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บทที่ 6 : เครื่องวัดพีเอช 

(pH METER) 
 

มีงานในหองปฏิบัติการจํานวนมากที่ตองอาศัยสารละลายที่ทราบคาความเปนกรด (acidity) 
ความเปนดาง(alkalinity) ที่แนนอน  ตัวอยางเชน การแยกสารตางชนิดออกจากกันโดยใชความ
แตกตางของคาพีเอช  การตรวจวดัปริมาณเอนไซม การทําปฏิกิริยาทางน้ําเหลืองวิทยา  การเพาะเลี้ยง
เชื้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฯลฯ ในการวจิัยและการวินิจฉยัโรคในปจจุบนัมีการวดัพีเอชของ น้ําในชอง
ปอด น้ําในชองคลอด น้ําลาย น้ําอสุจิ น้ําในเซลล ฯลฯ.    ซ่ึงงานบางชนิดตองการความถูกตองของคา
พีเอชถึง ±0.001 หนวย  แตการวดัพีเอชโดยใชสารเปลี่ยนสี(indicator) จะมีความผิดพลาดจากการ
เทียบสี และสีผิดเพี้ยนจากสีที่เจือปนจากสารละลายที่วดัพีเอช ทําใหมีความผิดพลาดในการอานคา
ตั้งแต 1.5-2.0 หนวย จึงไมเหมาะสมกับงานที่ตองการความถูกตองของพีเอชสูง ดังนัน้การวดัคาพีเอช
ที่ถูกตอง จึงตองอาศัยเครื่องวัดพีเอชซึ่งมีความผิดพลาดนอยกวา  เพราะพีเอชมีคาเทากับลบล็อกของ
ความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน(-log [H+])  การเปลี่ยนแปลงคาพีเอช 1 หนวย  จึงเทากบัการ
เปลี่ยนแปลงของไฮโดรเจนไอออนถึง 10 หนวย(พ,ี p หมายถึง power หรือ exponent)  นอกจากนี้
ระบบการอานคาของเครื่องวัดพีเอช ยังสามารถปรับใหอานไดละเอยีดถึง 0.001 หนวย 

หลักการวัดพีเอช 
 เครื่องวัดพีเอช อาศัยหลักการวัดความตางศักยไฟฟา(electrical potential)     ที่เกิดขึน้ระหวาง 
เล็กโทรดวัด(indicator electrode) ซ่ึงจุมอยูในสารละลาย  แลวเปลีย่นคาความตางศักยไฟฟาใหเปนคา
พีเอช  โดยการเทียบคากบับัฟเฟอรมาตรฐาน(standard buffer)(รูปที่ 6.1) การคํานวณคาพีเอช          
ดัดแปลงมาจากสมการของเนินสต(Nernst’s equation) ซ่ึงหาคาแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลลไฟฟา 
(electrical cell) ใด ๆ โดยการวัดเทยีบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรด(hydrogen electrode) ซ่ึงกําหนดใหมี
แรงเคลื่อนไฟฟาเทากับ 0.0000 โวลต ที่ 25 0ซ. 
 ในทางปฏิบัตไิมนิยมใชไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเปนอิเล็กโทรดอางอิง  สําหรับการหาคาพีเอช  
เพราะไฮโดรเจนอิเล็กโทรดมีขนาดใหญไมสะดวกตอการใชงาน ดังนัน้  National Bureau of Standard 
(NBS) จึงกําหนดคาพเีอชของบัฟเฟอรมาตรฐานขึ้นมาใช  โดยการวดัคาพีเอชของบัฟเฟอรมาตรฐาน
ดวยอิเล็กโทรดวัดชนิด Ag/AgCl    เปรียบเทียบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเมื่อไมใชรอยตอระหวาง
ของเหลว(liquid junction)  

การว ัดคาพีเอชของสารละลายตัวอยางที่ตองการทราบคา        เมื่อเปรียบเทียบกับคาพีเอชของ 
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บัฟเฟอรมาตรฐานจึงสามารถคํานวณไดจากสูตร 
 
  PHu = pHs +  (Eu – Es)F 
       RT In10 

โดย pHu = พีเอชของสารละลายที่ตองการทราบคา 
  pHs = พีเอชของบัฟเฟอรมาตรฐาน 
  Eu = แรงเคลื่อนไฟฟาของสารละลายที่ตองการทราบคา 
  Es = แรงเคลื่อนไฟฟาของบัฟเฟอรมาตรฐาน 
  F = คาคงตัวของฟาราเดย  = 96,487.0 coulombs/equivalent 
  R = คาคงตัวของแกส = 8.3143  Joules/mole/degree 
  T = องศาเคลวิล = องศาเซลเซียส + 273.15 
  In10 = Natural log ของ  10  =  2.30259    
           

จากสมการดังกลาวสามารถคํานวณหาการตอบสนองของอิเล็กโทรดวดัพีเอชไดดังสมการ 
 

Millivolt (mV) = คาคงตัว + 0.198 0K log [H+] 
 

ซ่ึงจะเหน็ไดวา ณ ที่  0 mV อุณหภูมิไมมีผลตอการตอบสนองของอิเล็กโทรดเมื่ออุณหภูมิ
ของสารละลายเปลี่ยนแปลงไป  เรียกจุดนีว้า  “isopotential point” 

 

รูปท่ี 6.1  องคประกอบหลักของเครื่องวดัพีเอช 
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 ในกรณีที่วดัพเีอชของสารละลายเทยีบกับบัฟเฟอรมาตรฐาน โดยใชอิเล็กโทรดอางอิงชนิด
อ่ืน ๆ นอกจากไฮโดรเจนอิเล็กโทรด  ตัวอยางเชน การใชคาโลเมลอิเล็กโทรด  การวดัความตาง
ศักยไฟฟาจะแตกตางไป  เนื่องจากมีความตางศักยไฟฟาอื่น ๆ  เขามาเกี่ยวของ(E1 และ E2 ในรูปที่ 
6.2)    ดังนั้น การวัดคาพเีอชจึงเปนการกะประมาณซึ่งสามารถคํานวณไดจากความสัมพันธกันคือ 
 
 
 paH  =      Et  - (Ej + Es’)/ 0.05916 
   โดย paH =     Assigned pH value 
 Et =     แรงเคลื่อนไฟฟารวมทัง้หมด 
 Ej    =     แรงเคลื่อนไฟฟาระหวางรอยตอ (junction potential) ของอิเล็กโทรดอางอิง 
 Es’  =    แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของอิเล็กโทรดวัด ที่พีเอชตาง ๆ 
 
  

จะเห็นไดวาคา paH จะถูกตองตอเมื่อ Ej และ Es’ มีคาคงที่ แตคา Ej และ Es’ มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย  เนือ่งจากสภาวะของสารละลายที่นํามาวัดคาพีเอชแตกตางไปจากสภาวะของ
บัฟเฟอรมาตรฐานทั้งในดานความแรงของไอออน (ionic strength) ความใกลเคยีงกันของคาพีเอช  
ดังนั้นเทคนิคการวัดพเีอชโดยวดัเปรียบเทียบกับบัฟเฟอรมาตรฐาน จึงมีความไมถูกตอง(inaccuracy) 
ประมาณ  ±0.03 หนวย  ซ่ึงไมสามารถปรับใหถูกตองโดยใชเครื่องวัดพีเอชที่มีความละเอียด หรือมี
ความแมนยําในการอานคามาก ๆ ได 

อิเล็กโทรดอางอิง(Reference  electrode) 
 อิเล็กโทรดอางอิง หมายถงึ อิเล็กโทรดที่สามารถสรางความตางศกัยไฟฟาที่คงที่ (fixed 
potential) ตัวอยางเชน ไฮโดรเจนอิเล็กโทรด  คาโลเมลอิเล็กโทรด(calomel electrode) และซิลเวอร/
ซิลเวอรคลอไรด อิเล็กโทรด(Ag/AgCl electrode) อิเล็กโทรดเหลานี้มีโครงสรางและคุณสมบัติที่
แตกตางกนัดังนี้ 

1. คาโลเมลอิเล็กโทรด 
1.1 โครงสราง   สวนกลางของอเิล็กโทรดเปนแทงแกวปด    ดานบนมีลวดพลาตินัม (Pt)  

หรือ ตะกัว่(Pb) จุมอยูในเมอดิวรี/เมอควิรัสคลอไรด(Hg/Hg2Cl2)  ถัดลงมาเปน KCl paste(calomel) 
ดานลางของแทงแกวเปนรูเปดขนาดเล็ก ๆ เพื่อใหสารละลายสามารถไหลผานเขาออกได  แทงแกว
ดังกลาว จุมอยูในสารละลายอิ่มตัวของโปแตสเซียมคลอไรด(saturated KCl)  ตอนลางสุดของ
อิเล็กโทรดเปนรอยตอระหวางของเหลว(liquid junction) ที่มีรูขนาดเล็กจํานวนมาก(รูปที่ 6.2 ก) 

1.2 คุณสมบัติ  ที่สําคัญมีดังนี้  
1.2.1 ความตางศักยไฟฟาของอิเล็กโทรด            ขึ้นอยูกับล็อกของความเขมขนของ 
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คลอไรดไอออน  ดังนัน้ความตางศักยไฟฟาระหวางรอยตอรวมของอิเล็กโทรด(junction potential) จึง
ประกอบดวยความตางศักยไฟฟาระหวางธาตุภายใน(internal element) และเกลือภายในอิเล็กโทรด 
(internal salt) (E1)   ซ่ึง E1  มีคาเทากับศูนยเมื่อความเขมของเกลือ(KCl) ที่อยูรวมกบัธาตุภายในมคีา
เทากับความเขมขนของเกลือ(KCl) ภายนอก  ความตางศักยไฟฟาที่เกดิขึ้นอีกชนดิหนึ่งคือ ความตาง
ศักยไฟฟาระหวางเกลือภายในอิเล็กโทรดและสารละลายภายนอก(E2) (รูปที่ 6.2 ก)  

