
 

 

รายการชุดอุปกรณ์  I-Reader 
 

 1.  เครื่อง I-Reader (พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 9 V ที่อยู่ในตัวเครื่อง) 
      ใช้กับหลอด Pyrex ที่ให้ไปในข้อ 4 
 
 2.  คู่มือการใช้  I-Reader  และคู่มือการท าปฏิบัติการเรื่องการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ 
 
 3.  น  ายา  I–reagent  ส าหรบัหาปริมาณไอโอดีน  2  ขวด  (ขวดละ 500 ml) 
      ส าหรับทดสอบ  330  ตัวอย่าง 
 
 4.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 
    หลอดทดลอง Pyrex  ขนาด  1.3 X 10 cm  จ านวน  10  หลอด 
    rack ส าหรับหลอดทดลอง  จ านวน  1  อัน 
    บีกเกอร์พลาสติก  จ านวน  2  ใบ 
    หลอดหยดที่วัดปริมาณได้ขนาด  1.5  ml  จ านวน  4  อัน 

 ช้อนตวงที่ตักเกลือได้ 0.1  กรัม  จ านวน  5  อัน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

I-Reader 
 
 I-Reader เป็นเครื่องมือวัดสีอย่างง่าย ๆ ซึ่งจะวัดสีในช่วงของสีท่ีมองเห็น (visible) คือ มี
ช่วงความยาวคลื่น 400 – 800 nm แต่ส าหรับเครื่อง I-Reader นี ได้ท าได้ง่ายขึ น โดยท่ีผู้ใช้ไม่
ต้องปรับปุ่มเลือกความยาวคลื่น เป็นเครื่องท่ีจะวัดได้ในช่วงของสีฟ้า – น  าเงิน และชมพู – แดง 
เครื่องนี มีขนาด 9 X 15 cm ท างานโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 volts ท่ีมีขายท่ัวไป วิธีเปลี่ยน
แบตเตอร่ีท าโดย แกะฝาท่ีปิดช่องใส่แบตเตอร่ีทางมุมล่างซ้ายออก ดึงก้อนแบตเตอรี่เก่าออก และ
ใส่แบตเตอร่ีใหม่เข้าไปแทน 
 
 เครื่อง I-Reader ท่ีมาพร้อมกับวิธีหาปริมาณไอโอดีนโดยใช้น  ายา I-Reagent ในชุด
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี  เป็นเครื่องท่ีได้ตั งค่าคงท่ีไว้ส าหรับการค านวณหาปริมาณไอโอดีนเป็นพีพี
เอ็ม (ppm) หรือส่วนในล้านส่วน ไว้เรียบร้อยแล้ว  ฉะนั น ผู้ใช้เพียงแต่เอาหลอดที่ท าปฏิกิริยาวัด
ไอโอดีนซึ่งจะมีเกลือและน  ายา I-Reagent ผสมกันใส่ในเครื่อง ก็จะสามารถอ่านได้เป็นค่าความ
เข้มข้นของไอโอดีนในหน่วยมาตรฐานท่ีใช้กันท่ัวไป 
 
 โดยปกติแล้ว เครื่องวัดสีโดยท่ัวไปจะต้องใช้กับหลอดพิเศษท่ีเรียกว่า cuvette ซึ่งเป็น
หลอดท่ีมีราคาแพง แต่ส าหรับเครื่อง I-Reader นี  สามารถใช้กับหลอดแก้วทดลองธรรมดา (คือ
หลอด Pyrex) ท่ีใช้ในการทดลองท่ัวไปได้ แต่มีข้อแม้ว่า หลอดแก้วนั นต้องมีขนาดพอดีกับช่องท่ี
ใส่หลอด ถ้าหลอดเล็กเกินไป ค่าท่ีอ่านได้จะไม่ถูกต้อง และหลอดนั นควรจะต้องใสสะอาดไม่มีรอย
เปื้อนหรือขีดข่วน เพราะจะท าให้ได้ค่าท่ีผิดไปเช่นกัน  ในชุดทดลองนี  ได้ให้หลอดแก้วขนาดเล็ก
คือ 1.3 X 10 cm มาด้วย ซึ่งเป็นหลอดท่ีจะใส่พอดีกับช่องใส่หลอด ท่านสามารถท าการทดลอง
ในหลอดนี ได้เลย 
 
