8-8.2 8.3-10 

สมบัติสารละลายเกลือ เกลือกรด กลาง เกลือเบส 

**หมายเหตุ สมบัติสารละลายเกลือ ใหบันทึกวาเปน กรด กลาง หรือ เบส  
 

เขียนปฏิกิริยาการแตกตัวของเกลือ NH4Cl และ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสท่ีเกิดขึ้น 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายบัฟเฟอร 
ตารางที่ 2.1 หาคา pH ของสารละลายบัฟเฟอร 

อินดิเคเตอร 
สีของสารละลายบัฟเฟอรกรด          

หลังหยดอินดเิคเตอร 

สีของสารละลายบัฟเฟอรเบส 

หลังหยดอินดเิคเตอร 

Methyl orange สม เหลือง 

Methyl red แดง เหลือง 

Bromothymol blue เหลือง น้ำเงิน 

Phenol red เหลือง แดงออน 

Phenolphthalein ไมมีส ี ชมพูออน 

คา pH ของสารละลาย 7.2 - 4.4 8.3 - 10 
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mol NH4OH = [(0.1 mol)/ (1000 mL)] x 25 mL = 2.5 x10-3 mol 

mol NH4Cl = [(0.1 mol)/ (1000 mL)] x 25 mL = 2.5 x10-3 mol 

V รวม = 50 mL= 0.05 L [OH-] = kb x [2.5x10-3mol/0.05L]/{2.5 x10-3mol /0.05 L} = 1.8 x10-5 

pOH = -log [OH-] = 1.8 x10-5, pOH = 4.74, pH = 9.26  

เม่ือเติมกรดแก HCl (aq)                    H+ (aq)  + Cl-(aq)   

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

การแตกตวัของเกลือ NH4Cl (s)                   NH4
+  (aq)  + Cl- (aq)   

H2O 

เมื่อหยดกรดแก [OH-] = kb{ [(mol NH3  -  mol H+)/ V รวม ]/[(mol NH4
+ + mol H+)/ V รวม]} 

จะเห็นวา อัตราสวนระหวาง [NH3] และ [NH4
+] เปล่ียนแปลงไปเล็กนอย ทำให pH ของสารละลายไมเปลี่ยนแปลง หรือ เปล่ียนแปลง

ไปนอยมาก 

 
ตารางที่ 2.2 ทดสอบความเปนบัฟเฟอรของสารละลาย 

อินดิเคเตอร สีของสารละลายบัฟเฟอรกรดหลังเติม สีของสารละลายบัฟเฟอรเบสหลังเติม 
น้ำกลั่น  กรด HCl เบส NaOH น้ำกลั่น  กรด HCl เบส NaOH 

Methyl orange สมออน สมออน สมออน เหลืองออน เหลืองออน เหลืองออน 

Methyl red ชมพ ู ชมพู ชมพู เหลือง เหลือง เหลือง 

Bromothymol blue เหลือง เหลือง เหลือง น้ำเงนิ น้ำเงนิ น้ำเงิน 

Phenol red เหลือง เหลือง เหลือง แดงออน แดงออน แดงออน 

Phenolphthalein ไมมสี ี ไมมีส ี ไมมสีี ชมพูออน ชมพูออน ชมพูออน 

คา pH ของสารละลาย 3.2-4.4 3.2-4.4 3.2-4.4 8.3-10 8.3-10 8.3-10 

 

คำถาม 

1. จงคำนวณหา pH ของสารละลายบัฟเฟอรเบสจากการผสม 0.1 M NH4OH และ 0.1 M NH4Cl 

อยางละ 25 mL (Kb ของ NH3 = 1.8  10– 5) 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
2. เพราะเหตุใด ในสารละลายบัฟเฟอรเบส เมื ่อหยดกรด HCl ลงไปในปริมาณเล็กนอย pH ของ

สารละลายบัฟเฟอรจึงไมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมาก 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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การทดลองที่ 11 
การไทเทรตระหว่างกรดกับเบส 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการไทเทรตระหว่างกรดกับเบส 
2. เพื่อเตรียมสารละลายมาตรฐาน NaOH และหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 

NaOH โดยไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน KHP ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน 
3. เพ่ือหาปริมาณกรด CH3COOH ในน้ำส้มสายชูตัวอย่างโดยการไทเทรต 

หลักกการ 
การไทเทรต (Titration) เป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อหา