1.2.2  ความตางศักยไฟฟาลดลงมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  เนื่องจากการเพิ่มความเขมขน
ของโปแตสเซียมคลอไรด  โดยเฉพาะเมื่อใชสารละลายอิ่มตัวของโปแตสเซียมคลอไรด  พบวาในทุก
อุณหภูมิในชวง 0-100 0ซ.  จะมีผลตอการลดคาความตางศักยไฟฟาในอัตรา –0.7 ถึง –0.8  mV/ 0ซ. 
และที่อุณหภูมสูิงกวา 70 0ซ. ความตางศักยไฟฟาจะเปลี่ยนแปลง(drift) และแกวง (oscillate) มาก  การ
ใชโปแตสเซียมคลอไรดความเขมขน 3.5 โมลาร แทนทําใหมีผลกระทบจากอุณหภูมนิอยกวา และยัง
สามารถลดการอุดตันบริเวณรอยตอระหวางของเหลวได  เปนผลใหความตางศักยไฟฟาไม
เปลี่ยนแปลงมาก  และความตานทานของอิเล็กโทรดเพิม่ขึ้นไมมาก 
        1.2.3  ในกรณีทีว่ัดพเีอชโดยใชบัฟเฟอรมาตรฐานที่มีความแรงของไอออนนอยกวา 0.1 
และสารละลายที่นํามาวัดคาพีเอชมีความเขมขนของไอออนตางจากบฟัเฟอรมาตรฐานเกิน 0.1 จะทํา
ใหความตางศกัยไฟฟาระหวางรอยตอเปลี่ยนแปลง  เปนผลใหการวัดคาพีเอชของสารละลายผิดพลาด
ประมาณ 0.005 หนวย 

1.2.4 พีเอชของสารละลายที่นํามาวัดมีผลตอการเคลื่อนที่ของไอออน  โดยเฉพาะ
ไฮโดรเจนไอออน(H+) และไฮดรอกซิลไอออน(OH-) ทําใหความตางศักยไฟฟาระหวางรอยตอ
เปลี่ยนแปลงไป  ตัวอยางเชน  การวัดความตางศักยไฟฟาในสารละลาย 1 M HCl และ 0.1 M NaOH 
เมื่อใช 3.5 M KCl เปนสะพานเกลือ(salt bridge) จะไดคาความตางศักยไฟฟาระหวางรอยตอเปน 16.6 
mV และ –2.1 mV ตามลําดับ 

1.2.5  แกสออกซิเจนในอากาศไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความตางศักยไฟฟา ยกเวน
ในกรณีที่ใช HCl แทน KCl 

1.2.6 สารเคมีหลายชนิด ตวัอยางเชน โบรไมด(bromide) ไซยาไนด(cyanide)      ซัลไฟด 
(sulphide) กรดบางชนดิ ธาตุเงิน(silver)  เปอคลอเรท(perchlorate) ทําปฏิกิริยากับเกลือภายในอิเล็ก 
โทรด  เปนผลใหการตอบสนองของอิเล็กโทรดไมคงที่ 
 1.2.7   อิเล็กโทรดใหมตองใชเวลาหลายวนั         คาความตางศักยไฟฟาจึงจะคงทีใ่นชวง   

±002 mV 
1.3 การใชงาน 

1.3.1 ใชวัดพีเอชของสารละลายในชวง 1.5 ถึง 12 
1.3.2 ใชวัดพีเอชของสารละลายอินทรีย  และสารละลายที่มีโปรตีน 
1.3.3 ใชวัดพีเอชของสารละลายที่มีอุณหภูมิสูงไมเกิน 80 0ซ. 
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รูปท่ี 6.2  โครงสรางของอิเล็กโทรดอางอิงแบบคาโลเมล (ก)  แบบ Ag/AgCl (ข)             
               อิเล็ก โทรดวัดชนิดแกว (ค)  และชนิดรวม (ง) 
 

1.3.4 ใชวัดพีเอชของ Tris buffer เพราะการใชอิเล็กโทรดอางอิงชนิด Ag/AgCl อาจทํา 
ใหเกดิตะกอนในบัฟเฟอร 

1.4 การบํารุงรักษา 
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1.4.1 คาโลเมลอิเล็กโทรดที่มีสภาพดีควรมีสีเงินปนเทา  ถามีสีน้ําตาลแสดงถึงการเสื่อม 
สภาพ และไมมีฟองอากาศในแทงแกวภายในอิเล็กโทรด          ถาพบวามีฟองอากาศอาจกําจัดโดยแช 
 อิเล็กโทรดในน้ํารอน  หรือใชสุญญากาศดูดอากาศภายในอิเล็กโทรดออก 

1.4.2 เปดชองระบายอากาศตอนบนอิเล็กโทรดเมื่อวัดพีเอช    และปดชองระบายอากาศ 
เมื่อไมไดใชงาน 
         1.4.3  ควรเปลี่ยนสารละลายโปแตสเซียมคลอไรดบอย ๆ เพื่อปองกันผลจากการรบกวน
ดวยสารอื่น ๆ ในกรณีทีพ่บวามีสารอื่นเจือปนมาก  ควรใชน้ํากลั่นลางภายในอิเล็กโทรดหลาย ๆ     
คร้ัง  โปแตสเซียมคลอไรดที่ใชควรเปนชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก 
         1.4.4   ถาเกิดผลึกโปแตสเซียมคลอไรดมาก  จะทําใหความตางศกัยไฟฟาไมคงที่  และมี
การตอบสนองชา  ควรละลายผลึกดวยสารละลายโปแตสเซยีมคลอไรดอุน ๆ 
         1.4.5 ควรรักษาระดับโปแตสเซียมคลอไรดใหอยูในระดับที่สูงอยูเสมอ  โดยใหต่ํากวา
ชองระบายอากาศดานบนอเิล็กโทรดเล็กนอย  เพื่อใหสารละลายโปแตสเซียมคลอไรดไหลออกจาก          
อิเล็กโทรดโดยแรงโนมถวง(outward gravity flow) ไดอยางสะดวก (อัตราการไหลประมาณ 6 
ไมโครลิตร/ช่ัวโมง) การปลอยใหระดับโปแตสเซียมคลอไรดลดลงต่ํามาก อาจทําใหเกิดฟองอากาศ
ในแทงแกวทีบ่รรจุธาตุภายใน  และยังทําใหเกดิการแพรกลับ (back diffusion) เปนผลใหสารรบกวน
ไหลเขามาทําปฏิกิริยากับเกลอืในอิเล็กโทรดไดงาย 
        1.4.6 ในขณะวัดพีเอชของสารละลาย  ควรใหระดับของโปแตสเซียมคลอไรดอยูสูงกวา
ระดับของสารละลายที่กําลังวัดอยางนอย 1-2 ซม. เพื่อปองกันการแพรกลับ 
        1.4.7  การเก็บอิเล็กโทรดในระยะสั้น ควรแชในน้ํากลั่น  และรักษาระดับสารละลายเกลือ
ภายในใหสูงกวาระดับน้ํากลัน่  แตการแชเปนเวลานานเกินไปอาจทาํใหความตางศักยไฟฟาไฟฟา
ระหวางรอยตอเปลี่ยนแปลงมาก จนเครื่องวัดความตางศักยไฟฟาไมสามารถชดเชยความเปลี่ยนแปลง
นี้ได 
        1.4.8  การเก็บอิเล็กโทรดในระยะยาว ควรเก็บโดยใชหมวกยางครอบปลายอิเล็กโทรดให
แนน  ถารอยตอระหวางของเหลวไมอุดตนัจะพบไอน้ําหยดเล็ก ๆ เกาะอยูภายในหมวกยาง  ในกรณีที่
สารละลายเกลือภายในอิเล็กโทรดไมใชสารละลายอิ่มตัว  ควรแชในสารละลายชนิดเดียวกนักับ
สารละลายเกลือดังกลาว 

      1.4.9  การทําความสะอาดอิเล็กโทรดควรปฏิบัติดังนี้  
1.4.9.1 ในกรณีที่รอยตอระหวางของเหลวทําดวยไฟเบอรหรือเซรามิกใหแขวนอิเล็ก 

