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 บทท่ี  14 
การใช้อปุกรณ์พืน้ฐาน 

 

 

การใชอุ้ปกรณ์เคมเีป็นทกัษะทีต่้องไดร้บัการฝึกฝน จงึจะเกดิความรูค้วามช านาญใน
การใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในบทน้ีจะกล่าวถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมกีารใช้งานใน
หอ้งปฏบิตักิารเคมดีงัน้ี 

 

การใช้อปุกรณ์พืน้ฐาน 
 

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการทดลองเคมมีหีลายชนิดในทีน้ี่ขอกล่าวถงึอุปกรณ์ทีเ่ป็นพืน้ฐานที่
มกีารใชใ้นการทดลองระดบัมธัยมศกึษาเพยีง 5 ชนิดดงัน้ี ตะเกยีงแก๊ส  เครือ่งชัง่  ขวดวดั
ปรมิาตร ปิเปตต ์และบวิเรตต ์ 

 

ตะเกียงแกส๊ 
 
 ตะเกยีงแก๊สทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารทัว่ไปม ี 2  แบบ  ดงัน้ี 

1. ตะเกยีงแบบบุนเสน  สามารถปรบัปรมิาณของอากาศได ้  

2. ตะเกยีงแบบเทอรร์ลิล ์ สามารถปรบัไดท้ัง้ปรมิาณของอากาศและแก๊สเชือ้เพลงิ   

ตะเกยีงทัง้ 2 แบบมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัแต่มกีารใชง้านทีแ่ตกต่างกนั ท าใหม้ี

ความสะดวกปลอดภยัในการใชง้าไมเ่หมอืนกนั จงึน ามากล่าวถงึรายละเอยีดเพือ่ใหผู้ใ้ช้

ตะเกยีงไดเ้ลอืกใชใ้หม้คีวามเหมาะสม และปลอดภยั 
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ตะเกยีงทัง้  2  แบบนี้มลีกัษณะดงัภาพ  (ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า26 – 28)  

 
ภาพที ่2  ลกัษณะของตะเกยีงแก๊ส (ก) ตะเกยีงแบบเทอรร์ลิล ์(ข) ตะเกยีงแบบบุนเสน   

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า26 
 

การใช้ตะเกียงแกส๊ 
1. สวมปลายสายยางข้างหน่ึงกบัส่วนที่ยื่นออกมาจากฐานของตะเกียง  ส่วน

ปลายอีกข้างหน่ึงของสายยางต่อกับท่อแก๊สเชื้อเพลิง  ซึ่งตามปกติจะอยู่ตรงกลางโต๊ะ

ปฏบิตักิาร 

2. ปิดช่องทางเขา้ของอากาศทีฐ่านของตะเกยีงใหส้นิท 

3. จุดไมข้ดีไฟไปรอไวท้ีห่วัตะเกยีง  แลว้เปิดแก๊สเชือ้เพลงิเขา้มาในตะเกยีง  ใน

ขณะเดยีวกนักค็่อย ๆ  เปิดช่องทางเขา้ของอากาศที่ฐานของตะเกยีงแลว้ปรบัใหไ้ดเ้ปลวไฟไม่

มสีซีึง่เป็นเปลวไฟทีใ่หค้วามรอ้นสงูทีส่ดุ 

4. การดบัตะเกยีงแก๊สท าไดโ้ดยลดปรมิาณของก๊าซทีเ่ขา้มาในตะเกยีงใหน้้อยลง 

โดยการปรบัก๊อกก๊าซจนกระทัง่เปลวไฟทีห่วัตะเกยีงเลื่อนลงมาเกดิทีฐ่านของตะเกยีง  แลว้จงึ 

ปิดก๊อกก๊าซทนัท ี

ข้อควรระวงั 
1. การสวมสายยางกบัทอ่แก๊สของตะเกยีงหรอืท่อแก๊สเชือ้เพลงิทีโ่ต๊ะปฏบิตักิาร 
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ตอ้งสวมใหแ้น่นหากสายยางหลุดขณะใชต้ะเกยีงไฟอาจจะลุกไหมไ้ด ้