ความเข้มข้นของสารละลาย โดยนำสารละลายที่ต้องการหาความเข้มข้นมาทำปฏิกิริยากันให้พอดีกับ
สารละลายอีกชนิดหนึ่งที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน ซึ่งเรียกว่า สารละลายมาตรฐาน (Standard 
solution) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary standard solution) เป็นสารละลายมาตรฐานที่
เตรียมจากสารบริสุทธิ์ที่อยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลว เสถียรภาพสูง น้ำหนักโมเลกุลมาก และ
ทราบสูตรที่แน่นอน สารละลายที่ได้จึงมีความเข้มข้นที่แน่นอน และสามารถคำนวณความเข้มข้ นได้
โดยตรงจากน้ำหนักและปริมาตรที่เตรียมได้ เช่น โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต (C8H5O4K หรือใช้
อักษรย่อ KHP)  

2. สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary standard solution) เป็นสารละลายที่เตรียม
จากสารที่ไม่เสถียร หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในบรรยากาศ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) สามารถ
ดูดความชื้นได้ง่าย ดังนั้น จึงไม่สามารถหาความเข้มข้นที่แน่นอนได้โดยตรงจากน้ำหนักและปริมาตรที่
เตรียมได้ แต่สามารถหาความเข้มข้นที่แน่นอนได้โดยนำไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ 

การทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือนั้น จุดที่สารทั้งสองทำปฏิกิริยาพอดีกันเรียกว่า 
จุดสมมูล (Equivalence point) สารละลายส่วนใหญ่ที่ใช้ในการไทเทรตมักจะไม่มีสี และเมื่อทำ
ปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมักจะไม่มีสีเช่นกัน ทำให้ยากที่จะบอกจุดสมมูลของ
ปฏิกิริยานั้น ๆ ได้ จึงจำเป็นต้องเติมอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ทราบว่าปฏิกิริยาถึง
จุดสมมูลแล้ว จุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีเรียกว่า จุดยุติ (End point) อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ
การไทเทรตสารละลายคู่หนึ่ง ๆ ควรให้จุดยุติเป็นจุดเดียวกับจุดสมมูลหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด 

สารละลายเกลือที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสคู่หนึ่ง ๆ จะมีค่า pH ที่จุดสมมูล
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของกรด-เบส จึงจำเป็นต้องเลือกใช้อินดิเคเตอร์ในการบอกจุดยุติให้
เหมาะสมเพื่อสามารถคำนวณหาปริมาณของกรดหรือเบสได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกอินดิเคเตอร์ได้
ดังนี้ 

1. ไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ เช่น HCl กับ NaOH ที่จุดสมมูลสารละลายจะมีสมบตัิ
เป็นกลาง (pH = 7) ดังนั้น อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่จะใช้คือ Bromthymol blue ซึ่งมีช่วง pH ของ
การเปลี่ยนสี 6.0 - 7.6 

2. ไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่ เช่น CH3COOH กับ NaOH ที่จุดสมมูลสารละลายจะ
มีสมบัติเป็นเบส (pH 9 - 10) ทั้งนี้เนื ่องจากเกิดไฮโดรลิซิสของเกลือ CH3COONa อินดิเคเตอร์ที่
เหมาะสม คือ Phenolphthalein ซึ่งมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสี 8.3 - 10.0 
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3. ไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน เช่น HCl กับ NH4OH ที่จุดสมมูลสารละลายจะมี
สมบัติเป็นกรด (pH 3-4) เนื่องจากเกิดไฮโดรลิซิสของเกลือ NH4Cl อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่จะใช้คือ 
Methyl orange ซึ่งมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสี 3.1 - 4.4 

การทดลองนี้จะศึกษา 
1. การวิเคราะห์หาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์  

เนื่องจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ 
ด ังนั ้นการหาความเข้มข ้นที ่แน่นอน (Standardization) สามารถทำได้โดยนำมาไทเทรตกับ
สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิคือ สารละลายโพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลต (KHP) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ดังสมการ  

C8H5O4K (aq)   +   NaOH (aq)   →    C8H4O4KNa (aq)   +   H2O (l)    

2. การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู 
กรดอะซิติก (CH3COOH) เป็นกรดอ่อนที่ผสมอยู่ในน้ำส้มสายชู เมื่อนำมาไทเทรตกับ

สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ 
CH3COOH (aq)   +   NaOH (aq)   →     CH3COONa (aq)   +   H2O (l)    

