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รายการชุดอุปกรณ  I-Reader 
 

 1.  เครื่อง  I-Reader (พรอมแบตเตอรี่ขนาด 9 V ท่ีอยูในตัวเครื่อง) 

      ใชกับหลอด Pyrex ท่ีใหไปในขอ 4 

 

 2.   คูมือการใช  I-Reader  และคูมือการทําปฏิบัติการเรื่องการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ 

 

 3.  นํ้ายา  I – reagent  สําหรับหาปริมาณไอโอดีน  2  ขวด  (ขวดละ 500 ml) 

      สําหรับทดสอบ  330  ตัวอยาง 

 

 4.  อุปกรณทีใ่ชในการทดลองประกอบดวย  

    หลอดทดลอง Pyrex  ขนาด  1.3 X 10 cm  จํานวน  10  หลอด 

    rack สาํหรบัหลอดทดลอง  จํานวน  1  อัน 

    บีกเกอรพลาสติก  จํานวน  2  ใบ 

    หลอดหยดท่ีวัดปริมาณไดขนาด  1.5  ml  จํานวน  4  อัน 

 ชอนตวงท่ีตักเกลือได 0.1  กรมั  จํานวน  5  อัน 
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I-Reader 

 

 I-Reader เปนเคร่ืองมือวัดสีอยางงาย ๆ    ซึ่งจะวัดสีในชวงของสีที่มองเห็น (visible)  คือมี

ชวงความยาวคลื่น 400 – 800 nm  แตสําหรับเคร่ือง   I-Reader  น้ีไดทําไดงายขึ้น โดยที่ผูใชไมตอง

ปรับปุมเลือกความยาวคลื่น  เปนเคร่ืองที่จะวัดไดในชวงของสีฟา – นํ้าเงิน และ ชมพู – แดง   

เคร่ืองน้ีมีขนาด  9  X 15 cm ทํางานโดยใชแบตเตอร่ีขนาด 9 volts  ที่มีขายทั่วไป วิธีเปลี่ยน

แบตเตอร่ีทําโดย แกะฝาที่ปดชองใสแบตเตอร่ีทางมุมลางซายออก ดึงกอนแบตเตอร่ีเกาออก และ

ใสแบตเตอร่ีใหมเขาไปแทน 

 

 เคร่ือง I-Reader ที่มาพรอมกับวิธีหาปริมาณไอโอดีนโดยใชนํ้ายา I-Reagent ในชดุ

อุปกรณวิทยาศาสตรน้ี เปนเคร่ืองที่ไดต้ังคาคงที่ไวสําหรับการคํานวณหาปริมาณไอโอดีนเปนพีพี

เอ็ม ( ppm) หรือสวนในลานสวน ไวเรียบรอยแลว  ฉะน้ัน ผูใชเพียงแตเอาหลอดที่ทําปฏิกิริยาวัด

ไอโอดีนซึ่งจะมีเกลือและนํ้ายา I-Reagent ผสมกันใสในเคร่ือง ก็จะสามารถอานไดเปนคาความ

เขมขนของไอโอดีนในหนวยมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป 

 

 โดยปกติแลว เคร่ืองวัดสีโดยทั่วไปจะตองใชกับหลอดพิเศษที่เรียกวา cuvette ซึ่งเปน

หลอดที่มีราคาแพง แตสําหรับเคร่ือง  I-Reader นี้ สามารถใชกับหลอดแกวทดลองธรรมดา (คือ

หลอด Pyrex) ที่ใชในการทดลองทั่วไปได แตมีขอแมวา หลอดแกวน้ันตองมีขนาดพอดีกับชองที่

ใสหลอด ถาหลอดเล็กเกินไป คาที่อานไดจะไมถูกตอง และหลอดน้ันควรจะตองใสสะอาดไมมี

รอยเปอนหรือขีดขวน  เพราะจะทําใหไดคาที่ผิดไปเชนกัน  ในชุดทดลองน้ี ไดใหหลอดแกวขนาด

เลก็คอื 1.3 X 10 cm  มาดวย  ซึ่งเปนหลอดที่จะใสพอดีกับชองใสหลอด ทานสามารถทําการ

ทดลองในหลอดน้ีไดเลย 

 

 วิธีการใชเคร่ือง  I-Reader  สําหรับวัดคา ppm ไอโอดีนในเกลอืมอียูในหนา 3 

 