โทรดไวในอากาศ เพื่อใหสารละลายเกลือภายในไหลออกมาไดสะดวก  จนเกดิผลึกในเวลา 8 ช่ัวโมง 
 1.4.9.2  ตมอเิล็กโทรดในน้ํากลั่น ซับใหแหงดวยผาที่สะอาด  อิเล็กโทรดจะกลับมาสู
สภาพเดิม โดยความตางศกัยไฟฟาระหวางรอยตอคงที่ในเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมงหลังจากตม 
 2.  ซิลเวอร/ซิลเวรคลอไรด อิเล็กโทรด  อิเล็กโทรดชนิดนี้นิยมใชในอเิล็กโทรดรวมมากกวา 
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ใชเดี่ยว ๆ ภายในอิเล็กโทรดประกอบดวยธาตุภายในซึง่เปน Ag/ACl แชอยูในสารละลาย 4 M KCl  
ดานลางเปนรอยตอระหวางของเหลว(รูปที่ 6.2 ข ) ใชวัดพีเอชของสารละลายที่มีอุณหภูมิสูงไดถึง 
110 0ซ. ใชไดในงานทัว่ ๆ ไป  และงานที่ไมสามารถใชคาโลเมลอิเล็กโทรดได       ตวัอยางเชน  การ
วัดปริมาณซิลเวอรในน้ํายาในอุตสาหกรรมภาพถาย  การวัดปริมาณซลัไฟดในน้ํา  เปนตน 
 เพื่อปองกันสารละลายตัวอยางถูกรบกวนจากซิลเวอรคลอไรด  ตัวอยางเชน  การวัดคลอไรด
ไอออนดวยอิเล็กโทรดจําเพาะไอออน(ion specific electrode) จึงไดมีการพัฒนาอิเล็กโทรดชนิดที่มี
รอยตอระหวางของเหลว 2 ช้ัน(double liquid junction) โดยการเพิ่มสารละลายของโปแตสเซียมไน
เตรต(KNO3) อีก 1 ช้ัน  ซ่ึงนอกจากจะปองกันการรบกวนแลว  ยังชวยเพิม่ประสิทธิภาพของ
สารละลายเกลือภายในอิเล็กโทรดที่มีอยูแลวเมื่อวัดพีเอชคาสูง ๆ หรือต่ํา ๆ 

อิเล็กโทรดวัด(Measuring electrode) 
 อิเล็กโทรดวัดหมายถึง อิเล็กโทรดที่ความตางศักยไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปตามแอกติวิตีของ
ไอออนที่ตองการวัด  การวัดพีเอชนิยมใชอิเล็กโทรดแกว(glass electrode) ชนดิที่ธาตุภายในเปน 
Ag/AgCl  จึงขอกลาวเฉพาะรายละเอียดของอิเล็กโทรดแบบ Ag/AgCl ดังนี ้
 1. โครงสราง  ภายในอิเล็กโทรดประกอบดวยธาตภุายในที่ทําจากAg/AgCl จุมอยูในบัฟเฟอร
คาคงที่ซ่ึงนิยมใชคาพีเอช 7.00 (รูปที่ 6.2 ค)  บัฟเฟอรที่ใชจะตองมเีสถียรภาพด ี  ทนตอตอการ
เปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ ทนตอการเปลี่ยนแปลงพเีอช (มี buffer capacity สูง) โดยเฉพาะตอง
สามารถทําใหโลหะที่เปนดาง(alkali metal) ซ่ึงถูกชะลางออกมาจากเนื้อแกวใหเปนกลางไดหมด 
นอกจากนี้ยังเติม KCl  จํานวนมากลงในบัฟเฟอรเพื่อรักษาสมดุลของ Ag/AgCl 
 การเลือกใชบฟัเฟอรภายในอิเล็กโทรดอยางเหมาะสม ทําใหความตางศักยไฟฟารวมของ      
อิเล็กโทรดมีคาเปน 0 mV เมื่อวัดสารละลายที่มีพีเอช 7.00 เปนผลใหอุณหภุมิมิไมมผีลตอการสนอง
ของอิเล็กโทรดเมื่อวัดสารละลายที่มพีีเอช 7.00   รอบ ๆ ธาตุภายในเปนแทงแกวปดสนิท  สวนลาง
เปดกระเปาะ(bulb) ที่มีเยื่อแกว(glass membrane) ที่ไวตอไฮโดรเจนไอออน เยื่อแกวมักมีองคประกอบ
ที่แตกตางกนัตามผูผลิต  ตัวอยางเชน ม ีSiO2 รอยละ 72  มี CaO รอยละ 6 มี Na2O รอยละ 22 ในเยื่อ
แกว  Corning 015 และอาจมกีารเติม Al2O3 หรือ Li2O เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการตอบสนองดวย 
 เยื่อแกวของกระเปาะบางมากประกอบดวยเนื้อแกว 3 ช้ัน คือช้ันเปยก 2 ช้ัน(hydrous gel 
layer) และชั้นแหง 1 ช้ัน(dry glass layer ) ดังนี้  
 
สารละลายภายใน  
[H+] = C1 

ชั้นเปยก 
Na+, H+ 

< ---10-7 ----- >ซม. 

ชั้นแหง 
Na+ 

<--10-2-->ซม. 

ชั้นเปยก 
Na+, H+ 

< -----10-7----> ซม. 

สารละลายภายนอก 
[H+] = C2 

                            V1 < -------------------------------------E = V1-V2-------------------->V2 
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 ช้ันเปยกชั้นนอกจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนในขณะวดัพีเอชทําใหเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ ใน
ขณะเดียวกันชัน้แหงจะคอย ๆ กลายเปนชั้นเปยกทําใหอิเล็กโทรดสามารถใชงานไดนานขึ้นโดยการ
กัด(etching)เอาชั้นเปยกที่เสื่อมสภาพออก โครงสรางพื้นฐานของเนื้อแกวเปนแบบrandom tetrahydral 
มีซิลิกอน (silicon) 1 อะตอมจับกับออกซิเจน 4 อะตอม  เมื่อเติมโลหะที่มีคุณสมบัติที่เปนดาง  
ตัวอยางเชน โซเดียมจะไดแกวชนิด  sodium-silica โฮโดรเจนไอออนซึ่งมีขนาดเล็กกวาโซเดียม
ไอออนสามารถเขาแทนที่โซเดียมไอออนที ่ (SiO)- site ได  การแลกเปลี่ยนแคตไอออน(cation 
exchange) กอใหเกิดความตางศักยไฟฟาขึ้นที่เยื่อแกวช้ันเปยกดานนอกเนื่องจาก (SiO)-site มี
ความจําเพาะตอไอออนจากมากไปหานอยคือ H+>Li+>Na+>K+>Rb+>Cs+  ดังนั้นการเติม Li2O  แทน
โซเดียม จึงทําใหเยื่อแกวมีความจําเพาะตอการวัดไฮโดรเจนไอออนมากขึ้นดังสมการ 
 

Na+ (แกว) + H+  (สารละลาย) < -------- > H+ (แกว) + Na + (สารละลาย) 
Li + (แกว) + H + (สารละลาย) < -------- > H+ (แกว) + Li (สารละลาย) 

 
นอกจากนี้การเติมโลหะที่มีวาเลนซีมากกวาหนึ่ง (bivalent หรือ trivalent metal) ตัวอยางเชน 

Al 2O 3 จะเพิ่ม (AlSiO)- site  ทําใหโซเดียมไอออนมีตําแหนงเกาะมากขึ้น (รูปที่ 6.3) 
 

 
รูปท่ี 6.3  โครงสรางของเยื่อแกวของอิเล็กโทรดวัด 
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2.  คุณสมบัติที่สําคัญ มีดังนี้  
          2.1 ความตางศักยไฟฟารวมของอิเล็กโทรด คือผลรวมของความตางศักยไฟฟาระหวาง 
Ag/AgCl  กับสารละลายบัฟเฟอรภายใน(internal standard solution) (E3) ความตางศักยไฟฟาระหวาง
สารละลายบัฟเฟอรภายในกบัชั้นเปยกดานในของเยื่อแกว(E4) และความตางศักยไฟฟาระหวางชั้น
เปยกดานนอกของกระเปาะแกวกับสารละลายภายนอก (E5) แตเนื่องจาก E3 และ E4 คงที่  ดังนั้นการ
ตอบสนองของอิเล็กโทรดจงึขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของ E5 ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตามไฮโดรเจนไอออน
แอกติวติี (รูปที่ 6.2 ค)  
       2.2  การวัดพีเอชทําใหโซเดียมไอออนในเยื่อแกวช้ันเปยกดานนอกถูกไลที่ออกเรื่อย ๆ จน
เหลือแตโครงรางซิลิเคท(silicate skeleton) เปนผลใหความตางศักยไฟฟาของเยือ่แกวช้ันเปยกดาน
นอกและดานในมีความแตกตางกันมาก ถึงแมวาจะวดัสารละลายชนิดเดียวกนั  การกัดเยื่อแกวที่
เสื่อมสภาพออก จึงเปนการลดความตางศักยอสมมาตร(asymmetry  potential) ดังกลาว 
            2.3   อิเล็กโทรดแกวมีอายกุารใชงานอยางนอย 6 เดือนถึง 1 ป  ขึ้นอยูกับการใชงานและการ
บํารุงรักษา  สําหรับสาเหตุทีอ่าจทําใหเยื่อแกวเสื่อมสภาพเร็วมีดังตอไปนี้ 
  2.3.1  ในกรณทีี่วัดพีเอชคาตาง ๆ  การเสียหายของเยื่อแกว  เกิดขึ้นจากการที่กรดดูด
น้ําออกจากเยือ่แกวช้ันเปยก  และไอออนของกรด (X) บางชนิดทําลายพันธะ Si-O โดยเปลี่ยนใหเปน
พันธะ Si-X  แทน  ซ่ึงทําใหไฮโดรเจนไอออนเคลื่อนที่เขาสูเยื่อแกวไดนอยลง  เปนผลใหคาพีเอชที่
วัดไดสูงกวาความจริง เรียกความผิดพลาดชนิดนีว้า acid error โดยที่อุณหภูมิไมมีผลตอความผิดพลาด
ดังกลาว 
  2.3.2 ในกรณีที่วดัพีเอชคาสูง ๆ(พีเอชมากกวา 10) โครงรางซิลิเคทจะถูกทําลาย 
โซเดียมไอออนจึงถูกไลที่ออกมาจากเยื่อแกวมากกวาปกติ  เปนผลใหไฮโดรเจนไอออนเคลื่อนที่เขา
ไปแทนที่มากกวาปกติ การวัดพีเอชจึงไดคาต่ํากวาความเปนจริง เรียกความผิดพลาดชนิดนีว้า alkaline 
error  ความผิดพลาดนี้จะยิ่งเกิดมากเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 25 0ซ.  

