เทคนิคการเตรียมสารละลาย
(Solution Preparation Technique)
นางสาวชมภูนุช พิมพทอง
นักวิชาการสิง่ แวดลอมปฏิบัติการ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
การเตรียมสารละลายเปนกิจกรรมที่จําเปนอยางมากตอการปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ ทั้งดาน
การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และการวิเคราะหดวยวิธีทางเคมีที่เปนพื้นฐานบุคลากร
ปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของในการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ จะตองมีความรูความเขาใจ และมี
ทักษะเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายชนิดตางๆ การจัดเก็บ และการเลือกใชเครื่องมือในการเตรียมเพื่อให
เกิดความมั่นใจในความถูกตองแมนยําตามมาตรฐานสากล และสงผลใหผลการวัดนาเชื่อถือ

• เทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการเตรียมสารละลาย
1. การเลือกใชอุปกรณสําหรับงานในหองปฏิบัติการ
1.1 เครื่องมือ อุปกรณ ตองมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
1.1.1 เครื่องมือ อุปกรณ ตรงตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน เชน งานที่ตองการ
ความแมนยําสูงก็ตองใชเครื่องมือ อุปกรณที่มีความถูก ตองแมนยํา สูงตามไป
ดวย และสามารถตรวจสอบ หรือสอบกลับได
1.1.2 มีขนาดบรรจุ และความจุที่เหมาะสมกับชนิดของงาน
เชน ในการเตรียม
สารละลายที่ใชในปริมาณนอย ๆ ก็ตองใชขนาดบรรจุที่เหมาะสม เพื่อจะชวยลด
คาใชจายในดานการจัดซื้อ ทั้งสารเคมี อุปกรณ เครื่องแกว
1.1.3 วัสดุที่ใชทําเครื่องมือ อุปกรณ ตองมีความเหมาะสมกับงาน หรือความคงทน
เชน สารละลายกรด ดาง Conc. ความรอน ตองใชเครื่องมือ อุปกรณชนิดที่ทน
กรด-ดาง ทนตอการกัดกรอนสูง และทนความรอนสูงดวย
1.2 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ กอนนํามาใชงาน
1.2.2 การตรวจสอบสภาพภายนอกทั่วไป เชน รอยแตก รอยราว รอยรั่ว รอยซึม สนิม
สายไฟฟา เปนตน
1.2.3 การตรวจสอบความสะอาด เชน รอยหยดน้ํา
1.2.4 ตรวจสอบทอน้ําและcondenser ของเครื่องกลั่นตองสะอาด ไมอุดตัน (กรณี
เครื่องมือ) กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

1.3 มีแผนการซอมบํารุงประจําปปฏิบัติตามแผนที่ไดจัดทําและมีการลงบันทึกการซอมบํารุง
รวมถึงประวัติการใชงาน (กรณีเครื่องมือ)
1.4 มีแผนการบํารุงรักษา แผนการสอบเทียบ (calibration) หรือการทวนสอบ (verification)
และตองปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว และผลการสอบเทียบ ทวนสอบที่ได อยูในเกณฑที่
ยอมรับได

2. ชนิดของเครื่องแกว
2.1 แบงตามวิธีการสอบเทียบเครื่องแกว
2.1.1 เครื่องแกวที่สอบเทียบแบบถายของเหลว (to deliver) ใชอักษรยอวา TDหรือ D
หรือ EX (ISO) เชนปเปต (Pipetes) บิวเรต (Burets) กระบอกตวง (Cylinders)
ฯลฯ
2.1.2 เครื่องแกวที่สอบเทียบแบบบรรจุ (to contain)ใชอักษรยอ TC หรือ C หรือ In
(ISO) เชน ขวดวัดปริมาตร (Volumetric Flask) ขวดวัดความถวงจําเพาะ
(Specific Gravity Bottles)
2.2 แบงตามชั้นคุณภาพ (Class of accuracy)
2.2.1 Class A : เปนเครื่องแกวที่มีความแมนยําสูง มีคา Tolerances ต่ํา ใชสําหรับ
งานวิเคราะหทดสอบที่ตองการความแมนสูง
2.2.2 Class B : เปนเครื่องแกวที่มีความแมนยําต่ํากวามีคา Tolerances เปนสองเทา
ของเครื่องแกว Class A

