
 
 
 
 
 

1.1 ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมีอินทรีย       
หองปฏิบัติการเคมีอินทรีย เปนสถานที่เรียนรูและฝกฝนความปลอดภัยในการใชหอง 

ปฏิบตัิการไดดีที่สุดเพราะสารเคมีอินทรียสวนใหญเปนสารอันตราย บางชนิดกัดผิวหนังใหไหม
เม่ือโดนผิวหนัง บางชนดิเปนอันตรายตอตบัและไตและบางชนดิเปนสารกอมะเร็งเม่ือสูดหรือ
สัมผัสเปนระยะเวลายาวนาน ตวัทําละลายอินทรียสวนใหญเปนสารระเหยงายและไวไฟ  ดังนั้น  
กอนเขาทํางานในหองปฏิบตัิการเคมีอินทรียจึงควรเรียนรูวธิีปฏิบตัทิี่ถูกตองเพ่ือความปลอดภยั
ในการปฏิบตังิาน 
 
       1.1.1  ขอควรปฏิบัตใินการใชหองปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
            1. แตงกายใหเรยีบรอย อยาสวมเสื้อกลาม  กางเกงขาสั้นและรองเทาแตะมาทํางาน
ในหองปฏิบัตกิาร  เพราะสารเคมีอาจกระเด็นหรือหยดโดนผิวหนังจนเปนอันตรายได 
            2. ควรสวมเสื้อคลุมขณะปฏบิตัิการเพ่ือปองกันสารเคมีเปอนเส้ือผาที่สวมใสอยู เส้ือ
ปฏิบตั ิการควรมีแขนเสื้อและลําตวัยาว 
            3. ไมควรนําอาหารและเครื่องด่ืมมารับประทานในหองปฏิบัติการ  เพราะสารเคมีอาจ
ปนเปอนในอาหาร 
             4. ไมควรสบูบุหรี่ในหองปฏบิัตกิาร เพราะสารเคมีไวไฟมีอยูทั่วไปในหองปฏิบัตกิาร จึง
อาจเกิดอันตรายได 
             5. สารเคมีจําพวกกรดดาง ถาหกบนโตะหรือพ้ืนหอง ใหลางดวยน้ําปริมาณมากหรือใช
โซเดียม ไบคารบอเนตหรือกรดอะซิติกเจือจางทําใหเปนกลางแลวเช็ด หรือลางออก 
            6. หามใชตวัทําละลายอินทรยีลางสารเคมอีอกจากผิวหนัง  เพราะตวัทําละลายอาจ
ถูกดูดซึมเขาสูผิวหนังได 
            7. หามใชปากดูดหรือปเปตสารเคมี หรือชิมสารเคมี  และหามใชจมูกสูดกลิ่นสารเคมี 
            8.  อานฉลากบนขวดสารเคมีใหถูกตองทุกคร้ังกอนนําไปใช 
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            9. หามเทสารเคมีลงในอางนํ้า  ควรเททิ้งในขวดทิ้งสารเคมีและปดฝาใหแนน สารเคมี
บางชนิดที่ทําปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้า เชน กรดคลอไรด (acid chloride) หรือโลหะโซเดียม   ไม
ควรทิ้งลงในอางนํ้าหรือถังขยะ  เพราะอาจเกิดอันตรายกับคนงานที่เก็บขยะและคนอ่ืนที่อาจ
สัมผัสกับสารเคมีเหลาน้ีโดยรูเทาไมถึงการณ 
            10.  ควรลางมือใหสะอาดกอนออกจากหองปฏิบตัิการทุกคร้ัง 
 
       1.1.2 การปองกันตา 

   ควรใสแวนตานิรภัย (goggles) ขณะทาํการทดลอง  เพ่ือปองกันสารเคมีกระเด็นเขา
ตา   ไมควรใสคอนแทคเลนสขณะทําการทดลอง  เพราะถาสารเคมีกระเด็นเขาตาและเขาไป
ภายในเลนส  จะทําอันตรายตอตากอนที่เลนซจะถกูถอดออก และเปนสิ่งที่ยากมากที่จะถอด
คอนแทคเลนสหลังจากสารเคมีเขาไปอยูในเลนซ   ถาจําเปนตองใส  ใหใสแวนนิรภัยกันไวอีก
ชั้นหน่ึง  แวนตานิรภัยควรมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1.1    
 

 
รูปที่ 1.1   แวนตานิรภัย 

 