2.4   เวลาในการตอบสนอง (response time) ของอิเล็กโทรดขึ้นอยูหลายปจจัย กลาวคือ 
2.4.1 องคประกอบของเยื่อแกว  แกวทีเ่ติมลิเทยีม(Lithia glass)      มีการตอบสนอง 

ในการวัดพีเอช ชากวา  เนื่องจากลิเธียมแตกตัวไดชากวาโซเดียม 
  2.4.2 เยื่อแกวช้ันเปยกดานนอกสกปรกจากไขมัน  โปรตีน หรือ surface active agent 
ทําใหการตอบสนองชาลง 

2.4.3 มีฟองอากาศในรอยตอระหวางของเหลว    หรือในแทงแกวที่บรรจุธาตภุายใน 
ทําใหการตอบสนองชาลง 
            2.5  การตอบสนองของอิเล็กโทรดมีหนวยเปน mV/หนวยพีเอช   หรือคือความชัน(slope) 
ของการตอบสนอง  เมื่อดูจากสมการของเนินสตจึงมีคาเทากับ 2.3026 RT/F หรือ RT In 10/F  หรือ 
0.198 T (T = 273.15 + 0ซ.)  แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิมีผลตอการตอบสนองของอิเล็กโทรด  
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ประสิทธิภาพในการตอบสนองของอิเล็กโทรดคํานวณไดจาก mV ที่วัดได x 100/mV (ตาม
ทฤษฎี)  อิเล็กโทรดแกวโดยทั่ว ๆ ไปมีประสิทธิภาพในการตอบสอนอยูในชวง 95-100%  แตถา
คํานวณไดมากกวา 100%  อาจเกิดจากพีเอชของบัฟเฟอรมาตรฐานไมถูกตอง  หรือเกิดการเปลีย่นคา
ความตางศักยไฟฟาที่ควรจะคงที่หลังจากวดับัฟเฟอรมาตรฐาน 

3.  การใชงาน  สวนใหญจะเลือกใชตามคุณสมบัติของเยื่อแกวดังนี้  
                   3.1  แกวชนิดใชงานทั่วไป(general purpose type)   ใชสําหรับวดัพีเอชของสารละลายที่มี
อุณหภูมิอยูในชวง 0-100 0ซ. 
           3.2   แกวชนิดทนความรอน(high temperature type) ใชสําหรับวัดพีเอชของสารละลายที่มี
อุณหภูมิ 0-100 0ซ.  เปนเวลานาน หรือสารละลายที่มีโซเดียมไอออนปนอยูในปริมาณมาก 

4.  การบํารุงรักษา  ควรปฏบิัติดังนี้  
           4.1  อิเล็กโทรดที่ใชงานอยูเปนประจํา  ตองทําใหช้ันเปยกดานนอกของกระเปาะแกวเปยก 

อยูตลอดเวลา 
4.2 อิเล็กโทรดที่ไมไดใชงานเปนเวลานาน ๆ        ควรเก็บไวโดยทําใหช้ันเปยกดานนอก 

ของเยื่อแกวแหง  เมื่อตองการใชงานใหทําใหเปยกใหม(rehydrate)  โดยการแชในน้ํากลั่นนาน 6-12 
ช่ัวโมง 

4.3 ควรกัดเยื่อแกวที่เสื่อมสภาพออกเปนระยะ ๆ โดยจุมปลายอิเล็กโทรดใน     6 M HCl  
หรือ 50%  HF นาน 2-3 นาที 

4.4 อิเล็กโทรดที่เปอนไขมัน ควรลางออกดวยสารละลายอินทรีย(organic solvent)   หรือ      
สารชะลางที่เหมาะสม 

4.5 การเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรด  อาจตรวจสอบจากการดคูา mV ที่ลดลง       หรือจาก 
การวัดความตานทานที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอิเล็กโทรดใหม 3 ถึง 5 เทา  อิเล็กโทรดใหมแตละแบบมีความ
ตานทานแตกตางกันในชวงกวางตั้งแต 15 ถึง 1,400 เมกะโอหม  เพราะความตานทานขึ้นอยูกับความ
หนา ขนาด  ตลอดจนรูปรางของกระเปาะแกว ดังนั้นจึงควรวัดความตานทานของอิเล็กโทรดใหมแต
ละชนิดไวกอนใชงาน 

4.6 ถาเยื่อแกวถูกดึงน้ําออกไปเปนบางสวน     หรือมีเยื่อแกวช้ันเปยกนอย เปนผลใหการ 
ตอบสนองของอิเล็กโทรดชาและไมคงที่  ควรสรางเยื่อแกวช้ันเปยกเพิ่มขึ้น(rejuvenation) ซ่ึงอาจทํา
ไดหลายวิธีคือ 

4.6.1 แชปลายอิเล็กโทรดใน 0.1 N HCl  นาน 4-5 วัน 
4.6.2 แชปลายอิเล็กโทรดในบัฟเฟอรพีเอช 7.00 นาน  12  ช่ัวโมง     แชใน บัฟเฟอร   

พีเอช 4.00 พีเอช 7.00 และ 10 % HCl ตามลําดับนานครั้งละ 30 นาที  หลังจากนั้นแชไวในบัฟเฟอร    
พีเอช  4.00  และ พีเอช  7.00 ตามลําดับ  นานครั้งละ 30 นาที 

4.6.3 ถาปฏิบัติตามขอ 4.6.1  และขอ 4.6.2  ไมไดผล  อาจใชวธีิจุมปลายอิเล็กโทรด       
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ลงใน 1 M KOH นาน 5 นาที  ลางน้ํากลั่น  แลวจุมใน 1 M HCl  นาน 5 นาที 

อิเล็กโทรดรวม (Combination electrode) 
 อิเล็กโทรดรวมเปนอิเล็กโทรดที่สรางขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการใชงาน  ตัวอยางเชน  การ
วัดสารละลายที่มีปริมาตรนอย  การวัดพีเอชของสารละลายในภาชนะแคบ ๆ และยงัสะดวกในการจับ
ถือ  จึงนิยมใชมากในหองปฏิบัติการทั่วไป 
 1.  โครงสราง  อิเล็กโทรดรวมสรางขึ้นจากการรวมอิเล็กโทรดวัดชนดิแกว และอิเล็กโทรด
อางอิงชนิด Ag/AgCl  เขาดวยกัน (รูปที่ 6.2 ง)  ดานในของอิเล็กโทรดรวมเปนอิเล็กโทรดแกวซ่ึงมี
ธาตุภายในเปน Ag/AgCl  แชอยูในบัฟเฟอรที่มีคาคงที่ ตัวอยางเชน acetate buffer พีเอช 7.00 ที่มี 
0.001 N HCl และ 0.09 N KCl อยูดวย  บริเวณรอบ ๆ อิเล็กโทรดวัดเปนอิเล็กโทรดอางอิงที่ใชธาตุ
ภายใน Ag/AgCl  เหมือนกนัแตจุมอยูใน 4 M KCl  ที่อ่ิมตัวดวย AgCl  ตอนลางเหนือกระเปาะแกว
ของอิเล็กโทรดวัดเปนรอยตอระหวางของเหลวซึ่งนิยมทาํดวยเซรามิก  การที่ระยะหางระหวาง
อิเล็กโทรดวัดและอิเล็กโทรดอางอิงนอย  ทําใหการตอบสนองตอการวดัพีเอชเร็วกวาอิเล็กโทรดแยก 
 2.  คุณสมบัติ  มีคุณสมบัติเหมือนกับอิเล็กโทรดแกว  และอิเล็กโทรดอางอิงที่ใชธาตุภายใน
เปน Ag/AgCl  ดังไดกลาวมาแลวขางตน 
 3.  การใชงาน 
 3.1  เลือกใชอิเล็กโทรดขนาดเล็ก(semi micro electrode)   สําหรับการวัดสารละลายที่มี
ปริมาตรนอย ๆ ซ่ึงอาจจะมปีริมาตรเพียง 0.3 มล. 