 อน่ึง เคร่ือง I-Reader สามารถใชในการวัดคาดูดกลืนแสงไดดวย ดังรายละเอียดที่มีอยูใน

หนา 4  แตทานไมจําเปนตองใชในกรณีที่ตองการวัดปริมาณไอโอดีนตามวิธีการที่กําหนดไวใน

เลมน้ี 
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วิธีการใชเคร่ือง  I-Reader 
 

วิธีการใชเคร่ือง  I-Reader  สําหรับวัดคาไอโอดีน 

1.  เปดเคร่ือง โดยกดปุม  ON/OFF 

  หนาจอจะแสดง 

 

 

 

 2.  กดปุม          เพื่อเลือกวัด iodine  

      หนาจอจะแสดง  

        

 

  

 3.  ใสหลอด blank ที่มีแตนํ้ากลั่น (ประมาณ 5 ml) 

       ในชองใสหลอด กดปุม          หนาจอจะขึ้นคําวา 

       Blk test  แลวเปลี่ยนเปน 

 

   

 

 4.  นําหลอด blank ออก ใสหลอดที่ตองการวัดไป 

      แทน กดปุม           หนาจอจะขึ้นคําวา I – test  

               แลวเปลีย่นเปน ppm  อานคาเปน ppm iodine  

      บนจอ เชน 10.0 ppm ตามตัวอยาง 

 

 

 

 5.  ถาตองการวัดหลอดใหมใหทําซ้ําขอ 4 ไปเร่ือย ๆ  

 6.  ปดเคร่ืองโดยกดปุม  ON/OFF 

 

หมายเหตุ  :  เคร่ือง I-Reader ใช แบตเตอร่ีกอนสี่เหลี่ยม 9  volts  ซึ่งมีขายทั่วไปตามทองตลาด 

         ถาทานกดปุม ON แลวไมมีไฟขึ้น จะตองเปลี่ยนแบตเตอร่ี โดยแกะฝาที่ปดชองใส

         แบตเตอร่ีทางมุมซายออก ดึงแบตเตอร่ีอันเกาออกและใสของใหมเขาไปแทน  

 

 

1  I    2  P 

3  Set up 

1 

1  I    2  Bk 

3  Ex 

2 

1  I    2  Bk 

3  Ex 

1 

10.0  ppm 

1  I    3  Ex 
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หมายเหต ุ ในกรณีที่ผูใชตองการใช I-Reader เพื่อวัดคาการดูดแสงก็สามารถทําได ตามวิธีการ

ขางลางน้ี แตวิธีน้ีจะไมใชสําหรับอานคาไอโอดีนตามวิธีทําที่ใหไว 

 วิธีการใชเคร่ือง  I-Reader สําหรับวัดคาดูดกลืนแสง (absorbance) 

 1.  เปดเคร่ือง โดยกดปุม ON/OFF 

      หนาจอจะแสดง 

 

 

 

 2.  กดปุม          หนาจอจะแสดง 

        

 

  

 3.  กดปุม          หนาจอจะแสดง  

 

   

 

 4.  กดปุม          เพื่อเลือกวัด  Absorbance 

      หนาจอจะแสดง 

 

   

 

 5.  ใสหลอด blank กดปุม        หนาจอจะขึ้นคําวา   

       Blk test แลวจะเปลี่ยนกลับมาเหมือนขอ 4           

 

 

 

 6.  ใสหลอดตัวอยางที่ตองการวัด กดปุม           เพื่อวัดคา absorbance  

                หนาจอจะขึ้นคําวา test  และหนาจอจะแสดงคา absorbance ที่ได  

    เชน A = 0.50 ตามตัวอยาง  

 

 

 

7. ถาตองการวัดหลอดใหมทําซ้ําขอ 6 ไปเร่ือย ๆ 

 

 

1  I    2  P 

3  Set up 

3 

1  Adj    2  St 

3  Exit 

2 

1 

1  Abs    2  PC 

3  Exit 

2 

1 A   2 B   3 E 

1 

A = 0.50 

1 A   2 B   3 E 

1 A   2 B   3 E 
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การวัดปริมาณไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนโดยวิธีวัดสี 

  

ความรูท่ัวไปเร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน 

โรคขาดสารไอไอดีนยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ทําใหเด็กมีสติปญญา

ดอย      ผูใหญเปนคอพอก และมีการทํางานของระบบตาง ๆ ผิดปกติ ทารกที่คลอดจากมารดาที่

ขาดไอโอดีนอยางรุนแรงมักเปนโรคเออ เด็กที่อยูในบริเวณที่เสี่ยงตอขาดสารไอโอดีนมักมีไอคิว

