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การปฏิบัติการการสร้างชุดตรวจสอบหาสารพษิ 

ที�ปนเปื� อนในอาหาร 
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กลุ่มสารพษิที�จะปฏิบัตกิารสร้างชุดตรวจสอบและตรวจสอบ 

 

1. นํ�ายาดองศพ  หรือสารฟอร์มาลนี 

2. สารบอแรกซ์ 

3. สารฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ 

4. สารกนัรา หรือกรดซาลซิิลกิ 
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การทดลองที� 1 

การสร้างชุดตรวจสอบหาสารฟอร์มาลนี 

วตัถุประสงค์  

1.  เพื�อศึกษาวธีิการสร้างชุดตรวจสอบหาสารฟอร์มาลีนดว้ยตนเองได ้

2. สามารถนาํชุดตรวจสอบที�ไดจ้ากการสร้างไปตรวจสอบหาสารฟอร์มาลีนจากอาหารต่างๆ ได ้

หลกัการ 

 สารฟอร์มาลีน  หรือสารละลายฟอร์มลัดีไฮด์ ในวงการแพทย์เรียกว่า  นํ4 ายาดองศพ  หมายถึง

สารละลายที�ประกอบดว้ยแก๊สฟอร์มลัดีไฮด์ ประมาณร้อยละ 37  ละลายในนํ4 าและมีเมทานอลปนอยู่

ประมาณร้อยละ 10-15  มีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี แต่มีกลิ�นฉุนเฉพาะตวั ใชเ้ป็นนํ4 ายาดองศพ ใช้

ในทางการแพทยใ์นความเขม้ขน้ต่าง ๆ กนัไปตั4งแต่ร้อยละ 10 ขึ4นไป ซึ� งขึ4นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใช้

เป็นหลกั เช่นฆ่าเชื4อโรค (Gemicide) และฆ่าเชื4อรา (Funicide) และเป็นนํ4 ายาดองศพ ในทางอุตสาหกรรมได้

หลายอยา่งไม่วา่จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ พลาสติก สิ�งทอ และใชใ้นการรักษาผา้ไม่ให้ยบัยน่มีพ่อคา้

บางคนนาํฟอร์มาลีนไปใชใ้นทางที�ผิด คือ ผสมอาหาร โดยเขา้ใจวา่ช่วยทาํให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสีย

ง่ายและเก็บรักษาไดน้านซึ�งส่วนใหญ่จะใชก้บัอาหารที�เน่าเสียง่านเช่น ผกัสดชนิดต่างๆอาหารทะเลสด และ

เนื4อสัตว ์เป็นตน้ 

 สารฟอร์มาลีนจะมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทยเ์ท่านั4นจะนาํมาใส่อาหารเพื�อ

รักษาสภาพอาหารใหส้ดไม่ได ้กระทรวงสาธารณสุขจึงกาํหนดให้สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีน 

เป็นวตัถุห้ามใชใ้นอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที� 151 (พ.ศ.2536) แห่งพระราชบญัญติั 

อาหาร พ.ศ. 2522 ผูใ้ชส้ารนี4กบัอาหารหรือทาํให้อาหารนั4นเกิดพิษภยัต่อผูบ้ริโภค จดัเป็นการผลิตจาํหน่าย

อาหารที�ไม่บรสุทธิR และถา้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพบสารดงักล่าว จะตอ้งถูกดาํเนนการ

ตามกฎหมายอาจตอ้งโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ 
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  อนัตรายจากการบริโภคอาหารที�ปนเปื� อนสารฟอร์มาลีน 

 การบริโภคสารละลายนี4 โดยตรง จะเกิดอาการเป็นพิษโดยเฉียบพลนั ซึ� งอาการมีตั4งแต่ปวดทอ้ง

อยา่งรุนแรงอาเจียน อุจจาระร่วง หมกสติ และตายในที�สุด ถา้บริโภคประมาณ 60-90 ml จะเป็นผลให้การ

ทาํงานของตบั ไต หวัใจ และสองเสื�อมลง และก่อใหเ้กิดอาการปวดแสบปวดทอ้งอยา่งรุนแรง ที�ปากและคอ 

 สารละลายของฟอร์มาลีนที�มีความเขม้ขน้ 150-5,000 mg/kg เมื�อสัมผสัจะทาํใหเ้กิดระคายเคือง และ