3.2 ใชวัดสารละลายที่มีอุณหภูมสูิงถึง 100 0ซ.  โดยที่มี alkaline error ต่ํา 
3.3 ไมควรใชวัดสารละลายที่อาจทําปฏิกิริยากบัไอออนภายในอิเล็กโทรด    ตัวอยางเชน   

Tris buffer  สารละลายที่มีโบรไมดหรือไอโอไดด 
3.4 การวัดพเีอชของสารละลายที่มีตะกอน หนืด มีสารแขวนลอย (suspension)    มีความ 

เขมขนของไอออนมาก  มีความดันมาก  หรือไมมีน้ําเปนองคประกอบ  ควรใชอิเล็กโทรดชนิดแยกวัด  
เนื่องจากใหความถูกตองของคาพีเอชดีกวา 

3.5 อิเล็กโทรดรวมชนิดที่ปดตาย(permanent seal)      ไมสามารถเติมสารละลายเกลือได   
มีขีดจํากัดในดานโครงสรางและการไหลของสารละลายเกลือ  ทําใหมขีีดจํากัดในการใชงานจึงเหมาะ
สําหรับงานที่มีลักษณะดังตอไปนี ้

3.5.1 เหมาะสําหรับการวัดพเีอชทีต่องการความถูกตองปานกลาง 
3.5.2 วัดพีเอชอยางตอเนื่องไมเกนิ 10 นาท ี
3.5.3 วัดพีเอชไดในชวง 1 ถึง 13 
3.5.4 สารละลายที่จะวัดพีเอชควรมีความเขมขนของไอออนนอยจนถึงปานกลาง 

4. การบํารุงรักษา      มีวธีิการเหมือนกับการบํารุงรักษาอิเล็กโทรดวัดและอิเล็กโทรดอางอิง 
ชนิดที่ใช Ag/AgCl  เปนธาตุภายใน 
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เคร่ืองวัดความตางศักยไฟฟา (Potentiometer) 
 การสรางเครื่องวัดความตางศักยไฟฟาโดยทั่วไป  มีจุดประสงคหลักในการวัดความตาง
ศักยไฟฟาปรมิาณนอยทีเ่กดิจากอิเล็กโทรดวัดพเีอช  หรืออิเล็กโทรดจําเพาะไอออน  โดยการใช
วงจรขยายที่มคีวามตานทานเชิงซอน(impedance) สูง  และมีเสถียรภาพมาก  ซ่ึงอาจเปนวงจร
อิเล็กทรอนิกสอยางงาย  จนถึงระบบไมโครโพรเซสเซอร(microprocessor system) ที่ซับซอน สวน
จุดประสงครองอื่น ๆ ไดแก  ความสะดวกสบายในการใชงานการซอมแซม  การบํารุงรักษา  ตลอดจน
ความสวยงาม(รูปที่ 6.4) 

          

         
 

 
 

รูปท่ี 6.4  รูปรางของอิเล็กโทรดและเครื่องวัดความตางศกัยแบบตาง ๆ 
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1.  โครงสราง  เครื่องวัดความตางศักยไฟฟาอาจแยกองคประกอบออกเปน 2 สวนคือ    
โครงสรางภายในอันไดแกซอฟแวรและวงจรอิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ      และโครงสรางภายนอกที่ตดิ
อยูที่ตัวเครื่องมือ  ซ่ึงอาจมีมากนอยแตกตางกันตามชนดิคุณภาพและราคา 

1.1  โครงสรางภายใน  วงจรหลัก ๆ ที่พบอยูในเครื่องวดัพีเอช คือวงจรจายกระแสไฟฟา
คงที่(constant voltage power supply) วงจรภาคแสดงผล  วงจรขยายสัญญาณ  วงจรชดเชยความตาง
ศักยอสมมาตร  และวงจรชดเชยความผิดพลาดอันเนื่องจากอุณหภูมิ  การที่เครื่องวัดความตางศกัย   
ไฟฟามีประสิทธิภาพแตกตางกันทั้ง ๆ ที่มีวงจรหลักเหมือน ๆ กัน  ขึ้นอยูกับการออกแบบวงจร และ   
คุณภาพของอปุกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํามาใชสรางเครื่องมือ 

1.2 โครงสรางภายนอก มีองคประกอบที่สําคัญคือ 
1.2.1 สวิทชจายไฟฟา(power switch)          อาจเปนแบบคันโยก หรือแบบปุมกดมี   

หนา ที่จายไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงใหกับวงจรอิเล็กทรอนิกสและหลอดไฟสัญญาณตาง   ๆ 
1.2.2 ปุม Calibrate   เครื่องวัดความตางศักยตางชนิดกันอาจเรยีกชื่อปุมนี้ตาง ๆ  กัน            

ตัวอยางเชน Standardization, Balance, Buffer-adjust, Zero adjust, Asymmetry ปุม Calibrate อาจมทีั้ง
ชนิดปรับหยาบ(coarse adjustment) และปรับละเอียด (fine adjustment) อยูดวยกัน   

ปุมนี้มีหนาทีป่รับความตางศักยไฟฟาของอิเล็กโทรดอางอิง ใหเทากับความตางศักยไฟฟา
ของอิเล็กโทรดวัดในขณะทีว่ัดบัฟเฟอรมาตรฐานพีเอช 7.00 (R2 ในรปูที่ 6.1)  ทั้งนี้เนื่องจากในทาง
ทฤษฎีอิเล็กโทรดวัดควรจะมีความตางศักยไฟฟาเปนศูนยในบฟัเฟอรมาตฐานพีเอช 7.00 แตใน
ขบวนการผลิตอิเล็กโทรดสวนใหญมีคาความตางศักยไฟฟาคลาดเคลื่อนไปเล็กนอยที่พีเอช 7.00     

นอกจากนี้อิเล็กโทรดวัดทีใ่ชงานไปแลวอาจเกิดความตางศักยอสมมาตรมากขึ้น  จึงตองกําจัด
ผลของความตางศักยอสมมาตรออกดวยการปรับปุม Calibrate กอนวัดพีเอชของสารลายที่ตองการ
ทราบคาพีเอช 

1.2.3  ปุม Slope  ใชปรับความชันของการตอบสนองของอิเล็กโทรด (59.16 mV/
หนวยพีเอชที่ 25  0ซ.)  หลังจากปรับความตางศักยไฟฟาใหเปนศนูย (zero potential) ที่พีเอช 7.00 แลว 
(รูปที่ 6.5)  โดยการปรับอัตราการขยาย R1 ในรูปที่ 6.1  เนื่องจากการตอบสนองของอิเล็กโทรดขึ้นอยู
กับ ความสกปรก  ความเสื่อม หรือองคประกอบของเยื่อแกว  ธาตุภายใน  และบัฟเฟอรภายใน
อิเล็กโทรด  นอกจากนีย้ังขึ้นอยูกับอุณหภูมดิวย 

1.2.4  ปุม Temperature compensator        ใชปรับความถูกตองในการตอบสนองของ 
อิเล็กโทรดที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอณุหภูมิเปลีย่นแปลง(รูปที่ 6.6) กลาวคือมีความผิดพลาดยิ่งมาก
ขึ้นเมื่อยิ่งวัดพเีอชหางพีเอช 7.00 ในวงจรอิเล็กทรอนิกสปุม Temperature ทําหนาที่เหมือนปุมปรับ
ละเอียดของปุม Calibrate จึงอาจพบวาในเครื่องวดัพีเอชบางเครื่องไมมีปุม  Slope มีเฉพาะปุม 
Temperature ในกรณีนี้ปุม Temperature คือปุม Slope (R3 ในรูปที่ 6.1)        การชดเชยความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากอุณหภูมิกระทําได  3  วิธีคอื 
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รูปท่ี 6.5  การปรับคาพีเอชท่ีวัดใหถูกตองโดยใชปุมปรับความชัน 
 

 
            
 

  รูปท่ี  6.6  ผลของอุณหภูมิตอการตอบสนองของอิเล็กโทรดวัด 
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  1.2.4.1  การเปลี่ยนแปลงความตานทานในวงจร       โดยการเปลี่ยนคาความตานทาน
ของตัวตานทานปรับคาได (rheostate)   
  1.2.4.2 เปลี่ยนแปลงความตานทานในวงจรโดยใชอิเล็กโทรดพิเศษ (Ross electrode 
ของบริษัท Orion)  ซ่ึงล็อกของความตานทานของอิเล็กโทรดจะลดลงเปนเสนตรงเมือ่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น  
วิธีนี้มีความผดิพลาดในการวัดอุณหภูมิ ± 0.5 0ซ.  ในชวงอุณหภูมิ 10-60 0ซ. และผิดพลาด ±1 0ซ. 
ในชวงอณุหภมูิ 0-100 0ซ.   
  1.2.4.3 เปลี่ยนแปลงความตานทานในวงจร  โดยใชตวัทานที่ปรับลดความตานทาน
เมื่ออุณหภูมิทีสู่งขึ้น(resistance thermometer หรือ automatic temperature compensator, ATC)  เพื่อ
ชดเชยการตอบสนองของอิเล็กโทรดใหคงที่โดยอัตโนมตัิเมื่ออุณหภูมมิีการเปลี่ยนแปลง โดยการจุม
แทง ATC ลงในสารละลายพรอมกับอิเล็กโทรดวัด แทง ATC ที่ทําจากพลาตินัม(platinum)  เหมาะ
สําหรับการวัดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน(redox measurement) สวนชนิดที่ทําจากแรเงินนิยมใชวัด
สารละลายที่มีสารพวก halides  แทง ATC โดยทั่วไปใชงานไดในชวงอณุหภูมิ   –5 0 ซ. ถึง 100 0ซ.  
   1.2.5  ปุม  mV ใชดูคา mV ของอิเล็กโทรดวัด เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเล็ก    
โทรด หรือใชดูคา mV ของอิเล็กโทรดจําเพาะไอออนในการวดัหาปรมิาณไอออนตาง ๆ 
        1.2.6  ปุม Standby  มีหนาที่ตัดการเชือ่มตอทางไฟฟาระหวางอิเล็กโทรดและ
ภาคแสดงผล  แตกระแสไฟฟายังเลี้ยงวงจรในสวนอื่น ๆ อยู  ดังนัน้จึงมีประโยชนในการอุนเครือ่ง
กอนใชงาน  และควรใชเมือ่ยกอิเล็กโทรดออกจากสารละลาย  เนื่องจากการกระทาํดังกลาวจะทาํให
เกิดการแกวงของความตางศกัยไฟฟามาก ซ่ึงอาจทําใหภาคแสดวงผลโดยเฉพาะแบบเข็มชี้เสียหายได
งาย 
        1.2.7  ปุม Hold  มีหนาที่หยุดคาตวัเลขที่วัดไดไว  เพื่อปองกันความผิดพลาดในการจําคา
พีเอชที่วัดได 
        1.2.8  ปุม Temperature ในเครื่องวัดที่ใชแทง  ATC มักจะมีปุมนี้เพื่อใชดูอุณหภูมิของ
สารละลายที่วดัไดจากแทง ATC  
       1.2.9  สัญญาณเตือน  อาจเปนหลอดไฟ หรือเสยีง  เพื่อแสดงถึงการทํางานหรือ
ขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