2. การจุดไมข้ดีไฟไปรอไวท้ีห่วัตะเกยีงก่อนทีจ่ะเปิดแก๊ส  อยา่ใชว้ธิหียอ่นไมข้ดีไฟจาก

ระยะสงูเหนือตะเกยีง  เพราะจะท าใหแ้ก๊สทีอ่อกจากตะเกยีงตดิไฟในระดบัสงู  อาจเกดิอนัตรายได ้

3. สขีองเปลวไฟและลกัษณะของเปลวไฟ  ขึน้อยูก่บัอตัราสว่นของแก๊สเชือ้เพลงิ  

และอากาศทีเ่ขา้มาในตะเกยีงดงัต่อไปน้ี 

- ถา้ปรมิาณของแก๊สเชือ้เพลงิมากกว่าปรมิาณของอากาศทีเ่ขา้มาในตะเกยีงทัง้ 

ๆ  ทีเ่ปิดใหอ้ากาศผา่นเขา้ไปอยา่งเตม็ทีแ่ลว้  หรอืเป็นการปล่อยใหแ้ก๊สเชือ้เพลงิผา่นเขา้ไปใน

ตะเกยีงมากเกนิไปนัน่เอง  เปลวไฟทีไ่ดจ้ะไม่สม ่าเสมอหรอืเกดิมชี่องว่างระหว่างเปลวไฟกบั

หวัตะเกยีง  ซึง่เปลวไฟจะเป็นสมีว่ง  และบางครัง้เปลวไฟทีเ่กดิขึน้จะเตน้และอาจดบัได ้

- ถ้าปรมิาณของแก๊สเชื้อเพลงิมากกว่าปรมิาณของอากาศที่เขา้มาในตะเกยีง

โดยไมไ่ดเ้ปิดช่องทางใหอ้ากาศเขา้มาในตะเกยีงหรอืเปิดเพยีงเลก็น้อย  จะไดเ้ปลวไฟสเีหลอืง  

เปลวไฟสเีหลอืงน้ีไมเ่หมาะทีจ่ะใชใ้นการทดลองเพราะอุณหภูมขิองเปลวไฟไมส่งูพอมเีขมา่จบั

อุปกรณ์ทีใ่ชท้ดลอง  และท าใหต้ะแกรงลวดผุเรว็กว่าปกต ิ เน่ืองจากคารบ์อน  ในเปลวไฟท า

ปฏกิริยิากบัเหลก็เกดิสารประกอบพวกคารไ์บด ์

- ถา้ปรมิาณของแก๊สเชือ้เพลงิน้อยกว่าปรมิาณของอากาศมาก  เปลวไฟจะเกดิ

ในตะเกยีง  เรยีกวา่เปลวไฟยอ้นกลบั  ซึง่ถา้เกดิขึน้นาน ๆ  จะท าใหต้ะเกยีงรอ้นจดัเป็นเหตุให้

โลหะตรงช่องทางเขา้ของแก๊สเชือ้เพลงิในตะเกยีงหลอมเหลวได ้ สายยางอาจละลายและลุก

เป็นไฟ  นอกจากน้ียงัเกดิแก๊สคารบ์อนมอนอกไซด ์ (CO)  ซึง่เป็นแก๊สพษิอกีดว้ย 

- ถ้าปรมิาณของแก๊สเชื้อเพลงิมอีตัราส่วนเหมาะสมกบัอากาศที่ผ่านเขา้ไปใน
ตะเกยีงจะไดเ้ปลวไฟเกอืบไมม่สี ี เป็นเปลวไฟทีม่อีุณหภูมสิงู  ซึง่การใชต้ะเกยีงในการทดลอง
ทัว่ ๆ  ไปจะตอ้งปรบัใหม้เีปลวไฟในลกัษณะน้ีเสมอ  นอกจากจะระบุไวใ้นการทดลองว่าให้ใช้
เปลวไฟเหลอืง 