ปวดแสบปวดร้อนที�ปากและคอ ผูที้�มีความไวต่อสารนี4 จะแสดงอาการปวดศีรษะ หายใจติดขดั แน่นหนา้อก 

การสัมผสักบัสารละลายฟอร์มาลีนที�มีความเขม้ขน้ร้อยละ 2-3 mg/kg จะทาํใหเ้กิดระคายเคืองที�ตา จมูก และ

คอ และที�ระดบั 10-20 mg/kg จะทาํให้เกิดอาการปวดแสบร้อนอยา่งรุนแรงที�ปากและคอ พร้อมกบัมีอาการ

ไอ 

 คําแนะนําสําหรับผู้จําหน่ายผู้บริโภคเกี�ยวกบัสารฟอร์มาลีน 

 ข้อแนะนําสําหรับผู ้ที�จ ําหน่ายฟอร์มาลีนสถานที� เก็บรักษาจะต้องมีอากาศถ่านเทได้สะดวก 

แก๊สฟอร์มาลีนที�ระเหยขึ4นมาเมื�ออยู่สถานที�จาํกดัอาจจะระเบิดได ้และยงัมีผลกระทบต่อคนที�ตอ้งสูดดม

แก๊สนี4 เขา้สู่ร่างกาย ถา้สัมผสัฟอร์มาลีนแลว้เกิดอาการระคายเคืองใหล้า้งดว้ยสบู่และนํ4าเปล่ามากๆ 

 คาํแนะนาํในการเลือกซื4ออาหารให้ปลอดภยัจากสารฟอร์มาลีนการดมกลิ�นถา้มีการปนเปื4 อนสาร

ฟอร์มาลีนมากจะทาํให้อาหารนั4นมีกลิ�นฉุนสามารถดมกลิ�นไดแ้ละรู้สึกแสบจมูกเลือกผกัและอาหารทะเล

ต่างๆ ที�มีสภาพไม่สดมากเกินไป เมื�อซื4ออาหารมาแลว้ควรลา้งนํ4 าสะอาดหลายๆ ครั4 งเพื�อให้สารละลายทิ4ง

ไปกบันํ4าและสามารถลดปริมาณสารพิษลงได ้

อปุกรณ์การทดลอง 

1. ขวดพลาสติก ขนาด 30 ml    4   ใบ 

2. ถว้ยยาพลาสติก ขนาด 30 ml    1  ใบ 

3. พลาสเตอร์ปิเปตพลาสติก ขนาด 1 ml   2  อนั 

4. กระบอกตวงพลาสติก ขนาด 10 ml   1  อนั 

5. บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 50  ml   1  ใบ 

6. ขวดนํ4ากลั�น      1  อนั  
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สารเคม ี

1. สารละลายฟีนิลไฮดราซีนไฮโดรคลอไรด ์ 10%  10 ml 

2. สารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต 10 % 10 ml 

3. สารละลาย conc. HCl    10  ml 

4. สารละลายฟอร์มาลีน  20 %    10 ml 

5. เอทานอล      5  ml 

วธีิการทดลอง 

1.  การเตรียมสารละลาย  

 1.  สารละลายฟีนิลไฮดราซีนไฮโดรคลอไรด์  10% เตรียมโดยชั�ง 1 กรัมเติมนํ4 า 5 ml และเอทานอล 

5 ml  เป็นสารหมายเลข 1 

 2.  สารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต 10 % เตรียมโดยชั�ง 1 กรัมเติมนํ4 า 10 ml เป็น

สารหมายเลข 2 

 3.  สารละลาย conc. HCl  เป็นสารหมายเลข 3  

 4.  สารละลายฟอร์มาลีน  20 %  เตรียมโดยใชป้ริมาตรสารฟอร์มาลีน 2 ml  เติมนํ4า 8 ml เป็นสาร

หมายเลข 4 

2.  การตรวจสอบ 

 1.  ถา้ตวัอยา่ง 

      1.1  เป็นของเหลว เทนํ4าแช่อาหารลงในถว้ยพลาสติก  ประมาณ 5 ml 

                   1.2  หากตวัอยา่งแหง้ไม่มีนํ4า ใชน้ํ4าสะอาดประมาณ  5 ml  ลา้งตวัอยา่งนาํนํ4าใส่ลงในถว้ย

พลาสติก  

 2.  ใช้หลอดหยดดูดนํ4 ายาจากขวดสารหมายเลข 1 ประมาณ 1 ml ใส่ลงในถว้ยพลาสติกที�มีนํ4 าแช่

