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คู่มือการปฏิบัติงาน 
และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์แคตไอออน

1. ความเป็นมา 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีเป็นการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับเตรียม    
อุปกรณ์-เครื่องแก้ว สารเคมี และเครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการต่างๆ ของนักศึกษาในสาขาวิชาเคมี 
ของรายวิชาต่างๆ  สําหรับคู่มือเล่มนี้เป็นการนําเสนอในส่วนของ 
และเทคนิคการเตรียมสารละลายสําหรับการวิเคราะห์แคตไอออน
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติ

ความเข้าใจในงานท่ีต้องปฏิบัติ และการประสานงานต่าง ๆ
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีทราบและเข้าใจและปฏิบัติตามได้

 
3. ขอบเขต 

ครอบคลุมการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 
 
4. คําจํากัดความ 

1. อุปกรณ์-เครื่องแก้ว หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดวัด
ปริมาตร 

2. สารเคมี หมายถึง 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก
 
5. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 

1. ประสานงานกับอาจารย์
2. จัดเตรียมอุปกรณ์-เครื่องแก้วต่าง ๆท่ีจําเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการเคมี
3. จัดเตรียมสารเคมีท่ีใช้ในการเรียนการสอน
4. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการทําปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน
และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ช่ือคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ

วิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออนในสารละลาย 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีเป็นการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับเตรียม    
เครื่องแก้ว สารเคมี และเครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการต่างๆ ของนักศึกษาในสาขาวิชาเคมี 

ของรายวิชาต่างๆ  สําหรับคู่มือเล่มนี้เป็นการนําเสนอในส่วนของ การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องแก้ว
ละลายสําหรับการวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออนในสารละลาย

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน  
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีทราบเก่ียวกับงานท่ีต้องปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ความรู้

ความเข้าใจในงานท่ีต้องปฏิบัติ และการประสานงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีทราบและเข้าใจและปฏิบัติตามได้

เตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ท่ีใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เครื่องแก้ว หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดวัด

สารเคมี หมายถึง สารเคมี คือวัสดุใดๆ ท่ีสามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีท่ีแน่นอนได้
กรดไฮโดรคลอริก 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ  
ประสานงานกับอาจารย์นักศึกษา นักวิจัย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

เครื่องแก้วต่าง ๆท่ีจําเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
จัดเตรียมสารเคมีท่ีใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

การเตรียมความพร้อมในการทําปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน 
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เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีเป็นการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับเตรียม    
เครื่องแก้ว สารเคมี และเครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการต่างๆ ของนักศึกษาในสาขาวิชาเคมี 

การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องแก้ว
ในสารละลาย ในรายวิชา

การเคมีทราบเก่ียวกับงานท่ีต้องปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ความรู้

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีประจําห้องปฏิบัติการเคมีทราบและเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 

ท่ีใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

เครื่องแก้ว หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดวัด

สารเคมี คือวัสดุใดๆ ท่ีสามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีท่ีแน่นอนได้เช่น 

วิเคราะห์ 
รเคมีวิเคราะห์ 

จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใช้ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

6.มาตรฐานคุณภาพงาน 
1. ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการ

 2. เกณฑ์การให้คะแนน
  2.1 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.2 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.3 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.4 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.5 ความพร้อม ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
เกณฑ์การให้คะแนน 

ความพร้อม ร้อยละ 60  มีค่าเท่ากับ 1  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 70 มีค่าเท่ากับ 2  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 80  มีค่าเท่ากับ 3  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 90  มีค่าเท่ากับ 4  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 100  มีค่าเท่ากับ 5  คะแนน 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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เตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

7. ผังข้ันตอนปฏิบัติงาน 
 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบปริมาณสารเคมีท่ีใช้หมดไป เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ 

อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

และเครื่องมือ

อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

และเครื่องมือ

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

การเบิกจ่ายสารเคมี ก่อนทําปฏิบัติการอย่างน้อย 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ

เพ่ือวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ สําหรับการ

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการจัดทํารายงานความเสียหายของเครื่องแก้ว 

ตรวจสอบปริมาณสารเคมีท่ีใช้หมดไป เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ 

เครื่องแก้ว และสารเคมีต่อไป 

อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ/นักศึกษา คืนอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 

และเครื่องมือ ไปทําปฏิบัติการในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ/นักศึกษา รับอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 

และเครื่องมือ ไปทําปฏิบัติการในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการจัดการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 

และเครื่องมือ ตามใบเบิกจ่าย 

อาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ ส่งแบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องแล้ว และ

การเบิกจ่ายสารเคมี ก่อนทําปฏิบัติการอย่างน้อย 2 วัน 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ 

เพ่ือวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ สําหรับการ

เรียนการสอน 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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ทํารายงานความเสียหายของเครื่องแก้ว 

ตรวจสอบปริมาณสารเคมีท่ีใช้หมดไป เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์  

อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 

ไปทําปฏิบัติการในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 

ไปทําปฏิบัติการในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

จัดการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี 

คืนเครื่องแล้ว และ

 

ะสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ 

เพ่ือวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือ สําหรับการ



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

8. เอกสารอ้างอิง 
กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน และคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุนเจือ โล่สุวรรณ และคณะ

กรุงเทพฯ. 
 
9. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- แบบฟอร์มการเบิกจ่ายสารเคมี
- แบบฟอร์มการยืม-คืน อุปกรณ์เครื่องแก้ว

10. การควบคุมเอกสาร  
ท่ี ช่ือเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม

ในการทําปฏิบัติการ ปฏิกิริยาเคมีของแคต
ไออนและแอนไอออนบางชนิดใน
สารละลาย 

11.ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
     - 
12.ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน เพ่ือทําความเข้าใจการปฏิบัติงาน 
2. ควรศึกษาวิธีการใช้สารเคมี 

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

13. ภาคผนวก 
         ภาคผนวก ก : ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการเคมี

   ภาคผนวก ข : รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
   ภาคผนวก ค : รายการสารเคมีท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
    ภาคผนวก ง :  เครื่องมือท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
   ภาคผนวก จ : บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
   ภาคผนวก ฉ : แบบฟอร์มการเบิกจ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน และคณะ. ม.ป.ป. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุนเจือ โล่สุวรรณ และคณะ. 2543. ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน. พิมพ์ครั้งท่ี 1

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายสารเคมี 
คืน อุปกรณ์เครื่องแก้ว 

ช่ือเอกสาร การจัดเก็บ 
การเตรียมความพร้อม

ในการทําปฏิบัติการ ปฏิกิริยาเคมีของแคต
ไออนและแอนไอออนบางชนิดใน

- เอกสาร 
- ไฟล์ 

 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ควรศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน เพ่ือทําความเข้าใจการปฏิบัติงาน  
วิธีการใช้สารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 

ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการเคมี 
รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
รายการสารเคมีท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายอุปกรณ์ ,สารเคมี 
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ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ. ภาควิชาเคมี คณะ

1. โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์. 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์ 

Safety Data Sheet, SDS) เพ่ือความ

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

1. ข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการเคมี
1.1. การดําเนินการท่ัวไป

อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการ ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าทําการทดลองหรือวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีใน
ห้องปฏิบัติการต้อง 

ดําเนินการดังนี้ 
1) อ่านคู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2) ทราบตําแหน่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และวิธี
3) ทราบวิธีการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
4) ตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากท่ีถูกต้อง และชัดเจน
5) ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานท่ีแท้จริงขอ
6) รายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในห้องปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาโดยทันที

 
1.2. ข้อปฏิบัติในการทํางานในห้องปฏิบัติการ

1) ไม่ควรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยลําพัง โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
สารอันตราย 

2) สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการท่ีพอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลารวมท้ังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลตามความเหมาะสมทุกครั้งขณะทําการทดลอง

3) ห้ามมิให้นําอาหาร เครื่องด่ืม เข้ามาเก็บหรือรับประทานในห้องปฏิบัติการ
4) ห้ามนําเครื่องแก้ว หรือภาชนะท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ ไปใช้เพ่ื
5) ห้ามนําเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ
6) ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ

- ห้ามรบกวนผู้ท่ีกําลังปฏิบัติการวิจัยทดลอง
- ห้ามใช้เครื่องมือผิดประเภท
- ห้ามหยิบอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัยของผู้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาต
- ห้ามวิ่งเล่นหยอกล้อกัน
- ห้ามใช้อ่างน้ําในห้องปฏิบัติการล้างจานหรือแก้วน้ํา
- ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามทํากิจกรรมการแต่งใบหน้า

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก ก. 
ควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการเคมี 

การดําเนินการท่ัวไป 
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการ ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และรวมท้ังให้ความรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าทําการทดลองหรือวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีใน

อ่านคู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
ทราบตําแหน่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเม่ือสัมผัสกับสารเคมี
ทราบวิธีการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากท่ีถูกต้อง และชัดเจน
ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานท่ีแท้จริงขอ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในห้องปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ข้อปฏิบัติในการทํางานในห้องปฏิบัติการ 
ไม่ควรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยลําพัง โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ

สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการท่ีพอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลารวมท้ังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลตามความเหมาะสมทุกครั้งขณะทําการทดลอง 

ห้ามมิให้นําอาหาร เครื่องด่ืม เข้ามาเก็บหรือรับประทานในห้องปฏิบัติการ
ห้ามนําเครื่องแก้ว หรือภาชนะท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ ไปใช้เพ่ือการปรุงอาหาร
ห้ามนําเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 
ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

ห้ามรบกวนผู้ท่ีกําลังปฏิบัติการวิจัยทดลอง 
ห้ามใช้เครื่องมือผิดประเภท 
ห้ามหยิบอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัยของผู้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามวิ่งเล่นหยอกล้อกัน 
ห้ามใช้อ่างน้ําในห้องปฏิบัติการล้างจานหรือแก้วน้ํา 
ห้ามสูบบุหรี่ 
ห้ามทํากิจกรรมการแต่งใบหน้า 
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อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการ ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยของคณะ
และรวมท้ังให้ความรู้เก่ียวกับ

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าทําการทดลองหรือวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีใน

การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเม่ือสัมผัสกับสารเคมี 
ทราบวิธีการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากท่ีถูกต้อง และชัดเจน 
ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานท่ีแท้จริงของเครื่องมือนั้นๆ 
รายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในห้องปฏิบัติการแก่ผู้บังคับบัญชาโดยทันที 

ไม่ควรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยลําพัง โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ

สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการท่ีพอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลารวมท้ังสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน

ห้ามมิให้นําอาหาร เครื่องด่ืม เข้ามาเก็บหรือรับประทานในห้องปฏิบัติการ 
อการปรุงอาหาร 

ห้ามหยิบอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัยของผู้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาต 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

- ต้องสวมรองเท้าท่ีปิดหน้าเท้าและ
- รวบผมให้เรียบร้อยขณะทําปฏิบัติการ

7) นักศึกษาต้องลงชื่อเข้า
8) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เม่ือเลิกใช้ห้องปฏิบัติการ
9) ต้องลงบันทึกการใช้งาน 
10) รักษาพ้ืนท่ีทําวิจัยส่วนตนและส่วนรวมให้สะอาดเรียบร้อยและห้ามวางของเกะกะ
11) ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติกา
12) ห้ามปิดก้ันทางออก และทางเข้าถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ

 
1.3. การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี

1.3.1. ข้อปฏิบัติท่ัวไป
1) ห้ามใช้ เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลั่น 

(distillation) 
2) ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบัติการ ดั

ปล่อยให้ไฟติดท้ิงไว้โดยไม่มีคนดู
3) ก่อนท่ีจะทําการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจ

ว่าได้ปิดภาชนะท่ีบรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว
4) ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้สําหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
5) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีท่ีมีสารระเหยไวไฟ 

flammablematerial) 
6) ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเท ผสม หรือ ให้ความร้อนสารเคมี
7) กรณีสามารถเลือกใช้สารเคมีได้ควรเลือกใช้สารเคมี ท่ีมีความเป็นพิษน้อยท่ีสุด 

ปริมาณน้อยท่ีสุดเท่าท่ีพึงกระทําได้
8) อ่านคู่มือ และเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ เม่ือต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับสารก่อ

มะเร็ง 
9) กรณีเกิดกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบัติการควรแจ้งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีทราบโดยทันที

1.3.2. ข้อพึงปฏิบัติเม่ือต้องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อ
1) ทราบอันตรายของสารเคมีท่ีตนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถทราบได้จากเอกสาร

ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (
2) ทราบสถานท่ีและวิธีการเก็บรักษาสารเคมีท่ีเหมาะสม
3) ทราบวิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ต้องสวมรองเท้าท่ีปิดหน้าเท้าและ/หรือส้นเท้าตลอดเวลา ห้ามสวมรองเท้าแตะ
รวบผมให้เรียบร้อยขณะทําปฏิบัติการ 

นักศึกษาต้องลงชื่อเข้า-ออกห้องปฏิบัติการทุกครั้งท่ีเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เม่ือเลิกใช้ห้องปฏิบัติการ 
ต้องลงบันทึกการใช้งาน (log book) เม่ือมีการใช้เครื่องมือ 
รักษาพ้ืนท่ีทําวิจัยส่วนตนและส่วนรวมให้สะอาดเรียบร้อยและห้ามวางของเกะกะ
ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ 
ห้ามปิดก้ันทางออก และทางเข้าถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี 
ข้อปฏิบัติท่ัวไป 

ห้ามใช้ เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลั่น 

ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบัติการ ดับไฟทันทีเม่ือเลิกใช้งาน ไม่ควร
ปล่อยให้ไฟติดท้ิงไว้โดยไม่มีคนดู 

ก่อนท่ีจะทําการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจ
ว่าได้ปิดภาชนะท่ีบรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว 

ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้สําหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ 
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีท่ีมีสารระเหยไวไฟ 

ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเท ผสม หรือ ให้ความร้อนสารเคมี
กรณีสามารถเลือกใช้สารเคมีได้ควรเลือกใช้สารเคมี ท่ีมีความเป็นพิษน้อยท่ีสุด 

ปริมาณน้อยท่ีสุดเท่าท่ีพึงกระทําได้ 
อ่านคู่มือ และเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ เม่ือต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับสารก่อ

กรณีเกิดกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบัติการควรแจ้งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีทราบโดยทันที
ข้อพึงปฏิบัติเม่ือต้องปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี 

ทราบอันตรายของสารเคมีท่ีตนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถทราบได้จากเอกสาร
(Material safety data sheets) หรือ MSDS 

ทราบสถานท่ีและวิธีการเก็บรักษาสารเคมีท่ีเหมาะสม 
ทราบวิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 

หน้า 6 จาก 47 

หรือส้นเท้าตลอดเวลา ห้ามสวมรองเท้าแตะ 

ข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 

รักษาพ้ืนท่ีทําวิจัยส่วนตนและส่วนรวมให้สะอาดเรียบร้อยและห้ามวางของเกะกะ 

ห้ามปิดก้ันทางออก และทางเข้าถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ 

ห้ามใช้ เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลั่น 

บไฟทันทีเม่ือเลิกใช้งาน ไม่ควร

ก่อนท่ีจะทําการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจ

 
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในกรณีท่ีมีสารระเหยไวไฟ (Volatile 

ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเท ผสม หรือ ให้ความร้อนสารเคมี 
กรณีสามารถเลือกใช้สารเคมีได้ควรเลือกใช้สารเคมี ท่ีมีความเป็นพิษน้อยท่ีสุด ใน

อ่านคู่มือ และเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ เม่ือต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับสารก่อ

กรณีเกิดกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบัติการควรแจ้งให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีทราบโดยทันที 

ทราบอันตรายของสารเคมีท่ีตนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถทราบได้จากเอกสาร



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

4) ทราบวิธีการใช้เครื่องป้องกันตนเองท่ีเหมาะสมต่อสารเคมี
5) ทราบจุดเก็บ และวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีสัมผัสสารเคมี
6) ทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบัติการ วิธี

ปฏิบัติตนเม่ือสัมผัสสารเคมีอันตราย รวมถึงแนวทางการจัดการ
1.3.3. สุขอนามัยบุคคล 

1) หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ําประปา หรือน้ําสะอาด
อย่างน้อย 15 นาที 

2) หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่น
โดยตรงอย่างเด็ดขาด 

3) ห้ามใช้ปากดูดปิเปต ให้
4) เม่ือเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ําสะอาด
5) ห้ามด่ืม กิน เค้ียวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แม้แต่ทาเครื่องสําอางในห้องปฏิบัติการ
6) ห้ามนําเครื่องด่ืม อาหาร บุหรี่ และเครื่องสําอางเข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิ
7) ห้ามใช้เครื่องไมโครเวฟในห้องปฏิบัติการเพ่ือเตรียมกาแฟ อาหาร รวมท้ังห้ามใช้ตู้เย็น

ในห้องปฏิบัติการเพ่ือเก็บอาหาร เช่นกัน
8) ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีทํางาน ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานทุกครั้งเม่ือ

เสร็จภารกิจในแต่ละวัน 
9) ควรท้ิงขยะ 
10) ควรแยกเครื่องแก้วแตก ในภาชนะรองรับท่ีแยกต่างหากจากของเสียอ่ืนๆ
11) ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันไดหรือวางบนพ้ืน ควรเก็บในพ้ืนท่ีท่ีจัดไว้

โดยเฉพาะ 
12) ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกขวด ควรมีป้ายฉลากท่ีชัดเจน
13) ของเสียท่ีเ
14) จัดให้มีการทําความสะอาดห้องปฏิบัติการเป็นประจํา กรณีท่ีมีการหกของสารเคมีต้อง

ทําความสะอาดโดยทันที 
1.4. สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตราย

ก่อนอ่ืนผู้ใช้สารเคมีควรทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายท่ีมีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน พบเห็นได้ท่ีภาชนะท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสารเคมีหรือของเสีย และบนพาหนะขนส่ง
สารเคมีและของเสีย สัญลักษณ์เหล่านี้มาจากระบบการจําแนกความเป็นอันตรายท่ีแตกต่างกัน
ของการสื่อสารท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย ระบบสัญลักษณ์ทุกระบบท่ีกําหนดข้ึนมานั้นจะใช้การสื่อสารด้วยรูปภาพ 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจความเป็นอันตรายของสารนั้นๆ ได้ง่ายข้ึน เช่น

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ทราบวิธีการใช้เครื่องป้องกันตนเองท่ีเหมาะสมต่อสารเคมี 
ทราบจุดเก็บ และวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีสัมผัสสารเคมี 
ทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบัติการ วิธี

ปฏิบัติตนเม่ือสัมผัสสารเคมีอันตราย รวมถึงแนวทางการจัดการของเสีย 
สุขอนามัยบุคคล (Personal hygiene) 

หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ําประปา หรือน้ําสะอาด

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่น

ห้ามใช้ปากดูดปิเปต ใหใ้ช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ลูกยาง 
เม่ือเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ําสะอาด
ห้ามด่ืม กิน เค้ียวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แม้แต่ทาเครื่องสําอางในห้องปฏิบัติการ
ห้ามนําเครื่องด่ืม อาหาร บุหรี่ และเครื่องสําอางเข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิ
ห้ามใช้เครื่องไมโครเวฟในห้องปฏิบัติการเพ่ือเตรียมกาแฟ อาหาร รวมท้ังห้ามใช้ตู้เย็น

ในห้องปฏิบัติการเพ่ือเก็บอาหาร เช่นกัน 
ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีทํางาน ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานทุกครั้งเม่ือ

ควรท้ิงขยะ และของเสียในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้ 
ควรแยกเครื่องแก้วแตก ในภาชนะรองรับท่ีแยกต่างหากจากของเสียอ่ืนๆ
ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันไดหรือวางบนพ้ืน ควรเก็บในพ้ืนท่ีท่ีจัดไว้

ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกขวด ควรมีป้ายฉลากท่ีชัดเจน 
ของเสียท่ีเป็นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้อมติดป้ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ชัดเจน
จัดให้มีการทําความสะอาดห้องปฏิบัติการเป็นประจํา กรณีท่ีมีการหกของสารเคมีต้อง

สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตราย 
ก่อนอ่ืนผู้ใช้สารเคมีควรทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายท่ีมีใช้กันอยู่ใน

ปัจจุบัน พบเห็นได้ท่ีภาชนะท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสารเคมีหรือของเสีย และบนพาหนะขนส่ง
สารเคมีและของเสีย สัญลักษณ์เหล่านี้มาจากระบบการจําแนกความเป็นอันตรายท่ีแตกต่างกัน
ของการสื่อสารท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย ระบบสัญลักษณ์ทุกระบบท่ีกําหนดข้ึนมานั้นจะใช้การสื่อสารด้วยรูปภาพ 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจความเป็นอันตรายของสารนั้นๆ ได้ง่ายข้ึน เช่น 
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ทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบัติการ วิธี

หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ําประปา หรือน้ําสะอาด

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่น

เม่ือเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ําสะอาด 
ห้ามด่ืม กิน เค้ียวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แม้แต่ทาเครื่องสําอางในห้องปฏิบัติการ 
ห้ามนําเครื่องด่ืม อาหาร บุหรี่ และเครื่องสําอางเข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิบัติการ 
ห้ามใช้เครื่องไมโครเวฟในห้องปฏิบัติการเพ่ือเตรียมกาแฟ อาหาร รวมท้ังห้ามใช้ตู้เย็น

ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีทํางาน ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานทุกครั้งเม่ือ