1.2.10 มิเตอรอานคา มีอยู 2 ชนิด คอื 
1.2.10.1 แบบเข็มชี(้analog type)   ใชในเครื่องวดัพีเอชที่ตองการความละเอยีดใน 

การอานคาไมสูงนัก  เนื่องจากความหยาบของสเกลอานคา  และมุมมองที่ตางกันทําใหแตละคนอาน
คาไดเทากัน (parallax error) 

1.2.10.2 แบบตัวเลข(digital type)  ที่พบมากมีอยู 2 ชนิดคือ ชนิดแอลอีดี  LED , 
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Light emitting diode) ซ่ึงมีสีตาง ๆ หลายส ีสามารถมองเห็นไดงายในทีม่ีแสงสวางนอยหรือระยะไกล 
อีกชนิดหนึ่งเปนแบบแอลซดีี(LCD, liquid crystal display) ซ่ึงไมเรืองแสง  ทําใหอานคาไดยากกวา
แอลอีดี แตมขีอดีที่ใชกระแสไฟฟานอยกวา  ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับใชในเครื่องวดัพีเอชแบบมอืถือ
ขนาดเล็กที่ใชแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงาน 

1.2.11  ปุม Expanded scale พบในเครื่องวัดพีเอช ที่มีมิเตอรอานคาเปนแบบเขม็ชี้     เพื่อ 
ชวยขยายสเกลอานคา ทําใหลดความผิดพลาดจากการกะประมาณคาหลังจุดทศนยิมไดมาก  
ตัวอยางเชน  เครื่องวัดพีเอช ที่มีความละเอียดในการอานคา ±0.05 หนวยเมื่อใชปุม Expanded scale  
สามารถเพิ่มความละเอยีดในการอานคาเปน ±0.01  หรือ ± 0.005 หนวยได 

1.2.12 Recorder output    เปนชองสงสัญญาณของการวัดของอิเล็กโทรดในหนวย  mV  
(1-100 mV) ออกจากเครื่องวัดพีเอช  เพื่อประโยชนในการพิมพคา   หรือบันทึกคาโดยเครื่องบนัทึก
อ่ืน ๆ ที่รับสัญญาณไฟฟาในขนาดดังกลาวได 

1.2.13 ชองเสียบอิเล็กโทรด อาจมีเฉพาะชองเสียบอิเล็กโทรดวดัพีเอช          หรือมีชอง 
สําหรับเสียบอิเล็กโทรดจําเพาะไอออนเพิ่มเติมดวย  ในกรณีที่เปลี่ยนอิเล็กโทรดใหมควรพิจารณาถึง
รูปรางของขั้วตัวอิเล็กโทรด(electrode junction) ดวย เนือ่งจากขั้วตออิเล็กโทรดมีหลายแบบ (ตางราง
ที่ 6.1) ขัว้ตอที่นิยมใชมากไดแกแบบ U.S. standard และแบบ BNC เครื่องวัดพีเอชยี่หอ  Beckman, 
Corning, Coleman, Fisher, Photovolt, Hach, Instrumentation Laboratory เกือบทุกแบบใชขั้วตอแบบ 
U.S. standard สวนแบบ BNC ใชในเครื่องวัดพีเอชยี่หอ Cole-Palmer, Chemtrix, Beckman ( รุน pHI), 
Uniloc, Kernco, Pope, Fisher ( รุน107), Orion ( รุน 201) ฯลฯ. 
 
  ตารางที่ 6.1  ชนิดของขั้วตอแบบตาง ๆ  ท่ีใชกับเคร่ืองวัดพีเอช 
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บัฟเฟอรมาตรฐาน (Standard buffer) 

 The National Bureau of Standards (NBS) ไดจัดทําบัฟเฟอรมาตรฐานที่มีคาพีเอช 1.68, 4.00, 
6.86,7.00, 7.42, 9.18, 10.00 และ 12.45  ไวสําหรับการอางอิงในการวัดคาพีเอช  แตในทางปฏบิัติ
สามารถจัดหาบัฟเฟอรมาตรฐานจากผูจําหนายไดทั่ว ๆ ไป หรือสามารถเตรียมขึ้นใชเองได 
 1. การเลือกบฟัเฟอรมาตรฐาน  การเลือกบัฟเฟอรมาตรฐานสําหรับการวัดพีเอช ควรพิจารณา
เปรียบเทียบคณุสมบัติที่สําคัญคือ 
       1.1  ความจุของบัฟเฟอร(buffer capacity)   ทดสอบโดยการเติม NaOH  หรือกรดลงใน
บัฟเฟอรแลวเปรียบเทียบคาพีเอชที่เปลี่ยนแปลง 
 1.2  ผลของความเจือจาง(dilution effect)  ทดสอบโดยการเจือจางบัฟเฟอรดวยน้ํากลั่นใน
ปริมาตรที่เทากัน  แลวจึงเปรียบเทียบคาพเีอช ที่เปลี่ยนแปลง 
 1.3  ผลของเกลือ(salt effect)  ทดสอบโดยการเติมเกลือลงในบัฟเฟอรมาตรฐานแลวดูผล
ของพีเอชที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  การเตรียมบัฟเฟอรมาตรฐาน  บัฟเฟอรมาตรฐานมีหลายชนิด  แตจะยกตัวอยางการเตรียม
บัฟเฟอรบางชนิดเทานัน้  ส่ิงที่สําคัญในการเตรียมบัฟเฟอรคือ  การใชสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์มาก
ที่สุด  ใชน้ํากลั่นที่กล่ันใหม ๆ หรือปราศจากแกสคารบอนไดออกไซด  และควรมคีวามตานทานไม
นอยกวา 500,000  โอหม  สวนภาชนะทีใ่ชเก็บอาจทําดวยแกวหรือพลาสติก 
 2.1  บัฟเฟอรพีเอช  1.679 ที่ 25 0ซ. เตรียมโดยละลาย potassium tetroxalate [KH3 (C2O4). 
2H2O] 1.261  กรัมในน้ํากลั่น  เติมน้ํากลั่นใหครบ 100  มล. 



เครื่องมือวิทยาศาสตร 

 153 

 2.2 บัฟเฟอรพีเอช 4.01 ที่ 25 0ซ.     เตรียมโดยละลาย potassium phthalate 
(HOOCC6H4COOK) 1.021  กรัมในน้ํากลั่น  เติมน้ํากลั่นครบ 100 มล. 
 2.3 บัฟเฟอรพีเอช 6.86 ที่ 25 0ซ. เตรียมโดยละลาย potassium dihydrogen phosphate 
(KH2PO4) 0.340 กรัม และ disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) 0.355 กรัมในน้ํากลั่น เติมน้ํา
กล่ันใหครบ 100 มล. สามารถเก็บไวไดนาน 3 เดือน โดยการแบงเก็บในตูแชแข็ง 
 2.4 บัฟเฟอรพเีอช 9.18 ที่ 25 0ซ. เตรียมโดยละลาย sodium tetraborate (Na2B4O7.10H2O)  
0.381 กรัมในน้ํากลั่น เติมน้าํกลั่นใหครบ 100 มล.  

3.  การใชบัฟเฟอรมาตรฐาน  ควรปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 ไมควรใชบัฟเฟอรที่หมดอายุ  มีราขึ้น มีสารเจือปน หรือมีแกสคารบอนไดออกไซด
ละลายปนอยูมาก 

3.2 ปดฝาขวดใหแนนเมื่อไมไดใช  เพื่อปองกันแกสคารบอนไดออกไซดละลายลงไปใน 
บัฟเฟอร 

3.3 ควรแบงบัฟเฟอรจากขวดใหญออกมาใช      และหามเทกลับขวดใหญอีกหลังจากใช 
งานเสร็จแลว เพราะอาจทําใหคาพีเอชในขวดเปลี่ยนแปลง 

3.4 ควรใชบัฟเฟอรที่มีคาพีเอชใกลเคียงกับพเีอชของสารละลายที่จะวัด   เพื่อลดความ 
ผิดพลาดในการวัดพีเอช 

3.5 ควรใชบัฟเฟอรทีมีสีแตกตางกัน เพื่อชวยลดความผิดพลาดจากการหยิบบัฟเฟอร 
3.6 บัฟเฟอรชนิดที่กําหนดคาพีเอชเฉพาะที่อุณหภูมิเดยีว  ซ่ึงอาจจะเปนที่ 20 0ซ.   หรือที่  

25 0ซ.  ถาอุณหภูมิใชงานของบัฟเฟอรแตกตางไปจากอุณหภูมิดังกลาว  สามารถคํานวณหาคาพีเอชที่
อุณหภูมินั้น ๆ ไดจากสูตร 
 

 
      PHt’ = pHt + ½ (t’ –t)2                    (ท่ีอุณหภูมิ 0-55 0ซ.) 
                     100 

             หรือ  pHt’ = pHt + ½ (t’-t)2 –   (t’-55)    (ท่ีอุณหภูมิ 55-99  0ซ) 
            100           500 