อาหารตวัอยา่ง พร้อมคนใหเ้ขา้กนั 

 3.  ใชห้ลอดหยดดูดนํ4ายาจากขวดสารหมายเลข 2 ประมาณ 1 ml ใส่ลงในถว้ยพลาสติกในขอ้ 2  

พร้อมคนให้เขา้กนั 

 4. ใชห้ลอดหยดดูดนํ4ายาจากขวดสารหมายเลข 3 ประมาณ 1 ml ใส่ลงในถว้ยพลาสติกในขอ้ 3  

พร้อมคนให้เขา้กนั 
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 5.  สังเกตสีของสารละลาย ถา้สารละลายเป็นสีชมพ ูถึงสีแดง แสดงวา่มีสารฟอร์มาลีนปนอยู ่

 6.  ทดลองเปรียบเทียบกบัสารลายฟอร์มาลีนหรือสารหมายเลข 4โดยใชส้ารละลายฟอร์มาลีน สาร

หมายเลข 4 แทนนํ4าแช่จากอาหารตวัอยา่งแลว้ทดลองซํ4 าตามขอ้ที� 1-5 

 

 

 

(1) ใส่สารหมายเลข 1 1 ml 

 

 

สีชมพถึูงแดงแสดงวา่มี      นํ4 า 5 ml มาลา้งตวัอยา่ง                      (2) ใส่สารหมายเลข 2  1 ml 

 

 

(3) ใส่สารหมายเลข 3  1 ml 

 

แผนผงัการทดลอง 
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บันทกึผลการทดลอง 

 สารที�ต้องการตรวจสอบ 

สารตัวอย่างที� 1 สารตัวอย่างที� 2 สารตัวอย่างที� 3 สารตัวอย่างที� 4 สารละลายฟอร์มาลนี 

สารละลาย

หมายเลข 1 + 

สารละลาย

หมายเลข 2 +

สารละลาย

หมายเลข 3 

     

 

สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที� 2 

การสร้างชุดตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ 

วตัถุประสงค์  

1.  เพื�อศึกษาวธีิการสร้างชุดตรวจสอบหาสารบอแรกซ์ดว้ยตนเองได ้

2. สามารถนาํชุดตรวจสอบที�ไดจ้ากการสร้างไปตรวจสอบหาสารบอแรกซ์จากอาหารต่างๆ ได ้

หลกัการ 

 สารบอแรกซ์ นิยมเรียกวา่ นํ4าประสานทอง สารขา้วตอก ผงกนับูด ผงเนื4อนิ�ม  เม่งเซ  หรือเพง่เซ มี

ชื�อทางวทิยาศาสตร์ คือ โซเดียมโบเรต (Sodium Borate) มีลกัษณะสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ�น ละลายนํ4าไดดี้ 

 ประโยชน์ของบอแรกซ์ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น 

1. อุตสาหกรรมทาํแกว้ เพื�อให้แกว้มีความทนต่อความร้อน 

2. เป็นนํ4าประสานในการเชื�อมทอง 

3. ผสมในแป้งทาตวั เป็นสารหยดุย ั4งการเจริญเติบโตของเชื4อรา 

4. ใชท้าํอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 การเจือปนของบอแรกซ์ในอาหาร การเจือปนสารบอแรกซ์ในอาหารเพื�อให้อาหารกรุบกรอบ หรือ

เหนียว ช่วยยดือายขุองอาหารได ้อาหารที�พ่อคา้แม่คา้นิยมใส่สารบอแรกซ์ไดแ้ก่ ลูกชิ4นเดง้ แหนม หมูยอ ไก่

บด ปลาบด ทอดมนั ไส้กรอก เครื�องในสัตว ์แป้งชุบ หวัผกักาดเคม็ มะม่วงดอง ผกัดอง ลอดช่อง รวมมิตร 

ทบัทิมกรอบ 

 อนัตรายจากการบริโภคอาหารที�ปนเปื� อนสารบอแรกซ์ 

 พิษของสารบอแรกซ์ เกิดได ้2 กรณี คือ 

1. แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื�นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ หงุดหงิด 

ผวิหนงัอกัเสบ ผมร่วง บางรายรุนแรงถึงขั4นเสียชีวติ 

2. แบบเรื4 อรัง จะมีอาการอ่อนเพลีย เบื�ออาหาร นํ4 าหนกัลด ผิวหนงัแห้งอกัเสบ ตบัและไตอกัเสบ 