3. การใชเครื่องแกววัดปริมาตร
3.1 ปเปตวัดปริมาตร เปนอุปกรณวัดของเหลวที่มีความแมนยําสูง ใชในการถายของเหลว
จากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง เชน ใชในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน ใชเตรียม
สารละลายตัวอยาง เปนตน
3.2 ปเปตแกรดูเอตเตด เปนอุปกรณวัดปริมาตรของเหลวที่ไมตองการความแมนสูงมากนัก
ใชเพื่อการถายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง เชน ใชในการเตรียม
สารละลายทําปฏิกิริยา (Reagent) สารละลายที่ใหเติมมากเกินพอ
วิธีใชปเปต
1. กลั้วปเปตที่สะอาดดวยของเหลวที่ตองการ 1-2 ครั้งเพื่อปรับพื้นที่ผิวของปเปต
2. บีบลูกยางเพื่อไลลมออก
3. สวมลูกยางลงบนปลายดานบนของปเปตแลวจุมปลายทอของปเปตลงในสารละลาย
ดูดของเหลวเขาปเปต จนระดับของเหลวอยูเหนือขีดปริมาตร
4. ดึงลูกยางออก ปดดวยปลายนิ้วชี้ทันทียกปลายปเปตขึ้นจากของเหลว ซับปลาย
ปเปตดานนอก

5. ตั้งปเปตใหตรง ปรับระดับของเหลวเทาขีดปริมาตร
6. จับปเปตตั้งตรง ปลอยของเหลวจากปเปตลงในภาชนะรองรับ ใหปลายปเปตสัมผัส
ภาชนะดานใน จนของเหลวหยุดไหล รออีก 3 วินาที หรือ 15 วินาที สําหรับปเปตชนิด
มี waiting time หรือเปาของเหลวออกจนหมด สําหรับ ปเปตชนิด blow out
3.3 ขวดวัดปริมาตร (ชนิด TC)ใชสําหรับเตรียมสารละลายที่ตองการความเขมขนที่แนนอน
เชน สารละลายมาตรฐาน สารละลายตัวอยาง
3.4 ขวดวัดปริมาตร (ชนิด TD) ใชสําหรับถายของเหลวที่ตองการปริมาตรที่แนนอนจาก
ภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง เชน สารละลายตัวอยาง
วิธีใชขวดวัดปริมาตร
1. ขวดวัดปริมาตรที่สะอาดและแหงหรือกลั้วดวยตัวทําละลาย
2. เทสารละลายใสขวดผานทางกรวยแกว หรืออุปกรณที่เหมาะสม เติมตัวทําละลาย ต่ํา
กว า ขี ด กํ า หนดปริ ม าตร เขย า ให ส ารละลายเป น เนื้ อ เดี ย วกั น และอุ ณ หภู มิ เ ท า
อุณหภูมิหอง
3. เติมตัวทําละลายจนถึงขีดกําหนดปริมาตรโดยใชหลอดหยด
3.5 บิวเรต เปนอุปกรณวัดปริมาตรของเหลว ใชในการไทเทรต (titration) กระบอกตวง (ชนิด
TD) ใชในการถายของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง ในกรณีที่ไมตองการ
ความแมนสูง กอนใชตองสะอาด ไมรั่วหรืออุดตัน ทําการทดสอบการรั่วโดยบรรจุน้ํากลั่น
ใหถึงขีด 0 ทิ้งไวประมาณ 20 นาที น้ําลดไมเกินครึ่งขีดยอย
วิธีใชบิวเรต
1. กลั้วบิวเรตที่สะอาดดวยสารละลายที่ตองการบรรจุ
2. เติมของเหลวลงบิวเรตผานทางกรวย หรืออุปกรณที่เหมาะสม ใหสูงกวาขีดศูนย
ประมาณ 10 มม.
3. กําจัดฟองอากาศภายในบิวเรต โดยปลอยของเหลวออกทางสตอปคอก
4. ปรับระดับของเหลวที่ปริมาตรศูนยโดยปลอยของเหลวออกทางสตอปคอกแตะปลาย
บิวเรตที่ภายในภาชนะ เพื่อขจัดของเหลวที่ปลายบิวเรต
3.6 กระบอกตวง (ชนิด TC)ใชในการวัดปริมาตรของเหลวที่บรรจุในกระบอกตวง ในกรณีที่
ไมตองการความแมนสูง เชน ของเหลวที่ไดจากการกลั่น
3.7 ขวดวั ด ความถ ว งจํ า เพาะ ใช สํ า หรั บ วั ด ความถ ว งจํ า เพาะของของเหลว โดยบรรจุ
ของเหลวในขวดจนเต็ม ปดจุกขวด นําไปชั่งน้ําหนัก