โดย  t    =  อุณหภูมิ (0ซ.)  ที่กําหนดคาบัฟเฟอรมาตรฐาน 
                         t’   =  อุณหภูมิ (0ซ.)  ขณะวัดพีเอช 
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การใชเคร่ืองวัดพีเอช 
 กอนใชเครื่องวัดพีเอชควรตรวจสภาพความพรอมของเครื่องมือกอน  ตัวอยางเชน  การสังเกต
ดูสภาพพรอมของอิเล็กโทรด  เปดชองรูระบายอากาศบริเวณดานบนของอิเล็กโทรด  เปดไฟฟาเพื่อ
อุนเครื่องประมาณ 10-30 นาที  หลังจากนัน้จึงใชงานตามแนวทางปฏบิัติทั่ว ๆ ไปดงันี้   

1.  วัดอณุหภูมขิองบัฟเฟอรมาตรฐานเพื่อหาคาที่แทจริง 
 2.  ในขณะที่อยูในตําแหนง  Standby  ลางปลายอิเล็กโทรดดวยน้ํากลั่น  ซับเบา ๆ ใหแหงดวย
ผากอสที่สะอาด 

3. หมุนปุม Temperature compensator ใหคาเทากับอุณหภูมทิี่วัดได   (ในกรณีทีไมใชระบบ 
ชดเชย อุณหภมูิแบบอัตโนมตัิ) 
 4.  จุมอิเล็กโทรดพรอม ATC probe (ในกรณีที่ใชระบบชดเชยอณุหภูมิแบบอัตโนมัติ) ลงใน
บัฟเฟอรมาตรฐานพีเอช 7.00 ลึกประมาณ 1 ซม. 

5.   หมุนปุม Calibrate  จนอานคาไดพีเอช 7.00  พอด ี
6.   เลือกตําแหนง Standby  ลางอิเล็กโทรดดวยน้ํากลั่นแลวซับใหแหง 
7. จุมอิเล็กโทรดพรอม ATC probe ลงในบัฟเฟอรพีเอช  4.00   หรือ 10.00    หมุนปุม Slope  

จนอานคาพีเอชไดเทากับคาของบัฟเฟอรมาตรฐานที่เลือกใช 
8. ทําซ้ําขอ 2  ถึง  ขอ 7  อีกครั้งหนึ่ง 
9. ลางอิเล็กโทรดดวยน้ํากลั่น  และซับใหแหง 
10. วัดพีเอชของสารละลายที่ตองการ  คาพีเอชจะนิ่งโดยใชเวลาตั้งแต 10 วนิาทีถึง 3 นาท ี 

ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดและชนิดของสารละลาย 
11. ลางอิเล็กโทรดดวยน้ํากลั่น  ซับใหแหง 
12. ปดรูระบายอากาศดานบนอเิล็กโทรด 
13. แชอิเล็กโทรดไวในน้ํากลั่น 
การปรับเครื่องใหถูกตองโดยใชบัฟเฟอรมาตรฐานเพียงคาเดียว   อาจทําใหเกดิความผิดพลาด 

ในการวัดไดมาก  ถาพีเอชของสารละลายที่ตองการวดัแตกตางจากพเีอชของบัฟเฟอรมาตรฐานที่ใช
มาก จากการทดลองปรับเครื่องใหถูกตองดวยบฟัเฟอรมาตรฐานพีเอช  7.00 เพยีงคาเดียว       พบวา
สารละลายที่นํามาวัดในชวงคาพีเอช 3.00-10.00  มีความผิดพลาดประมาณ  ±0.02  หนวย 

การเลือกเครื่องวัดพีเอช 
 การเลือกเครื่องวัดพีเอชเพื่อใชงานยอมแตกตางกันตามวัตถุของการใชงาน  ชนิดของงาน   
งบประมาณ  และความสามารถของผูใช  แตส่ิงที่อาจใชเปนพื้นฐานประกอบในการพิจารณาคือ 
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 1.  อิเล็กโทรด  เนื่องจากอิเล็กโทรดสวนใหญมีราคาแพง  ชํารุดเสียหายไดงาย และมีอายุการ
ใชงานสั้น จึงควรพิจารณาถงึ 

1.1  ชวงของพีเอชที่สามารถวัดคาไดอยางถูกตอง อิเล็กโทรดที่มีคุณภาพดี     มักจะมีชวง 
การวัดพเีอชกวางกวา 

1.2 ชวงอุณหภูมิทีใ่ชงานได 
1.3 ความผิดพลาดจากกรดหรือดาง 
1.4 ระยะเวลาการตอบสนอง     อิเล็กโทรดที่มีคุณภาพดีมกัจะมีระยะเวลาการตอบสนอง 

ของอิเล็กโทรดนอยกวา 
1.5 มีหลายแบบ หลายขนาดสําหรับการใชงานประเภทตาง ๆ 
1.6 มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
1.7 ความตานทานของอิเล็กโทรด โดยทัว่ไปอิเล็กโทรดที่มีความตานทานต่าํ    มีอายุการ 

ใชงานมากกวาอิเล็กโทรดที่มีความตานทานสูง  นอกจากนีย้ังสามารถใชไดกับเครื่องวัดความตาง
ศักยไฟฟาที่มคีวามตานทานเชิงซอนเขา(input impedance) ต่ํา ซ่ึงมีราคาถูกได 
      1.8  สายอิเล็กโทรด  ควรเปนฉนวนทีป่องกันไฟฟาสถิตยไดดีในอากาศแหง  และปองกัน
การรั่วของกระแสไฟฟาในอากาศชื้นไดด ี
      1.9  โครงสรางภายนอกอิเล็กโทรด โดยทั่วไปนยิมทําจากวัสดุ 2 ชนิด  คือ ทําดวยแกวซ่ึง
ทนตอการกัดกรอนของสารเคมีตาง ๆ ไดดี  และแบบอพีอกซี(expoxy) ซ่ึงทนตอสารเคมีไดนอยกวา  
แตแตกยากกวา 

2. เครื่องวัดความตางศักยไฟฟา  ควรพิจารณาถึง 
2.1 ความตานทานเชิงซอนเขา     เครื่องวัดพีเอชที่จําหนายมคีวามตานทานเชิงซอนเขาอยูใน 

ชวง 1012-1015 โอหม  ควรเลือกเครื่องวัดความตางศักยทีค่วามตานทานเชิงชอนเขาใหมีคาสูงกวาความ
ตานทานของอิเล็กโทรดอยางนอย 1,000 เทา  เพราะการที่มีความตานทานเชิงซอนสูง มีผลดีหลาย
ประการ คือ ประการแรก  ชวยยืดอายกุารใชงานของอิเล็กโทรด  เพราะแมวาความตานทานของ
อิเล็กโทรดเพิม่ขึ้นมาก แตวงจรขยายยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประการที่สอง  เมือ่มี
ความตางศักยอสมมาตรเกิดขึ้นมากไมจาํเปนตองขยายชดเชยมาก  เนื่องจากการขยายชดเชยมากจะ
กอใหเกิดความผิดพลาดในการวัดพเีอช  ประการที่สาม สามารถลดการรบกวนจากไฟฟาสถิตยใน
บริเวณที่มีอากาศแหงที่เกิดขึน้เนื่องจากการเคลื่อนไหวของอิเล็กโทรด 
 2.2  ระบบไมโครโพรเซสเซอร  เครื่องวดัความตางศักยที่มีระบบไมโครโพรเซสเซอรมีขอดี
หลายประการคือ  สามารถสรางเครื่องใหมีขนาดเล็กลงและมีราคาถูกลง มีหนวยความจําซึ่งสามารถ
ปรับเครื่องใหถูกตอง และอานคาโดยอัตโนมัติ  สามารถบงชี้ปญหาของเครื่องมือหรือของการวัดได
โดยอัตโนมัต ิ
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 2.3  โครงสรางทางฟสิกส  ควรพิจารณาถึงขนาด  ความคงทนของวัสดุ  ระบบปองกัน
สารละลายซึมเขาไปภายในเครื่องวัดความตางศักย      รวมถึงพิจารณาอุปกรณอํานวยความสะดวกใน
การวัดตาง ๆ 

ปญหาและสาเหตุ 
 ปญหาที่เกิดกบัเครื่องวัดพีเอช อาจเปนปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผูใชสามารถแกไขเองไดจนถึง
ปญหาที่ซับซอนจนแกไขเองไมได  แตอยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึน้สวนใหญ เปนปญหาที่เกดิจาก    
อิเล็กโทรด  ในตารางที่ 6.2  เปนปญหาและสาเหตุที่เปนไปได  ซ่ึงจะชวยเปนแนวทางในการ
แกปญหาตอไป นอกจากตรวจหาสาเหตขุองปญหาดังกลาวแลวอาจใชวิธีการหาปญหาในแตละสวน
ดังนี ้

1. ปญหาที่อาจเกดิจากเครื่องวัดความตางศักยไฟฟา  ตวัอยางเชน  อานคาตกสเกล  หรือตัวเลข 
ไมตอบสนองตอการวัด  สามารถทดสอบโดย 

1.1 เสียบ shorting strap (ตารางที่ 6.1) ระหวางชองเสียบอิเล็กโทรดวัดและอิเล็กโทรดอางอิง 
1.2 หมุนสวิทชเลือกตําแหนง ( mode switch ) ไปที่ตําแหนง  pH  ตัวเลขแสดงคาจะนิ่ง 
1.3 หมุนปุม Calibrate จนอานคาได 7.00 
1.4 หมุนสวิทชเลือกตําแหนงไปที่ตําแหนง mV  คาที่อานไดควรเทากับ 0 mV 
ถาเครื่องสามารถผานการทดสอบตามขั้นตอนตาง ๆ ทุกขอ (1.1-1.4)  แสดงวาปญหานาจะไม 

