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หลักการท างานพีเอช pH Meter 
 
 ใช้วิธีในการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
ไอออนในสารละลายระหว่าง Glass Electrode 
เปรียบเทยีบกับ Reference Electrode ซึ่งเป็นเซลล์
มาตรฐานที่ทราบค่าศักย์ไฟฟ้าแล้ว 
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โพรบวัดกรด-ด่าง (พีเอช pH Electrode) 

โครงสร้างของโพรบวัด กรด-ด่าง พเีอช pH Electrode 
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ประเภทของ โพรบวัด กรดด่าง พเีอช pH Electrode แบ่ง
ได้ดังนี ้
1. โพรบวัดกรดด่าง พเีอช pH Electrode ท าจาก อีพ๊อกซ่ี 
Epoxy Body เหมาะส าหรับการวัดกรด-ด่าง ในน า้ 
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2. โพรบวัดกรดด่าง พเีอช pH Electrode ท าจาก 
แก้ว Glass Body เหมาะส าหรับการวัด pH ในน า้ 
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http://www.legaeng.com/WaterQuality/pH-Meter/pH-ELECTRODE/pHASE-pH-electrode-SG1041CD.html


 3. โพรบวัดกรดด่าง พเีอช pH Electrode แบบ Spear 
Tip เหมาะส าหรับการวัดกรดด่าง พีเอช pH ในวัสดุที่
เป็นSemi-Solid (ของเหลวกึ่งแข็ง) เช่น ชีส  
โยเกิร์ต ไส้กรอก เป็นต้น 
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4. โพรบวัดกรดด่าง พเีอช pH Electrode แบบ Flat 
Type ส าหรับงานวัดกรดด่างในโปรตีน เนือ้สัตว์ ชีส 
แยม อาหาร สี ดนิ และอื่นๆ  
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http://www.legaeng.com/WaterQuality/pH-Meter/pH-ELECTRODE/Flat-%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A-pH-electrode.html


การบ ารุงรักษา 
 
ส่วนส าคัญและจะต้อง บ ารุงรักษา คือ pH electrode 
เพื่อให้ผลของการวัดมีความ ถูกต้องและแม่นย าและยัง
ช่วยให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึน้ ข้อควรปฏิบัตดิังนี ้
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1.การปรับสภาพก่อนการใช้งาน  
 

- ล้าง pH electrode ด้วยน า้กล่ันหรือน า้ที่ปราศจากออิอน 
-แช่ pH electrodeในสารสารละลาย เช่น 3.0 M KCL หรือ
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 หรือสารละลาย บัฟเฟอร์ pH 
7.0 ทิง้ไว้ 20 นาท ี
-อย่าน า pH electrode แช่ในน า้กล่ันหรือน า้ปราศจากออิอน 
โดยเดด็ขาดเพราะการแช่อยู่ในน า้บริสุทธ์ินานๆ จะท าให้ 
Glass membrane เสียหาย  
-ล้าง pH electrode ด้วยน า้กล่ันหรือน า้ ปราศจากอิออน  9 



2. การใช้งาน  
 
 -ล้างอิเล็กโทรดด้วยน า้กล่ันก่อนและหลังการวัด
ตัวอย่าง ซับแห้งส่วนของ Glass membrane ด้วย
กระดาษอ่อนนุ่มหรือส าลีเท่านัน้  
 -อย่าถู Glass membrane แรงๆ เพราะจะท าให้
เกิดไฟฟ้าสถติที่จะรบกวนการวัดในครัง้ต่อไป  
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3. การเก็บรักษา 
  
 - ควรเก็บ pH electrode ในสารละลายของ KCL  
 - ไม่ควรเก็บอิเล็กโทรดไว้ในน า้กล่ันหรือน า้
ปราศจากอิออนเพราะจะท าให้ Electrolyte อิออนไหล
ออกจาก Glass membrane ท าให้ Electrode ใช้งาน
ไม่ได้  
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4. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด  
 มี 3 ส่วนหลักๆของอเิล็กโทรดที่ต้องการการดูแลรักษา  
 
 4.1 Internal ควรจะเปล่ียน Electrolyte อย่าง
สม ่าเสมอ เม่ือสารละลายนีเ้ปล่ียนสีหรือมีตะกอนเกิดขึน้
ในปริมาณที่มากระดับของ Electrolyte ควรจะมีประมาณ 
75-80 % ขึน้ไป (ทิง้เนือ้ที่ไว้ส าหรับการขยายตัว ในกรณีที่
อเิล็กโทรดอยู่ภายใต้การเปล่ียนแปลงอุณหภมู)ิ  
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4.2 Glass membrane ขึน้อยู่กับการใช้งาน เช่น การ
จุ่ม electrode ในสารละลายที่มีเลือดหรือโปรตีนอยู่ 
หรือสารละลายชนิดอื่นๆที่สามารถสร้างสิ่งอุดตัน
ให้แก่ pH electrode และท าให้ pH electrode ไม่
สามารถใช้งานได้ การท าความสะอาดจะช่วยยืดอายุ
การใช้งาน  
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สารละลายที่ใช้ในการก าจัดสิ่งแปลกปลอม  
 