 

การใช้เครื่องชัง่ 
 
เครือ่งชัง่เป็นอุปกรณ์พืน้ฐานทีต่อ้งใชใ้นการทดลองหลายๆการทดลอง จงึควรม ี
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ความรูเ้กีย่วกบัเครือ่งชัง่ดงัน้ี (ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า28 – 32)   
1. ชนิดของเครือ่งชัง่  เครือ่งชัง่นบัเป็นอุปกรณ์พืน้ฐานในหอ้งปฏบิตักิารทัว่ไป  

ปจัจุบนัมเีครือ่งชัง่หลายชนิด  แต่ละชนิดมหีลายแบบ  ซึง่มผีูผ้ลติออกมาจ าหน่ายมากมาย  

เครือ่งชัง่แต่ละชนิดมคีวามเหมาะสมกบังานแต่ละประเภท  จงึควรเลอืกใชใ้หถู้กตอ้ง  ถา้จะ

แบ่งเครือ่งชัง่ตามหลกัการท างานแลว้อาจแบ่งไดเ้ป็น  2  ชนิดใหญ่ ๆ  คอื  Mechanical   

balance  และ  Electrical  balance  ในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึเครือ่งชัง่ชนิด    Mechanical   

balance  ทีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวางในหอ้งปฏบิตักิาร 

1.1 Equal – arm  balance  เป็นเครือ่งชัง่ทีม่แีขน  2  ขา้งยาวเท่ากนัเมือ่วดั
ระยะจากจุดหมุน  ซึง่เป็นสนัมดี  ขณะทีแ่ขนเครือ่งชัง่อยูใ่นสมดุล  เมือ่ใสส่ารหรอืวตัถุ  เพือ่ชัง่
หาน ้าหนกับนจานดา้นหน่ึงของเครือ่งชัง่  ความไมส่มดุลจะเกดิขึน้ทนัท ี  แรงทีเ่กดิขึน้น้ี  (F1)  
มคีา่เทา่กบัน ้าหนกัของสารคณูกบัความยาวของแขนเครือ่งชัง่  สว่นจานอกีขา้งหน่ึงกต็อ้งใส่
ตุม้น ้าหนกัเพือ่ปรบัใหแ้ขนเครือ่งชัง่อยูใ่นสมดุล  (F2)  นัน่กค็อืตอ้งท าใหม้แีรงทีก่ระท าเทา่กนั
ทัง้สองขา้ง  ดงันัน้เมือ่เครือ่งชัง่อยูใ่นลกัษณะสมดุลจงึอาจเขยีนไดว้า่   F1  =  F2 (เมือ่  F1 
และ  F2 เป็นแรงทีต่รงขา้มกนั)  แต่เนื่องจากแขนทัง้สองขา้งของเครือ่งชัง่ยาวเท่ากนั  ดงันัน้
น ้าหนกัทัง้สองขา้งจงึเทา่กนัดว้ย 

 
ภาพที ่ 3  สว่นประกอบของEqual – arm  balance 

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า29 
ต่อไปน้ีจะขอกล่าวถงึวธิกีารใชเ้ครือ่งชัง่แบบ  Equal – arm  balance 
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1. จดัใหเ้ครือ่งชัง่อยูใ่นแนวระดบัก่อนโดยการปรบัสกร ู ทีข่าตัง้แลว้หาสเกลศนูย ์ 

ของเครือ่งชัง่เมือ่ไมม่วีตัถุอยูบ่นจาน  ปล่อยทีร่องจาน  แลว้ปรบัใหเ้ขม็ชีท้ีเ่ลข  0  บนสเกลศนูย ์