ควรแยกเครื่องแก้วแตก ในภาชนะรองรับท่ีแยกต่างหากจากของเสียอ่ืนๆ 
ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันไดหรือวางบนพ้ืน ควรเก็บในพ้ืนท่ีท่ีจัดไว้

ป็นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้อมติดป้ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ชัดเจน 
จัดให้มีการทําความสะอาดห้องปฏิบัติการเป็นประจํา กรณีท่ีมีการหกของสารเคมีต้อง

ก่อนอ่ืนผู้ใช้สารเคมีควรทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายท่ีมีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน พบเห็นได้ท่ีภาชนะท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสารเคมีหรือของเสีย และบนพาหนะขนส่ง
สารเคมีและของเสีย สัญลักษณ์เหล่านี้มาจากระบบการจําแนกความเป็นอันตรายท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงมีจุดประสงค์
ของการสื่อสารท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย ระบบสัญลักษณ์ทุกระบบท่ีกําหนดข้ึนมานั้นจะใช้การสื่อสารด้วยรูปภาพ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 
วัตถุระเบิด สารไวไฟ
Explosive Flammable

 

 
พิษเฉียบพลัน 

Toxic 

ภาพท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

  
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ แก๊สบรรจุใต้ความดัน

Flammable Oxidizing Compressed gas

  
ระวัง อันตรายต่อสุขภาพ 

Harmful Health hazard 

ภาพท่ี 1 สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS
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แก๊สบรรจุใต้ความดัน สารกัดกร่อน 
Compressed gas Corrosive 

 
พิษต่อสิ่งแวดล้อม 
Environmental 

hazard 
GHS 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ภาคผนวก ข
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

 
บีกเกอร์ 
beaker 

 
ลวดแพลทตินัม 

Pt-wire 

 

ท่ีจับหลอดทดลอง 
test tube holder 

 
หลอดหยด 

medicine dropper test tube brush

ภาพท่ี 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก ข : รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

 
หลอดทดลอง 
test tube polyethylene wash bottle

 
แท่งแก้วคนสาร 
stirring rod 

ชามระเหย
evaporating dish

 
ท่ีตั้งหลอดทดลอง 
test tube rack 

กระจกนาฬิกา
watch glass

  
แปรง 

test tube brush 
เครื่องป่ันเหวี่ยง 

centrifuge 

ภาพท่ี 2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
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รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

 
ขวดฉีดน้ํา 

polyethylene wash bottle 

 
ชามระเหย 

evaporating dish 

 
กระจกนาฬิกา 
watch glass 

 
ขวดรีเอเจนต์ 

reagent bottle 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ภาคผนวก ค
1. ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดในสารละลาย 
1.1 อุปกรณ์ 

1.1.1   หลอดทดลอง (test tube)
1.1.3 แท่งแก้ว (stirring rod)
1.15    หลอดหยด (dropper)
1.1.7 กระดาษลิตมัส (litmus paper)
1.1.9 ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเซน

1.2 สารเคมี 
1.1.1 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

วิธีการเตรียม : ปิเปต 
1.1.2 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

วิธีการเตรียม : ปิเปต 
1.1.3  กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 
1.1.4 สารละลายกรดไนตริก 

วิธีการเตรียม : ปิเปต 
1.1.5 กรดไนตริกเข้มข้น  
1.1.6 สารละลายกรดซัลฟิวริก 

วิธีการเตรียม : ปิเปต 
1.1.7 สารละลายกรดซัลฟิวริก 

วิธีการเตรียม : ปิเปต 
1.1.8 สารละลายกรดซัลฟิวริก 
1.1.9 สารละลายกรดแอซิติก 

วิธีการเตรียม : ปิเปต 
มิลลิลิตร 

1.1.10  สารละลายกรดแอซิติก 
วิธีการเตรียม : ปิเปต 
มิลลิลิตร 

1.1.11 สารละลายแอมโมเนีย 
วิธีการเตรียม : ปิเปต 

1.1.12 แอมโมเนีย conc. NH

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก ค : รายการสารเคมีท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดในสารละลาย (Reaction of some Cation in solution)

(test tube) 1.1.2   ลวดนิโครม 
stirring rod) 1.1.4 แท่นให้ความร้อน 

dropper) 1.1.6   อ่างน้ําร้อน (water bath)
litmus paper) 1.1.8 เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)

ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเซน 1.1.10    ตะแกรงใส่หลอดทดลอง 

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ;  3 M HCl    
ปิเปต HCl 24.8 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ;  6 M HCl    
ปิเปต HCl 49.7 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น  ; Conc.HCl) 
สารละลายกรดไนตริก (HNO3)   ; 6 M HNO3  

ปิเปต HNO3 37.5 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 
 ; Conc. HNO3)  

สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  ; 2 M H2SO4  
ปิเปต H2SO4 11.1 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ; 6 M H2SO4   
ปิเปต H2SO4 33.3 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ; Conc. H2SO4 
สารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH)  ; 2 M CH3COOH   

ปิเปต (CH3COOH)  11.7  มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH)  ; 6 M CH3COOH  
ปิเปต (CH3COOH)  35.2  มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายแอมโมเนีย (NH3)  ; 4 M NH3   
ปิเปต (NH3)  2.6  มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

conc. NH3 
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รายการสารเคมีท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
Reaction of some Cation in solution) 

แท่นให้ความร้อน (hot plate) 
water bath) 

centrifuge) 
ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test tube rack) 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

1.1.13 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
วิธีการเตรียม :  ชั่ง

1.1.14 สารละลายโพแทสเซียมโครเมต 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.15 สารละลายไธโออะเซตาไมด์ 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.16 สารละลายแอมโมเนียมแอซิเตต 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.17 สารละลายโพแทสเซียมเฟอโรไซยาไนด์ 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.18 สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.19 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.20 สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.21 สารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนตอ่ิมตัวในเอทานอล
        วิธีการเตรียม : เติม 
        NH4SCN ไม่สามารถละลายได้อีก

1.1.22 สารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต 
        วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.23 สารละลายแอมโมเนียมออกซาเลต 
วิธีการเตรียม : ชั่ง 

1.1.24 สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอ่ิมตัว 
วิธีการเตรียม :  เติม 
ละลายได้อีก  

1.1.25 สารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต 
       วิธีการเตรียม : ชั่ง KSCN 

1.1.26 โซเดียมบิสมิวเทต (NaBiO
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  ; 6 M NaOH   
ชั่ง NaOH  24 กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายโพแทสเซียมโครเมต (K2CrO4 ) ; 1 M K2CrO4   
ชั่ง  K2CrO4  19.4กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายไธโออะเซตาไมด์ (CH3CSNH2 ) ; 10% CH3CSNH2   
 CH3CSNH2 10 กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายแอมโมเนียมแอซิเตต (CH3COONH4 )  ;0.5 M CH3COONH4 
ชั่ง CH3COONH4 3.8  กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายโพแทสเซียมเฟอโรไซยาไนด์ (K4[Fe(CN)6])  ; 0.2 M K4[Fe(CN)
ชั่ง K4[Fe(CN)6]  8.4  กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ (SnCl2)  ; 0.2 M SnCl2  
ชั่ง SnCl2 2.72  กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) ; 2 M NH4Cl  
ชั่ง SnCl2 2.72  กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ (Na2S)  ; 0.2 M Na2S 
ชั่ง Na2S 4.80  กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนตอ่ิมตัวในเอทานอล(NH4SCN)  ; Sat. NH
เติม NH4SCN    เติมลงในเอทานอลทีละน้อย แล้วคนด้วยแท่งเรื่อยๆ จน

ไม่สามารถละลายได้อีก 
สารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต ((NH4)2CO3)   ; 3 M (NH4)2CO3 

ชั่ง (NH4)2CO3  34.20   กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 
สารละลายแอมโมเนียมออกซาเลต ((NH4)2C2O4)  ; 3 M (NH4)2C2O4 

ชั่ง (NH4)2C2O4 42.60   กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 
สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอ่ิมตัว ((NH4)2SO4) ; Sat. (NH4)2SO4 

เติม (NH4)2SO4  เติมลงในน้ํากลั่นทีละน้อย แล้วคนด้วยแท่งเรื่อยๆ จนไม่สามารถ

สารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต (KSCN)  ; 0.2 M KSCN  
KSCN 1.90   กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 
NaBiO3) (ใช้ของแข็ง) 
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เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 
  

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 
Fe(CN)6]  

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 
; Sat. NH4SCN 

เติมลงในเอทานอลทีละน้อย แล้วคนด้วยแท่งเรื่อยๆ จน  

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ํากลั่นทีละน้อย แล้วคนด้วยแท่งเรื่อยๆ จนไม่สามารถ

เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

2. ปฏิกิริยาเคมีของแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย 
2.1. อุปกรณ์ 

2.1.1 หลอดทดลอง (test tube)
2.1.3 แท่งแก้ว (stirring rod)
2.1.5 หลอดหยด (dropper)
2.1.7 กระดาษลิตมัส (litmus paper)
2.1.9 ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเซน
 

2.2 สารเคมี 
2.2.1 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

           วิธีการเตรียม : ปิเปต 
2.2.2 สารละลายกรดไนตริก 

           วิธีการเตรียม : ปิเปต 
2.2.3 สารละลายกรดซัลฟิวริก 
2.2.4 สารละลายกรดซัลฟิวริก 

           วิธีการเตรียม : ปิเปต 
           มิลลิลิตร 
2.2.5 สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์

วิธีการเตรียม : ชั่ง
           มิลลิลิตร 
2.2.6 สารละลายแอมโมเนีย 
2.2.7 สารละลายแอมโมเนีย 

           วิธีการเตรียม : ปิเปต 
2.2.8 สารละลายแบเรียมไนเตรต 

           วิธีการเตรียม : ชั่ง 
           มิลลิลิตร 
2.2.9 สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 

           วิธีการเตรียม : ชั่ง 
           มิลลิลิตร 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ปฏิกิริยาเคมีของแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย (Reaction of some Anion in solution)

(test tube) 2.1.2  ลวดนิโครม 
stirring rod) 2.1.4  เตาให้ความร้อน 

dropper) 2.1.6  อ่างน้ําร้อน (water bath)
litmus paper) 2.1.8  เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)

ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเซน 2.1.10 ตะแกรงใส่หลอดทดลอง 

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ; 6 M HCl 
ปิเปต HCl 49.7 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายกรดไนตริก (HNO3)  ; 6 M HNO3 
ปิเปต HNO3 37.5 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) conc.H2SO4 
สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  6 M H2SO4 

ปิเปต H2SO4 33.3 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์(FeCl3)  ; 0.1 M FeCl3 
ชั่ง FeCl3  2.70  มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายแอมโมเนีย (NH3) conc. NH3 
สารละลายแอมโมเนีย (NH3) 6 M NH3   

ปิเปต (NH3)  40   มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 
สารละลายแบเรียมไนเตรต (Ba(NO3)2)  ; 0.1 M Ba(NO3)2 

ชั่ง  Ba(NO3)2  2.60    มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ; 0.1 M AgNO3 
ชั่ง AgNO3  1.70   มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 
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Reaction of some Anion in solution) 

เตาให้ความร้อน (hot plate) 
water bath) 
centrifuge) 

ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test tube rack) 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  

มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

2.2.10 สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต 
 วิธีการเตรียม : ชั่ง 
           มิลลิลิตร 
2.2.11 สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต 

 วิธีการเตรียม : ชั่ง 
            มิลลิลิตร 
2.2.12 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ 

  วิธีการเตรียม : ชั่ง 
            มิลลิลิตร 
2.2.13 โพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟต 
2.2.14 ไดคลอโรมีเทน (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ((NH4)2MoO4)  ; 0.5 M (NH4)
ชั่ง (NH4)2MoO4  61.79 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4)   ; 20 % FeSO4 
ชั่ง FeSO4 20 กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)  ; 2 M NH4Cl  
ชั่ง NH4Cl 10.60  กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 

โพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟต (K2S2O8) (s)  
(CH2Cl2) 
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)2MoO4 
มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  

กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  

กรัม  เติมลงในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือท่ีใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1. เครื่องป่ันเหว่ียง 
ของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยกของเหลวหลายๆชนิดท่ีมีความถ่วงจําเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น 
โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วข้ึน ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงนอนก้นของ
อนุภาคจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงหนีศูนย์กลาง ทําให้อนุภาคนอนก้นด้วยอัต
สนามแรงหนีศูนย์กลางอนุภาคจะตก
พอเพียงท่ีอนุภาคขนาดเล็กจะนอนก้นหมด จะแบ่งเป็น
ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องป่ันเหว่ียง
      1.ก่อนท่ีจะนําหลอดทดลองท่ีมีตะกอนใส่ลงในเครื่องป่ันเหวี่ยง ให้เตรียมหลอดทดลองอีกหลอด
หนึ่งท่ีมีน้ําหนักเท่าๆ กัน ใส่น้ําลงในหลอดเปล่าจนกระท่ังมีระดับเท่ากับหลอดท่ีมีตะกอน
 2. ใส่หลอดทดลองท้ังสองลงไปในปลอกของเครื่องป่ันเหวี่ยงท่ีอยู่ตรงข้ามกันหลอดละข้าง
 3. ของเหลวในหลอดทดลอง
ล้นหลอดจะกัดปลอดทําให้เกิดสนิมและอาจทําให้น้ําหนักของปลอกต่างกัน 
เครื่องป่ันเหวี่ยงจะสั่นสะเทือนมากและมีเสียงดัง
 4. ปิดฝาเครื่องป่ันเหวี่ยง เปิดสวิทช์ให้เครื่
30 วินาที รอให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหยุดนิ่งจึงเปิดฝา ไม่จําเป็นต้องทําให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหยุดนิ่งโดยกะทันหัน เช่น 
กดปุ่มเบรกบนฝาเครื่องป่ันเหวี่ยงเพราะจะทําให้ตะกอนฟุ้งกระจายข้ึนมาอีก

5. ถ้ามีเสียงดังเกิดข้ึ
อาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม
 
 
 
 
 
 

 
 

  

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก ง :  เครื่องมือท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
เครื่องมือท่ีใช้ในปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

เครื่องป่ันเหว่ียง (centrifuge)  เป็นเครื่องมือใช้แยกตัวอย่างของเหลว
อนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยกของเหลวหลายๆชนิดท่ีมีความถ่วงจําเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น 

โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วข้ึน ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงนอนก้นของ
อนุภาคจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงหนีศูนย์กลาง ทําให้อนุภาคนอนก้นด้วยอัตราเร็วท่ีแตกต่างกัน ภายใต้

อนุภาคจะตกตะกอนด้วยอัตราเร็วท่ีไม่เท่ากัน การป่ันแยกตะกอน จึงต้องใช้เวลานาน
พอเพียงท่ีอนุภาคขนาดเล็กจะนอนก้นหมด จะแบ่งเป็น2ส่วน คือ ส่วน ตะกอน (pellet) 
ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องป่ันเหว่ียง 

ก่อนท่ีจะนําหลอดทดลองท่ีมีตะกอนใส่ลงในเครื่องป่ันเหวี่ยง ให้เตรียมหลอดทดลองอีกหลอด
หนึ่งท่ีมีน้ําหนักเท่าๆ กัน ใส่น้ําลงในหลอดเปล่าจนกระท่ังมีระดับเท่ากับหลอดท่ีมีตะกอน

ใส่หลอดทดลองท้ังสองลงไปในปลอกของเครื่องป่ันเหวี่ยงท่ีอยู่ตรงข้ามกันหลอดละข้าง
ลวในหลอดทดลองจะต้องตํ่ากว่าปากหลอดอย่างน้อย 1 เซนติเมตร เพราะถ้าของเหลว

ล้นหลอดจะกัดปลอดทําให้เกิดสนิมและอาจทําให้น้ําหนักของปลอกต่างกัน (ถ้าน้ําหนักสองข้างไม่สมดุลกัน
เครื่องป่ันเหวี่ยงจะสั่นสะเทือนมากและมีเสียงดัง) 

ปิดฝาเครื่องป่ันเหวี่ยง เปิดสวิทช์ให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหมุนนาน 30-40 
วินาที รอให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหยุดนิ่งจึงเปิดฝา ไม่จําเป็นต้องทําให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหยุดนิ่งโดยกะทันหัน เช่น 

กดปุ่มเบรกบนฝาเครื่องป่ันเหวี่ยงเพราะจะทําให้ตะกอนฟุ้งกระจายข้ึนมาอีก 
ถ้ามีเสียงดังเกิดข้ึนและสั่นสะเทือนมากผิดปกติหรือมีควันเกิดข้ึน ให้ปิดสวิทช์ทันที และแจ้ง

อาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม 

ภาพท่ี 3  เครื่องป่ันเหวี่ยง (centrifuge) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

ของเหลวออกจาก 
อนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพ่ือแยกของเหลวหลายๆชนิดท่ีมีความถ่วงจําเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น 

โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาคตกตะกอนเร็วข้ึน ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงนอนก้นของ
ราเร็วท่ีแตกต่างกัน ภายใต้

ตะกอนด้วยอัตราเร็วท่ีไม่เท่ากัน การป่ันแยกตะกอน จึงต้องใช้เวลานาน
pellet) และส่วนของเหลว   

ก่อนท่ีจะนําหลอดทดลองท่ีมีตะกอนใส่ลงในเครื่องป่ันเหวี่ยง ให้เตรียมหลอดทดลองอีกหลอด
หนึ่งท่ีมีน้ําหนักเท่าๆ กัน ใส่น้ําลงในหลอดเปล่าจนกระท่ังมีระดับเท่ากับหลอดท่ีมีตะกอน 

ใส่หลอดทดลองท้ังสองลงไปในปลอกของเครื่องป่ันเหวี่ยงท่ีอยู่ตรงข้ามกันหลอดละข้าง 
เซนติเมตร เพราะถ้าของเหลว

ถ้าน้ําหนักสองข้างไม่สมดุลกัน

40 วินาที จึงปิดสวิทช์ ท้ิงไว้ 
วินาที รอให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหยุดนิ่งจึงเปิดฝา ไม่จําเป็นต้องทําให้เครื่องป่ันเหวี่ยงหยุดนิ่งโดยกะทันหัน เช่น 

นและสั่นสะเทือนมากผิดปกติหรือมีควันเกิดข้ึน ให้ปิดสวิทช์ทันที และแจ้ง 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

2. เครื่องช่ังไฟฟ้า   
สารเคมีหรือสิ่งท่ีต้องการตรวจวิเคราะห์
สิ่งท่ีมีความสําคัญในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ
ตรวจวิเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. เตาไฟฟ้า (
เตาไฟฟ้า เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี  

รูปลักษณ์ภายนอกคล้ายเตาแก๊ส แต่ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีดํา ด้านใต้แผ่นสีดําจะมีขดลวดทําความร้อน
อยู่ เตาไฟฟ้าประเภทนี้มีการปรับความร้อนข้ึนลงค่อนข้างช้า เพราะความร้อนต้องส่งผ่านหลายชั้นต้ังแต่ขดลวด 
แผ่นเพลต  จนถึงภาชนะ 

 
 

 
 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

 เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สารเคมีหรือสิ่งท่ีต้องการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด
สิ่งท่ีมีความสําคัญในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ

ภาพท่ี 4 เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Hot plate) 

เตาไฟฟ้า เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี  
รูปลักษณ์ภายนอกคล้ายเตาแก๊ส แต่ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีดํา ด้านใต้แผ่นสีดําจะมีขดลวดทําความร้อน

เตาไฟฟ้าประเภทนี้มีการปรับความร้อนข้ึนลงค่อนข้างช้า เพราะความร้อนต้องส่งผ่านหลายชั้นต้ังแต่ขดลวด 

ภาพท่ี 5  เตาไฟฟ้า  (Hot plate) 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 

หน้า 15 จาก 47 

เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้สําหรับชั่ง
เพ่ือให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด เครื่องชั่งจึงเป็น

เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ

เตาไฟฟ้า เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี  เตาไฟฟ้าประเภทนี้จะมี
รูปลักษณ์ภายนอกคล้ายเตาแก๊ส แต่ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีดํา ด้านใต้แผ่นสีดําจะมีขดลวดทําความร้อน

เตาไฟฟ้าประเภทนี้มีการปรับความร้อนข้ึนลงค่อนข้างช้า เพราะความร้อนต้องส่งผ่านหลายชั้นต้ังแต่ขดลวด 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

3. เครื่อง Waterbath 
อุณหภูมิและเวลาในการทํางาน 
วิธีการเก็บรักษา 

1. หลังเลิกใช้งานอ่างน้ําร้อน

2. การทําความสะอาด ควรเช็ดทําความสะอาดท่ีขดลวดทําความร้อนและอ่างให้สะอาด และเช็ดให้
แห้ง โดยไม่ควรใช้ของมีคม หรือกระดาษทรายถูหรือขัดท่ี 

3. ควร Drain น้ําท้ิงและทําความสะอาด
4. ในส่วนของสารเคมีท่ีนํามาใช้ภายใน

ให้รีบทําความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
5. ถ้าใช้กับสารเคมีให้ทําความสะอาดบริเวณภายนอกทันทีเม่ือเลิกใช้งาน
6. ควรใช้น้ํากลั่นหรือ น้ํากรอง ในการใช้งาน เพ่ือป้องกันคราบตะกลันท่ีจะจับท่ีตัว 

อ่างน้ําร้อน 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

Waterbath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการต้มหรืออุ่นสาร  โดยการต้ัง
 

อ่างน้ําร้อนแล้วควรเปลี่ยนถ่ายน้ําทันที ไม่ควรปล่อยท้ิงไว้ 
การทําความสะอาด ควรเช็ดทําความสะอาดท่ีขดลวดทําความร้อนและอ่างให้สะอาด และเช็ดให้