ตํ่าลงประมาณ 13.5 จุด เมื่อเทียบกับเด็กในบริเวณที่ไมขาด การขาดไอโอดีนในวัยแรกเกิดจนถึง

อาย ุ 2-3 ป ทําใหเด็กมักมีไอคิวตํ่ากวาปกติ 30 จุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ไอโอดีนเปนสารอาหารที่จําเปน

ตอรางกาย ใชสรางไทรอยดฮอรโมน ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญสารอาหารตาง ๆ ใน

รางกาย จึงมีผลตอพลังงานของรางกายอยางมาก ที่สําคัญคือควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย

และจําเปนตอการเจริญและพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะอยางยิ่งทารกที่อยูในครรภและเด็กใน 

 วัยเรียนจําเปนตองไดรับไทรอยดฮอรโมนที่เพียงพอ  เพราะเปน

ชวงชีวิตที่กําลังมีการเจริญเติบโตและพัฒนาของสมองอยางมาก  

          ในยุคปจจุบันน้ี โรคขาดสารไอโอดีนไมควรจะเกิดขึ้นอีก

แลวในประเทศไทย เพราะเปนสิ่งที่สามารถควบคุมและปองกัน

ไดงาย ๆ โดยบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่มีปริมาณไอโอดีนได  

มาตรฐาน คือ 30-50 พีพีเอ็ม(ppm หรือสวนในลานสวน) มิใช

เกลอืทะเล เพราะเกลอืธรรมชาติไมวาจะเปนเกลอืทะเล หรือ

เกลือสินเธาวมีปริมาณไอโอดีนนอยมาก (2-5 ppm) ไมเพียงพอ

ตอความตองการของรางกาย 

 แตปญหาที่สําคัญ คือ ขณะน้ีเกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยยังไมไดมาตรฐาน อยาง

สม่ําเสมอ ทําใหไมสามารถขจัดโรคขาดสารไอโอดีนใหหมดไปไดอยางที่คาดหวัง  ปญหาน้ีเกิด

จากกระบวนการผลิตเกลอืผสมไอโอดีน ที่สวนใหญยังไมสามารถผสมไอโอดีน (ในรูปของโป   

แตสเซยีมไอโอเดท)    กับเกลือทะเลหรือเกลอืสนิเธาวอยางสม่ําเสมอได ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบ 

   

  
 

เด็กที่เปนโรคเออ 
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กันอยางจริงจัง และเขมงวด ขณะน้ีเจาหนาที่สาธารณสุขไดดําเนินการตรวจสอบอยูแลว แตเพื่อ

ชวยรณรงคใหเกลือเสริมไอโอดีนมีคุณภาพไดมาตรฐานสม่ําเสมอ ผูผลิตควรจะตองชวยกันในการ

ควบคุมคุณภาพ  นอกจากน้ี ผูบริโภคโดยเฉพาะ ผูนําชุมชน ครู นักเรียน ควรมีสวนรวมในการชวย

ตรวจสอบดวย เพราะการบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนไมไดมาตรฐาน จะสงผลเสียตอผูบริโภค โดยที่

ผูบริโภคอาจไมทราบเลยวา บุตรหลานของเขา โดยเฉพาะผูที่ไมไดบริโภคอาหารทะเล มีสติปญญา

ดอยกวาที่ควรเพราะขาดไอโอดีน ทั้ง ๆ ที่ก็ใชเกลือที่หนาซองเขียนวาเสริมไอโอดีนอยูแลว  

 

 แตละคนตองการไอโอดีนแคไหน  

 ปริมาณไอโอดีนที่แตละคนควรไดรับใน 1 วัน ขึ้นกับชวงอายุ และสภาพรางกาย มีดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

       

 

          

 

 

 โดยปกติแลว เราบริโภคเกลือวันละ 5 กรัม (หรือประมาณ 1 ชอนชา) ถาบริโภคเกลือเสริม

ไอโอดีนทีไ่ดมาตรฐาน (30 – 50 ppm ไอโอดีน) ก็จะไดรับไอโอดีนเพียงพอ (150 – 250  

ไมโครกรัม)  แตถาจะบริโภคเกลือทะเลหรือเกลือสินเธาว (มไีอโอดีน 2 – 5 พพีเีอม) ใหไดปริมาณ