2. วางขวดบรรจุสาร  (อาจใช ้ ครซูเิบลิ  แทนขวดบรรจุสารกไ็ด)้  บนจานทาง

ซา้ยมอืและวางตุม้น ้าหนกับนจานทางขวามอืของเครือ่งชัง่โดยใชค้มีคบี 

3. ถา้เขม็ชีช้ีม้าทางซา้ยของสเกลศนูย ์ แสดงวา่ขวดชัง่สารหนกักวา่ตุม้น ้าหนกั  

ตอ้งยกปุม่ควบคุมคานขึน้ เพือ่ตรงึแขนเครือ่งชัง่  แลว้จงึเตมิตุม้น ้าหนกัอกี 

4. ถา้เขม็ชี ้ ชีม้าทางขวาของสเกลศนูย ์ แสดงวา่ขวดชัง่สารเบากวา่ตุม้น ้าหนกั  

ตอ้งยกปุม่ควบคุมคานขึน้ เพือ่ตรงึแขนเครือ่งชัง่  แลว้เอาตุม้น ้าหนกัออก 

5. เมือ่น ้าหนกัทัง้สองขา้งใกลเ้คยีงกนั  หรอืในกรณีทีตุ่ม้น ้าหนกัไมส่ามารถท าให้

แขนทัง้  2  ขา้งอยูใ่นระนาบได ้ ใหเ้ลื่อนไรเดอรไ์ปมาเพือ่ปรบัใหน้ ้าหนกัทัง้  2  ขา้งเทา่กนั 

6. บนัทกึน ้าหนกัทัง้หมดทีช่ ัง่ได ้ ในขอ้  5 

7. น าสารออกจากขวดใสส่ารหรอื  ครซูเิบลิ 

8. ชัง่เฉพาะขวดสารหรอื  ครซูเิบลิ  ตามวธิกีารในขอ้  2-6 

9. การหาน ้าหนกัของสารท าไดโ้ดยน าน ้าหนกัทีช่ ัง่ไดค้รัง้แรกลบออกจากน ้าหนกั

ทีช่ ัง่ไดค้รัง้หลงั 

10. เมื่อใช้เครื่องชัง่เสรจ็แล้วต้องท าความสะอาดจาน  เอาตุ้มน ้าหนักออกเลื่อน  

ไรเดอรใ์หอ้ยูท่ีต่ าแหน่ง  0 

หมายเหต ุ การเตมิสาร  การเตมิตุม้น ้าหนกั  การเอาขวดใสส่ารออกหรอืการน าตุม้
น ้าหนกัออกจากเครือ่งชัง่  ตอ้งตรงึแขนและจานของเครือ่งชัง่ทุกครัง้  เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย
ทีอ่าจเกดิขึน้จากสนัมดี 

1.2  Triple – beam  balance  เป็นเครือ่งชัง่ชนิด  Mechanical  balance  อกี
ชนิดหน่ึง  ราคาถูกใชง้า่ย  แต่มคีวามไวน้อย  ทีเ่รยีกวา่Triple  beam  กเ็พราะมแีขนขา้งขวา  
3  แขน   บนแขนแต่ละแขนจะแบ่งขดีบอกน ้าหนกัไวแ้ตกต่างกนั  เช่น  0 – 1.0  กรมั  0 – 10  
กรมั  0 – 100  กรมั  นอกจากน้ีบนแขนแต่ละแขนยงัมตุีม้น ้าหนกัเลื่อนไปมาไดอ้กีดว้ย  แขน
ทัง้  3  น้ีตดิกบัเขม็ชีอ้นัเดยีวกนั 
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ภาพที ่ 4  ลกัษณะของเครือ่งชัง่แบบ  Triple – beam 

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า30 
 

ต่อไปน้ีจะขอกล่าววธิกีารใชเ้ครือ่งชัง่  แบบ  Triple – beam 
1. ตัง้เครือ่งชัง่ใหอ้ยูใ่นแนวระนาบ  แลว้ปรบัใหแ้ขนเครือ่งชัง่อยูใ่นแนวระนาบ