ในกระบวนการไทเทรต ปริมาตรและน้ำหนักที่ถูกต้องของสารเคมีมีความสำคัญยิ่ง ซึ่ง
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาตรและตวงน้ำหนักได้ถูกต้องและละเอียดที่สุด เพื่อให้ได้ผล
การทดลองที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นควรทำการทดลองซ้ำกันอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วนำผลการทดลองที่ได้มา
หาค่าเฉลี่ย 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. บิวเรตขนาด 25 หรือ 50 mL 2. ปิเปตขนาด 25 mL พร้อมลูกยาง 
3. ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 mL 4. ขวดรูปชมพู่ขนาด 125 mL 
5. บีกเกอร์ขนาด 50, 100 และ 250 mL 6. แท่งแก้วคน 
7. กรวยแก้ว 

สารเคมี  
1. NaOH    2. KHP (C8H5O4K) 
3. น้ำส้มสายชู    4. 1% Phenolphthalein 

วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 การเตรียมและวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

1. ชั่ง NaOH ประมาณ 2 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 mL เติมน้ำกลั่น 100 mL ใช้แท่ง
แก้วคนให้สารละลายเข้ากัน 

2. เทสารละลาย NaOH ที่เตรียมได้ลงในบิวเรตโดยผ่านกรวยแก้ว แล้วยึดด้วยที่จับซึ่งติดกับ
ขาตั้ง 

3. เตรียมสารละลายมาตรฐาน KHP โดยชั่ง KHP ประมาณ 1 กรัม ในบีกเกอร์ขนาด 50 mL 
(บันทึกน้ำหนักที่แน่นอนทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ละลายด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อยแล้วรินใส่ขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 mL จากนั้นใช้น้ำกลั่นปริมาณเล็กน้อยล้างสารละลายที่ติดค้างอยู่ในบีกเกอร์ 2-3 ครั้ง จน
แน่ใจว่าไม่มีสารละลาย KHP ติดค้างอยู่อีก เทสารละลายที่ล้างนี้ลงในขวดวัดปริมาตรทุกครั้ง เติมน้ำ
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กลั่นจนระดับของสารละลายตรงกับขีดวัดปริมาตร ปิดจุกใช้นิ้วกดจุกไว้ คว่ำขวดวัดปริมาตรขึ้นลง
เพ่ือให้สารละลายผสมเข้าด้วยกัน 

4. เทสารละลายมาตรฐาน KHP ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 mL ที่แห้งและสะอาด ใช้ปิเปตดูด
สารละลายนี้มา 25 mL ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ หยดสารละลาย 1% Phenolphthalein 2-3 หยด แล้ว
นำมาไทเทรตกับสารละลาย NaOH ที่อยู่ในบิวเรต ไทเทรตไปจนกระทั่งสารละลายมีสีชมพูจาง ๆ 
บันทึกปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ ทำซ้ำอีก 1 ครั้ง ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ทั้งสองครั้งไม่ควรต่างกัน
เกิน 0.2 mL ถ้าหากต่างกันมากกว่านี้จะต้องทำการทดลองใหม่ 

5. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐาน NaOH 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู 
1. ใช้ปิเปตดูดน้ำส้มสายชู 10 mL ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ หยด 1% Phenolphthalein ลงไป 

2-3 หยด 
2. นำมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน NaOH ที่อยู่ในบิวเรต จนกระทั่งสารละลายมีสี

ชมพูจาง บันทึกปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ ทำการทดลองซ้ำอีก1 ครั้ง 
3. นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู 

หมายเหตุ 
การอ่านระดับของสารละลายในอุปกรณ์วัดปริมาตร เช่น กระบอกตวง บิวเรต ปิเปต ถ้าเป็น

ของเหลวใส ไม่มีสี ให้อ่านตรงจุดต่ำสุดของท้องน้ำ  
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การทดลองที่ 12 
การวิเคราะห์แคตไอออน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนกลุ่ม 1 บางตัว 
2. เพ่ือวิเคราะห์แคตไอออนกลุ่ม 1 ที่มีอยู่ในสารละลายตัวอย่างจากคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อเติมสารละลายบางชนิด 

หลักการ 
แคตไอออนมีมากมายหลายชนิด โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสามารถนำมา

แยกและวิเคราะห์แบบคุณภาพด้วยการตกตะกอนและดูสีของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทำ
ปฏิกิริยากับรีเอเจนต์บางชนิด  

แคตไอออนกลุ่ม 1 ประกอบด้วย Ag+, Hg2
2+ และ Pb2+  ซึ่งจะสามารถตกตะกอนเป็นเกลือ

คลอไรด์ในสารละลาย HCl จึงสามารถใช้สมบัตินี้แยกแคตไอออนกลุ่ม 1 ออกจากหมู่อ่ืน ๆ ได้ สมการ
ที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ 