แห้ง โดยไม่ควรใช้ของมีคม หรือกระดาษทรายถูหรือขัดท่ี (Heater) และอ่าง 
น้ําท้ิงและทําความสะอาด Water Bath ทุกครั้ง เม่ือไม่ใช้งานหลายๆ วัน

ในส่วนของสารเคมีท่ีนํามาใช้ภายในอ่างน้ําร้อนท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเม่ือใช้งานเสร็จ 
ให้รีบทําความสะอาดและเช็ดให้แห้ง 

ถ้าใช้กับสารเคมีให้ทําความสะอาดบริเวณภายนอกทันทีเม่ือเลิกใช้งาน 
นหรือ น้ํากรอง ในการใช้งาน เพ่ือป้องกันคราบตะกลันท่ีจะจับท่ีตัว 

ภาพท่ี 6  เครื่อง Waterbath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ) 
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เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการต้มหรืออุ่นสาร  โดยการต้ัง 

 
การทําความสะอาด ควรเช็ดทําความสะอาดท่ีขดลวดทําความร้อนและอ่างให้สะอาด และเช็ดให้

ทุกครั้ง เม่ือไม่ใช้งานหลายๆ วัน  
ท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเม่ือใช้งานเสร็จ 

นหรือ น้ํากรอง ในการใช้งาน เพ่ือป้องกันคราบตะกลันท่ีจะจับท่ีตัว Heater หรือตัว

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดและการวิเคราะห์คุณภาพ
               (Reaction of  some  Cation  and Qualitative  Analysi

หลักการและทฤษฎี 
 แคตไอออนเป็นไอออนท่ีมีประจุบวก  เกิดจากการแตกตัวของเกลือหรือเกิดจากอะตอมหรือกลุ่ม
อะตอมเสียอิเล็กตรอน  เนื่องจากแคตไอออนมีมากและเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์จึงแบ่งแคตไอออน
ออกเป็นหมู่ตามรีเอเจนต์ท่ีใช้ทําให้ตกตะกอนเกิดเป็นสารประกอบใหม่ท่ีมีคุณสมบัติคล้าย ๆ กั

ในการวิเคราะห์แคตไอออนวิธีท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์  คือ การแยกแคตไอออนในสารประกอบ
ออกเป็นกลุ่มหรือหมู่เล็ก ๆ โดยท่ีแคตไอออนในหมู่เดียวกันจะตกตะกอนด้วยรีเอเจนต์ 
ภายใต้สภาวะท่ีเหมือนกัน  เรียกรีเอเจนต์นี้ว่า  
 จากการศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนกับรีเอเจนต์ต่าง ๆ พบว่าสามารถแบ่งแคตไอออนออกเป็น  
หมู่  ดังนี้ 
 หมู่  I หมู่ซิลเวอร์ (silver  group) ;
ในภาพของเกลือคลอไรด์ในสารละลายท่ีมีสภาวะเป็นกรด
 หมู่ II หมู่คอปเปอร์ 
Bi3+,  Pb2+,  Cd2+,  As3+,  As
สารละลายท่ีมีสภาวะเป็นกรดเล็กน้อย
 หมู่  III  หมู่นิกเกิล – อะลูมิเนียม 
Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+, Zn
สารละลายท่ีมีสภาวะเป็นเบสเล็กน้อย
 หมู่ IV หมู่แบเรียม (barium  group) ;
ภาพของเกลือคาร์บอเนตในสารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต 
อยู่ด้วย 
 หมู่ V หมู่แมกนีเซียม 
ซ่ึงเป็นแคตไอออนท่ีไม่ตกตะกอนกับรีเอเจนต์ใด ๆ
 นอกจากใช้ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนแบ่งแคตไอออนเป็นหมู่แล้ว  ยังสามารถแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์
ของแคตไอออนแต่ละชนิดในแต่ละหมู่ได้ โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีแตกต่างกันของแคตไอออนแต่ละ
ชนิด  ในการทดลองนี้จะศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนเพียง  
Bi3+ , Co2+ , Fe3+ , Mn2+ , Ba
การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  I  ;  Ag

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก จ : บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
 

ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดและการวิเคราะห์คุณภาพ
Reaction of  some  Cation  and Qualitative  Analysi

แคตไอออนเป็นไอออนท่ีมีประจุบวก  เกิดจากการแตกตัวของเกลือหรือเกิดจากอะตอมหรือกลุ่ม
อะตอมเสียอิเล็กตรอน  เนื่องจากแคตไอออนมีมากและเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์จึงแบ่งแคตไอออน
ออกเป็นหมู่ตามรีเอเจนต์ท่ีใช้ทําให้ตกตะกอนเกิดเป็นสารประกอบใหม่ท่ีมีคุณสมบัติคล้าย ๆ กั

ในการวิเคราะห์แคตไอออนวิธีท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์  คือ การแยกแคตไอออนในสารประกอบ
ออกเป็นกลุ่มหรือหมู่เล็ก ๆ โดยท่ีแคตไอออนในหมู่เดียวกันจะตกตะกอนด้วยรีเอเจนต์ 
ภายใต้สภาวะท่ีเหมือนกัน  เรียกรีเอเจนต์นี้ว่า  รีเอเจนต์เฉพาะหมู่ (group  reagent)

จากการศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนกับรีเอเจนต์ต่าง ๆ พบว่าสามารถแบ่งแคตไอออนออกเป็น  

silver  group) ;  ประกอบด้วย  Ag+  ,  Hg2
2+   และ  

ในภาพของเกลือคลอไรด์ในสารละลายท่ีมีสภาวะเป็นกรด 
หมู่คอปเปอร์ – อาร์เซนิก (copper – arsenic  group) ;  ประกอบด้วย  

,  As5+,  Sb3+,  Sb5+,  Sn2+  และ  Sn4+  ซ่ึงจะตกตะกอนในภาพเกลือซัลไฟด์ใน
สารละลายท่ีมีสภาวะเป็นกรดเล็กน้อย 

อะลูมิเนียม (nickel – aluminium  group) ;  ประกอบด้วย  
, Zn2+ และ Cr3+ ซ่ึงจะตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์  ใน

สารละลายท่ีมีสภาวะเป็นเบสเล็กน้อย 
barium  group) ;  ประกอบด้วย  Ba2+, Ca2+ และ 

ภาพของเกลือคาร์บอเนตในสารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต ((NH4)2CO3 ) ท่ีมีสารละลายแอมโมเนีย  

หมู่แมกนีเซียม (magnesium  group) ;  ประกอบด้วย  Mg2+ 
ซ่ึงเป็นแคตไอออนท่ีไม่ตกตะกอนกับรีเอเจนต์ใด ๆ 

นอกจากใช้ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนแบ่งแคตไอออนเป็นหมู่แล้ว  ยังสามารถแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์
ของแคตไอออนแต่ละชนิดในแต่ละหมู่ได้ โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีแตกต่างกันของแคตไอออนแต่ละ
ชนิด  ในการทดลองนี้จะศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนเพียง  11  ตัว  คือ  Ag

, Ba2+ , Sr2+  และ  Ca2+ 
I  ;  Ag+ และ Pb2+ 
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ปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนบางชนิดและการวิเคราะห์คุณภาพ 
Reaction of  some  Cation  and Qualitative  Analysi) 

แคตไอออนเป็นไอออนท่ีมีประจุบวก  เกิดจากการแตกตัวของเกลือหรือเกิดจากอะตอมหรือกลุ่ม
อะตอมเสียอิเล็กตรอน  เนื่องจากแคตไอออนมีมากและเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์จึงแบ่งแคตไอออน
ออกเป็นหมู่ตามรีเอเจนต์ท่ีใช้ทําให้ตกตะกอนเกิดเป็นสารประกอบใหม่ท่ีมีคุณสมบัติคล้าย ๆ กัน  

ในการวิเคราะห์แคตไอออนวิธีท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์  คือ การแยกแคตไอออนในสารประกอบ
ออกเป็นกลุ่มหรือหมู่เล็ก ๆ โดยท่ีแคตไอออนในหมู่เดียวกันจะตกตะกอนด้วยรีเอเจนต์ (reagent)  ตัวเดียวกัน

reagent) 
จากการศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนกับรีเอเจนต์ต่าง ๆ พบว่าสามารถแบ่งแคตไอออนออกเป็น  5  

และ  Pb2+  ซ่ึงจะตกตะกอน

ประกอบด้วย  Cu2+,  Hg2+,  
ซ่ึงจะตกตะกอนในภาพเกลือซัลไฟด์ใน

ประกอบด้วย  Ni2+, Co2+, 
ซ่ึงจะตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์  ใน

และ Sr2+  ซ่ึงจะตกตะกอนใน
ท่ีมีสารละลายแอมโมเนีย  (NH3)  

 , Na+ , K+  และ  NH4
+  

นอกจากใช้ปฏิกิริยาการเกิดตะกอนแบ่งแคตไอออนเป็นหมู่แล้ว  ยังสามารถแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์
ของแคตไอออนแต่ละชนิดในแต่ละหมู่ได้ โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีแตกต่างกันของแคตไอออนแต่ละ

Ag+,  Pb2+, Hg2+ , Cu2+ , 
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หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 แคตไอออนหมู่นี้ประกอบด้วยซิลเวอร์ไอออน 
ไอออน (Pb2+)  แต่ในปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะปฏิกิริยาของ  
แยกออกจากหมู่อ่ืน ๆ ได้โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับคลอไรด์ไอออน 
ทดลองนี้ใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
 เม่ือเติม Cl-  ลงในสารละลายท่ีมีแคตไอออนเหล่านี้อยู่ จะเกิดตะกอนสีขาวของท้ังซิลเวอร์    คลอไรด์  
(AgCl) และเลด (II) คลอไรด์  
สารละลาย   ปริมาณของรีเอเจนต์ท่ีใช้ต้องมีปริมาณท่ีพอเหมาะ  เพราะถ้าน้อยเกินไปจะทํา
PbCl2

   ตกตะกอนได้น้อย  แต่ถ้าปริมาณมากเกินไป  
ท่ีแตกตัวมาจากตะกอน  PbCl2
สภาพของสารละลาย  [PbCl4]

2-

 Pb2+(aq)    +   2Cl-(aq)
Ag+(aq)   +  Cl-(aq)       
PbCl2(s)     
Pb2+(aq)   +  4Cl-(aq)

และเม่ือ  Pb2+  ลดลงสมดุลของสมการท่ี 
ละลายออกมาอีก   เนื่องจากตะกอน  
ในสารละลายท่ีจะนําไปวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  
 ในกรณีของ  Ag+  ก็เช่นเดียวกันคือ  เม่ือมี  
จะมารวมกับ  Cl-  ท่ีมากเกินพอเกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเสถียร  และอยู่ในสภาพของ
สารละลาย  [AgCl2]

-  ได้เหมือนกัน  แต่เกิดข้ึนน้อยกว่ากรณีของ  
 AgCl(s)     
 Ag+(aq)  +  Cl-(aq)   
 ตะกอนผสมของ  AgCl 
ละลายท่ีอุณหภูมิต่างกัน  ตะกอนของ  
และสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
ซ่ึงจะได้ตะกอนเหลืองของเลด (II) 
  Pb2+(aq)  +  CrO
หรืออาจทดสอบ  Pb2+  โดยทําปฏิ
ซัลเฟต  (PbSO4)  ดังสมการ 2.8
  Pb2+(aq)   +  SO

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

แคตไอออนหมู่นี้ประกอบด้วยซิลเวอร์ไอออน (Ag+)   เมอร์คิวรี (I) ไอออน
แต่ในปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะปฏิกิริยาของ  Ag+  และ  Pb2+  แคตไอออนในหมู่นี้สามารถ

แยกออกจากหมู่อ่ืน ๆ ได้โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับคลอไรด์ไอออน 
ทดลองนี้ใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เป็นรีเอเจนต์ (reagent)  

ลงในสารละลายท่ีมีแคตไอออนเหล่านี้อยู่ จะเกิดตะกอนสีขาวของท้ังซิลเวอร์    คลอไรด์  
คลอไรด์  (PbCl2) ดังสมการ 2.1 และ 2.2 ส่วนไอออนของโลหะอ่ืน ๆ จะยังคงอยู่ใน

สารละลาย   ปริมาณของรีเอเจนต์ท่ีใช้ต้องมีปริมาณท่ีพอเหมาะ  เพราะถ้าน้อยเกินไปจะทํา
ตกตะกอนได้น้อย  แต่ถ้าปริมาณมากเกินไป  Cl-  จากรีเอเจนต์ท่ีมากเกินพอจะทําปฏิกิริยากับ  

2  ดังสมการ 2.3 เกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเสถียรและอยู่ใน
-  ดังสมการ 2.4 

(aq)    PbCl2(s)          
(aq)        AgCl(s)           

  Pb2+(aq)   +   2 Cl-(aq)          
(aq)      [PbCl4]

2-(aq)          
ลดลงสมดุลของสมการท่ี 2.3 และ 2.4 ก็จะเคลื่อนมาทางขวาเป็นผลให้ตะกอน  

ละลายออกมาอีก   เนื่องจากตะกอน  PbCl2  ละลายได้บ้างใน  HCl  เพราะฉะนั้น  
ในสารละลายท่ีจะนําไปวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  II  ต่อไป 

ก็เช่นเดียวกันคือ  เม่ือมี  HCl  มากเกินไป  Ag+  ท่ีละลายมาจากตะกอน  
ท่ีมากเกินพอเกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเสถียร  และอยู่ในสภาพของ

ได้เหมือนกัน  แต่เกิดข้ึนน้อยกว่ากรณีของ  Pb2+ ดังสมการ 2.5 
 Ag+(aq)   +   Cl- (aq)    

(aq)    [AgCl2]
- (aq)    

AgCl  และ  PbCl2  สามารถแยกออกจากกันได้โดยอาศัยความสามารถในการ
ละลายท่ีอุณหภูมิต่างกัน  ตะกอนของ  PbCl2  ละลายได้ในน้ําร้อน  แต่ตะกอน  AgCl  
และสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Pb2+  ได้โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมโครเมต  

II) โครเมต  (PbCrO4) ดังสมการ 2.7 
(aq)  +  CrO4

2-(aq)         PbCrO4(s)  
โดยทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) จะให้ตะกอนสีขาวของเลด 

2.8 
(aq)   +  SO4

2-(aq)      PbSO4(s)  
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ไอออน  (Hg2
2+)  และ  เลด (II) 

แคตไอออนในหมู่นี้สามารถ
แยกออกจากหมู่อ่ืน ๆ ได้โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับคลอไรด์ไอออน (Cl-) ได้  และในการ

ลงในสารละลายท่ีมีแคตไอออนเหล่านี้อยู่ จะเกิดตะกอนสีขาวของท้ังซิลเวอร์    คลอไรด์  
ส่วนไอออนของโลหะอ่ืน ๆ จะยังคงอยู่ใน

สารละลาย   ปริมาณของรีเอเจนต์ท่ีใช้ต้องมีปริมาณท่ีพอเหมาะ  เพราะถ้าน้อยเกินไปจะทําให้  AgCl  และ  
จากรีเอเจนต์ท่ีมากเกินพอจะทําปฏิกิริยากับ  Pb2+  

เกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเสถียรและอยู่ใน

          (2.1) 
          (2.2) 
          (2.3) 
          (2.4) 

ก็จะเคลื่อนมาทางขวาเป็นผลให้ตะกอน  PbCl2  
เพราะฉะนั้น  Pb2+  บางส่วนจะยังคงอยู่

ท่ีละลายมาจากตะกอน  AgCl  
ท่ีมากเกินพอเกิดเป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเสถียร  และอยู่ในสภาพของ

2.5 และ 2.6 
 (2.5) 
 (2.6) 

สามารถแยกออกจากกันได้โดยอาศัยความสามารถในการ
AgCl  ไม่ละลายในน้ําร้อน  

ได้โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมโครเมต  (K2CrO4) 

 (2.7) 
จะให้ตะกอนสีขาวของเลด (II) 

 (2.8) 
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หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 สําหรับตะกอนรวมของ  
เป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อน  
 AgCl(s)  +  2NH3(aq) 
 เม่ือนําเอาสารละลายส่วนนี้ไปพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
สารละลายกรดไนตริก  (HNO3)  
[Ag(NH3)2]

+(aq)  + Cl-(aq)  + H
 
การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  II ; Cu
 แคตไอออนในหมู่นี้ประกอบด้วย  
Sn2+  และ  Sn4+  ในปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะปฏิกิริยาของคอปเปอร์ 
ไอออน (Hg2+)  และบิสมัทไอออน 
สารละลายท่ีมีสภาวะเป็นกรดเล็กน้อย   เนื่องจากแคตไอออนหมู่ 
เกลือซัลไฟด์ได้  ดังนั้น  ในการแยกแคตไอออนหมู่  
พอเหมาะ (แคตไอออนหมู่  II  ใช้ปริมาณ  
สภาพความเป็นกรด – เบสของสารละลาย  รี
ไอออน (S2-)  เช่น สารละลายกรดไฮโดรซัลฟิวริก 
สมดุลระหว่าง  H3O

+  และ  S2-

 H2S(g)   +  2H2O    
 จากสมการ  2.11  จะเห็นว่าถ้าปรับสารละลายให้เป็นเบส  สมดุลจะเคลื่อนมาทางขวาทําให้ปริมาณ  
S2-  มากกว่าในสารละลายท่ีเป็นกรด  ดังนั้น  ถ้าสารละลายเป็นกรดจะมีแต่แคตไอออนหมู่ 
สามารถตกตะกอนลงมา  และเม่ือต้องการให้แคตไอออนหมู่  
 การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์  อาจทําได้โดยผ่านแก๊ส  
เนื่องจากแก๊สนี้มีพิษและมีกลิ่นเหม็นจึงไม่นิยมใช้  ในปัจจุบันนิยมใช้ไธโออะเซตาไมด์ 
สารอินทรีย์ท่ีเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้
H2S  ดังสมการ 2.12 
CH3CSNH2(aq)   +  2H2O 
ตัวอย่างแสดงสมการการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่  
  Cu2+(aq)    +   S
  Hg2+(aq)    +   S
  2Bi3+(aq)   +   S
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

สําหรับตะกอนรวมของ  AgCl  สามารถละลายได้ในสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น 
เป็นไอออนของสารประกอบเชิงซ้อน  [Ag(NH3)2]

+  ดังสมการ 2.9 
     [Ag(NH3)2]

+(aq)   +  Cl-   
เม่ือนําเอาสารละลายส่วนนี้ไปพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Ag+  โดยทําให้สารละลายเป็นกรดด้วย

)  จะเกิดตะกอนขาวของ  AgCl  ดังสมการ 2.10 
(aq)  + H3O

+(aq)        AgCl(s) + 2NH4
+(aq) + 2H

II ; Cu2+ , Hg2+  , Bi3+ 
แคตไอออนในหมู่นี้ประกอบด้วย  Cu2+ , Hg2+ , Bi3+ , Pb2+ , Cd2+ , As

ในปฏิบัติการนี้จะศึกษาเฉพาะปฏิกิริยาของคอปเปอร์ (II) ไอออน 
และบิสมัทไอออน (Bi3+) เท่านั้น  ซ่ึงแคตไอออนหมู่นี้จะตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ใน

สารละลายท่ีมีสภาวะเป็นกรดเล็กน้อย   เนื่องจากแคตไอออนหมู่ III  บางตัวสามารถตกตะกอนในภาพของ
เกลือซัลไฟด์ได้  ดังนั้น  ในการแยกแคตไอออนหมู่  II  และหมู่  III  ออกจากกันต้องควบคุมปริมาณ  

ใช้ปริมาณ  S2-  น้อยกว่าหมู่  III)  การควบคุมปริมาณ  
เบสของสารละลาย  รีเอเจนต์ท่ีใช้ในการตกตะกอนแคตไอออนหมู่ 

เช่น สารละลายกรดไฮโดรซัลฟิวริก (H2S)  เนื่องจากสารละลายกรดไฮโดรซัลฟิวริก 
-  เกิดข้ึน ดังสมการ 2.11 

 2H3O
+(aq)   +  S2-(aq)   

จะเห็นว่าถ้าปรับสารละลายให้เป็นเบส  สมดุลจะเคลื่อนมาทางขวาทําให้ปริมาณ  
มากกว่าในสารละลายท่ีเป็นกรด  ดังนั้น  ถ้าสารละลายเป็นกรดจะมีแต่แคตไอออนหมู่ 

สามารถตกตะกอนลงมา  และเม่ือต้องการให้แคตไอออนหมู่  III  ตกตะกอนก็ต้องปรับสารละลายให้เป็นเบส
การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์  อาจทําได้โดยผ่านแก๊ส  H2S  ลงในสารละลายตัวอย่าง  แต่

เนื่องจากแก๊สนี้มีพิษและมีกลิ่นเหม็นจึงไม่นิยมใช้  ในปัจจุบันนิยมใช้ไธโออะเซตาไมด์ 
สารอินทรีย์ท่ีเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้ในสารละลายท่ีเป็นกรดท่ีอุณหภูมิ  70 – 90 

 CH3COO-(aq)  +  NH4
+(aq)  +  H2S(g)  

ตัวอย่างแสดงสมการการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่  II  ตามสมการ 2.13 – 2.15 
(aq)    +   S2-(aq)     CuS(s)    
(aq)    +   S2-(aq)     HgS(s)    
(aq)   +   S2-(aq)     Bi2S3(s)    
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สามารถละลายได้ในสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น (conc.NH3)    เกิด