โดยหมุนสกรใูหเ้ขม็ชีต้รงขดี  0  ในการปรบัใหต้รงขดี  0  น้ี  ถา้รอใหเ้ขม็ชีห้ยดุน่ิงตรงขดี  0  

ตอ้งใชเ้วลามาก  เพือ่แก ้ปญัหาน้ีอาจสงัเกตดกูารแกวง่ของเขม็ชี ้ ถา้เขม็ชีข้า้งบนและลงขา้งลา่ง

เทา่ ๆ  กนักถ็อืวา่อยูต่รงขดี  0  ได ้

2. วางขวดบรรจุสาร  (อาจใช ้ ครซูเิบลิ  แทนขวดบรรจุสารกไ็ด)้  บนจานเครือ่ง

ชัง่  แลว้เลื่อนตุม้น ้าหนกับนแขนทัง้  3  เพือ่ปรบัใหเ้ขม็ชีต้รงขดี  0  อ่านน ้าหนกับนแขน

เครือ่งชัง่จะเป็นน ้าหนกัของขวดบรรจสุาร 

3. ถา้ตอ้งการชัง่สารตามน ้าหนกัทีต่อ้งการ  กบ็วกน ้าหนกัของสารกบัน ้าหนกั

ของขวดบรรจสุารทีไ่ดใ้นขอ้  2  แลว้เลื่อนตุม้น ้าหนกับนแขนทัง้  3  ใหต้รงกบัน ้าหนกัที่

ตอ้งการ 

4. เตมิสารทีต่อ้งการชัง่ลงในขวดบรรจุสาร  จนเขม็ชีอ้ยูต่รงขดี  0  พอด ี  จะได้

น ้าหนกัของสารตามตอ้งการ 
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5. น าขวดบรรจสุารออกจากจานของเครือ่งชัง่แลว้เลื่อนตุม้น ้าหนกัทุกอนัใหอ้ยูท่ี ่ 

0  ท าความสะอาดเครือ่งชัง่หากมสีารเคมหีกบนจานหรอืรอบ ๆ  เครือ่งชัง่ 

หมายเหต ุ  การหาน ้าหนกัของสารอาจหาน ้าหนกัทัง้ขวดบรรจุสารและสารรวมกนั
ก่อนกไ็ด ้  แลว้ชัง่ขวดบรรจุสารอยา่งเดยีวทหีลงั  ต่อจากนัน้กเ็อาน ้าหนกัทัง้  2  ครัง้ลบกนั  
ผลทีไ่ดจ้ะเป็นน ้าหนกัของสารทีต่อ้งการ 

2. ขอ้ผดิพลาดจากการชัง่น ้าหนกั  การชัง่หาน ้าหนกัของวตัถุหรอืสารเคมใีด ๆ  

อาจคลาด เคลื่อนไปจากน ้าหนกัทีแ่ทจ้รงิของวตัถุหรอืสารนัน้ ๆ  ได ้  ความคลาดเคลื่อนอาจ

เกดิจากสิง่ต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

2.1  การเปลีย่นแปลงความชืน้หรอื  CO2 ของสารในขณะชัง่  สารบางชนิด
สามารถดดูน ้าหรอื  CO2 จากอากาศในระหวา่งการชัง่หาน ้าหนกัได ้  ท าใหน้ ้าหนกัทีช่ ัง่ได้
คลาดเคลื่อนไปจากน ้าหนกัทีแ่ทจ้รงิของสารนัน้  วธิแีกไ้ขกค็อื  ควรใหส้ารทีน่ ามาชัง่นัน้อยูใ่น
ระบบทีปิ่ดมดิชดิ 