1.2 สารเคมีอันตราย 
       1.2.1 สารเคมีไวไฟและเปนพิษ        

   ตัวทําละลายอินทรียสวนใหญมีจุดเดือดต่ํากวานํ้า เปนสารไวไฟและเปนพิษ (พิษ
เฉียบพลันหรือพิษสะสมระยะยาว)  ตารางที่ 1.1 แสดงจุดเดือด ความเปนพิษและการติดไฟ
ของตัวทําละลายอินทรียที่ใชทั่วไปในหองปฏิบัติการ 

  ตัวทําละลายหลายชนิดที่ใชบอยมากในหองปฏิบัติการอินทรียเคมีและเปนสาร 
อันตรายที่ผูใชตองระมัดระวังเปนพิเศษไดแก 
              1. ไดเอธีลอีเธอร(Diethyl ether)(จุดเดือด 35 oซ)และปโตรเลียมอีเธอร (จุดเดือด 
40-60 o ,  60-80 o , 80-100 oซ) 
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   ตัวทําละลาย 2 ชนิดน้ีมีจุดเดือดต่ําและระเหยงาย  จึงควรหลีกเลี่ยงการใชตัวทํา
ละลาย  2  ชนิดน้ีใกลกับเปลวไฟ     เม่ือตมตวัทําละลาย 2 ชนิดน้ีใหใช steam bath  หรือ hot 
plate หรือ heating mantle (เคร่ืองใหความรอนโดยใชไฟฟา) เปนตวัใหความรอน 

เบนซีน (จุดเดือด 80 oซ)             2. 
   เปนสารไวไฟมากและเปนพิษ สามารถซึมผานผิวหนัง    ถาสูดหรือสัมผัสกับตัวทํา

ละลายนี้เปนเวลานาน   จะเกิดการสะสมพิษและทําใหเปนมะเร็งได   จึงควรใชตวัทําละลายนี้
เม่ือจําเปนจริงๆ    ทําการทดลองในตูควันและหลีกเลีย่งการใชเปลวไฟ 
            3. คารบอนเตตตระคลอไรด (จุดเดือด 76 oซ) ,  คลอโรฟอรม (จุดเดือด 61 oซ) ,  
และ ไดคลอโรมีเทน (จุดเดือด 40 oซ) 

   ตัวทําละลาย 2 ชนิดแรก คือ คารบอนเตตตระคลอไรดและคลอโรฟอรม เปนสารพิษ
และเปนสารกอมะเร็ง ถาสัมผัสกับตวัทาํละลายไมมากแตเปนระยะยาวนานอาจเกิดพิษเรื้อรัง
และเสยีหายตอตับและไต   การทดลองทีต่องใชตัวทําละลาย 2 ชนิดน้ีควรทําในตูควัน    สวน
ไดคลอโรมีเทนมีพิษรายแรงนอยกวา 

เฮกเซน (จุดเดือด  69 oซ)             4. 
   เฮกเซนเปนองคประกอบของแกโซลนี (gasoline) จึงเปนสารที่ไวไฟมาก  Flash 

point ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ติดไฟไดเม่ือมีเปลวไฟหรือประกายไฟอยูใกลคือ –20 oซ   จึงควร
หลีกเลี่ยงการใชเปลวไฟในระหวางการทดลอง    

กลาวโดยทัว่ไป สารเคมีแทบทุกชนิดเปนสารพิษ ถาสัมผัสเปนเวลายาวนานอาจเกิด
ผลราย  สารอินทรียบางชนดิเม่ือสะสมในรางกายมากขึ้น จะทําใหเปนโรคมะเร็ง (carcinogens) 
บางชนิดอาจไมเปนอันตรายตอผูใหญในระยะส้ันแตอาจเปนอันตรายตอลูกออนในครรภ 
(teratogens)บางชนิดอาจทําใหเกิดอาการแพ(Allergens)   ทั้งน้ีก็ขึ้นกับแตละบุคคลเพราะบาง
คนอาจจะแพสารบางชนิดที่คนอ่ืนไมแพ    พิษของสารเหลาน้ีอาจเขาสูรางกายทางปาก ทาง
จมูกโดยการสูดไอฝุนผงของสารหรือซึมเขาสูรางกายทางผิวหนัง 

สารเคมีอินทรยีที่เปนสารพิษอีกหลายชนดิแสดงอยูในตารางที่ 1.2 
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ตารางที่  1.1   จุดเดือดและการติดไฟของตัวทําละลายอินทรีย 
 