 (2.9) 
โดยทําให้สารละลายเป็นกรดด้วย

(aq) + 2H2O    (2.10) 

, As3+ , As5+ , Sb3+ , Sb5+ , 
ไอออน (Cu2+)  เมอร์คิวรี (II) 

เท่านั้น  ซ่ึงแคตไอออนหมู่นี้จะตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ใน
มารถตกตะกอนในภาพของ

ออกจากกันต้องควบคุมปริมาณ  S2-  ให้
การควบคุมปริมาณ  S2-  ทําได้โดยการปรับ

เอเจนต์ท่ีใช้ในการตกตะกอนแคตไอออนหมู่ II  นี้คือซัลไฟด์
เนื่องจากสารละลายกรดไฮโดรซัลฟิวริก (H2S)  จะมี

 (2.11) 
จะเห็นว่าถ้าปรับสารละลายให้เป็นเบส  สมดุลจะเคลื่อนมาทางขวาทําให้ปริมาณ  

มากกว่าในสารละลายท่ีเป็นกรด  ดังนั้น  ถ้าสารละลายเป็นกรดจะมีแต่แคตไอออนหมู่ II  เท่านั้น  ท่ี
ก็ต้องปรับสารละลายให้เป็นเบส 

ลงในสารละลายตัวอย่าง  แต่
เนื่องจากแก๊สนี้มีพิษและมีกลิ่นเหม็นจึงไม่นิยมใช้  ในปัจจุบันนิยมใช้ไธโออะเซตาไมด์ (CH3CSNH2)  ซ่ึงเป็น

90 องศาเซลเซียส  ได้แก๊ส 

S(g)    (2.12) 
 

 (2.13) 
 (2.14) 
 (2.15) 
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หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 เม่ือนําตะกอนรวมของคอปเปอร์ 
(Bi2S3)  มาละลายใน  HNO3  เจือจางท่ีร้อนจะแยก  
ตัวอ่ืน ๆ จะละลายได้  เช่น CuS  
3CuS(s) + 2NO3

-(aq) + 8H3O
 HNO3  ท่ีใช้  ถ้าเข้มข้นเกินไปจะละลาย  
เอกลักษณ์ของ  Hg2+  โดยละลายตะกอนในกรดกัดทอง 
ให้ทําปฏิกิริยากับทินคลอไรด์   (SnCl
 2Hg2+(aq)   +  Sn2+(aq)  +  2Cl
    
ถ้าในสารละลายมี  Sn2+  มาก  
 Hg2Cl2(s)   +   Sn2+(aq)
 นําสารละลายท่ีแยก  Hg
เกินพอ  Bi3+  จะตกตะกอนในภาพของบิสมัท 
รอกไซด์  (Cu(OH)2 ) จะละลายออกไปเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีฟ้าของ  
– 2.21 
 Bi3+(aq)   +   3NH4OH(aq)
 Cu2+(aq)   +   2NH4OH(aq)
Cu(OH)2(s)  +  4NH4OH(aq) 
    
 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  
 Sn2+(aq)   +  2OH-(aq)     
 Sn(OH)2(s)  +  2OH-(aq)
2Bi(OH)3(s)   +  3[Sn(OH)4]

2-(aq)
                                                           
 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
ปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต 
ตะกอนสีน้ําตาลแดงของ  Cu2[Fe(CN)
[Cu(NH3)4]

2+(aq)   +  4H3O
+(aq)

2Cu2+(aq)   +   [Fe(CN)6]
4-(aq)
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

เม่ือนําตะกอนรวมของคอปเปอร์ (II) ซัลไฟด์  (CuS), เมอร์คิวรี (II) ซัลไฟด์  
เจือจางท่ีร้อนจะแยก  HgS  ออกได้เพราะ  HgS  ไม่ละลาย  ส่วนเกลือซัลไฟด์

CuS  ดังสมการ 2.16 
O+(aq)  3Cu2+(aq) +3S(s) +2NO(g) +12H

ท่ีใช้  ถ้าเข้มข้นเกินไปจะละลาย  HgS  บางส่วนออกมา  นําตะกอน
โดยละลายตะกอนในกรดกัดทอง (conc.HCl : conc.HNO3 , 3 : 1 

(SnCl2)  จะได้ตะกอนสีขาวของเมอร์คิวรี (I) คลอไรด์ 
(aq)  +  2Cl-(aq)     Hg2Cl2(s)   +   Sn4+

     ตะกอนสีขาว 
มาก  Hg2Cl2  จะถูกรีดิวซ์ต่อไปเป็นปรอท  (Hg)  ดังสมการ 

(aq)   2Hg(s)   +  Sn4+(aq)    +   2Cl
Hg2+  ออกไปแล้วมาเติมด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น  

จะตกตะกอนในภาพของบิสมัท (III) ไฮดรอกไซด์  (Bi(OH)3 )  ส่วนตะกอนคอปเปอร์ 
จะละลายออกไปเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีฟ้าของ  [Cu(NH

OH(aq)  Bi(OH)3(s)   +   3NH4
+(aq) 

OH(aq)  Cu(OH)2(s)   +  2NH4
+(aq) 

  [Cu(NH3)4]
2+(aq)  +  2OH-(aq)  +  4H

          สารละลายสีฟ้า 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Bi3+  ทําได้โดยการนําตะกอน  Bi(OH)3  มาทําปฏิกิริยากับ  

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  จะได้ตะกอนสีดําของบิสมัท  (Bi)  ดังสมการ 
(aq)      Sn(OH)2(s)   
(aq)  [Sn(OH)4]

2-(aq)    
(aq)  2Bi(s)   +  3[Sn(OH)4]

2-(aq)   
                                                            ตะกอนสีดํา 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Cu2+  ทําได้โดยนําสารละลายท่ีแยกตะกอน  Bi(OH)
ปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต (II)  (K4[Fe(CN)6])  ในสารละลายกรดเจือจางจะได้

[Fe(CN)6]  ดังสมการ 2.25  และ  2.26 
(aq)   Cu2+(aq) + 4NH4

+(aq) +4H2O(l)   
(aq)   Cu2[Fe(CN)6](s)     

          ตะกอนสีน้ําตาลแดง 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 

หน้า 20 จาก 47 

  (HgS)  และบิสมัทซัลไฟด์  
ไม่ละลาย  ส่วนเกลือซัลไฟด์

(aq) +3S(s) +2NO(g) +12H2O  (2.16) 
บางส่วนออกมา  นําตะกอน  HgS  มาพิสูจน์

, 3 : 1 โดยปริมาตร)  แล้ว
คลอไรด์ (Hg2Cl2) ดังสมการ 2.17 

4+(aq)   (2.17) 

ดังสมการ 2.18 
(aq)    +   2Cl-(aq)  (2.18) 

ออกไปแล้วมาเติมด้วยสารละลายแอมโมเนียเข้มข้น  (conc. NH3) ให้มาก
ส่วนตะกอนคอปเปอร์ (II) ไฮด
[Cu(NH3)4]

2+  ดังสมการ 2.19 

  (2.19) 
  (2.20) 

(aq)  +  4H2O   (2.21) 

มาทําปฏิกิริยากับ  SnCl2  ใน
ดังสมการ 2.22 – 2.24 

 (2.22) 
 (2.23) 

(aq)     (2.24) 

Bi(OH)3  ออกไปแล้วมาทํา
ในสารละลายกรดเจือจางจะได้

O(l)    (2.25) 
    (2.26) 
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หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  III  ;  Fe
 แคตไอออนในหมู่นี้ประกอบด้วย  
การทดลองนี้จะกล่าวถึงเฉพาะปฏิกิริยาของไอร์ออน 
แมงกานีส (II) ไอออน (Mn2+)  ซ่ึงแคตไอออนท้ัง  
CH3CSNH2  ตะกอนท่ีได้จะอยู่ในภาพของท้ังเกลือซัลไฟด์และไฮดรอกไซด์ร่วมกัน

ตัวอย่างสมการแสดงการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่  
  Fe3+(aq)   +  3OH
  Co2+(aq)  +  S
  Mn2+(aq)  +  S
 เม่ือนําตะกอนรวมของไอร์ออน 
แมงกานีส (II) ซัลไฟด์  (MnS)  
conc.HNO3  จะได้สารละลายของ  
ออกจากกัน  เพราะปฏิกิริยาการทดสอบไอออนแต่ละตัวไม่รบกวนซ่ึงกันและกัน
 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
(KSCN) จะได้สารละลายสีแดงเลือดนกของไอออนเชิงซ้อน  
 Fe3+(aq)   +   6SCN-(aq)     
    
 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
(NH4SCN)  ในแอลกอฮอล์จะได้สารประกอบสีฟ้าของ  
สมการ 2.31 
 Co2+(aq)   +  4SCN-(aq)
    
 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การตกตะกอนเกิดอย่างสมบูรณ์จึงต้องเพ่ิมความเข้มข้นของ  
สารละลายบัฟเฟอร์ NH4Cl – NH
การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  IV  ;  Ba
 แคตไอออนหมู่นี้ประกอบด้วยแบเรียมไอออน 
ไอออน  (Ca2+)  ซ่ึงสามารถตกตะกอนกับคาร์บอเนตไอออน 
คาร์บอเนตดังสมการต่อไปนี้  
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

III  ;  Fe3+ , Co2+ , Mn2+ 
แคตไอออนในหมู่นี้ประกอบด้วย  Ni2+ , Co2+ , Fe2+ , Fe3+ , Mn2+ , Al3+

การทดลองนี้จะกล่าวถึงเฉพาะปฏิกิริยาของไอร์ออน (III) ไอออน (Fe3+), โคบอลต์ 
ซ่ึงแคตไอออนท้ัง  3  นี้จะตกตะกอนกับ S2- ในสารละลายเบส

ตะกอนท่ีได้จะอยู่ในภาพของท้ังเกลือซัลไฟด์และไฮดรอกไซด์ร่วมกัน 
ตัวอย่างสมการแสดงการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่  III  ตามสมการ  2.27 

(aq)   +  3OH-(aq)      Fe(OH)3 (s)  
(aq)  +  S2-(aq)     CoS (s)   
(aq)  +  S2-(aq)     MnS (s)   

เม่ือนําตะกอนรวมของไอร์ออน (III) ไฮดรอกไซด์  (Fe(OH)3),  โคบอลต์ 
MnS)  มาละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 

จะได้สารละลายของ  Fe3+ , Co2+  และ  Mn2+  การวิเคราะห์ไอออนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องแยก
ออกจากกัน  เพราะปฏิกิริยาการทดสอบไอออนแต่ละตัวไม่รบกวนซ่ึงกันและกัน 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Fe3+  ทําได้โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต 
จะได้สารละลายสีแดงเลือดนกของไอออนเชิงซ้อน  [Fe(SCN)6]

2-  ดังสมการ 
(aq)      [Fe(SCN)6]

2-(aq)   
        สารละลายสีแดงเลือดนก 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Co2+  ทําได้โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนต  
ในแอลกอฮอล์จะได้สารประกอบสีฟ้าของ  [Co(SCN)6]

2-  ซ่ึงเสถียรในสารละลายแอลกอฮอล์

(aq)  [Co(SCN)4]
2-(alc)  

          สารประกอบสีฟ้า 

ดังนั้น  เพ่ือให้การตกตะกอนเกิดอย่างสมบูรณ์จึงต้องเพ่ิมความเข้มข้นของ  
NH3  ลงไป 
IV  ;  Ba2+ , Sr2+ , Ca2+ 

แคตไอออนหมู่นี้ประกอบด้วยแบเรียมไอออน (Ba2+),  สตรอนเทียมไอออน 
ซ่ึงสามารถตกตะกอนกับคาร์บอเนตไอออน (CO3

2-) ได้  ตะกอนท่ีได้จะอยู่ในภาพของเกลือ
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3+ , Zn2+  และ  Cr3+  ใน
โคบอลต์ (II) ไอออน (Co2+) และ
ในสารละลายเบส รีเอเจนต์ท่ีใช้คือ 

2.27 – 2.29 
 (2.27) 
 (2.28) 
 (2.29) 

โคบอลต์ (II) ซัลไฟด์ (CoS)  และ  
มาละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc.HCl)  และ  

การวิเคราะห์ไอออนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องแยก

ทําได้โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต 
 2.30 

 (2.30) 

ทําได้โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนต  
งเสถียรในสารละลายแอลกอฮอล์  ดัง

 (2.31) 

ดังนั้น  เพ่ือให้การตกตะกอนเกิดอย่างสมบูรณ์จึงต้องเพ่ิมความเข้มข้นของ  OH-  โดยการเติม

สตรอนเทียมไอออน (Sr2+)  และแคลเซียม
ได้  ตะกอนท่ีได้จะอยู่ในภาพของเกลือ



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 ตัวอย่างสมการแสดงการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่  
  Ba2+(aq)   +  CO
  Sr2+(aq)   +  CO
  Ca2+(aq)   +  CO
 เม่ือตกตะกอนสมบูรณ์แล้วนําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วยกรดเจือจาง  นําสารละลายท่ีได้มาแยกและ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละตัวต่อไป
 การแยก  Ba2+  ออกจาก  
เหล่านี้มีค่าผลคูณการละลาย (solubility  product) 
ค่าผลคูณการละลายตํ่าสุด  ดังนั้นจึงสามารถแยก  
มากเกินพอลงในสารละลายท่ีมีแคตไอออนเหล่านี้  
จะยังคงอยู่ในสารละลายซ่ึงสามารถนําไปทดสอบต่อไปได้  ดังสมการ
 Ba2+(aq)   +   CrO4

2-(aq) (excess)     
ตารางท่ี  2.1  ค่าคงท่ีผลคูณของการละลายของเกลือบางชนิดของแอนไอออนหมู่  

แอนไอออน
CrO4

SO4

C2O4

 แต่เนื่องจากค่าผลคูณการละลายของเกลือเหล่านี้ไม่แตกต่างกันมากนัก  ดังนั้น  
เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละตัวจึงนิยมนํามาทดสอบสีของเปลวไฟ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  
ออกเป็น  2  ส่วน 

ก. ส่วนท่ี  1  เติม  H2

ตัวอย่างมี  Ba2+ ดังสมการ 2.36
Ba2+(aq)   +   SO

ข. ส่วนท่ี  2  ทําการทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีเขียวเหลือง  แสดงว่าในสาร
ตัวอย่างมี  Ba2+ 

นําสารละลายท่ีแยกตะกอน  
ด้วย  (NH4)2CO3  ในสารละลายท่ีเป็นเบส  
ละลายตะกอนด้วยสารละลายกรดแอซิติก 
ซัลเฟต  (NH4)2SO4  ท่ีมากเกินพอ  

Sr2+(aq)   +   SO

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ตัวอย่างสมการแสดงการตกตะกอนของแคตไอออนหมู่  IV  ดังสมการ 2.32 
(aq)   +  CO3

2-(aq)     BaCO3(s)  
(aq)   +  CO3

2-(aq)     SrCO3(s)  
(aq)   +  CO3

2-(aq)     CaCO3(s)  
เม่ือตกตะกอนสมบูรณ์แล้วนําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วยกรดเจือจาง  นําสารละลายท่ีได้มาแยกและ

พิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละตัวต่อไป 
ออกจาก  Sr2+  และ  Ca2+  ทําได้โดยอาศัยทฤษฎีว่าเกลือโครเมตของแคตไอออน

solubility  product)  แตกต่างกันคือตะกอนแบเรียมโครเมต      
ค่าผลคูณการละลายตํ่าสุด  ดังนั้นจึงสามารถแยก  Ba2+  ออกจาก  Sr2+  และ  Ca2+

มากเกินพอลงในสารละลายท่ีมีแคตไอออนเหล่านี้  Ba2+  จะตกตะกอนเป็น  BaCrO
จะยังคงอยู่ในสารละลายซ่ึงสามารถนําไปทดสอบต่อไปได้  ดังสมการ 2.35 

(aq) (excess)        BaCrO4(s)  
ค่าคงท่ีผลคูณของการละลายของเกลือบางชนิดของแอนไอออนหมู่  IV  

แอนไอออน Ba2+ Ca2+ Sr2+ 

4
2- 

4
2- 

4
2- 

8.5  x  10-11 
1.5  x  10-9  
1.5  x  10-8 

7.1  x  10-4 
1.0  x  10-4 
1.3  x  10-9 

3.6  x  10
7.6  x  10
5.6  x  10

แต่เนื่องจากค่าผลคูณการละลายของเกลือเหล่านี้ไม่แตกต่างกันมากนัก  ดังนั้น  
เอกลักษณ์ของแคตไอออนแต่ละตัวจึงนิยมนํามาทดสอบสีของเปลวไฟ (flame  test)  

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ  Ba2+  ทําได้โดยละลายตะกอน  BaCrO4  ด้วย  

2SO4  ลงไป  ถ้าได้ตะกอนสีขาวท่ีไม่ละลายใน  HCl  
2.36 

(aq)   +   SO4
2-(aq)      BaSO4(s)  

ทําการทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีเขียวเหลือง  แสดงว่าในสาร

นําสารละลายท่ีแยกตะกอน  BaCrO4  ออกไปแล้วมาทําการตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนตอีกครั้ง
ในสารละลายท่ีเป็นเบส  Sr2+  และ  Ca2+  จะตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนต  จากนั้น

ละลายตะกอนด้วยสารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH)  เจือจาง  แล้วเติมสารละลายอ่ิมตัวของแอมโม
ท่ีมากเกินพอ  Sr2+  จะตกตะกอนเป็นสตรอนเทียมซัลเฟต (SrSO
(aq)   +   SO4

2-(aq)      SrSO4(s)  
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2.32 – 2.34 
 (2.32) 
 (2.33) 
 (2.34) 

เม่ือตกตะกอนสมบูรณ์แล้วนําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วยกรดเจือจาง  นําสารละลายท่ีได้มาแยกและ

ทําได้โดยอาศัยทฤษฎีว่าเกลือโครเมตของแคตไอออน
แตกต่างกันคือตะกอนแบเรียมโครเมต      (BaCrO4)  มี

2+  ได้โดยเติม  K2CrO4  ท่ี
BaCrO4  ส่วน  Sr2+  และ  Ca2+  

 (2.35) 
IV  ท่ี 25oC 
 

3.6  x  10-6 
7.6  x  10-7 
5.6  x  10-8 

แต่เนื่องจากค่าผลคูณการละลายของเกลือเหล่านี้ไม่แตกต่างกันมากนัก  ดังนั้น  ในการพิสูจน์
flame  test)  ประกอบด้วย   

ด้วย  HCl  แล้วแบ่งสารละลาย

HCl  เจือจาง  แสดงว่าในสาร

 (2.36) 
ทําการทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีเขียวเหลือง  แสดงว่าในสาร

ออกไปแล้วมาทําการตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนตอีกครั้ง
จะตกตะกอนเป็นเกลือคาร์บอเนต  จากนั้น

เจือจาง  แล้วเติมสารละลายอ่ิมตัวของแอมโมเนียม
SrSO4) ดังสมการ 2.37 

 (2.37) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 นําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วย  
เลือดนก  แสดงว่ามี  Sr2+  ในสารตัวอย่าง
 นําสารละลายท่ีแยก  SrSO
(NH4)2C2O4  ถ้ามีตะกอนสีขาวเกิดข้ึนแสดงว่าในสารละลายตัวอย่างมี  
  Ca2+(aq)   +   C
นําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วย  HCl  
การวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ V ; Na
 แคตไอออนในหมู่ V นี้  ประกอบด้วยโซเดียมไอออน  
แอมโมเนียมไอออน (NH4

+)  ซ่ึงเป็นแคตไอออนท่ีไม่เกิดตะกอนกับรีเอนเจนต์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น  ดังนั้น 
ในการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่นี้นั้นจึงนิยมใช้การทดสอบเปลวไฟซ่ึงสารละลายของ  
Na+  และ  K+  เม่ือทดสอบด้วยเปลวไฟจะให้เปลวไฟสีเหลืองและสีม่วง  ตามลําดับ  สําหรับ  
ทดสอบได้โดยการให้ความร้อนและตรวจสอบไอของสารท่ีเกิดข้ึนโดยใช้กระดาษลิตมัส  ถ้ามี  
แก๊สท่ีมีสมบัติเป็นเบสเกิดข้ึน 

สารเคมี 
1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
2. สารละลายกรดไนตริก 
3. สารละลายกรดซัลฟิวริก 
4. สารละลายกรดแอซิติก 
5. สารละลายแอมโมเนีย 
6. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
7. สารละลายโพแทสเซียมโครเมต 
8. สารละลายไธโออะเซตาไมด์ 
9. สารละลายแอมโมเนียมแอซิเตต 
10. สารละลายโพแทสเซียมเฟอโรไซยาไนด์ 
11. สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ 
12. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ 
13. สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 
14. สารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนตอ่ิมตัวในเอทานอล
15. สารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต 
16. สารละลายแอมโมเนียมออกซาเลต 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

นําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วย  HCl  จากนั้น  ทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีแดง
ในสารตัวอย่าง 

SrSO4  ออกไป  แล้วมาทําให้เป็นเบสด้วยสารละลาย  
ถ้ามีตะกอนสีขาวเกิดข้ึนแสดงว่าในสารละลายตัวอย่างมี  Ca2+  ดังสมการ

(aq)   +   C2O4
2-(aq)     CaC2O4(s)  

HCl  ดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีแดงอิฐ  แสดงว่ามี  
V ; Na+,  K+  และ  NH4

+ 
นี้  ประกอบด้วยโซเดียมไอออน  (Na+),  โพแทสเซียมไอออน

ซ่ึงเป็นแคตไอออนท่ีไม่เกิดตะกอนกับรีเอนเจนต์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น  ดังนั้น 
ในการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่นี้นั้นจึงนิยมใช้การทดสอบเปลวไฟซ่ึงสารละลายของ  