การอานปริมาตร
อานที่สวนโคงลางของผิวของของเหลว (meniscus) สัมผัสกับขอบบนของขีดกําหนด
ปริมาตร โดยสายตาของผูอานอยูในระดับเดียวกันกับ meniscus

• หลักการเตรียมสารละลายตามวิธีมาตรฐาน
องคประกอบสําคัญในการเตรียมสารละลายที่สําคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทของสารละลายที่ตองการเตรียม
ความเขมขน และปริมาตรที่ตองการ
การเลือกใชสารเคมี
การเลือกใชเครื่องมือ/ เครื่องแกววัดปริมาตร
เทคนิการใช เครื่องมือ/ เครื่องแกววัดปริมาตร/ อุปกรณ

ประเภทของสารละลาย
1. สารละลายมาตรฐาน
 สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (primary) standard
สารละลายที่มีความเขมขนที่แนนอน เตรียมจากสารมาตรฐานปฐมภูมิ
กรณีที่สารมาตรฐานเปนของแข็ง
ชั่งน้ําหนักอยางละเอียด ละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสม แลวทําใหไดปริมาตรที่
แนนอน คํานวณความเขมจากน้ําหนักของสารและปริมาตรที่เตรียม
กรณีที่เตรียมจากสารละลายมาตรฐานเขมขน
เจือจางสารละลายมาตรฐานเขมขน โดยใชเครื่องแกวปริมาตรที่มีความแมนสูง
สารมาตรฐานปฐมภูมิ
- มีความบริสุทธิ์ไมต่ํากวา 99.9% มีรายละเอียดแสดงชนิดและปริมาณของสารมลทิน
- มีความเสถียรในบรรยาการปกติ ไมดูดความชื้น ไมสลายตัวเมื่อโดนแสง และความรอน
- ตองเปนสารประกอบที่ไมมีโมเลกุลของน้ํา (hydrate water)
- ละลายในตัวทําละลายที่หางาย ราคาถูก เชน H2O และเกิดปฏิกิริยาในการตัวกลางที่ใชไต
เตรต
- มีน้ําหนักโมเลกุลสูง
 สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ (secondary standard)
เตรียมจากสารเคมีที่ไมใชสารมาตรฐานปฐมภูมิ การชั่งน้ําหนัก และเครื่องแกว
วัดปริ ม าตรที่ ใ ช ไม ต อ งการความแมน มากนั ก นํา สารละลายที่ไ ดไ ปหาความเข ม ข น ที่แ นน อน
(Standardization) โดยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ

 สารละลายมาตรฐานตติยภูมิ (tertiary standard)
เตรี ย มจากสารเคมี ที่ ไ ม ใ ช ส ารมาตรฐานปฐมภู มิ การชั่ ง น้ํ า หนั ก และเครื่ อ งแก ว
ปริ ม าตรที่ ใ ช ไม ต อ งการความแม น มากนั ก นํ า สารละลายที่ ไ ด ไ ปหาความเข ม ข น ที่ แ น น อน
(Standardization) โดยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ
2. สารละลายรีเอเจนตและอินดิเคเตอร
3. สารละลายบัฟเฟอร
4. สารละลายที่ใชงานทั่วไป