2.2  การระเหยของสารในขณะชัง่  การชัง่สารทีร่ะเหยงา่ยทีอุ่ณหภูมหิอ้งจะได้
น ้าหนกัของสารน้อยกวา่น ้าหนกัจรงิ ๆ  เพราะในขณะชัง่สารระเหยออกไป  ดงันัน้การชัง่สารที่
มคีุณสมบตัเิชน่น้ีจงึควรใหส้ารอยูใ่นระบบทีปิ่ดมดิชดิเชน่เดยีวกนั 

2.3  อุณหภูมขิองสารในขณะชัง่  ถา้สารทีช่ ัง่มอีุณหภูมสิงูจะท าใหอ้ากาศ
บรเิวณจานของเครือ่งชัง่รอ้นและจะดนัจานใหล้อยสงูขึน้  เป็นเหตุใหน้ ้าหนกัทีช่ ัง่ไดน้้อยกวา่
น ้าหนกัจรงิ ๆ  ของสารนัน้  เพือ่แกข้อ้ผดิพลาดน้ีจงึควรชัง่สารทีม่อีุณหภูมเิทา่กบัอุณหภมูขิอง
หอ้งทดลอง 

2.4  การลอยตวัของจานในขณะชัง่  เน่ืองจากรอบ ๆ  จานชัง่เป็นอากาศซึง่ถอื
วา่เป็นของไหล  จะชว่ยพยงุจานของเครือ่งชัง่ไวไ้ด ้ ท าใหน้ ้าหนกัของวตัถุหรอืสารทีช่ ัง่ไดน้้อย
กวา่น ้าหนกัจรงิ ๆ  ของวตัถุหรอืสารนัน้เสมอ หรอืน ้าหนกัทีแ่ทจ้รงิของวตัถุจะมากกวา่น ้าหนกั
ทีช่ ัง่ในอากาศนัน่เอง  แต่ส าหรบัการชัง่วตัถุเลก็ ๆ  หรอืสารทีม่ปีรมิาณเพยีงเลก็น้อย  
ขอ้ผดิพลาด  อนัเกดิจากการลอยตวัของจานชัง่ไมม่ผีลมากนกัจงึไมจ่ าเป็นตอ้งค านึงถงึ 

3. การใชแ้ละการระวงัรกัษาเครือ่งชัง่  การใชเ้ครือ่งชัง่ตอ้งระวงัรกัษาใหด้ ี หากช ารุด
เสยีหายการชัง่น ้าหนกัอาจคลาดเคลื่อนจนไมส่ามารถน ามาใชง้านได ้  ดว้ยเหตุน้ีผูใ้ชเ้ครือ่งชัง่
ควรปฏบิตัดิงัน้ี 

3.1  ตอ้งตัง้เครือ่งชัง่บนทีแ่น่นหนา  มัน่คง  อยา่ใหม้กีารสัน่สะเทอืน  และฐานของ
เครือ่งชัง่ตอ้งอยูใ่นแนวระนาบ 
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3.2   ก่อนชัง่ตอ้งปรบัใหเ้ขม็ของเครือ่งชัง่อยูท่ีข่ดี  0  พอด ี
3.3  ขณะชัง่ต้องนัง่ตรงกึ่งกลางของเครื่องชัง่เสมอ  เพื่อไม่ให้การอ่านน ้ าหนัก

ผดิพลาด 
3.4  หา้มวางสารเคม ี  ทีจ่ะชัง่บนจานเครื่องชัง่โดยตรง  เพราะสารเคมอีาจท าให้

จานช ารุดเสยีหายไดว้ธิทีีถู่กตอ้งกค็อืจะตอ้งใสส่ารเคมบีนกระจกนาฬกิา  หรอืขวดชัง่สารหรอื
ครซูเิบลิ  อยา่ใชก้ระดาษรองสารเคมใีนการชัง่สารเป็นอนัขาด 