เม่ือทดสอบด้วยเปลวไฟจะให้เปลวไฟสีเหลืองและสีม่วง  ตามลําดับ  สําหรับ  
ทดสอบได้โดยการให้ความร้อนและตรวจสอบไอของสารท่ีเกิดข้ึนโดยใช้กระดาษลิตมัส  ถ้ามี  

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)  ; 3 M  HCl  ,  6 M HCl  และ  conc.HCl
สารละลายกรดไนตริก (HNO3) ; 3 M  HNO3  ,  6 M  HNO3  และ  conc. HNO
สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  ;  2 M  H2SO4  ,  6 M  H2SO4  และ  
สารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH)  ;   2 M  CH3COOH  ,  6 M  CH
สารละลายแอมโมเนีย (NH3)  ;  4 M  NH3  ,  conc. NH3 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  ;  6 M  NaOH 
สารละลายโพแทสเซียมโครเมต (K2CrO4)  ;  1 M  K2CrO4 
สารละลายไธโออะเซตาไมด์ (CH3CSNH2)  ;  10 % CH3CSNH2 
สารละลายแอมโมเนียมแอซิเตต (CH3COONH4);0.5 M CH3COONH4, 1 M CH
สารละลายโพแทสเซียมเฟอโรไซยาไนด์ (K4[Fe(CN)6])  ;  0.2 M  K4[Fe(CN)
สารละลายสแตนนัสคลอไรด์ (SnCl2)  ;  0.2 M  SnCl2 
สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)  ;  2 M  NH4Cl 
สารละลายโซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) ;  0.2 M  Na2S 
สารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนตอ่ิมตัวในเอทานอล(NH4SCN) ; Sat . NH
สารละลายแอมโมเนียมคาร์บอเนต ((NH4)2CO3) ; 3 M (NH4)2CO3 
สารละลายแอมโมเนียมออกซาเลต ((NH4)2C2O4 ) ;   3 M  (NH4)2C2O
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จากนั้น  ทดสอบยืนยันโดยดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีแดง

ออกไป  แล้วมาทําให้เป็นเบสด้วยสารละลาย  NH3  แล้วเติม  
ดังสมการ 2.38 

 (2.38) 
ดูสีของเปลวไฟ  ถ้าได้เปลวไฟสีแดงอิฐ  แสดงว่ามี  Ca2+ ในตัวอย่าง 

โพแทสเซียมไอออน (K+)  และ
ซ่ึงเป็นแคตไอออนท่ีไม่เกิดตะกอนกับรีเอนเจนต์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น  ดังนั้น 

ในการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่นี้นั้นจึงนิยมใช้การทดสอบเปลวไฟซ่ึงสารละลายของ  
เม่ือทดสอบด้วยเปลวไฟจะให้เปลวไฟสีเหลืองและสีม่วง  ตามลําดับ  สําหรับ  NH4

+  สามารถ
ทดสอบได้โดยการให้ความร้อนและตรวจสอบไอของสารท่ีเกิดข้ึนโดยใช้กระดาษลิตมัส  ถ้ามี  NH4

+  อยู่จะให้

conc.HCl 
conc. HNO3 
และ  conc. H2SO4 

COOH  ,  6 M  CH3COOH 

, 1 M CH3COONH4 
[Fe(CN)6] 

SCN) ; Sat . NH4SCN / alc 

O4 
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หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

17. สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอ่ิมตัว 
18. สารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต 
19. โซเดียมบิสมิวเทต 

อุปกรณ์ 
1. หลอดทดลอง (test  tube)
2. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง 
3. อ่างน้ําร้อน (water  bath)
4. เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)
5. แท่งแก้ว  (stirring  rod)
6. หลอดหยด (dropper)
7. กระดาษลิตมัส (litmus  paper)
8. แท่นให้ความร้อน (

วิธีทําการทดลอง 
ตอนท่ี  1  การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่  

1.1  การตกตะกอนในภาพเกลือคลอไรด์
1. นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  

1  สารละลาย  Ag+  จํานวน  10  
2.  เติมสารละลาย  3 M  HCl  

เช่นเดียวกันนี้กับหลอดท่ี  2   
3.  นําท้ัง  2  หลอด  ไปเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายส่วนใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนในแต่ละ

หลอด  โดยการเติมน้ํากลั่นลงไป  
สารละลายใสท้ิงไป  เก็บตะกอนไว้

1.2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1. นําหลอดท่ีมีตะกอน  

ครั้ง  เพ่ือให้ตะกอนท่ีรวมกันอยู่แตกออก  แล้วนําหลอดทดลองไปอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  
หลอดเป็นครั้งคราว)  สังเกตการละลายของตะกอน 

2.  เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  จึงแบ่งสารละลายออกเป็น  
     ส่วนท่ี  1 เติม  
     ส่วนท่ี  2 เติม  

 1.3  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอ่ิมตัว ((NH4)2SO4 )  ;  Sat . (NH4)2SO4

สารละลายโพแทสเซียมไธโอไซยาเนต (KSCN)  ;  0.2 M  KSCN 
(NaBiO3)  

(test  tube) 
ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test  tube  rack) 

(water  bath) 
centrifuge) 

stirring  rod) 
dropper) 

litmus  paper) 
(hot  plate) 

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่  I (Pb2+ และ Ag+ ) 
การตกตะกอนในภาพเกลือคลอไรด์ 

นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  2  หลอด  มาเติมสารละลาย  Pb2+  จํานวน  
10  หยด  ลงในหลอดท่ี  2   

3 M  HCl  ลงในหลอดท่ี  1  ทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าจนตกตะกอน

หลอด  ไปเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายส่วนใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนในแต่ละ
หลอด  โดยการเติมน้ํากลั่นลงไป  10  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  นําหลอดทดลองไปเข้าเครื่องเหวี่ยง  ริน

เก็บตะกอนไว้ศึกษาต่อไป 
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Pb2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 

นําหลอดท่ีมีตะกอน  PbCl2 (หลอดท่ี  1)  มาเติมน้ํากลั่น  15 – 20  
ครั้ง  เพ่ือให้ตะกอนท่ีรวมกันอยู่แตกออก  แล้วนําหลอดทดลองไปอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  

สังเกตการละลายของตะกอน (ถ้าตะกอนยังละลายไม่หมดให้อุ่นต่อไปจนละลายหมด
เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  จึงแบ่งสารละลายออกเป็น  2  ส่วน 

เติม  1 M  K2CrO4  3 – 4  หยด  สังเกตตะกอนเหลือง  PbCrO
เติม  2 M  H2SO4   3 – 4  หยด  สังเกตตะกอนขาว  PbSO

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Ag+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
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4 

จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดท่ี  

ทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าจนตกตะกอนสมบูรณ์  ทํา

หลอด  ไปเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายส่วนใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนในแต่ละ
หยด  เขย่าหลอดทดลอง  นําหลอดทดลองไปเข้าเครื่องเหวี่ยง  ริน

20  หยด  เขย่าหลอดหลาย ๆ 
ครั้ง  เพ่ือให้ตะกอนท่ีรวมกันอยู่แตกออก  แล้วนําหลอดทดลองไปอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  2  นาที  (ควรเขย่า

ถ้าตะกอนยังละลายไม่หมดให้อุ่นต่อไปจนละลายหมด) 

PbCrO4  ท่ีเกิดข้ึน 
PbSO4  ท่ีเกิดข้ึน 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

1. นําหลอดท่ีมีตะกอน  
ทดลอง  สังเกตการละลายของตะกอน

2.  เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  จึงค่อย ๆ หยด  
เป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส
การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ 

ภาพท่ี  2.1  แผนผังการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์แคตไอออนหมู่ 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

นําหลอดท่ีมีตะกอน  AgCl (หลอดท่ี  2)  มาเติม  conc. NH3  ทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอด
สังเกตการละลายของตะกอน 

เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  จึงค่อย ๆ หยด  6 M  HNO3  ลงไปทีละหยดจนกระท่ังสารละลาย
ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  จะสังเกตเห็นตะกอนสีขาว  AgCl  ตกกลับมาอีกครั้ง

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ I บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพท่ี 2.1 

แผนผังการทดสอบและพิสูจน์เอกลักษณ์แคตไอออนหมู่ I 
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ทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอด

ลงไปทีละหยดจนกระท่ังสารละลาย
ตกกลับมาอีกครั้ง 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ตอนท่ี  2  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนหมู่  
 2.1   การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ในสภาวะท่ีเป็นกรด

1. นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  
1  สารละลาย  Hg2+  จํานวน  
หลอดท่ี  3 

2.  เติม conc.HCl 5 
CH3CSNH2  8 – 10  หยด  เขย่าให้เข้ากัน  นําหลอดท้ัง  
เพราะแก๊ส H2S ท่ีเกิดจากการสลายตัวของ  
เกิดข้ึน  สังเกตสีของตะกอน 
หมายเหตุ    ในหลอดท่ี  3  
เพ่ือให้ความเข้มข้นของกรดลดลง

1.2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1. นําหลอดท่ีมีตะกอน  

ตะกอนโดยเติม  0.5 M CH3COONH
ประมาณ  1 – 2  นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย  
0.5 M  CH3COONH4  จํานวน  

2.  เติม  6 M  HNO3  
ครั้ง  เพ่ือให้ตะกอนกระจาย  แล้วนําไปอุ่นในน้ําเดือด 
ตะกอน (ถ้าตะกอนยังละลายไม่หมดให้เติม  

3.  เติม  conc. NH3  
(ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  สังเกตสีของสารละลายท่ีเกิดข้ึน 

4.  หยด  6 M  CH
K4[Fe(CN)6]  2 – 3  หยด  เขย่

1.3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1. นําหลอดท่ีมีตะกอน  

ตะกอนโดยเติม  0.5 M  CH3COONH
ประมาณ  1 – 2  นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย  
0.5 M  CH3COONH4  จํานวน  

2.  เติม conc. HCl 6  
กรดกัดทอง)  ลงบนตะกอนจากข้อ  
ควัน) สังเกตการละลายของตะกอน 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนหมู่  II (Cu2+ , Hg2+  และ  Bi3+

การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์ในสภาวะท่ีเป็นกรด 
นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  3  หลอด  มาเติมสารละลาย  Cu2+  จํานวน  

จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดท่ี  2  และสารละลาย  Bi3+  

conc.HCl 5 – 6  หยด ลงในสารละลายท้ัง 3 หลอด  แล้วเขย่า  จากนั้นเติม  
หยด  เขย่าให้เข้ากัน  นําหลอดท้ัง  3  ไปอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  

ท่ีเกิดจากการสลายตัวของ  CH3CSNH2 มีกลิ่นเหม็นและเป็นพิษ)  

3  (หลอด Bi3+)  ถ้าหากไม่มีตะกอน  Bi2S3  เกิดข้ึนให้เติมน้ํากลั่นลง
เพ่ือให้ความเข้มข้นของกรดลดลง 

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Cu2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
นําหลอดท่ีมีตะกอน  CuS (หลอดท่ี  1)  เข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  จากนั้นล้าง

COONH4  จํานวน  20  หยด  ลงไป  เขย่าหลอดทดลองแล้วนําไปอุ่นในน้ําเดือด
นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย  

จํานวน  20  หยด  จากนั้นเก็บตะกอนไว้ทําการทดลองต่อ 
  ประมาณ  10  หยด  ลงบนตะกอนท่ีได้จากข้อ  1  เขย่าหลอดทดลองหลาย ๆ 

ครั้ง  เพ่ือให้ตะกอนกระจาย  แล้วนําไปอุ่นในน้ําเดือด (ในตู้ควัน)  ประมาณ  3  นาที  สังเกตการละลายของ
ถ้าตะกอนยังละลายไม่หมดให้เติม  6 M HNO3  ลงไปอีกเล็กน้อย) 

  ทีละหยดลงในสารละลายจากข้อ  2  เติมลงไปจนกระท่ังสารละลายเป็นเบส 
สังเกตสีของสารละลายท่ีเกิดข้ึน (สารละลายควรเป็นสีฟ้า

6 M  CH3COOH  ลงไปจนกระท่ังสีฟ้าหายไป  หรือเป็นสีฟ้าอ่อน ๆ แล้วเติม  
หยด  เขย่าหลอดทดลอง  จะเห็นตะกอนสีน้ําตาลแดงของ  Cu

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Hg2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
นําหลอดท่ีมีตะกอน  HgS (หลอดท่ี  2)  เข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  ทําการล้าง

COONH4  จํานวน  20  หยด  ลงไป  เขย่าหลอดทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด
นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย  

จํานวน  20  หยด  เก็บตะกอนไว้ทําการทดลองต่อ 
conc. HCl 6  หยด  และ  conc.HNO3  2  หยด (HCl : HNO3  

ลงบนตะกอนจากข้อ  1  เขย่าหลอดทดลอง  แล้วอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  
สังเกตการละลายของตะกอน (ถ้าตะกอนละลายไม่หมดให้เติมกรดกัดทองลงไปเล็กน้อย
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3+) 

จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดท่ี  
  จํานวน  10  หยด  ลงใน

หลอด  แล้วเขย่า  จากนั้นเติม  10 % 
ไปอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  5  นาที (ทําในตู้ควัน  

)  ในทุกหลอดจะมีตะกอน

เกิดข้ึนให้เติมน้ํากลั่นลงไปเล็กน้อย

เข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  จากนั้นล้าง
หยด  ลงไป  เขย่าหลอดทดลองแล้วนําไปอุ่นในน้ําเดือด

นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย  

เขย่าหลอดทดลองหลาย ๆ 
นาที  สังเกตการละลายของ

เติมลงไปจนกระท่ังสารละลายเป็นเบส 
สารละลายควรเป็นสีฟ้า) 

ลงไปจนกระท่ังสีฟ้าหายไป  หรือเป็นสีฟ้าอ่อน ๆ แล้วเติม  0.2 M  
Cu2[Fe(CN)6] 

เข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  ทําการล้าง
ทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด

นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย  

  =  3 : 1  โดยปริมาตร ,  
เขย่าหลอดทดลอง  แล้วอุ่นในน้ําเดือดประมาณ  1 – 2  นาที  (ในตู้

ถ้าตะกอนละลายไม่หมดให้เติมกรดกัดทองลงไปเล็กน้อย) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

3.  เติมน้ํากลั่น  10  หยด  อุ่นในน้ําเดือดอีก  
4.  เติม  0.2 M  SnCl

เกิดข้ึน  สังเกตสีของตะกอนท่ีเกิดข้ึน 
1.4 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1. นําหลอดท่ีมีตะกอน  

ตะกอนโดยเติม  0.5 M CH3COONH
ประมาณ  1-2  นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างต
0.5 M  CH3COONH4  จํานวน  

2.  เติม  6 M  HNO3  
ควัน)  สังเกตการละลายของตะกอน 
ละลายไม่หมดให้เติม  6 M HNO

3.  เติม  conc.NH3  
กระดาษลิตมัส)  จะเห็นตะกอนสีขาวของ  
ออกมาทําการทดลองต่อ 

4.  ล้างตะกอนด้วยน้ําร้อน  
5.  หยด  6 M NaOH  

SnCl2  2 – 3  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตตะกอนดํา  
การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ 

ภาพท่ี  2.2  แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

หยด  อุ่นในน้ําเดือดอีก  2  นาที (ในตู้ควัน)  เขย่าหลอดเป็นครั้งคราว
0.2 M  SnCl2  2 – 5  หยด  ลงไปในหลอดในขณะท่ีสารละลายยังอุ่นอยู่  จะมีตะกอน

เกิดข้ึน  สังเกตสีของตะกอนท่ีเกิดข้ึน (ตะกอนผสมของ  Hg (ดํา)  และ  Hg2Cl2 (ขาว
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Bi3+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 

นําหลอดท่ีมีตะกอน  Bi2S3 (หลอดท่ี  3)  เข้าเครื่องเหวี่ยง   รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้าง
COONH4  จํานวน  20  หยด  ลงไป  เขย่าหลอดทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด

นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างต
จํานวน  20  หยด  เก็บตะกอนไว้ทําการทดลองต่อไป 

  8 – 10  หยด  ลงบนตะกอน  เขย่าหลอดทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด 
สังเกตการละลายของตะกอน (ตะกอนจะละลายได้ช้าอาจต้องต้มนานประมาณ  

6 M HNO3  ลงไปอีกเล็กน้อย  อุ่นต่อจนตะกอนละลายหมด 
  ทีละหยดลงในสารละลายจากข้อ  2  จนสารละลายเป็นเบส 

จะเห็นตะกอนสีขาวของ  Bi(OH)3  เกิดข้ึน  นําหลอดทดลองเข้าเครื่องเหวี่ยง  แยกตะกอน

ล้างตะกอนด้วยน้ําร้อน  15  หยด  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป
6 M NaOH   3  หยด  ลงบนตะกอน  Bi(OH)3  เขย่าหลอดทดลอง  แล้วเติม  

หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตตะกอนดํา  Bi  ท่ีเกิดข้ึน 
การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ II บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพท่ี 2.2 – 

แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ II 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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เขย่าหลอดเป็นครั้งคราว 
หยด  ลงไปในหลอดในขณะท่ีสารละลายยังอุ่นอยู่  จะมีตะกอน

ขาว) 

เข้าเครื่องเหวี่ยง   รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้าง
หยด  ลงไป  เขย่าหลอดทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด

นาที  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วทําการล้างตะกอนซํ้าอีกครั้งหนึ่ง  ด้วย  

หยด  ลงบนตะกอน  เขย่าหลอดทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด (ในตู้
ตะกอนจะละลายได้ช้าอาจต้องต้มนานประมาณ  5  นาที)  ถ้าตะกอน

จนสารละลายเป็นเบส (ทดสอบด้วย
เกิดข้ึน  นําหลอดทดลองเข้าเครื่องเหวี่ยง  แยกตะกอน

หยด  นําเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป 
เขย่าหลอดทดลอง  แล้วเติม  0.2 M  

 2.4 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ภาพท่ี  2.3  แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  Cu2+ 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 
ภาพท่ี  2.4  แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  
 
ตอนท่ี  3  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนหมู่  
 3.1   การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์ในสภาวะท่ีเป็นเบส

1. นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  
1  สารละลาย  Co2+  จํานวน  10  
หลอดท่ี  3 

2.  เติม  2 M  NH4Cl  5 
หลอด  เติมจนกระท่ังสารละลายมีสมบัติเป็นเบส 
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหลอด
หมายเหตุ   ในหลอดท่ีมี  Fe3+  

3.  จากนั้นเติม  0.2 M  Na
สีของตะกอนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหลอด   ในหลอดท่ี  
หลอดท่ี  2  จะเห็นตะกอนดําของ  

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  Hg2+ และ Bi3+ 

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออนหมู่  III  (Fe3+ , Co2+  และ  Mn
การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์ในสภาวะท่ีเป็นเบส

นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  3  หลอด  มาเติมสารละลาย  Fe3+  จํานวน  
10  หยด  ลงในหลอดท่ี  2  และสารละลาย  Mn2+  

Cl  5 – 6  หยด  ลงไปในหลอดท้ัง  3  จากนั้นเติม  4 M  NH
หลอด  เติมจนกระท่ังสารละลายมีสมบัติเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  เขย่าหลอดทดลอง  
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหลอด 

  ควรจะสังเกตเห็นตะกอนสีน้ําตาลแดงของ  Fe(OH)
0.2 M  Na2S  ลงในหลอดท้ัง  3  ประมาณ 2 – 3  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกต

สีของตะกอนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหลอด   ในหลอดท่ี  1  จะเห็นตะกอนเป็นสีดําเพราะมี  
จะเห็นตะกอนดําของ  CoS  และหลอดท่ี  3  เป็นตะกอนสีเปลือกไข่หรือชมพูอ่อนของ  

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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Mn2+) 
การตกตะกอนในภาพของเกลือซัลไฟด์หรือไฮดรอกไซด์ในสภาวะท่ีเป็นเบส 

จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดท่ี  
  จํานวน  10  หยด  ลงใน

4 M  NH3  ทีละหยดลงในทุก
เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตการ

Fe(OH)3 
หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกต

เห็นตะกอนเป็นสีดําเพราะมี  FeS  เกิดข้ึนด้วย  ส่วน
เป็นตะกอนสีเปลือกไข่หรือชมพูอ่อนของ  MnS 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

หมายเหตุ   การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่  
เหล่านี้มาละลายเพ่ือนําไปพิสูจน์เอกลักษณ์
 3.2  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  

1.  หยดสารละลาย  Fe
2.  เติม  0.2 M  KSCN  2 

เลือดนกของ  [Fe(SCN)6]
3- ) 

3.3  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  หยดสารละลาย  Co
2.  เติมสารละลายอ่ิมตัว  

สารละลายจะมีสีฟ้าของ  [Co(SCN)
3.4  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  หยดสารละลาย  Mn
2.  เติม  6 M  HNO3  
3.  เติมเกลือ  NaBiO3  

สีชมพูม่วงของ  MnO4
-  จะเกิดข้ึนทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแคตไอออนหมู่  III  ไม่จําเป็นต้องนําตะกอนซัลไฟด์ของแคตไอออน
สูจน์เอกลักษณ์ 

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Fe3+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
Fe3+  จํานวน  5 – 10  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีสะอาด

0.2 M  KSCN  2 – 4  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตสีของสารละลายท่ีเกิดข้ึน 

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Co2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
Co2+  จํานวน  5 – 10  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีสะอาด

เติมสารละลายอ่ิมตัว  NH4SCN  ในเอทานอล  10 – 20  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตสีของ
[Co(SCN)4]

2-  ท่ีเสถียรในแอลกอฮอล์ 
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Mn2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 

Mn2+  จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีสะอาด
  4  หยด  เขย่าหลอดทดลอง 
  ลงไปประมาณเท่าหัวไม้ขีด  เขย่าให้ละลาย  สังเกตสีขอ

จะเกิดข้ึนทันที (จะมีตะกอนดําของ  Bi  เกิดข้ึนอยู่ท่ีก้นหลอด

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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ไม่จําเป็นต้องนําตะกอนซัลไฟด์ของแคตไอออน

หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีสะอาด 
หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตสีของสารละลายท่ีเกิดข้ึน (สีแดง

หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีสะอาด 
หยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตสีของ

หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีสะอาด 

ลงไปประมาณเท่าหัวไม้ขีด  เขย่าให้ละลาย  สังเกตสีของสารละลายซ่ึงจะเป็น
เกิดข้ึนอยู่ท่ีก้นหลอด) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ 

ภาพท่ี  2.5  แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ 

(ก)                                                      

ภาพท่ี  2.6  แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ II บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพท่ี 2.5 – 

 
แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่ III 

    
                                                     (ข) 

 

 
(ค) 

แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์  (ก) Fe3+  (ข) Co2+  (ค) Mn2+ 
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 2.6 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ตอนท่ี  4   การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่  
 4.1  การตกตะกอนในภาพของเกลือคาร์บอเนต

1.  นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  
1  สารละลาย  Ca2+  จํานวน  
หลอดท่ี  3 

2.  เติม  2 M  NH4Cl  5  
หยดจนสารละลายเป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส

3.  เติม  3 M  (NH4)2CO
ประมาณ  50 – 60 องศาเซลเซียส
ท่ีเกิดข้ึนในหลอดท้ัง  3   นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  เก็บตะกอนไว้ศึกษาต่อไป

4.2  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  นําหลอดท่ีมีตะกอน  

ไปอุ่นในน้ําเดือด  สังเกตการละลายของตะกอน
2.  เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  เติมน้ํากลั่น  

ละหยด  จะเห็นตะกอนเหลืองของ  
3.  ล้างตะกอนด้วยน้ํากลั่น  

ตะกอนอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ํากลั่น  
ตะกอนละลายได้หมด (แบ่งบางส่วนไว้ทดสอบในข้อ  
BaSO4  ซ่ึงไม่ละลายใน  HCl  เจือจาง

4. การทดสอบเปลวไฟเพ่ือยืนยันว่าเป็น  
ด้วย  6 M HCl  (จากข้อ  2)  มาทดสอบสีเปลวไฟจะปรากฏเป็นสีเขียวเหลือง

4.3  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  นําหลอดท่ีมีตะกอน  

ทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด  สังเกตการณ์ละลายของตะกอน
2. เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  เติม  

เป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส
3. เติม  3 M  (NH4)

60oC)   สังเกตตะกอนสีขาวของ  
4. การทดสอบเปลวไฟเพ่ือยืนยันว่าเป็น  

ตะกอน  CaCO3  ด้วย  6 M  HCl  
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่  IV (Ba2+ , Ca2+  และ  Sr2+) 
การตกตะกอนในภาพของเกลือคาร์บอเนต 

นําหลอดทดลองท่ีสะอาด  3  หลอด  มาเติมสารละลาย  Ba2+  จํานวน  
จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดท่ี  2  และสารละลาย  Sr2+  

Cl  5  หยด  ลงในหลอดท่ี  1  เขย่าหลอดทดลอง  เติม  
ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  และทําเช่นเดียวกันนี้กับหลอดท่ี 

CO3  8  หยด  ลงในแต่ละหลอด  เขย่าหลอดทดลองแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อนท่ี
องศาเซลเซียส  นานประมาณ  3 – 5  นาที  ควรเขย่าหลอดเป็นครั้งคราว  สังเกตตะกอน

นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  เก็บตะกอนไว้ศึกษาต่อไป
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Ba2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 

นําหลอดท่ีมีตะกอน  BaCO3  (หลอดท่ี  1)  มาเติม  2 M  CH3COOH  8 
ไปอุ่นในน้ําเดือด  สังเกตการละลายของตะกอน 

เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  เติมน้ํากลั่น  10  หยด  เขย่าหลอดแล้วหยด  
ละหยด  จะเห็นตะกอนเหลืองของ  BaCrO4  นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายท้ิงไป

ล้างตะกอนด้วยน้ํากลั่น  20  หยด  นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  ทําการล้าง
ตะกอนอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ํากลั่น  20  หยด   จากนั้นนําตะกอน  BaCrO4  มาเติม  6 M  HCl  

แบ่งบางส่วนไว้ทดสอบในข้อ  4)  จึงนํามาเติม  6 M  H2SO4  
เจือจาง 

การทดสอบเปลวไฟเพ่ือยืนยันว่าเป็น  Ba2+  ทําโดยนําเอาสารละลาย  
มาทดสอบสีเปลวไฟจะปรากฏเป็นสีเขียวเหลือง 

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Ca2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
นําหลอดท่ีมีตะกอน  CaCO3 (หลอดท่ี  2)  มาเติม  2 M  CH3COOH  8 

ทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด  สังเกตการณ์ละลายของตะกอน 
เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  เติม  4 M  NH3  ลงไปทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอด  จนสารละลาย

อบด้วยกระดาษลิตมัส) 
)2CO3  3 – 4  หยด  เขย่าหลอดแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อน 

สังเกตตะกอนสีขาวของ  CaCO3 
การทดสอบเปลวไฟเพ่ือยืนยันว่าเป็น  Ca2+  ทําโดยนําสารละลาย  Ca

6 M  HCl  มาทดสอบสีเปลวไฟ  จะเห็นเปลวไฟสีแดงอิฐ 
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จํานวน  10  หยด  ลงในหลอดท่ี  
  จํานวน  10  หยด  ลงใน

เขย่าหลอดทดลอง  เติม  4 M  NH3  ลงไปทีละ
และทําเช่นเดียวกันนี้กับหลอดท่ี 2  และ  3 

หยด  ลงในแต่ละหลอด  เขย่าหลอดทดลองแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อนท่ี
นาที  ควรเขย่าหลอดเป็นครั้งคราว  สังเกตตะกอน

นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  เก็บตะกอนไว้ศึกษาต่อไป 

COOH  8 – 10  หยด  นําหลอด

หยด  เขย่าหลอดแล้วหยด  1 M  K2CrO4  ลงไปที
นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายท้ิงไป 

หยด  นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป  ทําการล้าง
6 M  HCl  ทีละหยด  จน
  จะสังเกตเห็นตะกอนขาว  

ทําโดยนําเอาสารละลาย  Ba2+  ท่ีได้จากการละลาย

COOH  8 – 10  หยด  เขย่าหลอด

ลงไปทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอด  จนสารละลาย

หยด  เขย่าหลอดแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อน (อุณหภูมิประมาณ  

Ca2+  ท่ีได้จากการละลาย
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แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 4.4  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  
 1. นําหลอดท่ีมีตะกอน  
ทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด  สังเกตการละลายของตะกอน
 2.  เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  จึงเติม  
ต้ังท้ิงไว้ประมาณ  2  นาที  จะมีตะกอนสีขาวของ  
(NH4)2SO4  ลงไปอีก) 
 3.  การทดสอบเปลวไฟเพ่ือยืนยันว่าเป็น  
ตะกอน  SrSO4  ด้วย  6 M  HCl  
หมายเหตุ     ในกรณีท่ีดูสีเปลวไฟของ  
หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  เติม  
เขย่าให้เข้ากัน  วางท้ิงไว้สักครู่  สังเกตตะกอนสีขาวท่ีเกิดข้ึน
สารละลายตัวอย่างมี  Ba2+  และ  
 
การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ 
 

ภาพท่ี  2.7  แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่  
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของ  Sr2+  และพิสูจน์เอกลักษณ์ 
นําหลอดท่ีมีตะกอน  SrCO3 (หลอดท่ี  3)  มาเติม  2 M  CH3COOH  8 

ทดลอง  นําไปอุ่นในน้ําเดือด  สังเกตการละลายของตะกอน 
เม่ือตะกอนละลายหมดแล้ว  จึงเติม  Sat. (NH4)2SO4   8 – 10  หยด  ลงไป  พร้อมท้ังเขย่าหลอด  

นาที  จะมีตะกอนสีขาวของ  SrSO4  เกิดข้ึน (ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนให้เติม  

การทดสอบเปลวไฟเพ่ือยืนยันว่าเป็น  Sr2+  ทําโดยนําสารละลาย  Sr
6 M  HCl  มาทดสอบสีเปลวไฟ  จะเห็นเปลวไฟสีแดงเลือดนก

ในกรณีท่ีดูสีเปลวไฟของ  Ca2+  ไม่ชัดเจนให้ทําการทดสอบด้วยการนําสารละลายตัวอย่าง  
หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  เติม  2 M  NH4Cl  10  หยด  เขย่าหลอดแล้วเติม  1 M  K
เขย่าให้เข้ากัน  วางท้ิงไว้สักครู่  สังเกตตะกอนสีขาวท่ีเกิดข้ึน    ปฏิกิริยานี้อาจถูกรบกวน  ถ้าหากใน

และ  Mg2+  ปะปนอยู่ด้วยกัน 

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่ IV บางชนิด ดังสรุปเป็นแผนผังในภาพท่ี 2.7 –

 
แผนผังการทดสอบแคตไอออนหมู่  IV 
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COOH  8 – 10  หยด  เขย่าหลอด

หยด  ลงไป  พร้อมท้ังเขย่าหลอด  
ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนให้เติม  Sat. 

Sr2+  ท่ีได้จากการละลาย
มาทดสอบสีเปลวไฟ  จะเห็นเปลวไฟสีแดงเลือดนก 

ไม่ชัดเจนให้ทําการทดสอบด้วยการนําสารละลายตัวอย่าง  10  
1 M  K4Fe(CN)6  8  หยด  

ปฏิกิริยานี้อาจถูกรบกวน  ถ้าหากใน

– 2.10 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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แก้ไขครั้งท่ี :  
 

ภาพท่ี  2.8  แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.9  แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ 
 

ยืนยันว่าเป็น 

ทํา flame test

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

 
แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ Ba2+ 

 

แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ Ca2+ 

1. เติม 4M NH3 จนเป็นเบส 

2. เติม 3M (NH4)2CO3  3 – 4 หยด อุ่นนํ้าร้อน

ตะกอนสขีาว CaCO3   

1. เติม 2M CH3COOH  8 – 10  หยด 

2. อุ่นในนํ้าเดือด 

สารละลาย 

ตะกอนสขีาว 

ยืนยันว่าเป็น Ca2+ โดยนําสารละลายตัวอย่าง

flame test  จะไดเ้ปลวไฟสีแดงอิฐ 
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หยด อุ่นนํ้าร้อน 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.10  แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ 
 
ตอนท่ี  5  การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่  
 5.1  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ 
 1. นําลวดนิโครมท่ีมาขดเป็นวงเล็ก ๆ ท่ีปลายด้านหนึ่ง  ทําความสะอาดโดยการจุ่มลวดนิโครมลงในน้ํา
กลั่นแล้วเผาลวดด้วยเปลวไฟ  โดยสังเกตสีของเปลวไฟท่ีได้จากลวดนิโครม  ถ้าสีของเปลวไฟท่ีได้เป็นสีเดียวกับ
สีเดิมของเปลวไฟแสดงว่าสะอาดสามารถนําไปใช้งานได้ในข้ันต่อไป
 2.  จุ่มลวดนิโครมท่ีได้จากข้อ  
เปลวไฟสีเหลือง 
 3. ทําเช่นเดียวกับข้อ  2  
ท่ีจะเปลี่ยนสารละลายต้องทําความสะอาดลวดนิโครมก่อนจนม่ันใจว่าไม่มีสารอ่ืนติดค้างอยู่
 5.2  การพิสูจน์เอกลักษณ์  
 1. แบ่งสารละลาย  NH
องศาเซลเซียส  จนสารละลายเริ่มมีไอเกิดข้ึน
 2. จากนั้น  นํากระดาษลิตมัสชื้นสีแดงไปอังไว้ท่ีปากหลอดทดลองถ้าสารละลายมี  
ลิตมัสจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงิน 
 

ยืนยันว่าเป็น 

ทํา flame test

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

 
 

แผนผังการพิสูจน์เอกลักษณ์ Sr2+ 

การศึกษาปฏิกิริยาของแคตไอออนหมู่  V (Na+,  K+  และ  NH4
+) 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Na+ และ K+ 
นําลวดนิโครมท่ีมาขดเป็นวงเล็ก ๆ ท่ีปลายด้านหนึ่ง  ทําความสะอาดโดยการจุ่มลวดนิโครมลงในน้ํา

โดยสังเกตสีของเปลวไฟท่ีได้จากลวดนิโครม  ถ้าสีของเปลวไฟท่ีได้เป็นสีเดียวกับ
สีเดิมของเปลวไฟแสดงว่าสะอาดสามารถนําไปใช้งานได้ในข้ันต่อไป 

จุ่มลวดนิโครมท่ีได้จากข้อ  1  ลงในสารละลายท่ีมี Na+  นําไปเผาด้วยเปลวไฟ  ถ้ามี 

2  เปลี่ยนจากสารละลาย  Na+ เป็นสารละลาย K+  ซ่ึงให้เปลวไฟสีม่วง ทุกครั้ง
ท่ีจะเปลี่ยนสารละลายต้องทําความสะอาดลวดนิโครมก่อนจนม่ันใจว่าไม่มีสารอ่ืนติดค้างอยู่

การพิสูจน์เอกลักษณ์  NH4
+ 

NH4
+  2 ลบ.ซม. ลงในหลอดทดลอง  จากนั้นนําไปใช้แช่ในอ่างน้ําท่ีอุณหภูมิ  

องศาเซลเซียส  จนสารละลายเริ่มมีไอเกิดข้ึน 
จากนั้น  นํากระดาษลิตมัสชื้นสีแดงไปอังไว้ท่ีปากหลอดทดลองถ้าสารละลายมี  

 
 

ตะกอนสขีาว SrCO3   

1. เติม 2M CH3COOH  8 – 10  หยด 

2. อุ่นในนํ้าเดือด 

สารละลาย 

 
1. เติมสารละลายอ่ิมตัว (NH4)2SO4  8 – 10  หยด

2. เขย่า  ท้ิงไว้  2  นาที 

ตะกอนสขีาว 

ยืนยันว่าเป็น Sr2+ โดยนําสารละลายตัวอย่าง

flame test  จะไดเ้ปลวไฟสีแดงเลือดนก 
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นําลวดนิโครมท่ีมาขดเป็นวงเล็ก ๆ ท่ีปลายด้านหนึ่ง  ทําความสะอาดโดยการจุ่มลวดนิโครมลงในน้ํา
โดยสังเกตสีของเปลวไฟท่ีได้จากลวดนิโครม  ถ้าสีของเปลวไฟท่ีได้เป็นสีเดียวกับ

นําไปเผาด้วยเปลวไฟ  ถ้ามี Na+ อยู่จะให้

ซ่ึงให้เปลวไฟสีม่วง ทุกครั้ง
ท่ีจะเปลี่ยนสารละลายต้องทําความสะอาดลวดนิโครมก่อนจนม่ันใจว่าไม่มีสารอ่ืนติดค้างอยู่ 

ลงในหลอดทดลอง  จากนั้นนําไปใช้แช่ในอ่างน้ําท่ีอุณหภูมิ  70 

จากนั้น  นํากระดาษลิตมัสชื้นสีแดงไปอังไว้ท่ีปากหลอดทดลองถ้าสารละลายมี  NH4
+ อยู่  กระดาษ

หยด 
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ปฏิกิริยาเคมีของแอนไอออนบางชนิดและการวิเคราะห์คุณภาพ
(Reaction  of  some  Anion  and Qualitative  Analysis)

หลักการและทฤษฎี 
 แอนไอออนเป็นไอออนท่ีมีประจุเป็นลบ  เกิดจากการแตกตัวของกรดและเกลือ  ตามปกติแอนไอออน
มักเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต้ังแต่  
ซัลไฟด์ไอออน  แอนไอออนบางชนิดเป็นตัวรีดิวซ์จะทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์เกิดการให้และรับอิเล็กตรอน  
เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชัน – รีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์  เช่น ซัลไฟด์ไอออนสามารถรีดิวซ์คลอเ
ให้ผลิตภัณฑ์เป็นซัลเฟตและคลอไรด์ไอออน

แอนไอออนบางชนิดเม่ือทําปฏิกิริยากับรีเอเจนต์ท่ีเหมาะสมจะตกตะกอนแยกออกมา  ตะกอนท่ีได้มี
สมบัติในการละลายในกรดหรือเบสต่างกัน   จากข้อแตกต่างของการตกตะกอนและการละลายของตะกอนนี้
เอง  ทําให้เราสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่

 นอกจากจะแบ่งตามการตกตะกอนแล้ว    ยังสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติการเป็น
ตัวออกซิไดส์และเป็นตัวรีดิวซ์  เช่น  ไนเตรตไอออน 
ไอโอไดด์ไอออน (I-) เป็นตัวรีดิวซ์  เ

 ในการทดลองนี้จะศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนต่อไปนี้ คือ 
(PO3

4-)  คาร์บอเนตไอออน (CO
ยาเนตไอออน (SCN-)  และไนเตรตไอออน 
เตรต  (AgNO3) และศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะตัวของแอนไอออน

ในการทดลองนี้เราจําแนกแอนไอออนออกเป็น 
สารละลายแบเรียมไนเตรต (Ba(NO

ปฏิกิริยาท่ีน่าสนใจของแอนไอออน

1. ปฏิกิริยาของ  SO4
2- 

     เม่ือให้  SO4
2-  ทําปฏิกิริยากับ  

HCl  ดังสมการ 3.1 

Ba2+(aq)   +   SO
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แอนไอออนเป็นไอออนท่ีมีประจุเป็นลบ  เกิดจากการแตกตัวของกรดและเกลือ  ตามปกติแอนไอออน
มักเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต้ังแต่  2  ธาตุข้ึนไป  ยกเว้น ฟลูออไรด์  คลอไรด์  โบรไมด์    ไอโอไดด์และ
ซัลไฟด์ไอออน  แอนไอออนบางชนิดเป็นตัวรีดิวซ์จะทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์เกิดการให้และรับอิเล็กตรอน  

รีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์  เช่น ซัลไฟด์ไอออนสามารถรีดิวซ์คลอเ
ให้ผลิตภัณฑ์เป็นซัลเฟตและคลอไรด์ไอออน 

แอนไอออนบางชนิดเม่ือทําปฏิกิริยากับรีเอเจนต์ท่ีเหมาะสมจะตกตะกอนแยกออกมา  ตะกอนท่ีได้มี
สมบัติในการละลายในกรดหรือเบสต่างกัน   จากข้อแตกต่างของการตกตะกอนและการละลายของตะกอนนี้
เอง  ทําให้เราสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติท่ีคล้ายกันในการตกตะกอน

นอกจากจะแบ่งตามการตกตะกอนแล้ว    ยังสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติการเป็น
ตัวออกซิไดส์และเป็นตัวรีดิวซ์  เช่น  ไนเตรตไอออน (NO3

-)  เป็นตัวออกซิไดซ์  ส่วนโบรไมด์ไอออน 
เป็นตัวรีดิวซ์  เป็นต้น 

ในการทดลองนี้จะศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนต่อไปนี้ คือ  ซัลเฟตไอออน 
(CO3

2-)  คลอไรด์ไอออน (Cl-)  โบรไมด์ไอออน  (Br-)  ไอโอไดด์ไอออน 
และไนเตรตไอออน (NO3

-)  กับสารละลายแบเรียมไนเตรต  
และศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะตัวของแอนไอออน 

ในการทดลองนี้เราจําแนกแอนไอออนออกเป็น 3 กลุ่ม  โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับ
Ba(NO3)2)  และสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3)  และกลุ่ม

ปฏิกิริยาท่ีน่าสนใจของแอนไอออน 

ทําปฏิกิริยากับ  Ba2+  จะได้ตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟต  

(aq)   +   SO4
2- (aq)     BaSO4(s)    

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 

หน้า 36 จาก 47 
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แอนไอออนเป็นไอออนท่ีมีประจุเป็นลบ  เกิดจากการแตกตัวของกรดและเกลือ  ตามปกติแอนไอออน
ธาตุข้ึนไป  ยกเว้น ฟลูออไรด์  คลอไรด์  โบรไมด์    ไอโอไดด์และ

ซัลไฟด์ไอออน  แอนไอออนบางชนิดเป็นตัวรีดิวซ์จะทําปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์เกิดการให้และรับอิเล็กตรอน  
รีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์  เช่น ซัลไฟด์ไอออนสามารถรีดิวซ์คลอเรตไอออน

แอนไอออนบางชนิดเม่ือทําปฏิกิริยากับรีเอเจนต์ท่ีเหมาะสมจะตกตะกอนแยกออกมา  ตะกอนท่ีได้มี
สมบัติในการละลายในกรดหรือเบสต่างกัน   จากข้อแตกต่างของการตกตะกอนและการละลายของตะกอนนี้

มตามสมบัติท่ีคล้ายกันในการตกตะกอน 

นอกจากจะแบ่งตามการตกตะกอนแล้ว    ยังสามารถแบ่งแอนไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติการเป็น
เป็นตัวออกซิไดซ์  ส่วนโบรไมด์ไอออน (Br-) และ