ไอโอดีนเพียงพอ จะตองบริโภคมากกวาปกติประมาณ  10 เทา    ซึ่งเปนสิ่งที่ไมไดทําตามปกติและ

ไมควรทําอยางยิ่ง  

 

ปริมาณไอโอดีนในอาหารทะเล มีดังนี้คือ ปลาทะเล  100 กรัม มีไอโอดีน 50  ไมโครกรัม  

สาหรายทะเล  100 กรัม มีไอโอดีน 200 ไมโครกรัม 

 

 แตเกลอืทะเล 5 กรัม (1 ชอนชา) มไีอโอดีน 10 – 25 ไมโครกรัม 

 

 ผูใหญ ตองการ 150 ไมโครกรัม    

 หญิงมีครรภ ตองการ 175 ไมโครกรัม 

 หญิงใหนมบุตร ตองการ 200 ไมโครกรัม 

          
 

 เด็กแรกเกิด-6 เดือน ตองการ 40 ไมโครกรัม         

 เด็กอายุ 6 เดือน-6 ป ตองการ 50-90 ไมโครกรัม 

 เด็กวัยเรียน ตองการ 120 ไมโครกรัม 
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การตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ ทําได 2 วิธี คือ วิธีการภาคสนามเพื่อวัดปริมาณ

อยางคราว ๆ โดยใชชุดตรวจสอบภาคสนามสําหรับไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และวิธทีาง

หองปฏิบัติการ ซึ่งจะใหคาที่แทจริง ขณะน้ีวิธีตรวจวัดปริมาณไอโอดีนอยางคราว ๆ ไดเร่ิมทํากัน

มากแลว โดยใช I-Kit ซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนชุดทดสอบภาคสนาม  ที่ใชประมาณ

คาไอโอดีนไดอยางถูกตองพอสมควร   

 

 

 

 

สําหรับวิธีการทางหองปฏิบัติการน้ัน มี 2 วิธีคือ วิธี  titration ซึ่งเปนวิธีการเดิมที่ใชกันอยู 

เปนวิธีที่คอนขางยุงยาก และกินเวลา และวิธีใหมคือวิธีการวัดสีดวยเคร่ือง I-Reader  โดยใชนํ้ายา 

I-Reagent  ซึ่งเปนวิธีที่ทําไดงาย สะดวก ใชเวลาสั้น  ขณะน้ี ผูประกอบการในโรงงานเกลือหลาย

แหงไดนําวิธีการน้ีไปใชในการควบคุมภาพเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงงานเกลือปนแมกลอง สมุทรสาคร     โรงงานเกลือเตียมุยกวง เพชรบุรี 

    โรงงานเกลือปงเปงน้ํา เพชรบุรี 
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วิธีการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ 
 

หลักการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ 

 หลักการที่ใชวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ    ซึ่งไอโอดีนที่ใชเสริมในเกลืออยูในรูปของไอ

โอเดท ในวิธกีารน้ี ใชนํ้ายาสําเร็จรูป I-Reagent ผสมกับเกลือเพียงขั้นตอนเดียวก็จะเกิดเปนสีนํ้า

เงิน ถาเกลือมีไอโอดีน ซึ่งความเขมของสีนํ้าเงินจะขึ้นกับปริมาณไอโอดีนในเกลือ ถาเกลือมี

ไอโอดีนมากความเขมก็จะมากตามไปดวย หลักการที่ใชทดสอบเปนไปตามปฏิกิริยาดังน้ี 

  

 

การที่เกิดสี เพราะโมเลกลุของไอโอดีน (I2) จะ

สอดแทรกเขาไปในเกลียวของสารละลายแปง 

เกิดเปนสารเชิงซอนที่มีสวนสีจากนํ้าเงินไปจน

เปนสีมวงและสีนํ้าตาล ตามสัดสวนของสาร 

และรูปทรงของแปง 

 

 

 
 
สีที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางไอโอเดทในเกลือ

กับน้ํายา ไดสารละลายสีนํ้าเงินที่มีความเขมของ

สีเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณไอโอเดท

ในชวง 1-100 พีพีเอมไอโอดีน ซึ่งความเขมของ

สีนํ้าเงินจะวัดไดโดยใชเคร่ือง I-Reader  

(ตามวิธกีารในหนา 3) 

 

 

วัตถุประสงคของการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ คือ 

1.  เพื่อใหไดเรียนรูถึงการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือเพื่อควบคุมมาตรฐานเกลือเสริมไอโอดีน  

2.  เพื่อใหไดเรียนรูถึงประโยชนของการใชเกลือเสริมไอโอดีนที่มีไอโอดีนตามมาตรฐาน       

และโทษหากไมใช 

3.  เพื่อใหไดมีสวนชวยในการควบคุมคุณภาพของเกลือเสริมไอโอดีน และรณรงคใหบริโภคแต

เกลือที่มีปริมาณไอโอดีนตามมาตรฐาน เพื่อปองกันโรคสติปญญาดอยเน่ืองจากขาดสาร

ไอโอดีน 



9 

 

 

 
 
 
อุปกรณและสารเคมี 

 

 
   1. นํ้ายาสําเร็จรูป I-Reagent 

       (เก็บที่อุณหภูมิหองไมตอง 

       เก็บในตูเย็น) 

 

 
2.  นํ้ากลั่น 

 
           3.  ตัวอยางเกลอื 

   4.  หลอดดูดสารที่มีขีดบอก    

        ปริมาตร      

 

 
5.  หลอดทดลอง 

 
6.  ภาชนะพลาสติกสําหรับใส 

     นํ้ายา 

 

 

 

 

    

     7.  ชอนที่ตักไดประมาณ  

           0.1 กรัม 

 

 

 

 

 

       8.  I-Reader 
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หมายเหต ุ 

1. ในชุดอุปกรณ I-Reader น้ี จะใหอุปกรณที่ชวยในการทําปฏิบัติการมาพรอม คือ หลอดดูด

สารที่มีขีดบอกปริมาตร หลอดทดลองขนาด 1.3 x 10 cm ซึ่งพอดีกับเคร่ือง I-Reader ชอน

ที่ตวงเกลือได 0.1 กรัม และภาชนะใสนํ้ายา 

2. วิธีการใชชอนตวงเกลือ 0.1 กรัม 

- ถาเปนเกลือเม็ดละเอียด ใหตวงเกลือใหพอดีขอบชอน และปาดสวนที่เหลือทิ้ง  

- ถาเปนเกลือเม็ดฟู ใหอัดเกลือในชอนใหแนน ใหพอดีขอบชอน  

- ถาเปนเกลือเม็ดใหญ ใหบดใหละเอียดกอนตวง 

3. การทดลองนี้สามารถใชหลอดดูดสารที่มีขีดบอกปริมาตรแทนปเปตได หลอดดูดที่ใหไป

เปนขนาด 1.5 ml ที่มีขีดวัดปริมาณทุก 0.5 ml ซึ่งสามารถใหคาที่ถูกตองได แตผูใชตอง

ระวังในการใช ขณะที่ดูดนํ้ายาเขาไป แลวกอนปลอยออก ตองแนใจวามีนํ้ายาเต็มถึงขีด

โดยไมมีฟองอากาศแทรกอยูตรงปลายหลอด 

 

วิธีทําการทดลอง 

ก. วิธีเตรียมตัวอยางเกลือ 

1. 

1. ใชชอนที่ใหมา ตักตัวอยางเกลือ (ตักใหพอดีเต็มขอบชอน ซึ่งจะไดเกลือ

ประมาณ 0.1 กรัม) ใสลงในหลอดทดลอง 

กรณีไมมีเคร่ืองชั่ง หรือตองการทําอยางสะดวกรวดเร็ว 

2.    ใสนํ้ากลั่น 0.5 ml ลงในหลอดตัวอยางเกลือ แลวเขยาใหเกลือละลาย  
2. กรณีที่มีเคร่ืองชั่ง แตไมสามารถชั่งไดในระดับ 0.1 กรัม 

1.    ชั่งตัวอยางเกลือ 10 กรัม ใสลงในภาชนะ เชน บีกเกอร หรือ flask (อาจใช             

        volumetric flask ถาตองการความละเอียดมาก) 

2.    ใสนํ้ากลั่น 50 ml ลงในภาชนะที่มีตัวอยางเกลือ แลวเขยาใหเกลือละลาย 

3.     ดูดตัวอยางเกลือ 0.5 ml ใสลงในหลอดทดลอง 

3. 