         Ag+ (aq)  + Cl− (aq) →  AgCl (s)     (ตะกอนสีขาว) 
         Pb2+(aq)  + 2Cl−(aq) →  PbCl2 (s)     (ตะกอนสีขาว) 
         Hg2

2+(aq) + 2Cl− (aq) → Hg2Cl2 (s)     (ตะกอนสีขาว) 
ในการทดลองนี้จะศึกษาการแยกและทดสอบแคตไอออนกลุ่ม 1 เฉพาะ Ag+ และ Pb2+  

เท่านั้น  
PbCl2 ละลายในน้ำร้อนได้มากกว่าน้ำเย็นถึง 3 เท่า ดังนั ้นเมื ่อเอาตะกอนคลอไรด์ของ 

กลุ่ม 1 ไปละลายน้ำร้อน PbCl2 จะละลาย ส่วน AgCl จะไม่ละลายจึงแยกตะกอน AgCl ออกมา แล้ว
ทดสอบ Pb2+ ที่ละลายในน้ำร้อนด้วยสารละลาย K2CrO4 หรือ H2SO4 โดยจะเกิดตะกอน PbCrO4 
หรือ PbSO4  ตามลำดับ  

  Pb2+ (aq)  + CrO4
2− (aq)  →   PbCrO4 (s)    (ตะกอนสีเหลือง)  

  Pb2+ (aq)  + SO4
2− (aq)  →    PbSO4 (s)    (ตะกอนสีขาว)  

AgCl ทำปฏิกิริยากับ NH3 เข้มข้นจะเกิดไอออนเชิงซ้อน [Ag(NH3)2]+ (Diamminesilver(I) 
ion) ซึ่งทำปฏิกิริยากับ HNO3 ได้ตะกอน AgCl กลับคืนมา ดังสมการ 

   AgCl (s) + 2NH3 (aq)   [Ag(NH3)2]+ (aq)  +  Cl−  (aq)  

 [Ag(NH3)2]+ (aq) + Cl−(aq) + 2H+(aq)  AgCl (s)  +  2NH4
+(aq) 

 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. กระจกนาฬิกา  2. อ่างน้ำร้อน 

3. แท่งแก้วคน 4. เครื่องเซนตริฟิวจ์ 
5. กระดาษลิตมัส 6. หลอดหยด 

7. หลอดทดลอง  
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สารเคมี 
1. 6 M HCl (Hydrochloric acid) 2. 6 M HNO3 (Nitric acid) 
3. 2 M H2SO4 (Sulfuric acid) 4. 6 M NH4OH (Sodium Hydroxide) 
5. 0.2 M K2CrO4 (Potassium Chromate) 6. 0.1 M AgNO3 (Silver Nitrate) 
7. 0.1 M Pb(NO3)2 (Lead(II) Nitrate)  

วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 ศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนกลุ่ม 1  

1.1 Pb2+  
1.1.1 นำสารละลาย Pb(NO3)2 5 หยดใส่หลอดทดลอง แล้วหยด 6 M HCl 3 หยด                

คนให้ทั่ว สังเกตลักษณะตะกอนแล้วบันทึกผลการทดลอง 
1.1.2 นำหลอดทดลองในข้อ 1.1.1 เข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์ (เครื่องเหวี่ยง) หลังจากนั้น          

รินน้ำใสทิ้งแล้วเติมน้ำกลั่นลงบนตะกอน 1 mL นำไปต้มในอ่างน้ำร้อน (ประมาณ 5 นาที) สังเกตการ
ละลายของตะกอนแล้วบันทึกผลการทดลอง 

1.1.3 แบ่งสารละลายในข้อ 1.1.2 ใส่หลอดทดลอง 2 หลอด หลอดที่ 1 เติมสารละลาย 
0.2 M K2CrO4 3 หยด หลอดที่ 2 เติมสารละลาย 2 M H2SO4 3 หยด สังเกตตะกอนที่เกิดขึ้นแล้ว
บันทึกผลการทดลอง 

1.2 Ag+  
1.2.1 นำสารละลาย Ag(NO3) 5 หยดใส่ลงในหลอดทดลอง (หลอดใหม่ที่แห้ง สะอาด)  

แล้วหยด 6 M HCl 3 หยด คนให้ทั่ว สังเกตลักษณะตะกอนแล้วบันทึกผลการทดลอง 
1.2.2 นำหลอดทดลองในข้อ 1.2.1 เข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์ (เครื่องเหวี่ยง) จากนั้นรินน้ำใส