3.5    การชัง่สารทีก่ดัโลหะจะตอ้งใสส่ารในขวดชัง่สารทีม่ฝีาปิดมดิชดิ 
3.6  ห้ามน าวัตถุหรือสารเคมีที่ย ังร้อนอยู่ไปชัง่  ควรตัง้ทิ้งไว้ให้เย็นเท่ ากับ

อุณหภูมหิอ้งก่อน 
3.7  อย่าใช้มือหยิบตุ้มน ้าหนักหรือวตัถุที่จะชัง่  เพราะน ้าหนักอาจเปลี่ยนแปลง  

เน่ืองจากเหงื่อทีต่ดิอยู่ทีน้ิ่วมอื  วธิทีีถู่กต้องกค็อืใชป้ากคบีหยบิ  หรอืใชก้ระดาษพบัเป็นแผ่น
เลก็ ๆ  คาดรอบขวดชัง่หรอืตุม้น ้าหนกั 

3.8  เมือ่ชัง่น ้าหนกัเรยีบรอ้ยแลว้  หากมสีารเคมตีกหล่นอยูบ่นจานชัง่  ตอ้งท าความ
สะอาดทนัท ี    

3.9   อยา่ชัง่สารทีม่นี ้าหนกัมากกวา่ความสามารถของเครือ่งชัง่ทีจ่ะชัง่ได ้
3.10  เมื่อชัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วควรจดัเครื่องชัง่ใหอ้ยู่ในลกัษณะเดมิ  เช่น  เอาตุ้ม

น ้าหนกัออกหรอืเลื่อนตุม้น ้าหนกัมาอยูท่ีข่ดี  0  เป็นตน้ 
3.11  ต้องรกัษาเครื่องชัง่ให้สะอาดอยู่เสมอหลงัจากใช้ทุกครัง้ควรคลุมเครื่องชัง่เพื่อ

ป้องกนัฝุน่ละออง 
 

การใช้ขวดวดัปริมาตร  
 

 นกัเคมสีว่นใหญ่จะตอ้งเตรยีมสารเคมเีป็น เพราะการท าลองแต่ละครัง้จะใชส้ารใน
ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัทัง้สดัสว่นและความเขม้ขน้ ขวดวดัปรมิาตร  เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชเ้ตรยีม
สารละลายมาตรฐานหรอืสารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้น้อยกวา่สารละลายเดมิไดอ้ยา่งแมน่ย า  
ขวดวดัปรมิาตรมหีลายขนาด  เชน่ขนาด  50  มล.  100  มล.  250  มล.  500  มล.  1000  
มล.  และ  2000  มล.  เป็นตน้(ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า37 – 38)   
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ภาพที ่ 5 ลกัษณะของขวดปรมิาตร ทีม่าประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า37 
 ลกัษณะของขวดปรมิาตรเป็นขวดคอยาวทีม่ขีดีบอกปรมิาตรบนคอขวดเพยีงขดีเดยีว  
เมือ่ตอ้ง การเตรยีมสารละลาย  โดยทัว่ไปแลว้จะน าสารนัน้ละลายในบกีเกอรก์่อนแลว้เทลงใน
ขวดปรมิาตรโดยใชก้รวยกรอง  (อาจละลายสารในขวดปรมิาตรกไ็ด)้  ลา้งบกีเกอรห์ลาย ๆ  
ครัง้ดว้ยตวัท าละลายแลว้เทลงในกรวยกรอง  เพือ่ลา้งสารทีต่ดิอยูใ่หล้งในขวดปรมิาตรจนหมด  
ต่อจากนัน้กเ็ตมิตวัท าละลายลงไปใหม้ปีรมิาตรถงึขดีบอกปรมิาตร  การเตรยีมสารละลายโดย
ใชข้วดปรมิาตรมเีทคนิคการท าดงัน้ี 

1. ละลายสารในขวดปรมิาตรใหม้ปีรมิาตรประมาณ  ¾  ของขวด  ปิดจุกขวด

แลว้หมนุขวดปรมิาตรดว้ยขอ้มอื  เพือ่ใหส้ารในขวดละลายจนหมด  (ในกรณีทีส่ารตวัอยา่งเป็น