2. ใสนํ้ากลั่น 0.5 ml ลงในหลอดตัวอยางเกลือ แลวเขยาใหเกลือละลาย  

กรณีที่มีเคร่ืองชั่งที่ชั่งไดละเอียดถึง 0.1 กรัม 

1.    ชั่งตัวอยางเกลือ 0.1 กรัม ใสลงในหลอดทดลอง  

นําตัวอยางเกลือที่ไดจากขั้นตอนน้ีไปใสนํ้ายา I-Reagent ในขั้นตอนที่ 2 

 

หมายเหต ุ :  ในกรณีของขอ 1 น้ัน เน่ืองจากปริมาณของเกลือที่ตวงโดยใชชอนตักจะเปนคา  

         โดยประมาณ  ฉะน้ัน คาของไอโอดีนในเกลือก็จะเปนคาโดยประมาณ ซึ่งตางจาก  

        ขอ 2 และ 3 ที่จะใหคาที่ถูกตอง 
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ข.  การวัดปริมาณไอโอเดทโดยใช I-Reagent 

 1.  เขยาขวดน้ํายา I-Reagent * กอนเทนํ้ายาปริมาณเทาท่ีตองการใชลงในบกีเกอร หรือ 

      ภาชนะบรรจุนํ้ายา (หามดูดสารโดยตรงจากขวดน้ํายาเด็ดขาด เพราะอาจมีสิ่ง 

      ปนเปอนลงไปและจะทําใหอายุของนํ้ายาสั้น) 

2.  ดูดนํ้ายาสาํหรับวัดไอโอเดท จํานวน 3.0 ml  (ใชหลอดดูดขนาด 1.5 ml จํานวน 2 คร้ัง) 

ลงในหลอดตัวอยางเกลอืที่มีสารละลายเกลือ 0.5 ml ใหใสทีละหลอด โดยตองเขยานํ้ายา

และเกลือใหเขากันทันที กอนท่ีจะใสนํ้ายาในหลอดใหม 

3.  แตละหลอดใหทิง้ไว 5 นาที เพื่อใหเกิดสีนํ้าเงนิไดเต็มที่ (หลังจากเกิดสีเต็มที่แลว จะ 

     นําไปวัดเมื่อไรก็ไดภายใน 3-4 ชม. ไมจําเปนวาทุกหลอดจะตองใชเวลาเทากันหมด) 

4.  นําไปวัดสีนํ้าเงิน ซึ่งเทียบเปนปริมาณไอโอดีนดวยเคร่ือง I-Reader 

5.  อานปริมาณไอโอดีนเปน ppm (สวนในลานสวน) 

     (หนวย  ppm  กบัหนวย  mg/L  เปนหนวยเดียวกนั) 

 

ค.  วิธีใชเคร่ือง  I-Reader สําหรับวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ 

 วิธีการใชเคร่ืองโดยสรุป มีดังตอไปน้ี (วีธกีารโดยละเอียดไดแสดงไวในหัวขอ I-Reader  

หนา 2) 

1. เปดเคร่ืองโดยกดปุม ON/OFF 

2. กด    1     เพือ่เลอืก mode การวัด iodine 

3. ใสหลอด blank (นํ้ากลั่นประมาณ 5 ml) ลงในชองใสหลอด แลวกด    2    เพื่อต้ังคา 

blank 

4. เอาหลอด blank ออก  

5. ใสหลอดที่ตองการวัดลงไปในเคร่ือง 

กด    1    คาความเขมขนของไอโอดีน เปน ppm จะปรากฏบนหนาจอของเคร่ือง  

6.   ถาตองการวัดหลอดใหม ทําซ้ําขอ 5 ไปเร่ือย ๆ โดยไมตองทํา blank ใหม 

 

* หมายเหตุ :   1.  ควรเก็บนํ้ายาไวที่อุณหภูมิหอง อยาใหถูกแสงแดดโดยตรง และไมควรเก็บใน  

                  ตูเย็น นํ้ายาจะมีอายุการใชงานประมาณ 6 – 8 เดือน ถานํ้ายาเสีย สีของนํ้ายา 

      จะเปลี่ยนจากไมมีสีเปนสีมวง  

 2.  เพื่อรักษาอายุของน้ํายา หลังจากเทน้ํายาออก ควรเช็ดปากขวดใหสะอาดกอน  

     ปดฝา และอยาดูดนํ้ายาออกจากขวดโดยตรง ควรเทเฉพาะที่ตองการใช  

     หามเทนํ้ายาท่ีเหลือใชกลับลงไปในขวดอีก     

 

 


	วิธีทำการทดลอง