จุดเดือด ( o C) ตัวทําละลาย ความเปนพิษ การติดไฟ 
สูดลม , กTCLo 300 ppm เมทานอล 65 ไวไฟ 
ทางปาก ขTCLo , 210 ppm  เอทานอล 78 ไวไฟ 

  ทางปาก งLDLo14 00 คmg/kg ไวไฟ 
เอธีลอะซิเตต 77 - ไวไฟ 
อะซิโตน 56 สูดลม , TCLo  ,  500 ppm ไวไฟ 

ทางปาก(หนู) จLD50 ,  ไดเอธีลอีเธอร 35 ไวไฟมาก 
2200 mg/kg 
สูดลม , TCLo , 210 ppm ไวไฟมาก เบนซีน 80 
สูดลม , TCLo , 20 ppm ไมไวไฟ คารบอนเตตตระคลอไรด 76 
สูดลม , TCLo , 10 ppm ไมไวไฟ คลอโรฟอรม 61 
สูดลม , TCLo , 500 ppm ไดคลอโรมีเทน 40 ไมไวไฟ 

กTCLo  หมายถึงความเขมขนต่ําสุดท่ีเกิดพิษ                            ขTDLo  หมายถึงปริมาณที่กําหนดใหตอหน่ึงคร้ัง 
ค ปริมาณตอนํ้าหนักตัว                                                                                                            งLDLo  หมายถึงปริมาณตํ่าสุดตอหน่ึงคร้ังทีท่ําใหถึงตาย       
จ LD50 หมายถึงปริมาณตอหน่ึงคร้ังทีท่ําให 50% ของกลุมทดสอบถึงตาย 

 
            การปองกันอันตรายจากสารไวไฟ 

สารไวไฟสามารถกออันตรายใหกับหองปฏิบัติการเคมีอยางมาก    มีปจจัย 2 ประการ
ที่จะปองกันอันตรายไดโดยการจํากัดขนาดของการทดลองใหเล็กลง   และถาไมจําเปนจริง ๆ   
ไมควรใชเปลวไฟใหความรอน 

ตัวทําละลายแทบทุกชนิดยกเวนนํ้าสวนใหญเปนสารไวไฟ  จึงควรเก็บไวในที่ปลอดภัย
และกําจัดอยางปลอดภัยในขวดที่มีฝาปดมิดชิด   ถามีไอของสารเหลาน้ีเล็ดลอดออกมา  และมี
สื่อติดไฟ (สวนใหญเปนประกายไฟ)อยู  จะเกิดไฟไหมได  ไอของของเหลวที่ตดิไฟงายมักจะ
หนักกวาอากาศ  มันสามารถแพรไปตามโตะ เขาไปใตอางนํ้าและคงอยูที่นั่น  ดังนั้น  การ
ระบายอากาศในหองทดลองจึงเปนสิ่งจําเปน     เพ่ือปองกันมิใหมีการสะสมไอของสารเหลาน้ี   
การทดลองทีต่องใชตัวทําละลายไวไฟ  ควรทําในตูควนัจะปลอดภัยกวา 
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ตารางที่ 1.2  สารประกอบอินทรียบางชนิดทีเ่ปนพิษ 
 
กสารกอมะเรง็ สารกอภูมิแพ 

ขpyrethrums Acrylonitrile 
4-nitrobiphenyl Diazomethane 
α-และβ-naphthylamine p-phenylenediamine 
methyl chloromethyl ether กาว  ยางไมและเรซินบางชนิด 
benzidine สารดูดซึมผานผิวหนัง 
4-aminodiphenyl Methanol 
1,2-dibromo-3-chloropropane 1-propanol 
ethyleneimine 1-pentanol 
β-propiolactone allyl alcohol 
2-acetylaminofluorene 2-chloroethanol 
4-dimethylaminoazobenzene dimethyl sulfoxide 
N-nitrosodimethylamine Acrylonitrile 
Vinyl chloride Benzene 
Benzene nitrobenzene( สารประกอบ aromatic nitro 
4,4-methylenebis(2- chloroaniline)       เชน 2,4-dinitrophenylhydrazine) 
      Bromobenzene 
 Phenol 
 Aniline 
สารที่ทําใหผิดปกติของตัวออนและทารกในครรภ 
Benzene Toluene 
Xylene Nitrobenzene 
Phenol Vinyl chloride 
Formaldehyde Dimethylformamide 
Dimethyl sulfoxide N,N-dimethylacetamide 
Carbon disulfide  
ก สารกอมะเร็งในสัตวทดลองหรือมนุษย         
ข ยาฆาแมลงท่ีเปนสารธรรมชาติสกัดจากดอกเบญจมาศ (one variety of chrysanthemum) 
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           1.2.2  สารเคมีอินทรียที่เกิดระเบิดได  
                 ของเหลวอินทรียบางชนิดรวมกับอากาศเกิดเปนสารผสมที่ระเบิดได  หมูฟงคชัน
ของสารที่เกิดการระเบิดได คือ  peroxide , acetylide , azide , diazonium salts ,  nitroso , 
nitro  และ ozonide (รูปที่ 1.2) 
 