ซัลเฟตไอออน (SO4
2-)  ฟอสเฟตไอออน 

ไอโอไดด์ไอออน (I-)  ไธโอไซ
กับสารละลายแบเรียมไนเตรต  Ba(NO3)2  และซิลเวอร์ไน

กลุ่ม  โดยอาศัยความสามารถในการตกตะกอนกับ
และกลุ่มท่ีไม่ตกตะกอน 

จะได้ตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟต  (BaSO4) ซ่ึงไม่ละลายใน 

 (3.1) 
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2. ปฏิกิริยาของ  PO4
3- 

เม่ือให้  PO4
3- ทําปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต 

ตะกอนสีเหลืองของแอมโมเนียมฟอสโฟโมลิบเดต  

PO4
3-(aq)  +  3NH4

+(aq)  + 12 MoO

(NH4)2MoO4  ท่ีเติมต้องให้มากเกินพอเพ่ือให้ตกตะกอนอย่างสมบูรณ์  และถ้าในสารละลายท่ีจะทดสอบมีตัว
รีดิวซ์อยู่ด้วยสามารถกําจัดออกได้โดยต้มสารละลายกับ  

3. ปฏิกิริยาของ  CO3
2- 

เม่ือให้  CO3
2-  ทําปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ 
เกิดตะกอนสีขาวของแบเรียนคาร์บอเนต 
3.4  

CO3
2-(aq)   +  2H

CO2(g)   +  Ba

4.  ปฏิกิริยาของ  Cl- 

เม่ือให้  Cl-  ทําปฏิกิริยากับ  
ดังสมการ 3.5  ตะกอนนี้อาจกลายเป็นสีเทาม่วงหรือดําได้เม่ือถูกแสง

Ag+(aq)   +   Cl

AgCl  ไม่ละลายในกรด  เช่น  
สารประกอบเชิงซ้อน  เช่น  NH
สมการ  3.6 

AgCl (s)   +  2NH
เม่ือนําสารละลายมาทําให้เป็นกรดอีกครั้ง  

[Ag(NH3)2]
+(aq)  +  Cl-(aq)  + 2H
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ทําปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ((NH4)2MoO
ตะกอนสีเหลืองของแอมโมเนียมฟอสโฟโมลิบเดต  (NH4)3PO4 .12MoO3  ดังสมการ 

(aq)  + 12 MoO4
2-(aq)  +  24 H3O

+  (NH4)3PO4 . 12MoO
                                                                           

ท่ีเติมต้องให้มากเกินพอเพ่ือให้ตกตะกอนอย่างสมบูรณ์  และถ้าในสารละลายท่ีจะทดสอบมีตัว
รีดิวซ์อยู่ด้วยสามารถกําจัดออกได้โดยต้มสารละลายกับ  6 M HNO3 ก่อน 

ทําปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) ซ่ึงแก๊สนี้สามารถทดสอบได้
โดยให้ทําปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2)  หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์  
เกิดตะกอนสีขาวของแบเรียนคาร์บอเนต (BaCO3) หรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO

(aq)   +  2H3O
+        3H2O   +  CO2(g)  

(g)   +  Ba2+(aq)  +  2OH-      BaCO3(s)   +   H2O

ทําปฏิกิริยากับ  Ag+  ในสารละลายเจือจางของ HNO3  จะได้ตะกอนสีขาวของ  
ตะกอนนี้อาจกลายเป็นสีเทาม่วงหรือดําได้เม่ือถูกแสง 

(aq)   +   Cl- (aq)         AgCl (s)   

ไม่ละลายในกรด  เช่น  HNO3  แต่จะละลายได้ถ้าหากมีสารท่ีสามารถทําปฏิกิริยากับ  
NH3  ,  Na2S2O3  และ  KCN  เป็นต้น  ในกรณีของ  

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

เม่ือนําสารละลายมาทําให้เป็นกรดอีกครั้ง  AgCl  ก็จะตกตะกอนกลับคืนมาดังสมการ  
(aq)  + 2H3O

+       AgCl(s)  + 2NH4
+(aq)  + 2H

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 

หน้า 37 จาก 47 

MoO4) ใน  HNO3 จะเกิด
ดังสมการ 3.2 

. 12MoO4(s) + 36H2O  (3.2)
                                                          

ท่ีเติมต้องให้มากเกินพอเพ่ือให้ตกตะกอนอย่างสมบูรณ์  และถ้าในสารละลายท่ีจะทดสอบมีตัว

ซ่ึงแก๊สนี้สามารถทดสอบได้
หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์  (Ca(OH)2)  จะ

CaCO3)  ดังสมการ 3.3  และ 

 (3.3) 

O  (3.4) 

จะได้ตะกอนสีขาวของ  AgCl  

 (3.5) 

แต่จะละลายได้ถ้าหากมีสารท่ีสามารถทําปฏิกิริยากับ  Ag+  เกิดเป็น
เป็นต้น  ในกรณีของ  NH3  ปฏิกิริยาเกิดข้ึนดัง

  (3.6) 
ก็จะตกตะกอนกลับคืนมาดังสมการ  3.7 

(aq)  + 2H2O     (3.7) 
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5. ปฏิกิริยาของ  Br- 

เม่ือให้  Br-  ทําปฏิกิริยากับ  
ซิลเวอร์โบรไมด์ (AgBr)  ซ่ึงไม่ละลายในน้ําและ  
สมการ 3.8  และ 3.9 

Ag+(aq)   +   Br

AgBr (s)   +  2NH

ตะกอน  AgBr  สามารถทําปฏิกิริยากับผงสังกะสีในน้ําหรือใน  

2 AgBr (s) + Zn(s)

การทดสอบ  Br-  ทําได้โดยออกซิไดซ์ให้เป็น  
คลอโรมีเทน (CH2Cl2) จะได้สีเหลืองในชั้น  

10 Br-(aq) + 2MnO4
-(aq) + 16H

6. ปฏิกิริยาของ  I- 

เม่ือให้  I-  ทําปฏิกิริยากับ  
ซ่ึงไม่ละลายใน  HNO3  หรือสารละลาย  

Ag+(aq)    +   I

ตะกอน  AgI  สามารถทําปฏิกิริยากับผงสังกะสีในน้ําหรือใน  

2AgI(s) + Zn(s)

การทดสอบ  I-  ทําได้โดยออกซิไดซ์ให้เป็นไอโอดีน 
สารละลายท่ีเป็นกรดและเม่ือสกัดด้วย  

2I-(aq)   +  S2
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ทําปฏิกิริยากับ  Ag+  ในสารละลายกรด  HNO3  เจือจาง  จะได้ตะกอนสีเหลืองอ่อนของ
ซ่ึงไม่ละลายในน้ําและ  HNO3  แต่สามารถละลายได้เล็กน้อยในสารละลาย  

(aq)   +   Br-(aq)   AgBr(s)   

AgBr (s)   +  2NH3(aq)       [Ag(NH3)2]
+ (aq)   +   Br- 

สามารถทําปฏิกิริยากับผงสังกะสีในน้ําหรือใน  1 M  H2SO4  ดังสมการ

2 AgBr (s) + Zn(s)  2Ag (s)  + Zn2+(aq) + 2Br-(aq)

ทําได้โดยออกซิไดซ์ให้เป็น  Br2  ด้วยเปอร์แมงกาเนตไอออน  (MnO
จะได้สีเหลืองในชั้น  CH2Cl2  ดังสมการ 3.11 

(aq) + 16H+    5Br2 + 2Mn2+(aq)  + 8H2O 

ทําปฏิกิริยากับ  Ag+  ใน HNO3  เจือจาง  จะได้ตะกอนสีเหลืองของซิลเวอร์ไอโอไดด์  
หรือสารละลาย  NH3  ดังสมการ 3.12 

(aq)    +   I-(aq)      AgI(s)   

สามารถทําปฏิกิริยากับผงสังกะสีในน้ําหรือใน  1  M  H2SO4  ดังสมการ

2AgI(s) + Zn(s)          2Ag(s) + Zn2+(aq)  + 2I-(aq) 

ทําได้โดยออกซิไดซ์ให้เป็นไอโอดีน (I2) ด้วยโพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟต 
สารละลายท่ีเป็นกรดและเม่ือสกัดด้วย  CH2Cl2  จะได้สีม่วงในชั้นของ  CH2Cl2 ดังสมการ

2O8
2-(aq)         I2   +   2SO4

2-(aq)  

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 

หน้า 38 จาก 47 

เจือจาง  จะได้ตะกอนสีเหลืองอ่อนของ
แต่สามารถละลายได้เล็กน้อยในสารละลาย  NH3  ดัง

      (3.8) 

 (aq)     (3.9) 

ดังสมการ 3.10 

(aq)     (3.10) 

MnO4
-) และเม่ือสกัดด้วยได

    (3.11) 

เจือจาง  จะได้ตะกอนสีเหลืองของซิลเวอร์ไอโอไดด์  (AgI)  

 (3.12)  

ดังสมการ 3.13 

  (3.13) 

ด้วยโพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟต (K2S2O8) ใน
ดังสมการ 3.14 

 (3.14) 
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7. ปฏิกิริยาของ  SCN- 

เม่ือให้  SCN-  ทําปฏิกิริยากับ  
AgSCN  ตะกอนนี้ไม่ละลายใน  
สารละลาย  NH3 

เม่ือให้  SCN-  ทําปฏิกิริยากับ 
3.15 

Fe3+(aq)   +  6SCN

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาท่ีสําคัญสําหรับการทดสอบ  
เล็กน้อยเพ่ือป้องกันการเกิดไฮโดรลิซิสของ  
เหลือง 

8.  ปฏิกิริยาของ  NO3
- 

NO3
-  จะไม่ตกตะกอนกับเกลือแบเรียมและเกลือซิลเวอร์  แต่จะทําปฏิกิริยากับ  

เป็นกรดโดย  Fe2+  จะรีดิวซ์  
เชิงซ้อนสีน้ําตาลของ  [Fe(H2O)

3Fe2+(aq)  + NO3
-(aq)  + 4H

NO  +  Fe2+ (excess)  +  5H

สารเคมี 

1. สารละลายกรดไนตริก 
2. สารละลายกรดซัลฟิวริก 
3. สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 
4. สารละลายแอมโมเนีย 
5. สารละลายแบเรียมไนเตรต 
6. สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 
7. สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต 
8. สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
9. สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต 
10. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ 
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

ทําปฏิกิริยากับ  Ag+  ในสารละลายกรด  HNO3  เจือจาง จะได้ตะกอนสีขาวของ  
ตะกอนนี้ไม่ละลายใน  HNO3  เจือจาง  หรือในสารละลาย  (NH4)2CO3  

ทําปฏิกิริยากับ Fe3+  จะได้สารละลายสีแดงเลือดนกของ  

(aq)   +  6SCN-(aq)      [Fe(SCN)6]
3-(aq)  

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาท่ีสําคัญสําหรับการทดสอบ  SCN-  และในขณะท่ีทําการทดลองควรทําให้เป็นกรด
เล็กน้อยเพ่ือป้องกันการเกิดไฮโดรลิซิสของ  [Fe(SCN)6]

3-  ซ่ึงสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดงหรือสี

จะไม่ตกตะกอนกับเกลือแบเรียมและเกลือซิลเวอร์  แต่จะทําปฏิกิริยากับ  
จะรีดิวซ์  NO3

-  ได้  NO  ซ่ึงจะทําปฏิกิริยาต่อไป  Fe2+ ท่ีเหลืออยู่  เกิดสารประกอบ
O)5NO]2+  ดังสมการ 3.16 และ 3.17 

(aq)  + 4H3O
+        3Fe3+(aq)  + NO + 6H2

(excess)  +  5H2O         [Fe(H2O)5NO]2+  

สารละลายกรดไนตริก (HNO3) ; 6 M  HNO3   
สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  ;  conc.H2SO4  และ 6 M  H2SO4  
สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3)  ;  0.1 M  FeCl3 
สารละลายแอมโมเนีย (NH3)  ;  6 M  NH3  และ  conc. NH3 
สารละลายแบเรียมไนเตรต (Ba(NO3)2)  ;  0.1 M  Ba(NO3)2 
สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3)  ;  0.1  M  AgNO3 
สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต ((NH4)2MoO4) ; 0.5 M (NH4)2MoO4

สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4)  ;  0.2 %  KMnO4 
สารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4)  ; 20 %  FeSO4 
สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)  ;  2 M  NH4Cl 
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เจือจาง จะได้ตะกอนสีขาวของ  
  แต่ละลายได้เล็กน้อยใน

จะได้สารละลายสีแดงเลือดนกของ  [Fe(SCN)6]
3- ดังสมการ 

 (3.15) 

และในขณะท่ีทําการทดลองควรทําให้เป็นกรด
ซ่ึงสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดงหรือสี

จะไม่ตกตะกอนกับเกลือแบเรียมและเกลือซิลเวอร์  แต่จะทําปฏิกิริยากับ  Fe2+  ในสภาวะท่ี
ท่ีเหลืออยู่  เกิดสารประกอบ

2O  (3.16) 

 (3.17) 

   

4 
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11. โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต 
12. ไดคลอโรมีเทน (CH

 
อุปกรณ์ 

1. หลอดทดลอง (test  tube)
2. ตะแกรงใส่หลอดทดลอง 
3. อ่างน้ําร้อน (water  bath)
4. เครื่องเหวี่ยง (centrifuge)
5. แท่งแก้ว  (stirring  rod)
6. หลอดหยด (dropper)
7. กระดาษลิตมัส (litmus  paper)
8. แท่นให้ความร้อน 

 
วิธีการทดลอง 

ตอนท่ี  1  การศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนกับ  

1.3  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีกับ  
1. นําสารละลายของแอนไอออนต่อไปนี้  

NO3
-  จํานวน  10 – 15  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  หลอดละ  

2. ทดสอบความเป็นกรด 
3. เติม  0.1 M  Ba(NO

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
4.  ทําซํ้าข้อ  3  กับสารละลายแอนไอออนท่ีเหลืออีก  
1.4 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีกับ  
1. นําสารละลายของแอนไอออนท้ัง  

ชนิด  แล้วเติม  6 M  HNO3  จํานวน  
เติม  6 M  HNO3   ลงไปอีกเล็กน้อย

2.  เติม  0.1 M  AgNO
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

3.  ทําซํ้าข้อ  2  กับสารละลายแอนไอออนท่ีเหลืออีก  
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต (K2S2O8) (s) 
CH2Cl2) 

(test  tube) 
ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (test  tube  rack) 

(water  bath) 
centrifuge) 

stirring  rod) 
dropper) 

litmus  paper) 
แท่นให้ความร้อน (hot  plate) 

การศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนกับ  0.1 M Ba(NO3)2  และ 0.1 M AgNO

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีกับ  0.1 M  Ba(NO3)2 
นําสารละลายของแอนไอออนต่อไปนี้  SO4

2-  ,  PO4
3-  ,  CO3

2- , Cl-  
หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  หลอดละ  1  ชนิด  ตามลําดับ  

ทดสอบความเป็นกรด – เบส  และกลางของสารละลายทุก ๆ หลอด ด้วยกระดาษลิตมัส
(NO3)2  ลงในหลอดท่ี  1  ทีละหยดพร้อมท้ังเขย่าจํานวน  

กับสารละลายแอนไอออนท่ีเหลืออีก  7  ชนิด 
การศึกษาปฏิกิริยาเคมีกับ  0.1 M  AgNO3 

นําสารละลายของแอนไอออนท้ัง  8  ชนิด  จํานวน  5  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  หลอดละ  
จํานวน  5  หยด  ลงในทุกหลอด  ทดสอบความเป็นกรด 

ลงไปอีกเล็กน้อย) 
0.1 M  AgNO3  ลงในหลอดท่ี  1  ทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าจํานวน  

กับสารละลายแอนไอออนท่ีเหลืออีก  7  ชนิด 
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0.1 M AgNO3 

  , Br-  ,  I-  ,  SCN-  และ  
ชนิด  ตามลําดับ   

เบส  และกลางของสารละลายทุก ๆ หลอด ด้วยกระดาษลิตมัส 
ทีละหยดพร้อมท้ังเขย่าจํานวน  5  หยด  ให้สังเกตการ

หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  หลอดละ  1  
หยด  ลงในทุกหลอด  ทดสอบความเป็นกรด (ถ้าหากไม่เป็นกรดให้

ทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าจํานวน  5  หยด  ให้สังเกตการ
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ตอนท่ี  2   การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเฉพาะของแอนไอออนแต่ละชนิด
 2.1   ปฏิกิริยาเคมีของ  

1.  นําสารละลาย  SO4

2. เติม 6 M  HCl  ทีละหยด  จนสารละลายเป็นกรด 
Ba(NO3)2  ลงไป  5  หยด  สังเกตตะกอนขาว  

 
         2.2 ปฏิกิริยาเคมีของ  PO

1.  นําสารละลาย  PO4

2.  เติม  6 M  HNO3  
หลอดทดลองแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อนนาน  

2.3 ปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  นําสารละลาย  CO3

2.  เติม  6 M  H2SO4  
2.4 ปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  นําสารละลาย  Cl-  
2.  เติม 6 M  HNO3  

AgNO3  5  หยด  เขย่าหลอด  สังเกตตะกอนขาว  
3.  ล้างตะกอนด้วยน้ํากลั่น  

ตะกอนอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ํากลั่น  
4.  เติม  conc. NH3

HNO3  ลงไปทีละหยด  จนกระท่ังสารละลายเป็นกรด 
ท่ีตกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

2.5  ปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  นําสารละลาย  Br-  
2.  เติม  6 M  HNO3  

หลอดไปอุ่นในน้ําร้อนประมาณ  
ซม.  แล้วค่อย ๆ หยด  0.2 %  KMnO
ในชั้น  CH2Cl2  (ชั้นล่างของสารละลาย
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเฉพาะของแอนไอออนแต่ละชนิด 
ปฏิกิริยาเคมีของ  SO4

2- 

4
2-  จํานวน  5  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 

ทีละหยด  จนสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส
หยด  สังเกตตะกอนขาว  BaSO4  ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงไม่ละลายในกรดเกลือเจือจาง

PO4
3- 

4
3-  จํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 

  1  cm3  เขย่าหลอดแล้วเติม  0.5 M  (NH4)2MoO4

หลอดทดลองแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อนนาน  3 – 5  นาที  จะเห็นตะกอนเหลือง  (NH4)
ปฏิกิริยาเคมีของ  CO3

2- 

3
2-  จํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 

  ลงในหลอดทีละหยด  สังเกตฟองแก๊สท่ีเกิดข้ึนของ  
ปฏิกิริยาเคมีของ  Cl- 

  จํานวน  5 – 8   หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 
  ทีละหยด  จนสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส

หยด  เขย่าหลอด  สังเกตตะกอนขาว  AgCl  นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป
ล้างตะกอนด้วยน้ํากลั่น  10 – 15  หยด  นําเข้าเครื่องเหวี่ยงรินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วล้าง

ตะกอนอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ํากลั่น  10 – 15  หยด 

3  ลงบนตะกอนทีละหยด  สังเกตการละลายของตะกอน  จากนั้นเติม  
ลงไปทีละหยด  จนกระท่ังสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  

ปฏิกิริยาเคมีของ  Br- 
  จํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 
  ลงไปทีละหยดจนกระท่ังสารละลายเป็นกรด (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส

หลอดไปอุ่นในน้ําร้อนประมาณ  1 – 2  นาที   นําหลอดมาวางท้ิงไว้ให้เย็นจึงเติม  CH
0.2 %  KMnO4  ลงไปทีละหยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตสีเหลืองจําปาของ  

ชั้นล่างของสารละลาย) 
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ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส) แล้วหยด 0.1 M  
ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงไม่ละลายในกรดเกลือเจือจาง 

4  ลงไปอีก   1  cm3
  เขย่า

)3PO4 . 12MoO4 เกิดข้ึน 

ลงในหลอดทีละหยด  สังเกตฟองแก๊สท่ีเกิดข้ึนของ  CO2 

ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  เติม  0.1 M  
นําหลอดเข้าเครื่องเหวี่ยง  รินสารละลายใสท้ิงไป 

หยด  นําเข้าเครื่องเหวี่ยงรินสารละลายใสท้ิงไป  แล้วล้าง

ลงบนตะกอนทีละหยด  สังเกตการละลายของตะกอน  จากนั้นเติม  6 M  
)  สังเกตตะกอนขาว  AgCl  

ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)  นํา
CH2Cl2  ลงไป  1 – 2  ลบ.