หนงัตาบวม เยื�อตาอกัเสบ ระบบสืบพนัธ์เสื�อมสมรรถภาพ 
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 วธีิหลกีเลี�ยงอนัตรายจากสารบอแรกซ์ 

1. ผูบ้ริโภคควรสังเกตอาหารที�สดผดิปกติจากธรรมชาติ เก็บไดห้ลายวนัโดยไม่บูดเน่า 

2. อาหารที�มีลกัษณะ กรอบ เดง้ 

3. อาหารที�คงรูปไดน้านผดิปกติ 

4. ไม่ควรซื4อเนื4อบดสาํเร็จ ควรซื4อเป็นชิ4นมาบดหรือสับเอง 

5. เนื4 อสัตว์ที�ซื4 อมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดก่อนนําไปหั�นหรือสับเพื�อลดปริมาณสาร        

บอแรกซ์ 

6. ถา้จะซื4ออาหารสดควรซื4อจากร้านที�มีป้านเครื�องหมาย อาหารปลอดภยั (Food Safety) เพราะ

เป็นร้านที�ตรวจสอบแลว้ไม่พบสารพิษทุกชนิด ซื4อรับประทานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 กฎหมายกาํหนด  

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที� 151 (พ.ศ. 2536) กาํหนดใหบ้อแรกซ์เป็นสารที�หา้มใชใ้น

อาหาร ผูฝ่้าฝืนมีโทษใหป้รับไม่เกิน 20,000 บาท 

 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2544 กาํหนดบอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลากต้องมี 

ขอ้ความ “บอแรกซ์อนัตราย อาจทาํให้ไตวาย ห้ามใช้ในอาหาร” ถ้าไม่มีฉลาก หรือมีฉลากตาการแสดง

ฉลากไม่ถูกตอ้ง ระวางโทษ จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ถา้เป็นการกระทาํของ

ผูผ้ลิต หรือผูส้ั�ง หรือนาํเขา้ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 

อปุกรณ์ 

1.  อุปกรณ์การสร้างชุดตรวสอบ 

1. ขวดพลาสติก ขนาด 30 ml    2   ใบ 

2. ถว้ยยาพลาสติก ขนาด 30 ml    1  ใบ 

3. พลาสเตอร์ปิเปตพลาสติก ขนาด 1 ml   2  อนั 

4. กระบอกตวงพลาสติก ขนาด 10 ml   1  อนั 

5. บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 50  ml   1  ใบ 

6. กระดาษกรอง     1  แผน่  

7. ขวดนํ4ากลั�น      1  อนั   
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2.  อุปกรณ์การตรวจสอบ 

 1.  มีด       1  อนั 

 2.  กระจกนาฬิกา     1  อนั 

 3.  ถว้ยกระเบื4อง      1  อนั 

สารเคม ี

1. สารเคอร์คูมิน หรือ สารจากขมิ4น10  %   10  ml 

2. สารละลายโซเดียม บอเรต  1 %   10  ml 

วธีิการทดลอง 

1. การเตรียมสารละลาย 

1. เตรียมสารละลายสารเคอร์คูมิน หรือ สารจากขมิ4น   10 % เตรียมจากสารเคอร์คูมิน 1 กรัม เติม 

นํ4า  10 ml เป็นสารหมายเลข 1 

2. เตรียมกระดาษขมิ4น ตดักระดาษกรองขนาด 1 × 5 เซ็นติเมตร  จาํนวน 5 แผ่น ชุบสาร

หมายเลข 2   แลว้นาํไปตากใหแ้หง้ 

3. เตรียมสารละลายโซเดียมบอเรต  1 %  เตรียมจากเตรียมสารโซเดียมบอเรต  0.1 กรัมเติมนํ4า    

10 ml  เป็นสารหมายเลข 2 

2.  การตรวจสอบ 

1. สับตวัอยา่งอาหารที�ตอ้งการทดสอบใหเ้ป็นชิ4นเล็ก ๆ เท่าหวัไมขี้ดไฟ 

2. ตกัตวัอยา่ง 1  ชอ้น   ใส่ถว้ยยา 

3. เติมนํ4ายาสารละลายหมายเลข 1 ลงบนตวัอยา่งจนแฉะ คนใหเ้ขา้กนั 

4. จุ่มกระดาษขมิ4นลงไปใหเ้ปียกครึ� งแผน่ 

5. นาํกระดาษขมิ4นไปตากแดดหรือผึ�งลมจนแหง้ 

6. ดูสีของกระดาษขมิ4น ถา้กระดาษขมิ4นเปลี�ยนเป็นสีแดง แสดงวา่อาหารนั4นมีสารบอแรกซ์