 วิธีการใช้เคร่ือง I-Reader  ส าหรับวัดค่า ppm ไอโอดีนในเกลือมีอยู่ในหน้า 3 
 
 อนึ่ง เครื่อง I-Reader สามารถใช้ในการวัดค่าดูดกลืนแสงได้ด้วย ดังรายละเอียดท่ีมีอยู่ใน
หน้า 4  แต่ท่านไม่จ าเป็นต้องใช้ในกรณีท่ีต้องการวัดปริมาณไอโอดีนตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในเล่มนี  
  



 

 

วิธีการใช้เครื่อง  I-Reader 
 

วิธีการใช้เครื่อง  I-Reader  ส าหรับวัดค่าไอโอดีน 
 1.  กดปุ่ม         เพ่ือเปิดเครื่อง  
      หน้าจอจะแสดง 
        
 
  
 2.  ใส่หลอด blank ท่ีมีแต่น  ากล่ัน (ประมาณ 5 ml) 
       ในช่องใส่หลอด กดปุ่ม          ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที 
       แล้วปล่อย หน้าจอจะขึ นค าว่า Blank  
 
   
 
 3.  น าหลอด blank ออก ใส่หลอดที่ต้องการวัดไป 
      แทน กดปุ่ม           ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แล้วปล่อย 
     หน้าจอจะขึ นค าว่า I – Read แล้วเปลี่ยนเป็น ppm 
            อ่านค่าเป็น ppm iodine บนจอ เช่น 10.0 ppm  
      ตามตัวอย่าง 
 
 
 
 4.  ถ้าต้องการวัดหลอดใหม่ให้กดปุ่ม       ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แล้วปล่อย 
    และท าซ  าข้อ 3  ไปเร่ือย ๆ 
 5.  ปิดเคร่ืองโดยกดปุ่ม     
 
หมายเหตุ  :  เคร่ือง I-Reader ใช้ แบตเตอรี่ก้อนสี่เหลี่ยม 9 volts  ซึ่งมีขายท่ัวไปตามท้องตลาด 
         ถ้าท่านกดปุ่ม        แล้วไม่มีไฟขึ น จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยแกะฝาท่ีปิดช่องใส่
         แบตเตอร่ีทางมุมซ้ายออก ดึงแบตเตอร่ีอันเก่าออกและใส่ของใหม่เข้าไปแทน  
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หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้ใช้ต้องการใช้ I-Reader เพ่ือวัดค่าการดูดกลืนแสงก็สามารถท าได้ ตาม
วิธีการข้างล่างนี  แต่วิธีนี จะไม่ใช้ส าหรับอ่านค่าไอโอดีนตามวิธีท าท่ีให้ไว้ 

วิธีการใช้เครื่อง  I-Reader ส าหรับวัดค่าดูดกลืนแสง (absorbance) 
 1.  เปิดเครื่อง โดยกดปุ่ม  
      หน้าจอจะแสดง 
 
 
 
 2.  กดปุ่ม         ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แล้วปล่อย 
      หน้าจอจะแสดง 
        
 
 
 3.  กดปุ่ม   เพ่ือเข้าเมนู  Abs หน้าจอจะแสดง  
 
 
 
 4.  ใส่หลอด blank กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที 
            แล้วปล่อยหน้าจอจะขึ นค าว่า Blank  
     แล้วหน้าจอจะเปลี่ยนกลับมาเหมือน ข้อ 3   
 
   
 
 5.  ใส่หลอดตัวอย่างท่ีต้องการวัด กดปุ่ม         ค้างไว้ประมาณ 1 วินาทีแล้วปล่อย 
    เพ่ือวัดค่า absorbance หน้าจอจะขึ นค าว่า test  และหน้าจอจะแสดงค่า  
    absorbance ท่ีได้ เช่น 0.500 ตามตัวอย่าง  
 
 
 

6.  ถ้าต้องการวัดหลอดใหม่ให้กดปุ่ม         ค้างไว้ประมาณ 1 วินาทีแล้วปล่อยท าซ  าข้อ 4 
ไปเร่ือย ๆ 
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อุปกรณ์และสารเคมี 