ลงไปทีละหยด  เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตสีเหลืองจําปาของ  Br2  
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2.6 ปฏิกิริยาเคมีของ  
1.  นําสารละลาย  I-  จํานวน  
2.  เติม  6 M  H2SO4  
3.  เติมผลึก  K2S2O8  

หลอดไปอุ่นในน้ําเดือดจนกระท่ังสารละลายในหลอดเกือบเดือด
4.  นําหลอดมาวางท้ิงไว้ให้เย็นจึงเติม  

ม่วงของ  I2   ในชั้น  CH2Cl2  (ชั้นล่างของสารละลาย
 

2.7  ปฏิกิริยาของ  SCN 
1.  นําสารละลาย  SCN
2.  เติม  6 M  HCl  

ด้วยกระดาษลิตมัส)  
3.  เติม  0.1 M  FeCl3

[Fe(SCN)6]
3- 

 
2.8 ปฏิกิริยาของ  NO
1.  นําสารละลาย  NO
2.  เติม  conc. H2SO4

3.  จับหลอดเอียงเป็นมุม  
ไปทางผนังด้านข้างหลอดประมาณ  
[Fe(H2O)5NO]2+  เกิดข้ึนระหว่างชั้นของสารละลาย 
หมายเหตุ   conc. H2SO4  เป็นกรดท่ีมีฤทธิ์กัดรุนแรง  ดังนั้นในขณะเติมกรดลงในหลอดควรใช้ท่ีจับหลอดจับ
ไว้   และ  20% FeSO4  เตรียมได้โดยนํา  
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

ปฏิกิริยาเคมีของ  I- 
จํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 
  5 หยด  เขย่าหลอดทดลอง  นําหลอดไปอุ่นในน้ําร้อนประมาณ  
  ลงไปเล็กน้อย  เขย่าหลอดแล้วเติม  6 M  H2SO4  

หลอดไปอุ่นในน้ําเดือดจนกระท่ังสารละลายในหลอดเกือบเดือด 
นําหลอดมาวางท้ิงไว้ให้เย็นจึงเติม  CH2Cl2  ลงไป  10  หยด  เขย่าอย่างแรง  จะสังเกตเห็นสีชมพู

ชั้นล่างของสารละลาย) 

SCN - 

SCN –   จํานวน  5  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 
6 M  HCl  ลงไปทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอด  จนกระท่ังสารละลายเป็นกรด 

3  2 – 3  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  จะสังเกตเห็นสารละลายสีแดงเลือดนกของ  

NO3
- 

3
 –   จํานวน  15 – 20  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง 

4  ลงไป  2  ลบ.ซม.  เขย่าหลอด  แล้วนําหลอดไปวางท้ิงไว้ให้เย็น
จับหลอดเอียงเป็นมุม  45  องศา  จึงค่อย ๆ เติม  20% FeSO4  (ซ่ึงเตรียมข้ึนใหม่ๆ

ไปทางผนังด้านข้างหลอดประมาณ  1  ลบ.ซม.    แล้วยกหลอดข้ึนต้ังตรงจะสังเกตเห็นวงแหวนสีน้ําตาลของ  
เกิดข้ึนระหว่างชั้นของสารละลาย (สีของวงแหวนจะเข้มข้นหากวางท้ิงไว้สักครู่

เป็นกรดท่ีมีฤทธิ์กัดรุนแรง  ดังนั้นในขณะเติมกรดลงในหลอดควรใช้ท่ีจับหลอดจับ
เตรียมได้โดยนํา  FeSO4  ประมาณเท่าหัวไม้ขีดมาละลายในน้ํากลั่น  
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เขย่าหลอดทดลอง  นําหลอดไปอุ่นในน้ําร้อนประมาณ  2  นาที    
  ลงไปอีก  10  หยด  นํา

หยด  เขย่าอย่างแรง  จะสังเกตเห็นสีชมพู

ลงไปทีละหยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอด  จนกระท่ังสารละลายเป็นกรด (ทดสอบ

หยด  เขย่าหลอดทดลอง  จะสังเกตเห็นสารละลายสีแดงเลือดนกของ  

 
เขย่าหลอด  แล้วนําหลอดไปวางท้ิงไว้ให้เย็น 

ซ่ึงเตรียมข้ึนใหม่ๆ)  ให้ไหลลง
แล้วยกหลอดข้ึนต้ังตรงจะสังเกตเห็นวงแหวนสีน้ําตาลของ  

งท้ิงไว้สักครู่) 
เป็นกรดท่ีมีฤทธิ์กัดรุนแรง  ดังนั้นในขณะเติมกรดลงในหลอดควรใช้ท่ีจับหลอดจับ

ประมาณเท่าหัวไม้ขีดมาละลายในน้ํากลั่น  1  ลบ.ซม.   
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หลักการและทฤษฎี 

 ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างควรทําเป็นข้ันตอนตามลําดับดังนี้  ตอนแรกควรตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพ  เช่น  สถานะ  สี  ลักษณะของผลึกในกรณีท่ีเป็นของแข็ง เป็นต้น
เฉพาะตัวท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีอาจจะบอกได้ว่าสาร
หมายถึงเกลือทองแดง  สีชมพูอาจเป็นเกลือโคบอลต์หรือแมงกานีส  เป็นต้น

 ข้ันต่อไป  จะเป็นการเตรียมสารตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์  ในกรณีท่ีสารตัวอย่างเป็นของเหลว  
เราอาจนํามาวิเคราะห์ในข้ันต่อไปได้เลย    แต่ถ้าเ
ตัวทําละลายท่ีมักใช้กันได้แก่   น้ํา   สารตัวอย่างท่ีละลายในน้ําได้ดีมากมักจะเป็นเกลือของ  
NH4

+   ในกรณีของสารตัวอย่างท่ีไม่ละลายน้ําก็มักจะละลายได้ในกรด  เช่น  
กรดกัดทอง (aqua  regia)  เป็นต้น

 ในกรณีท่ีใช้กรดเป็นตัวทําละลาย  เริ่มแรกมักใช้กรด  
ซ่ึงเป็นตัวออกซิไดซ์ท่ีแรงกว่า  HCl   
HNO3  ในอัตราส่วน  3 : 1  โดยปริมาตร  และเป็นตัวออกซิไดซ์ท่ีแรงกว่า  

 ถ้าสารตัวอย่างไม่ละลายในน้ําหรือกรดต่าง ๆ  เราสามารถทําให้อยู่ในรูปของสารละลายได้โดยการต้ม
กับ  Na2CO3   แคทไอออนในสารตัวอย่างจะตกตะกอนในรูปของเกลือคาร์บอเนตซ่ึงสามารถละลายได้ในกรด  
และแอนไอออนจะอยู่ในสารละลา
ไม่ได้)  เม่ือสารตัวอย่างอยู่ในรูปของสารละลายแล้ว  ก็นําไปวิเคราะห์หาแคทไอออนและแอนไอออนตามลําดับ

สารเคมีและอุปกรณ์ 

 เช่นเดียวกับบทท่ี  2  และ  

วิธีการทดลอง 

ตอนท่ี  1  การศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่าง

 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่างท่ีได้รับ  เช่น  สี หรือกลิ่น เป็นต้น  โดยเฉพาะสีเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีอาจจะบอกได้ว่าสารนั้นประกอบด้วยแคทไอออนหรือแอนไอออนชนิดใด
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วันท่ีเริ่มใช้ :  

การวิเคราะห์สารตัวอย่าง 

(Analysis  of  Unknown  Sample 

ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างควรทําเป็นข้ันตอนตามลําดับดังนี้  ตอนแรกควรตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพ  เช่น  สถานะ  สี  ลักษณะของผลึกในกรณีท่ีเป็นของแข็ง เป็นต้น  เนื่องจากสีของสารเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีอาจจะบอกได้ว่าสารนั้นประกอบด้วยธาตุชนิดใด  เช่น  ถ้าเป็นผลึกสีฟ้าอาจ
หมายถึงเกลือทองแดง  สีชมพูอาจเป็นเกลือโคบอลต์หรือแมงกานีส  เป็นต้น 

จะเป็นการเตรียมสารตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์  ในกรณีท่ีสารตัวอย่างเป็นของเหลว  
เราอาจนํามาวิเคราะห์ในข้ันต่อไปได้เลย    แต่ถ้าเป็นของแข็งจะต้องหาตัวทําละลายเพ่ือทําเป็นสารละลายก่อน  
ตัวทําละลายท่ีมักใช้กันได้แก่   น้ํา   สารตัวอย่างท่ีละลายในน้ําได้ดีมากมักจะเป็นเกลือของ  

ในกรณีของสารตัวอย่างท่ีไม่ละลายน้ําก็มักจะละลายได้ในกรด  เช่น  HCl  ,  HNO
เป็นต้น 

ในกรณีท่ีใช้กรดเป็นตัวทําละลาย  เริ่มแรกมักใช้กรด  HCl  ก่อน  ถ้าไม่ละลายใน  
HCl   ถ้ายังไม่ละลายให้ใช้กรดกัดทองซ่ึงเป็นกรดผสมระหว่าง  

โดยปริมาตร  และเป็นตัวออกซิไดซ์ท่ีแรงกว่า  HNO3 

ถ้าสารตัวอย่างไม่ละลายในน้ําหรือกรดต่าง ๆ  เราสามารถทําให้อยู่ในรูปของสารละลายได้โดยการต้ม
แคทไอออนในสารตัวอย่างจะตกตะกอนในรูปของเกลือคาร์บอเนตซ่ึงสามารถละลายได้ในกรด  

และแอนไอออนจะอยู่ในสารละลายซ่ึงสามารถนําไปทดสอบต่อไปได้ (วิธีนี้ใช้ทดสอบ  
เม่ือสารตัวอย่างอยู่ในรูปของสารละลายแล้ว  ก็นําไปวิเคราะห์หาแคทไอออนและแอนไอออนตามลําดับ

และ  3 

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่าง 

ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่างท่ีได้รับ  เช่น  สี หรือกลิ่น เป็นต้น  โดยเฉพาะสีเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีอาจจะบอกได้ว่าสารนั้นประกอบด้วยแคทไอออนหรือแอนไอออนชนิดใด
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ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างควรทําเป็นข้ันตอนตามลําดับดังนี้  ตอนแรกควรตรวจสอบสมบัติทาง
เนื่องจากสีของสารเป็นลักษณะ

นั้นประกอบด้วยธาตุชนิดใด  เช่น  ถ้าเป็นผลึกสีฟ้าอาจ

จะเป็นการเตรียมสารตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์  ในกรณีท่ีสารตัวอย่างเป็นของเหลว  
ป็นของแข็งจะต้องหาตัวทําละลายเพ่ือทําเป็นสารละลายก่อน  

ตัวทําละลายท่ีมักใช้กันได้แก่   น้ํา   สารตัวอย่างท่ีละลายในน้ําได้ดีมากมักจะเป็นเกลือของ  Na+  ,  K+  หรือ  
HCl  ,  HNO3  ,  H2SO4  และ

ก่อน  ถ้าไม่ละลายใน  HCl  ให้ใช้  HNO3  
ถ้ายังไม่ละลายให้ใช้กรดกัดทองซ่ึงเป็นกรดผสมระหว่าง  HCl  กับ  

ถ้าสารตัวอย่างไม่ละลายในน้ําหรือกรดต่าง ๆ  เราสามารถทําให้อยู่ในรูปของสารละลายได้โดยการต้ม
แคทไอออนในสารตัวอย่างจะตกตะกอนในรูปของเกลือคาร์บอเนตซ่ึงสามารถละลายได้ในกรด  

วิธีนี้ใช้ทดสอบ  CO3
2-  ในสารตัวอย่าง

เม่ือสารตัวอย่างอยู่ในรูปของสารละลายแล้ว  ก็นําไปวิเคราะห์หาแคทไอออนและแอนไอออนตามลําดับ 

ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารตัวอย่างท่ีได้รับ  เช่น  สี หรือกลิ่น เป็นต้น  โดยเฉพาะสีเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีอาจจะบอกได้ว่าสารนั้นประกอบด้วยแคทไอออนหรือแอนไอออนชนิดใด 
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ตอนท่ี  2  การทดสอบหาแคทไอออนในสารตัวอย่าง
1. นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  

พร้อมเขย่าหลอดทดลอง  ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน  แสดงว่ามีแคทไอออนหมู่  
หาแคทไอออนหมู่ I 

2.  ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึน  ให้นํามาเติม  
10  หยด  เขย่าหลอดแล้วนําไปอุ่นในน้ําเดือด  
วิเคราะห์หาชนิดของแคทไอออนหมู่ 

3.  ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนในข้อ  
ทดลอง  เติม  2 M  NH4Cl  5 
Na2S  2 – 3  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  
วิเคราะห์เพ่ือหาแคทไอออนหมู่ 

4.  ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนในข้อ  
หลอดทดลอง  เติม  2 M  NH4

3 M  (NH4)2CO3  20  หยด  เขย่าหลอดแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อน 
ตะกอนเกิดข้ึนแสดงว่ามีแคทไอออนหมู่  

5.  ถ้าสารละลายตัวอย่างไม่ตกตะกอนกับรีเอเจนต์ในข้อ 
โดยการทดสอบสีของเปลวไฟว่าเป็น  
ตอนท่ี  3   การทดสอบหาแอนไอออนในสารตัวอย่าง

1. นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  
ละหยด  จํานวน  5  หยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอดทดลอง  

 ก.  แสดงว่ามีแอนไอออนเป็น  
 ข.  นําสารละลายตัวอย่างมาทดสอบเพ่ือหาชนิดแอนไอออน
ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนให้ทําการทดลองข้อท่ี 
2. นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  

เป็นกรดจึงเติม  0.1 M  AgNO3

 ก.  แสดงว่ามีแอนไอออนเป็น  
 ข.  นําสารละลายตัวอย่างท่ีเหลือมาทดสอบเพ่ือหาว่าเป็นแอนไอออนชนิดใด
ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนให้ทําการทดลองข้อท่ี 
3.  นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

การทดสอบหาแคทไอออนในสารตัวอย่าง 
นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  เติม  3 M  HCl  

ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน  แสดงว่ามีแคทไอออนหมู่  I  นําสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพ่ือ

ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึน  ให้นํามาเติม  conc. HCl  8 – 10  หยด  และ  
หยด  เขย่าหลอดแล้วนําไปอุ่นในน้ําเดือด  ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน  แสดงว่ามีแคทไอออนในหมู่  

วิเคราะห์หาชนิดของแคทไอออนหมู่ II 
ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนในข้อ  1  และ  2   ให้นําสารตัวอย่างจํานวน  

Cl  5 – 6  หยด  และ  conc. NH3  จนสารละลายเป็นเบส  จากนั้นเติม  
หยด  เขย่าหลอดทดลอง  ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน  แสดงว่ามีแคทไอออนหมู่ 

อออนหมู่ III 
ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนในข้อ  1 , 2  และ  3  ให้นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  

4Cl  10  หยด  และ  6 M  NH3  ลงไปทีละหยด  จนสารละลายเป็นเบสจึงเติม  
หยด  เขย่าหลอดแล้วนําไปอุ่นในน้ําร้อน (อุณหภูมิ  50 – 

ตะกอนเกิดข้ึนแสดงว่ามีแคทไอออนหมู่  IV  จากนั้นนําสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพ่ือหาแคทไอออนหมู่ 
ถ้าสารละลายตัวอย่างไม่ตกตะกอนกับรีเอเจนต์ในข้อ 1 – 4   ให้นําไปทดสอบแคทไอออนหมู่  

โดยการทดสอบสีของเปลวไฟว่าเป็น  Na+ หรือ  K+  และทดสอบ  NH4
+  ด้วยกระดาษลิตมัส

การทดสอบหาแอนไอออนในสารตัวอย่าง 
นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลอง  เติม  0.1 M  Ba(NO

หยด  พร้อมท้ังเขย่าหลอดทดลอง  ถ้ามีตะกอนสีขาวเกิดข้ึน 
แสดงว่ามีแอนไอออนเป็น  SO4

2- ,  PO4
3-  หรือ  CO3

2-  
นําสารละลายตัวอย่างมาทดสอบเพ่ือหาชนิดแอนไอออน 

ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนให้ทําการทดลองข้อท่ี 2 ต่อไป 
นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอดทดลองเติม  6 M  HNO

3  5  หยด  เขย่าหลอดทดลอง  ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน 
แสดงว่ามีแอนไอออนเป็น  Cl-, Br-, I-  หรือ  SCN- 
นําสารละลายตัวอย่างท่ีเหลือมาทดสอบเพ่ือหาว่าเป็นแอนไอออนชนิดใด

ถ้าไม่มีตะกอนเกิดข้ึนให้ทําการทดลองข้อท่ี 3 ต่อไป 
นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  15 – 20  หยด  มาทดสอบหา  NO3

- 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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3 M  HCl  ลงไปทีละหยด  
นําสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพ่ือ

หยด  และ  10 %  CH3CSNH2  8 – 
ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน  แสดงว่ามีแคทไอออนในหมู่  II  จากนั้น

ให้นําสารตัวอย่างจํานวน  10  หยด  ใส่ลงในหลอด
จนสารละลายเป็นเบส  จากนั้นเติม  0.2 M  

ถ้ามีตะกอนเกิดข้ึน  แสดงว่ามีแคทไอออนหมู่ III  นําสารตัวอย่างไป

ให้นําสารละลายตัวอย่างจํานวน  20  หยด  ใส่ลงใน
ลงไปทีละหยด  จนสารละลายเป็นเบสจึงเติม  

 60 องศาเซลเซียส)  ถ้ามี
จากนั้นนําสารตัวอย่างไปวิเคราะห์เพ่ือหาแคทไอออนหมู่ IV 

ให้นําไปทดสอบแคทไอออนหมู่  V  
ด้วยกระดาษลิตมัส 

0.1 M  Ba(NO3)2  ลงไปที

6 M  HNO3  จนสารละลาย

นําสารละลายตัวอย่างท่ีเหลือมาทดสอบเพ่ือหาว่าเป็นแอนไอออนชนิดใด 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการทําปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน
และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก ฉ 
แบบฟอร์มการเบิกจ่าย 

การเตรียมความพร้อมในการทําปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 

ข้าพเจ้า    
สาขาวิชา   ชั้นปี
มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้วของส่วนงานเคมี ชั้น 

�การเรียนการสอนวิชา  

�งานวิจัย เรื่อง   
รายการอุปกรณ์ท่ียืม 

ท่ี รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  

สถานท่ีใช้   
อุปกรณ์รายการดังกล่าวมาคืน ในวันท่ี
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรายการท่ีขอยืม  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม
ข้าพเจ้าไม่คืนรายการท่ีตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวงถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
ลงชื่อ 

( ..........................................................
ผู้ยืม 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

สภาพของอุปกรณ-์เครื่องแก้วหลังการยืม
�ความสะอาด 

�จํานวนครบถ้วน 

�ชํารุด เสียหาย  
�อ่ืน ๆ   

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการทําปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน
และแอนไอออนบางชนิดในสารละลาย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้ว 
     วันท่ี 

  ตําแหน่ง� อาจารย์   � นักศึกษา
ชั้นปี  รหัสประจําตัว   โทร 

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้วของส่วนงานเคมี ชั้น 1 อาคาร 7 เพ่ือใช้สําหรับ

      

      

 จํานวน ท่ี รายการ
   
   
   
   
   
   
   
   

   และเม่ือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว  ข้าพเจ้าจะนํา
อุปกรณ์รายการดังกล่าวมาคืน ในวันท่ี     ด้วยความเรียบร้อย  หากมี
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรายการท่ีขอยืม  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม
ข้าพเจ้าไม่คืนรายการท่ีตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวงถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ลงชื่อ 
..........................................................) (..............................................................

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย

ลงช่ือ   
ว/ด/ป  

ลงช่ือ   
ว/ด/ป  

เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบ

เครื่องแก้วหลังการยืม 

  . 

 . 

การเตรียมความพร้อมในการทําปฏิบัติการปฏิกิริยาเคมีของแคตไอออน 
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เดือน  พ.ศ.  

นักศึกษา� เจ้าหน้าท่ี 
        . 

เพ่ือใช้สําหรับ 

         

   . 

รายการ จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเม่ือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว  ข้าพเจ้าจะนํา
ด้วยความเรียบร้อย  หากมี

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรายการท่ีขอยืม  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม และหาก
ข้าพเจ้าไม่คืนรายการท่ีตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวงถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี 

..............................................................) 
ารย์ท่ีปรึกษาวิจัย 

 

 ผู้ให้ยืม 

 . 

 ผู้ให้ยืม 

 . 

ผู้รับผิดชอบ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  
 

 

ข้าพเจ้า    
สาขาวิชา   ชั้นปี
มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้วของส่วนงานเคมี ชั้น 

�การเรียนการสอนวิชา  

�งานวิจัย เรื่อง   
รายการสารเคมี 

ท่ี รายการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สถานท่ีใช้   
สารเคมีรายการดังกล่าวมาคืน ในวันท่ี
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรายการท่ีขอยืม  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม และหาก
ข้าพเจ้าไม่คืนรายการท่ีตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวง
ลงช่ือ 

(............................................................
ผู้ยืม 

สําหรับเจ้าหน้า

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการวิเคราะห์แคตไอออน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วันท่ีเริ่มใช้ :  

 
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายสารเคมี 

     วันท่ี 

  ตําแหน่ง� อาจารย์   � นักศึกษา
ชั้นปี  รหัสประจําตัว   โทร 

มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้วของส่วนงานเคมี ชั้น 1 อาคาร 7 เพ่ือใช้สําหรับ

      

      

จํานวน ท่ี รายการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   และเม่ือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว  ข้าพเจ้าจะนํา
สารเคมีรายการดังกล่าวมาคืน ในวันท่ี     ด้วยความเรียบร้อย  หากมี
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรายการท่ีขอยืม  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม และหาก
ข้าพเจ้าไม่คืนรายการท่ีตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดีรับการทวงถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ลงช่ือ 
............................................................) (.............................................................

อาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย

ลงช่ือ    ผู้ให้ยืม 

ว/ด/ป   . 

ลงช่ือ    ผู้ให้ยืม 

ว/ด/ป   . 

เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์แคตไอออน-แอนไอออน 
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เดือน  พ.ศ.  

นักศึกษา� เจ้าหน้าท่ี 
        . 

เพ่ือใช้สําหรับ 

         

   . 

รายการ จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเม่ือสิ้นสุดการใช้งานแล้ว  ข้าพเจ้าจะนํา
ด้วยความเรียบร้อย  หากมี

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับรายการท่ีขอยืม  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสม และหาก
ถามจากผู้รับผิดชอบในทุกกรณี 

.............................................................) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย 
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