     R – O – O – R       R – C ≡ C – Metal    R – N = N = N  
 

        Peroxide     Acetylide         Azide 
 

                      O 

      R – NO2   R – N = O   R – 
+
N  ≡ N     R              R    

 

               O     O  
    Nitro      Nitroso           Diazonium salt                     Ozonide 
 

รูปที่ 1.2   หมูฟงคชันของสารอินทรียที่เกิดระเบิดได 
 

ในหองปฏิบัตกิารเคมีอินทรยี  ควรมีถังบรรจุทราย (ใชดับไฟที่ลุกทวม)  และอุปกรณ
ดับเพลิงบรรจุคารบอนไดออกไซดหรือสารเคมีแหงคือ monoammonium phosphate ติดตั้งไว   
และควรเรียนรูวิธีการใชอยางละเอียด                       

การกําจัดสารเคมีที่ไมใชแลวก็ควรใชความระมัดระวัง เพราะสารเคมีเหลาน้ีอาจติดไฟ
ขึ้นเอง (spontaneous combustion)   สิ่งเหลาน้ีอาจเกิดกับผาขี้ริว้ที่เปอนนํ้ามันหรือสารเคมี
บางชนิดเม่ือสัมผัสกับสารออกซิไดสที่รุนแรง เชน กรดไนตริก เปอรแมงกาเนตไอออน และ
เปอรออกไซดหรือโลหะแอลคาไลน เชนโซเดียม ผงสังกะสี (Zinc dust) และ platinum catalyst 
ก็อาจติดไฟขึ้นเอง 
  
           1.2.3  สารเปอรออกไซด (Peroxides) 
                 หมูฟงคชันประเภทเปอรออกไซดสามารถเกิดขึ้นเองจากสารประกอบอินทรียบาง
ชนิดเม่ือมีออกซิเจนและแสงแดด  สารประกอบอีเธอรโดยเฉพาะไซคริกอีเธอรและสารทีเ่กิด
จากแอลกอฮอลปฐมภูมิและทุตยิภูมิ  เชน  Tetrahydrofuran , diethyl ether  และ  Isopropyl 
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รูปที่ 1.3  สารประกอบอินทรียบางประเภทที่เกิดเปนเปอรออกไซดได 

 
            การตรวจสารเปอรออกไซด 

เราสามารถตรวจเปอรออกไซดในอีเธอรและไฮโดรคารบอนไดโดยใสสาร 0.1 มิลลิลติร
ลงในสารละลายที่ประกอบดวยโซเดียมไอโอไดด 0.01 กรัม ใน glacial acetic acid  0.1 
มิลลิลติร  ถาสารผสมเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแสดงวา  มีเปอรออกไซดที่มีความเขมขนสูงอยู   แต
ถาเปลีย่นเปนสีเหลือง  แสดงวามีเปอรออกไซดที่มีความเขมขนต่ําอยู 
 
            การกําจัดสารเปอรออกไซด 

การกําจัดเปอรออกไซดในอีเทอร ทําไดโดยเขยาอีเทอรกับสารละลายที่ประกอบดวย
เฟอรรัสซัลเฟต 60 กรัมและกรดซัลฟุริกเขมขน 6 มิลลลิิตรในน้ํา 110 มิลลิลติร 
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           1.2.4  สารเคมีที่กัดกรอน 
       กรดและเบส สารดูดนํ้า (dehydrating agents) และสารออกซิไดส (Oxidising 