 
 
 
 
 

 
   1. น  ายาส าเร็จรูป I-Reagent 
       (เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่ต้อง 
       เก็บในตู้เย็น) 

 

 
2.  น  ากลั่น 

 
        3.  ตัวอย่างเกลือ 

   4.  หลอดดูดสารที่มีขีดบอก    
        ปริมาตร      

 

 
5.  หลอดทดลอง 

 
6.  ภาชนะพลาสติกส าหรับใส่ 
     น  ายา 

 
 
 

 
    
 
     7.  ช้อนที่ตักได้ประมาณ  
           0.1 กรัม 

  
 
 
 
 
 

       8.  I-Reader 

 

 

 
  

 



 

 

หมายเหตุ  
 

1. ในชุดอุปกรณ์ I-Reader นี  จะให้อุปกรณ์ท่ีช่วยในการท าปฏิบัติการมาพร้อม คือ หลอด
ดูดสารท่ีมีขีดบอกปริมาตร หลอดทดลองขนาด 1.3 x 10 cm ซึ่งพอดีกับเครื่อง           
I-Reader ช้อนท่ีตวงเกลือได้ 0.1 กรัม และภาชนะใส่น  ายา 

2. วิธีการใช้ช้อนตวงเกลือ 0.1 กรัม 
- ถ้าเป็นเกลือเม็ดละเอียด ให้ตวงเกลือให้พอดีขอบช้อน และปาดส่วนท่ีเหลือทิ ง 
- ถ้าเป็นเกลือเม็ดฟู ให้อัดเกลือในช้อนให้แน่น ให้พอดีขอบช้อน 
- ถ้าเป็นเกลือเม็ดใหญ่ ให้บดให้ละเอียดก่อนตวง 

3. การทดลองนี สามารถใช้หลอดดูดสารท่ีมีขีดบอกปริมาตรแทนปิเปตได้ หลอดดูดท่ีให้ไป
เป็นขนาด 1.5 ml ท่ีมีขีดวัดปริมาณทุก 0.5 ml ซึ่งสามารถให้ค่าท่ีถูกต้องได้ แต่ผู้ใช้ต้อง
ระวังในการใช้ ขณะท่ีดูดน  ายาเข้าไป แล้วก่อนปล่อยออก ต้องแน่ใจว่ามีน  ายาเต็มถึงขีด
โดยไม่มีฟองอากาศแทรกอยู่ตรงปลายหลอด 

 
วิธีท าการทดลอง 

ก. วิธีเตรียมตัวอย่างเกลอื 

1. กรณีไม่มีเครื่องชั่ง หรือต้องการท าอย่างสะดวกรวดเร็ว 
1. ใช้ช้อนท่ีให้มา ตักตัวอย่างเกลือ (ตักให้พอดีเต็มขอบช้อน ซึ่งจะได้เกลือ

ประมาณ 0.1 กรัม) ใส่ลงในหลอดทดลอง 
2.   ใส่น  ากล่ัน 0.5 ml ลงในหลอดตัวอย่างเกลือ แล้วเขย่าให้เกลือละลาย  

2. กรณีท่ีมีเคร่ืองชั่ง แต่ไมส่ามารถชั่งได้ในระดับ 0.1 กรัม 
1.   ชั่งตัวอย่างเกลือ 10 กรัม ใส่ลงในภาชนะ เช่น บีกเกอร์ หรือ flask (อาจใช้             
      volumetric flask ถ้าต้องการความละเอียดมาก) 
2.   ใส่น  ากล่ัน 50 ml ลงในภาชนะที่มีตัวอย่างเกลือ แล้วเขย่าให้เกลือละลาย 
3.   ดูดตัวอย่างเกลือ 0.5 ml ใส่ลงในหลอดทดลอง 

3. กรณท่ีีมีเคร่ืองชั่งท่ีชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม 
1.   ชั่งตัวอย่างเกลือ 0.1 กรัม ใส่ลงในหลอดทดลอง  
2.  ใส่น  ากล่ัน 0.5 ml ลงในหลอดตัวอย่างเกลือ แล้วเขย่าให้เกลือละลาย  