ความเขมขนและปริมาตร
 ความเขมขนของสารละลาย
โมลาร (M) : จํานวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลาย 1 ลิตร
นอรมอล (N) : จํานวนสมมูลของตัวถูกละลายในสารละลาย 1 ลิตร
 หนวยเปรียบเทียบ
รอยละ (%) ปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลาย 100 สวนl
สวนในลานสวน (part per million , ppm)
สวนในพันลานสวน (part per billion , ppb)
สวนในลานลานสวน (part per trillion , ppt)

เกรดสารเคมี
 Technical or commercial grad
เปนสารที่มีความบริสุทธิ์ต่ํา ใชในงานที่สารมลทินไมมีผลกระทบตองานนั้น เชน ใช
เปนสารดูดความชื้น ใชเตรียมสารสําหรับลางทําความสะอาดเครื่องแกว/อุปกรณ เปนตน
 USP Grade
เปนสารเคมีที่รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน United States Phamacopoeia ซึ่งจะใช
ในการผลิตยาและทางดานเภสัชกรรม ซึ่งมีความบริสุทธิ์ 99% ขึ้นไป
 Chemical Pure (C.P.) grade
เปนสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง ใชเตรียมรีเอเจนต ในงานวิเคราะห/ทดสอบ และการ
สังเคราะหในหองปฏิบัติการ ซึ่งมีความบริสุทธิ์ 99% ขึ้นไป เชนกัน
 Reagent grade
เปนสารเคมีที่รับรองคุณภาพตามมาตรฐานของ Reagent Chemical Committee of
the American Chemical Society (ACS) ซึ่งเปนเกรดสูง จะแสดงคา maximum limits of impurity บน
ฉลากขางภาชนะบรรจุ ชัดเจน
 Standard Grade

เปนสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสมบัติเปนสารมาตรฐาน มีใบรับรองแสดงผลการ
วิเคราะห และแสดงรายละเอียดอยางชัดเจนบนฉลากขางภาชนะบรรจุ มีความบริสุทธิ์ 99.9% ขึ้นไป
 Special – Purpose Reagent
เปนสารเคมีที่ใชเฉพาะสําหรับแตละงาน เชนการวิเคราะหโลหะหนัก สําหรับใชงาน
กับเครื่อง HPLC เปนตน

เครื่องมือ/ อุปกรณที่จําเปน ในการเตรียมสารละลาย
 เครื่องชั่งไฟฟา
แบงเปนเครื่องชั่งหยาบ ชั่งสารโดยประมาณ 2 และ 3 ตําแหนง และเครื่องชั่งละเอียด
สําหรับงานที่ตองการความแมนสูง ตั้งแต 4 ตําแหนงขึ้นไป ตําแหนงที่มากๆ ราคาของเครื่องชั่งจะคอนขาง
สูง
 เครื่องแกววัดปริมาตร
จะตองมีความเครงครัดในการใชเปนอยางมาก และเลือกใชใหเหมาะสมกับงานแตละ
งานดวย
 เครื่องมือ/ อุปกรณ/ เครื่องแกวอื่นๆ
เชนขวดชั่งสาร ชอนตักสาร บีกเกอร ฟลาสก กระดาษชั่งสาร เปนตน
 เครื่องวัดความเปนกรด-เบส

การเก็บสารละลาย
ควรเก็บสารละลายในภาชนะที่เหมาะสม เชนขวดแกวสําหรับสารละลายกรด และขวดพลาสติก
ประเภท Polyolefin สําหรับสารละลายดาง พรอมฝาปดที่ตัวทําละลายไมระเหยและแกสไมละลายลงไป
สารที่มีความไวตอแสงจะตองเก็บในขวดสีชา ปองกันการเกิด Oxidation และเก็บไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม
(15-30º C)

การเก็บรักษา
อายุการเก็บรักษาขึ้นอยูกับ สมบัติของสาร สารปนเปอน และตัวทําละลาย ซึ่งจะแตกตางกันไป

การเขียนรายละเอียดขางภาชนะ
สารที่เตรียมสําหรับใชงานภายในหองปฏิบัติการควรมีรายละเอียดเพื่อใหทราบวาเปน
สารอะไร ดังตอไปนี้
 ชื่อและความเขมขนของสารละลาย
 วันที่เตรียม
 ชื่อของผูเตรียมสารละลาย
 ความปลอดภัยในการใชงาน