ปนเปื4 อนอยู ่ถา้กระดาษขมิ4นไม่เปลี�ยนสี แสดงวา่เป็นอาหารปลอดภยัจากบอแรกซ์ 

7. ทดสอบเปรียบเทียบกบัสารละลายโซเดียมบอเรต 1 % หรือสารหมายเลข 3 ทาํซํ4 าตามขอ้ 1-6 
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                           (1)   สารหมายเลข 1            (2)  สารตวัอยา่ง + สารหมายเลข 1 จนแฉะ 

 

 

 

            (3)   จุ่มกระดาษขมิ4น     (4) กระดาษขมิ4นมีสีส้มแสดงวา่มี

      

แผนผงัการทดลอง 

บันทึกผลการทดลอง 

 สารที�ต้องการตรวจสอบ 

สารตัวอย่างที� 1 สารตัวอย่างที� 2 สารตัวอย่างที� 3 สารตัวอย่างที� 4 สารละลายหมายเลข 2 

สารละลาย

หมายเลข 1 

และจุ่มด้วย

กระดาษขมิ�น

ครึ�งแผ่น แล้ว

ตากให้แห้ง 
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สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที� 3 

การสร้างชุดตรวจสอบหาสารฟอกขาว 

วตัถุประสงค์  

1.  เพื�อศึกษาวธีิการสร้างชุดตรวจสอบหาสารฟอกขาวดว้ยตนเองได ้

2. สามารถนาํชุดตรวจสอบที�ไดจ้ากการสร้างไปตรวจสอบหาสารฟอกขาวจากอาหารต่างๆ ได ้

หลกัการ 

 สารฟอกขาว หรือสารโซเดียมไฮโดรซลัไฟต์ (Sodium Hydrosulfite) หรือผงซกัมุง้ เป็นสารเคมี 

ที�ใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห อวน มุง้ นําสารเคมีนี4 ไปฟอกให้เส้นใยขาวสวย  แม่ค้าได้นําสาร 

ชนิดนี4ไปแช่อาหาร เพื�อใหอ้าหารมีสีขาวใสน่ารับประทานและดูใหม่อยูเ่สมอ ซึ� งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 คุณสมบัติของสารฟอกขาว 

1. มีคุณสมบติัในการยบัย ั4งการเปลี�ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีนํ4 าตาลเมื�ออาหารนั4นถูกความร้อน

ในกระบวนการผลิตหรือถูกหั�นตดัแลว้วางทิ4งไว ้

2. ยบัย ั4งการเจริญเติบโตของยสีต ์รา บกัเตรี สารเคมีที�นิยมใชเ้ป็นสารกลุ่มซลัไฟต ์ไดแ้ก่ซลัเฟอร์

ไดออกไซด์ โซเดียมหรือโปแตสเซียมซัลไฟต์ โซเดียมหรือโปแตสเซียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมหรือ

โปแตสเซียมไบซลัไฟต ์

 การเจือปนของสารฟอกขาวในอาหาร 

 อุตสาหกรรมอาหารใชเ้ป็นวตัถุกนัเสียในลูกกวาด วุน้เส้น ไวน์ เบียร์ จากคุณสมบติัในการยบัย ั4งการ

เปลี�ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีนํ4 าตาล อาหารที�พบการปนเปื4 อนสารฟอกขาว ได้แก่ นํ4 าตาลมะพร้าว 

หน่อไมด้อง ทุเรียนกวน นํ4าแช่ผกัผลไมเ้ช่นถั�วงอก ขิงฝอย กระทอ้น 

 อนัตรายของสารฟอกขาวต่อผู้บริโภค 

1.  เมื�อสัมผสัสารฟอกขาวโดยตรงจะทาํใหผ้ิวหนงัอกัเสบ เป็นผื�นแดง 

2. ถา้บริโภคเขา้ไป จะทาํใหอ้กัเสบในบริเวณที�สัมผสัอาหาร เช่น ปาก คอ กระเพาะอาหาร 

3. เกิดอาการปวดหลงั ปวดศีรษะ อาเจียน แน่นหนา้อก หายใจไม่สะดวก ความดนัโลหิตตํ�าลงอยา่ง