น าตัวอย่างเกลือท่ีได้จากขั นตอนนี ไปใส่น  ายา I-Reagent ในขั นตอนที่ 2 
 
หมายเหตุ  :  ในกรณีของข้อ 1 นั น เนื่องจากปริมาณของเกลือท่ีตวงโดยใช้ช้อนตักจะเป็นค่า 
         โดยประมาณ  ฉะนั น ค่าของไอโอดีนในเกลือก็จะเป็นค่าโดยประมาณ ซึ่งต่างจาก 

        ข้อ 2 และ 3 ท่ีจะให้ค่าท่ีถูกต้อง 
  



 

 

ข. การวัดปริมาณไอโอเดทโดยใช้ I-Reagent 

1.  เขย่าขวดน  ายา I-Reagent * ก่อนเทน  ายาปริมาณเท่าที่ต้องการใช้ลงในบีกเกอร์หรือ 
     ภาชนะบรรจุน  ายา (ห้ามดูดสารโดยตรงจากขวดน  ายาเด็ดขาด เพราะอาจมีสิ่ง 
     ปนเปื้อนลงไปและจะท าให้อายุของน  ายาสั น) 
2.  ดูดน  ายาส าหรับวัดไอโอเดท จ านวน 3.0 ml  (ใช้หลอดดูดขนาด 1.5 ml จ านวน 2    

ครั ง) ลงในหลอดตัวอย่างเกลือท่ีมีสารละลายเกลือ 0.5 ml ให้ใส่ทีละหลอด โดยต้อง
เขย่าน  ายาและเกลือให้เข้ากันทันที ก่อนที่จะใส่น  ายาในหลอดใหม่ 

3.  แต่ละหลอดให้ทิ งไว้ 5 นาที เพ่ือให้เกิดสีน  าเงินได้เต็มท่ี (หลังจากเกิดสีเต็มที่แล้ว จะ 
     น าไปวัดเมื่อไรก็ได้ภายใน 3-4 ชม. ไม่จ าเป็นว่าทุกหลอดจะต้องใช้เวลาเท่ากันหมด) 
4.  น าไปวัดสีน  าเงิน ซึ่งเทียบเป็นปริมาณไอโอดีนด้วยเครื่อง I-Reader 
5.  อ่านปริมาณไอโอดีนเป็น ppm (ส่วนในล้านส่วน) 
     (หน่วย  ppm  กับหน่วย  mg/L  เป็นหน่วยเดียวกัน) 
 

ค. วิธีใช้เครื่อง  I-Reader ส าหรับวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ 

 วิธีการใช้เคร่ืองโดยสรุป มีดังต่อไปนี  (วีธีการโดยละเอียดได้แสดงไว้ในหัวข้อ I-Reader   
หน้า 2) 

1. เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม  
2.  ใส่หลอด blank (น  ากล่ันประมาณ 5 ml) ลงในช่องใส่หลอด แล้วกด    2    ค้างไว้ 1 

วินาที  เพ่ือตั งค่า blank 
3. เอาหลอด blank ออก  
4. ใส่หลอดที่ต้องการวัดลงไปในเครื่องกด    1    ค้างไว้ 1 วินาที ค่าความเข้มข้นของ

ไอโอดีน เป็น ppm จะปรากฏบนหน้าจอของเคร่ือง  
5.   ถ้าต้องการวัดหลอดใหม่ ให้กด   1   ค้างไว้ 1 วินาทีแล้วท าซ  าข้อ 4 ไปเร่ือย ๆ โดย 
     ไม่ต้องท า blank ใหม่ 
 

* หมายเหตุ :   1.  ควรเก็บน  ายาไว้ที่อุณหภูมิห้อง อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่ควรเก็บใน 
              ตู้เย็น น  ายาจะมีอายุการใช้งานประมาณ 8 – 12 เดือน ถ้าน  ายาเสีย สีของ 

     น  ายาจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีม่วง  
 2.  เพื่อรักษาอายุของน  ายา หลังจากเทน  ายาออก ควรเช็ดปากขวดให้สะอาดก่อน 

     ปิดฝา และอย่าดูดน  ายาออกจากขวดโดยตรง ควรเทเฉพาะท่ีต้องการใช้  
     ห้ามเทน  ายาที่เหลือใช้กลับลงไปในขวดอีก  