agents) เปนสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน  เม่ือถูกผิวหนังและตา จะกัดผิวจนไหมและทาํลายเนื้อเยื่อ
ตา อยาสูดไอของสารเหลาน้ีเพราะจะเกดิการระคายเคือง และเปนอันตรายตอระบบทางเดิน
หายใจ    สารเหลาน้ี ไดแก กรดซัลฟุริกเขมขนซ่ึงใชเปนสารดูดนํ้าและเปนกรดแก ถาถูกกับ
ผิวหนัง จะกัดผิวหนังใหไหมอยางรุนแรง กรดไนตริกและกรดโครมิกซ่ึงใชเปนสารละลายชะ
ลาง ก็ทําใหผวิ หนังไหมได  กรดไฮโดรฟลูออริกเปนกรดอันตรายมาก  ทําใหเกิดแผลลึกและ
รักษายาก จึงควรทําตามคาํแนะนําในการใชอยางเครงครัด 

โซเดียม โพแทสเซียม และแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเปนเบสทีใ่ชกันทั่วไป  เบส 2 ตัว
แรกทําอันตรายตอตาได และแอมโมเนียมไฮดรอกไซดก็ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางมากตอ
ทางเดินหายใจ เชนเดียวกับกรดซัลฟุริก โซเดียมไฮดรอกไซดและฟอสฟอรัสเพนทอกไซดใช
เปนสารดูดนํ้าที่แรง ถาถูกผิวหนัง จะทาํใหผิวหนังไหม เน่ืองจากมันสามารถคายความรอน
ออกมามากเม่ือทําปฏิกิริยากับน้ํา  การเตรียมสารละลายของสารเหลาน้ี จึงควรใสสารเหลาน้ีใน
น้ําแทนที่จะเทน้ําลงในสาร 

โลหะโซเดียม ลิเทยีมอะลูมิเนียมไฮไดรด (Lithium aluminium hydride) โซเดียมไฮไดรด 
และกรดคลอไรดซึ่งทําปฏิกิริยารุนแรงกบันํ้า สามารถทาํใหสลายตวัไดโดยทําปฏิกิริยากบัแอลกอ
ฮอลแอนไฮดรสั (anhydrous alcohol)     

ถาสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนเหลาน้ีถูกผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ําปริมาณมากๆ อยา
พยายามใชสารเคมีทําใหสารเหลาน้ีมีฤทธิ์เปนกลาง ถาสารประเภทนี้กระเด็นเขาตา ใหลางดวย
น้ําปริมาณมากๆ ภายในเปลือกตาและลูกตา ถายังไมหายแสบ ใหรีบไปพบแพทย   หลังจากเท
สารเคมีออกจากขวดถามีสารเคมีเปอนดานนอกของขวดหรือตาชั่ง ใหใชฟองนํ้าเปยกเช็ดออก
และเช็ดใหแหงทันที โซเดียมและโพแทสเซียมไฮดรอกไซดมีลักษณะเปนเม็ด สามารถดูด
ความชื้นจากอากาศ จึงไมควรทิ้งไวในอากาศนานๆ และถาหกออกมาใหรีบเช็ดออก  ถาตองใช
สารเหลาน้ีในปริมาณมากๆ ควรใสถุงมือและหนากากปดจมูกและใบหนา ไอที่กัดกรอนสามารถ
ปองกันไดโดยทําการทดลองในตูควัน  
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1.3   เครื่องแกว (Glass ware)  
 

 
 

รูปที่ 1.4    แสดงเคร่ืองแกวที่ใชทัว่ไปในหองทดลองเคมีอินทรีย 
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เครื่องแกวที่ใชในหองทดลองเคมีอินทรียตองสะอาดและแหง ถามีน้ําอยูในขวดทดลอง
อาจทําใหการทดลองไมไดผล  ดังนั้น จึงควรลางเครื่องแกวทันทีหลังเสร็จการทดลองแตละ
คร้ังแลวคว่ําไวในตูใหแหงเพื่อใชในการทดลองครั้งตอไป 

การชะลางเครือ่งแกว ควรใชผงซักฟอก และใชแปรงขดัใหสะอาดทุกซอกทุกมุม แลว
ใชน้ําชะผงซักฟอกออกใหหมด ใชน้ํากลั่นเล็กนอยชะภายในเครื่องแกว แลววางคว่าํใหแหงในตู 