ไดเกดิจากเครื่องวัดความตางศักยไฟฟา 
2.  ปญหาที่อาจเกิดจากอิเล็กโทรดอางอิง ไดแกการตอบสนองตอการวัดชา  คาทีอ่านไดไมนิ่ง

หรืออานคาตกสเกล  การตรวจสอบกระทําไดดังนี ้
2.1 ตรวจดูระดับของสารละลายภายในอิเล็กโทรด  ซ่ึงควรอยูเหนือระดบัของธาตุภายใน 

 
    ตารางที่ 6.2   อาการผิดปกติและสาเหตุของเคร่ืองวัดพีเอช 

 
ปญหา 

 
สาเหตุ 

คาไมนิ่ง (noise) - สะพานเกลืออุดตัน 
- มีฟองอากาศบริเวณเยื่อแกว 
- สายอิเล็กโทรดขาด 
- รอยเชื่อมตอของสายอิเล็กโทรดไมแนน 
- มีความชื้นบริเวณขัว้ตอของสายอิเล็กโทรด 

คาเปลี่ยนแปลง - อิเล็กโทรดใหมยังเกิดเยื่อแกวช้ันเปยกไมพอ 
- สะพานเกลืออุดตัน 
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- เยื่อแกวภายนอกสกปรก 
- มีการวัดสลับกันในสาระลายที่มีพีเอชสูงและต่ํา หรือ

มีความแรงของไอออน(ionic stength)  มากและนอย 
- วัดทันทหีลังทําความสะอาด หรือเติม KCl  ใหมใน  

อิเล็กโทรดอางอิง 
- เยื่อแกวดานนอกเสื่อมสภาพ 
- การตอสายดิน (ground)  ไมดี 

ความชันนอยกวา 94% - เยื่อแกวสกปรก 
- เยื่อแกวเกา หรือเสื่อมสภาพ 
- ขั้วตอของสายอิเล็กโทรดสกปรก 
- วงจรควบคุมความชันหรือการชดเชยอุณหภูมิขัดของ 

เครื่องไมทํางาน(เมื่อหมนุปุม 
Calibrate แลวภาคแสดงผลไม
เปลี่ยนแปลง) 

- ไมไดเสียบปลัก๊ไฟฟา 
- ฟวสขาด 
- เสียบอิเล็กโทรดไมแนน 
- สายอิเล็กโทรดขาด 
- ระดับ  KCl  ในอิเล็กโทรดอางอิงต่ํากวาปกติ 
- แบตเตอรี่หมด 

 
2.2 หมุนสวิทชเลือกตําแหนงไปที่ตําแหนง   absolute mV 
2.3 เสียบอิเล็กโทรดอางอิงอีก 1 อัน  ที่ชองเสียบอิเล็กโทรดวัด 
2.4 จุมอิเล็กโทรดอางอิงทั้งสองลงในบัฟเฟอรพีเอช 7.00 
2.5 อิเล็กโทรดอางอิงที่ใชธาตุภายในเหมือนกนั  ควรอานคาได 0 mV ± 5 mV      แตถาธาตุ 

ภายในตางกนั  ตัวอยางเชน  Ag/AgCl  กับคาโลเมล  ควรอานคาไดประมาณ   45  mV ± 5 mV  
2.6 ถาไมผานการทดสอบในขอ 2.1-2.5  ควรทําการเปลี่ยนสารละลายภายในอิเล็กโทรดและ 

ทําความสะอาดอิเล็กโทรดดงันี้ 
2.6.1 ถารอยตอระหวางของเหลวเปนแบบไฟเบอร หรือแบบเซรามิกอุดตัน   ควรแขวน 

อิเล็กโทรด   ในอากาศปลอยให KCl  ไหลออกมา โดยสังเกตการเกดิผลึกที่จะเกิดขึ้นภายในเวลา 8  
ช่ัวโมง 

2.6.2 ถาธาตุภายในเปน Ag/AgCl   ควรทําความสะอาดโดยจุมใน  10% HNO3 นาน  30  
นาที  หรือตมใน KCl 

2.6.3 ถาธาตุภายในเปนคาโลเมล ควรใชวิธีตมในน้ํากลั่น อิเล็กโทรดอาจกลบัมามีความ 
ตางศักยไฟฟาที่คงที่ที่เวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง 
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2.7 เร่ิมทําการทดสอบซ้ําอีกครั้ง  ถาไมผานการทดสอบ        แสดงวาอิเล็กโทรดอางอิงนาจะ 
เสื่อมสภาพ 
      3. ปญหาที่อาจเกิดจากอิเล็กโทรดวัด  ไดแกคาที่อานไมนิ่ง  คาออกนอกสเกล  ไมสามารถปรับ
เครื่องใหถูกตองโดยใชบัฟเฟอรมาตรฐาน 2 คา อาจตรวจสอบหาความผิดปกติดังนี ้

3.1 หมุนสวิทชเลือกตําแหนงมาที่ตําแหนง mV 
3.2  จุมอิเล็กโทรดวัดและอิเล็กโทรดอางอิงในบัฟเฟอรพเีอช 7.0 
3.3 คา mV ที่อานไดควรอยูในชวง 0 ± 30 mV 
3.4 จุมอิเล็กโทรดทั้งสองในบัฟเฟอรพีเอช 4.01 หรือ 10.00 คา   mV ควรมากกวา    100 mV 
3.5 ถาไมผานการทดสอบในขอ  3.3  หรือ  3.4      ควรนําอิเล็กโทรดไปแชในบัฟเฟอรพีเอช  

7.00  นาน 1 คนื แลวจึงทดสอบซ้ําอีก 
4.  ปญหาที่อาจเกิดจากบัฟเฟอร  ไดแก  ไมสามารถปรับเครื่องใหถูกตองโดยใชบัฟเฟอรมาตรฐาน 

2  คา หรือวัดคาพีเอชไดไมถูกตองควรตรวจสอบโดย 
4.1 ตรวจดูสภาพของบัฟเฟอร  ตัวอยางเชนสี และความขุน 
4.2 ทดลองใชบัฟเฟอรขวดใหม 

5.  ปญหาที่อาจเกิดจากสารละลายที่นํามาวดัพีเอช  ตวัอยางเชน  การตอบสนองของ  อิเล็กโทรดชา  
อิเล็กโทรดเสียบอย ๆ คาที่วัดไดแตละครั้งไมเทากัน  สารละลายที่อาจกอใหเกดิปญหาดังกลาว  ไดแก 

5.1 สารละลายที่มีพีเอช อยูนอกชวงพีเอช  3-9  การตอบสนองของอิเล็กโทรดจะชาลง 
5.2 สารละลายที่มีความแรงของไอออนมากกวา  0.1     ทําใหอัตราการไหลของเกลือภายใน 

อิเล็กโทรดไมคงที่  ทําใหการวัดคาพีเอชซ้าํกันหลาย ๆ  คร้ัง ไดคาแตกตางกันมาก 
5.3 น้ํากลั่นบริสุทธิ์มีพีเอชใกลเคียง 7.00    และไมเปนบฟัเฟอร     การสมดุลของไฮโดรเจน 

ไอออนที่ผิวหนาอิเล็กโทรดจึงเกิดชา  ตองใชเวลาในการวัดหลายนาท ี
5.4 Tris buffer ในกรณีที่วดัโดยใชอิเล็กโทรดอางอิงที่ธาตุภายในเปน Ag/AgCl 

6.  ปญหาที่อาจเกิดจากผูใชเครื่องมือ   ตัวอยางเชน วดัคาไดไมถูกตอง  วัดคาซ้ําไดแตกตางกัน  ไม
สามารถปรับเครื่องใหถูกตองโดยใชบัฟเฟอร 2 คา  สาเหตุอาจเกิดจาก 

6.1 ใชเครื่องไมถูกตอง 
6.2 เติมสารละลายเกลือในอิเล็กโทรดไมถูกตอง (ปกติจะใสสารละลายอิ่มตัวของ KCl    ใน 

อิเล็กโทรดอางอิงชนิดคาโลเมล  และใสสารละลาย KCl ที่อ่ิมตัวดวย AgCl  ในอิเล็กโทรดอางอิงชนิด 
AgCl) 

6.3 จุมอิเล็กโทรดชิดผนงัภาชนะที่ใสสารละลายมากเกินไป  ทําใหการสมดุลของไฮโดรเจน 
ไอออนไมคงที่  หรือจุมอิเล็กโทรดลึกไมเทากันในการวดัแตละครั้ง 

6.4 เสียบขั้วตออิเล็กโทรดไมแนน 
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ในปจจุบันเครือ่งวัดพีเอชถูกพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง  มีประสิทธิภาพสูงขึ้น      และใชงานได 

งาย  แตสิ่งสาํคัญท่ีควรคํานงึอยูเสมอคือ  การใชงานอยางถูกตอง  และการบํารุงรักษาอิเล็กโทรด  ซ่ึง

เปนหัวใจของการวัดพีเอช  นอกจากนี้การเลือกเคร่ืองวัดพเีอชควรคํานงึถึงการขยายงานของ

หองปฏิบตัิการ หรือการเชื่อมตอกับเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ในอนาคตอีกดวย  
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