รวดเร็ว 
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4. หากบริโภคเกิน 30 กรัม จะทําให้ถ่ายเป็นเลือด ชัก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย 

และเสียชีวติในที�สุด 

อปุกรณ์การทดลอง 

1. ขวดพลาสติก ขนาด 30 ml    2   ใบ 

2. ถว้ยยาพลาสติก ขนาด 30 ml    1  ใบ 

3. พลาสเตอร์ปิเปตพลาสติก ขนาด 1 ml   2  อนั 

4. กระบอกตวงพลาสติก ขนาด 10 ml   1  อนั 

5. บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 50  ml   1  ใบ 

6. ขวดนํ4ากลั�น      1  อนั  

สารเคม ี

1.  สารละลายโซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์ 10 %  10  ml 

2. สารละลายคอบเปอร์ซลัเฟต 10 %   10 ml  

วธีิการทดลอง 

1.  การเตรียมสารละลาย 

 1.   เตรียมสารละลายโซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์ 10 % เตรียมโดยชั�ง โซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์ 1  กรัม 

เติมนํ4า  10  ml  เป็นสารหมายเลข 1 

 2.  เตรียมสารละลายคอบเปอร์ซลัเฟต 10 %  เตรียมโดยชั�งคอบเปอร์ซลัเฟต  1  กรัม เติมนํ4า  10  ml 

เป็นสารหมายเลข 2 

2.  การตรวจสอบ 

 1.  นาํตวัอยา่งใส่ในถว้ยตวงยาโดย 

                   1.1  ตวัอยา่งของเหลว เทตวัอยา่งแช่ผกัผลไมล้งในถว้ย 5 ml 

      1.2  ตวัอย่างเป็นของแข็ง  ตกัมาครึ� งช้อนชา  ใส่ในถว้ยเติมนํ4 าสะอาดประมาณ 10  ml บด

ตวัอยา่งใหแ้ตก 

     1.3  หยดสารละลายหมายเลข 2 ประมาณ 1 ml เข่าให้เขา้กนั สังเกตสีของสารละลาย ถา้สารมีสี 

เทา ดาํ แสดงวา่มีสารฟอกขาว  ถา้สารละลายมีสีฟ้าอ่อน  แสดงวา่ไม่มีสารฟอกขาว 
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    1.4  ทดสอบเปรียบเทียบสารฟอกขาวคือนาํสารละลายหมายเลข 1 ผสมกบัสารละลายหมายเลข 2 

 

 

 

             ถา้มีสีเทา-ดาํแสดงวา่มี   (1) ตวัอยา่งของเหลว 5 ml 

 

                                                                                                                (2)   สารหมายเลข 2  1 ml 

 

                         ถา้มีสีเทา-ดาํแสดงวา่มี   (1) ตวัอยา่งของแขง็+ นํ4า 10 ml 

แผนผงัการทดลอง 

บันทึกผลการทดลอง 

 สารที�ต้องการตรวจสอบ 

สารตัวอย่างที� 1 สารตัวอย่างที� 2 สารตัวอย่างที� 3 สารตัวอย่างที� 4 สารหมายเลข 1 

สารหมาย  

เลข 2 
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สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที� 4 

การสร้างชุดตรวจสอบหาสารกนัรา 

วตัถุประสงค์  

3.  เพื�อศึกษาวธีิการสร้างชุดตรวจสอบหาสารกนัราดว้ยตนเองได ้

4. สามารถนาํชุดตรวจสอบที�ไดจ้ากการสร้างไปตรวจสอบหาสารกนัราจากอาหารต่างๆ ได ้

หลกัการ 

 สารกนัรา  หรือสารกนับูด รู้จกัในนามกรดซาลิซิลิค เป็นกรดที�มีอนัตรายต่อร่างกายมาก พบว่า

ผูผ้ลิตบางรายนาํมาใส่อาหาร เพื�อเป็นสารกนัเสียในอาหารแห้งและอาหารหมกัดอง เพื�อป้องกนัเชื4อราขึ4น

และใหเ้นื4อของผกัผลไมที้�ดองคงสภาพเดิมน่ารับประทาน ไม่เละง่าย  

 อาหารที�ตรวจพบสารกนัรา มีดงันี4  

1.  อาหารตากแหง้  เช่น ปลาแหง้ กุง้แหง้ เนื4อแหง้ หอมแห้ง กระเทียมแหง้ 

2. อาหารหมกัดองทุกชนิด เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง พุทราดอง มะดนัดอง ผกัดอง  

 อนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

1 เมื�อบริโภคเขา้ไปหากมีลกัษณะอาการเฉียบพลนั ทาํใหห้ายใจลึกถี�ผดิปกติและทาํใหส้มดุล

ความเป็นกรด-ด่างของร่างกายเสียไป 

2 แต่ถา้บริโภคในจาํนวนนอ้ยจะมีอาการปาก คอไหม ้หายใจถี� อาเจียน หูอื4อ อาการปานกลางจะ

หายใจถี�มาก มีอาการง่วงซึม ขี4ตกใจ  เพอ้คลั�ง เหงื�อออกมาก 

3 ถา้บริโภคเขา้ไปมากๆ จะมีอาการชกั หมดสติ ผวิหนงัเป็นสีเขียวเนื�องจากขาดออกวิเจน โลหิต

เป็นพิษ  

4 ถา้หากมีลกัษณะอาการเรื4 อรัง ไดแ้ก่ หูอื4อ มีเลือดออกในกระเพาะหรือไต มีแผลในกระเพาะ

อาหารนํ4าหนกัลด จิตใจเสื�อมลง ผวิหนงัพุพอง 
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อปุกรณ์การทดลอง 

1. ขวดพลาสติก ขนาด 30 ml    2   ใบ 

2. ถว้ยยาพลาสติก ขนาด 30 ml    2  ใบ 

3. พลาสเตอร์ปิเปตพลาสติก ขนาด 1 ml   2  อนั 

4. กระบอกตวงพลาสติก ขนาด 10 ml   1  อนั 

5. บีกเกอร์พลาสติก ขนาด 50  ml   1  ใบ 

6. ขวดนํ4ากลั�น      1  อนั  

สารเคม ี

1. สารละลายซาลิซิลิค    10%     10 ml 

2. สารละลายเฟอร์ริคคลอไรด ์   10 %   10 ml 

3. เอทานอล      5  ml 

วธีิการทดลอง 

1.  การเตรียมสารละลาย  

 1.  สารละลายเฟอร์ริคคลอไรด ์10 % เตรียมโดยชั�ง 1 กรัมเติมนํ4า 10 ml เป็นสารหมายเลข 1 

2.  สารละลายซาลิซิลิค  10% เตรียมโดยชั�ง 1 กรัมเติมนํ4า 5 ml และ เอทานอล 5 ml เป็นสาร

หมายเลข 2 

2.  การตรวจสอบ 

 1.  ถา้ตวัอยา่ง 

      1.1  เป็นของเหลว เทนํ4าแช่อาหารลงในถว้ยพลาสติก  ประมาณ 5 ml 

                   1.2  หากตวัอยา่งแหง้ไม่มีนํ4า ใชน้ํ4าสะอาดประมาณ  5 ml  ลา้งตวัอยา่งนาํนํ4าใส่ลงในถว้ย

พลาสติก  

 2.  ใชห้ลอดหยดดูดนํ4ายาจากขวดสารหมายเลข 1 ประมาณ 1 ml ใส่ลงในถว้ยพลาสติกที�มีนํ4าแช่

อาหารตวัอยา่ง พร้อมคนใหเ้ขา้กนั 

 3.  สังเกตสีของสารละลาย ถา้สารละลายเป็นสีม่วง ถึงสีดาํ แสดงวา่มีสารกนัราปนอยู ่

 6.  ทดลองเปรียบเทียบกบัสารหมายเลข 2 แทนนํ4าแช่จากอาหารตวัอยา่งแลว้ทดลองซํ4 าตามขอ้ที� 2-3 
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             ถา้มีสีเทา-ดาํแสดงวา่มี   (1) ตวัอยา่งของเหลว 5 ml 

 

                                                                                                                (2)   สารหมายเลข 2  1 ml 

 

                         ถา้มีสีเทา-ดาํแสดงวา่มี   (1) ตวัอยา่งของแขง็+ นํ4า 5  ml 

แผนผงัการทดลอง 

บันทึกผลการทดลอง 

 สารที�ต้องการตรวจสอบ 

สารตัวอย่างที� 1 สารตัวอย่างที� 2 สารตัวอย่างที� 3 สารตัวอย่างที� 4 สารหมายเลข2 

สารละลาย

หมายเลข 1  
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สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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