ถาจําเปนตองทําใหแหงโดยเร็วใหลางภายในเคร่ืองแกวดวยอะซิโตนเล็กนอย อะซิโตน 
ละลายน้ําไดดี  เม่ือนํ้าที่เกาะอยูภายในเครื่องแกวละลายเขากับอะซโิตน จะระเหยออกไดงาย
ขึ้น ชวยใหแกวแหงเร็วขึ้น   แตเน่ืองจากอะซิโตนมีจุดเดือดต่ําและตดิไฟงาย  จึงไมควรใชในที่
ใกลกับเปลวไฟ  และไมควรใชอะซิโตนทีเ่ปนreagent-grade  ใหใช “wash acetone” ซึ่งใชลาง
เคร่ืองแกวโดยเฉพาะหรือใช recycled acetone  แทน 

ไมควรใชเปลวไฟลนเครื่องแกวใหแหง  ตูอบเครื่องมืออาจใชอบเครือ่งมือที่ลางดวยนํ้า
แตไมควรใชเคร่ืองแกวที่ชะดวยตวัทําละลายอินทรียเขาไปอบในตูอบ  คราบที่ลางออกยากดวย
น้ํา เชน ดินน้าํมัน (Tars) หรือไขมันหลอลื่น (grease)   ใหใชทิชชชูุบอะซิโตนเชด็ออก  คราบ
สารเคมีที่แหงและแข็งติดกับเคร่ืองแกว  ใหใชแทงโลหะขูดออก   ถายังออกไมหมด    ใหแชใน 
อะซิโตนเล็กนอยแลวปดฝาทิ้งไวจนถึงการทดลองคราวตอไป   สวนคราบที่เกิดจากสียอม   ให 
หยดกรดซัลฟุริกเขมขนลงบนรอยเปอนสัก 2-3 หยด  ทิ้งไวสักครูแลวลางออก 
 
1.4   การใชตูควัน 
       ในหองปฏิบตัิการที่มีคนทํางานอยูเปนเวลานาน   ควรมีตูควัน 1 ตูตอคนทาํงาน  2 คน   
ตูควันใหผลดีในการทํางานกับสารพิษและสารไวไฟ เพราะไมเพียงแตชวยดูดไอของสารและ
ควันไฟ    ยังชวยปองกันอันตรายกับผูปฏิบัติการ    

ควรตรวจสอบตูควันใหอยูในสภาพที่ทํางานไดดี  สวทิชที่ควบคุมการทํางานของตูควนั
ควรติดตั้งอยูดานนอก    เม่ือกาวเขามาในหองปฏิบตัิการ   สิ่งแรกที่ตองทําคือ    เปดสวิทช
ของตูควันเพือ่ดูดอากาศเสียในหองปฏิบตัิการออก และเปดหนาตางใหอากาศดีเขามาแทนที่  
การทดลองในตูควันควรวางทุกอยางใหหางจากประตูดานหนาประมาณ 15 เซนตเิมตร   ประตู
ตูควันควรปรบัระดับชองเปดใหได  15-20 เซนติเมตร (จากดานลาง)  เพ่ือใหอัตราการไหลของ
อากาศจากดานนอกเขาไปไดเร็วที่สุด  ไมควรใชตูควันเปนที่เก็บสารเคมีถาวร   ถาตูควันมีสาร 
เคมีมากเกินไป   จะทําใหการระบายอากาศไมราบร่ืนและมีที่ไมเพียงพอสําหรับการปฏิบตัิงาน                     
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คําถามทายบท 
 
1.   ตวัทําละลายทีลุ่กเปนไฟ  ควรดับไฟดวยอุปกรณดับเพลิงประเภทใด? 
2.   ตวัทําละลายอินทรียตอไปน้ี   ชนิดใดที่ติดไฟงายและชนิดใดที่ไมติดไฟ      

Diethylether ,  benzene ,  hexane ,  ethanol ,  chloroform ,  dichloromethane ,  
carbon  tetrachloride    

3.   ตัวทําละลายในขอ 2   ชนิดใดสามารถรวมกับออกซิเจนเกิดเปนเปอรออกไซด  การตรวจ 
     สอบวามีเปอรออกไซดเกิดขึ้นในตวัทาํละลายดังกลาวควรทําอยางไร และมีวธิีกําจัดเปอร

ออกไซดออกไดอยางไร? 
การกลั่นสารที่เกิดเปนเปอรออกไซดจนแหงจะมีผลเสียอยางไร? 4.   

5.   เหตใุดเครื่องแกวที่ใชในปฏิกิริยาเคมีอินทรียจึงตองแหง? 
6.   เหตใุดจึงไมควรใชตูควนัเปนที่เก็บสารเคมีถาวร 
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