ทิ้งแล้วเติมน้ำกลั่นลงบนตะกอน 1 mL นำไปต้มในอ่างน้ำร้อน (ประมาณ 5 นาที) สังเกตการละลาย
ของตะกอนแล้วบันทึกผลการทดลอง 

1.2.3 นำหลอดทดลองในข้อ 1.2.2 เข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์อีกครั้ง จากนั้นรินน้ำใสทิ้งแล้ว
นำตะกอนมาเติม 6 M NH4OH 10 หยด คนให้ทั่ว สังเกตการละลายของตะกอน ถ้าตะกอนละลาย 
ไม่หมดให้เติม 6 M NH4OH ลงไปทีละหยดจนตะกอนละลายหมด แล้วบันทึกผล  

1.2.4 ใส่ 6 M HNO3 ลงไปในหลอดทดลองข้อ 1.2.3 ทีละหยด คนจนกระทั่งสารละลาย
มีสมบัติเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) สังเกตลักษณะตะกอนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกผลการ
ทดลอง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาแคตไอออนในสารตัวอย่างผสม (Unknown solution) 
ให้ นนร. มารับสารตัวอย่างผสมคนละ 1 หลอดจากอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการเพื่อนำไป

วิเคราะห์หาชนิดของแคตไอออน โดยแบ่งสารตัวอย่างมาวิเคราะห์ครั้งละ 1 mL ตามวิธีการวิเคราะห์
ต่อไปนี้  

2.1 นำสารละลายตัวอย่างมา 1 mL เติม 6 M HCl 5 หยด จะเห็นตะกอนเกิดขึ้น จากนั้น
นำไปเข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์ รินน้ำใสทิ้ง 

2.2 ขั้นตอนการหา Pb2+  
2.2.1 นำตะกอนในหลอดทดลองข้อ 2.1 มาเติมน้ำลงในตะกอน 1 mL แล้วไปต้มในอ่าง

น้ำร้อนจนสารละลายร้อน อาจใช้แท่งแก้วช่วยคน 
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2.2.2 นำเข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์ขณะร้อนเพื่อแยกสารละลายส่วนบนออกมาให้เร็วที่สุด 
ส่วนตะกอนเก็บไว้วิเคราะห์หา Ag+  

2.2.3 แบ่งสารละลายในข้อ 2.2.2 ใส่หลอดทดลอง 2 หลอด หลอดที่ 1 เติมสารละลาย 
0.2 M K2CrO4 3 หยด จะได้ตะกอนสีเหลืองของ PbCrO4 หลอดที่ 2 เติมสารละลาย 2 M H2SO4  
3 หยด จะได้ตะกอนสีขาวของ PbSO4 แสดงว่าม ีPb2+  

2.3 ขั้นตอนการหา Ag+  
นำตะกอนในข้อ 2.2.2 มาเติม 6 M NH4OH 10 หยด คนให้ทั่ว แล้วเติม 6 M HNO3 ที

ละหยด คนจนกระทั่งสารละลายมีสมบัติเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) ถ้าได้ตะกอนขาวของ 
AgCl กลับคืนมาแสดงว่ามี Ag+  
 

แผนผังแสดงการวิเคราะห์หาแคตไอออนกลุ่ม 1 ในสารละลายตัวอย่างผสม 
 

 
 
  
 

 

สารละลายตัวอย่าง 1 mL

- เติม 6 M HCl  5 หยด

- น าไปเข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์

ตะกอน AgCl (ขาว), PbCl2 (ขาว)

- เติมน้ า 1 mL แล้วน าไปต้มในอ่างน้ าร้อน

- น าเข้าเครื่องเซนตริฟิวจ์ รินสารละลายใสเก็บไว้

ตะกอน AgCl

- เติม 6 M NH4OH 10 หยด 

สารละลายใส [Ag(NH3)2]+

- เติม 6 M HNO3 ทีละหยดจน
เป็นกรด (ประมาณ 10 หยด)

ตะกอนสีขาวของ
AgCl

สารละลายใส

แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 

- เติม 0.2 M K2CrO4  3 หยด

ตะกอนสีเหลืองของ 
PbCrO4

ส่วนที่ 2 

- เติม 2 M H2SO4 3 หยด

ตะกอนสีขาวของ 
PbSO4

สารละลายใสเทท้ิง
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