 - 0.1 M HCL หรือ 0.1 M HNO3 จุ่มแช่ไว้ 20 
นาท ีส าหรับล้างท าความสะอาดทั่วๆไป  
 - 1:10 น า้ยาซักผ้าแบบอ่อน จุ่มแช่ไว้ 10 นาท ี
ส าหรับสิ่งแปลกปลอมที่เกาะแน่นหรือแบคทีเรีย  
 - Methanol จุ่มแช่ไว้ 10 นาท ีส าหรับไขมัน  
 - 1 % pepsin ใน 0.1 M HCL จุ่มแช่ไว้ 5 นาท ี
ส าหรับโปรตีน  

14 



 4.3 Liquid junction มีสาเหตุหลัก 3 อย่าง ที่ท าให้ 
Liquid junction อุดตันได้คือ  
       - การทิง้ Electrode ให้แห้งและ Electrolyte 
เกิดการตกผลึกที่บริเวณ Liquid junction ในกรณีนีใ้ห้แช่ 
Electrode ในสารละลาย Buffer pH 7 เพื่อท าให้ผลึก
ละลายหรือแช่ Electrode ใน Buffer 7 ที่ร้อน จะช่วยเพิ่ม
อัตราการละลาย  
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 - ในกรณีที่สิ่งอุดตันเป็นพวกดนิสารอนินทรีย์ 
และของเหลวที่มีลักษณะเหนียว ให้ล้างด้วย Cleaning 
solution เช่น Deacon R หรือใช้สารละลายอื่นที่สามารถ
ละลายสิ่งอุดตันเหล่านีไ้ด้  
   - ปฏิกิริยาเคมีระหว่างตัวอย่างกับ Electrolyte ใน
กรณีนีค้วรเปล่ียน Electrode อันใหม่  
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ขัน้ตอนการใช้งาน 
 
 1. เตรียมเคร่ืองมือให้พร้อมใช้งาน warm up 
เคร่ืองมือประมาณ 30 นาท ี
 2. Instrument Calibrate ให้ปฏบิัตติามคู่มือ (2 
Buffer+1 Buffer: 3 pH unit, 0.1 pH unit) 
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 3. สารละลายที่แนะน าให้ใช้ในการเกบ็ electrode 
ระยะสัน้ 
  3.1 สารละลายควรมีค่าความน าไฟฟ้ามากกว่า 
4000 µmhos/cm. 
  3.2 ใช้น า้ประปาเหมาะสมกว่าน า้กล่ัน 
  3.3 บัฟเฟอร์ 4 เหมาะส าหรับ Single glass 
electrode 
  3.4 Saturated KCl ใช้กับ Calomel และ Ag/AgCl 
reference electrode และ Combination electrode 
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ข้อควรระวังในการใช้งาน  
 - ควรน าปลอกที่ใส่อิเล็กโทรดออกก่อนการใช้งาน  
 - ควรเก็บ pH electrode ไว้ในปลอกเม่ือไม่ได้ใช้งาน  
 - ไม่ควรสัมผัสส่วนล่างของอิเล็กโทรดด้วยมือ 
โดยเฉพาะ Glass membrane หรือ Liquid junction  
 - ควรเก็บ pH electrodeโดยแช่ในสารละลาย KCL  
 - ควรล้าง pH electrode ด้วยน า้กล่ันหรือน า้
ปราศจากอิออนก่อนที่จะท าการวัดสารตัวอย่างใหม่  
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 - ควรปิดเคร่ือง pH meter ก่อนที่จะน าอิเล็กโทรดออก  
 - ไม่ควรขูดหรือท าอันตรายต่อ Glass membrane 
เพราะอาจท าให้อิเล็กโทรดแตกหรือท าให้การอ่านค่า
ผิดพลาดได้  
 - ไม่ควรใช้ pH electrode ที่ปราศจากการป้องกันที่
ส่วนปลายใน beaker หรือภาชนะอ่ืนซึ่งมี magnetic stirrer  
 - ควรปรับเทียบก่อนการใช้งาน  
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สิ่งรบกวนการวัด 

- Glass electrode : สี ความขุ่น สารคลอลอยด์ 
Oxidants Reluctants สารละลายที่มีเกลือสูง (Low 
sodium error electrodes) 

- อุณหภมู ิ: มีผลต่อคุณสมบัตขิอง electrode และผล
ต่อสมดุลปฏกิริิยา (บันทกึอุณหภมูทิี่ท าการวัด)  
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pH Meter 
 
 - เคร่ืองวัด pH ส่วนใหญ่สามารถอ่านค่า pH และ
ค่าความต่างศักย์ (mV) บางเคร่ืองอ่านได้ละเอียดถงึ 
0.001 unit 
 - ส าหรับ routine work ความละเอียด 0.1 pH unit 
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                    ข้อแนะน าอ่ืนๆ 
 1. เลือกเตมิสาร electrolyte  ให้ถูกต้องกับ 
electrode เตมิให้ถงึต าแหน่งที่ถูกต้องและต้องม่ันใจว่า 
electrode junction ไม่แห้ง 
 2. Reference electrode junction ท าจากวัสดุ
หลายชนิด (annular ceramic, quartz, asbestos fiber) 
การเลือกใช้ให้ท าตามคู่มือ 
 3. ให้ใช้ Low sodium error electrode ส าหรับวัด
ตัวอย่างที่อุณหภมูสูิงและ pH สูงกว่า 10 แต่ถ้า pH ต ่า
กว่า1 ให้ใช้ Liquid membrane electrode 
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