ของแขง็)  หรอืใหส้ารผสมเป็นเน้ือเดยีวกนั  (ในกรณีทีส่ารตวัอยา่งเป็นของเหลว) 

2. เตมิตวัท าละลายลงในขวดปรมิาตรใหส้ว่นโคง้เวา้ต ่าสดุของสารละลายอยูต่รงขดี

บอกปรมิาตร  การอ่านปรมิาตรตอ้งใหร้ะดบัสายตาอยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัขดีบอกปรมิาตร  เพือ่

ป้องกนัการอา่นปรมิาตรผดิ 

3. ปิดจุกขวดปรมิาตรแลว้คว ่าขวดจากบนลงล่าง  ท าแบบนี้  2 -3  ครัง้  เพือ่ให้

สารละลายผสมเป็นเน้ือเดยีวกนั  และมเีน้ือสารเท่าเทยีมกนัทุกสว่น 

4. จากขอ้  3  กลบัขวดปรมิาตรใหอ้ยูใ่นลกัษณะเดมิ  แลว้จบัคอขวดหมุนไปมา

ประมาณ  ¼  รอบ  ท าซ ้าจนแน่ใจวา่สารละลายผสมเป็นเน้ือเดยีวกนั 
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การใช้ปิเปตต ์
 

ปิเปตต ์ เป็นอุปกรณ์ตวัหน่ึงทีใ่ชช้ว่ยเตรยีมสารละลาย โดยจะพบปิเปตตใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร 2  แบบคอื  Volumetric  pipette  หรอื  Transfer  pipette  และ  Measuring  
pipette  แต่ละแบบมหีลายขนาด  การเลอืกใชปิ้เปตตจ์งึตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัปรมิาตร
ของสารละลายทีจ่ะดดู(ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า38 – 41)   

                                       
ภาพที ่6  ลกัษณะVolumetric  pipette  หรอืTransfer  pipette(ภาพซา้ยมอื) 

และMeasuring  pipette(ภาพขวามอื) 
ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า38 

 Volumetric  pipette  เป็นปิเปตตท์ีม่ปีรมิาตรแน่นอนค่าเดยีวเท่านัน้  การใชปิ้เปตต์
ชนิดน้ีจะใชส้ าหรบัส่งผ่านส่วนของสารละลาย  ที่มปีรมิาตรตามขนาดของปิเปตต์เพราะมขีดี
บอก  ปรมิาตรเพยีงขดีเดยีว  เมื่อปล่อยสารละลายออกจากปิเปตตแ์ลว้  หา้มเป่าสารละลายที่
ตกค้างอยู่ที่ปลายของปิเปตต์แต่ควรแตะปลายปิเปตต์กบัขา้งภาชนะเหนือระดบัสารละลาย
ภายในภาชนะนัน้สกัครู่  ประมาณ  30  วินาที  เพื่อให้สารละลายที่อยู่ข้างในปิเปตต์ไหล
ออกมาอกี  ส าหรบัสารละลายทีเ่หลอือยูใ่นปิเปตตน์ัน้มใิชป่รมิาตรของสารละลายทีจ่ะวดั 
 ในกรณีของ  Measuring  pipet  จะมขีดีบอกปรมิาตรต่าง ๆ  ไว ้ จงึใชไ้ดอ้ย่าง
กวา้งขวาง  คอืสามารถใชแ้ทน  Volumetric  pipet  ได ้ ต่อไปน้ีจะขอกล่าวถงึเทคนิคการใช้  
ปิเปตตท์ัว่ ๆ  ไป 

1. ก่อนใชต้อ้งลา้งปิเปตต์ใหส้ะอาด  แลว้ลา้งดว้ยน ้ากลัน่  โดยดูดน ้ากลัน่เขา้ไป

จนเกอืบเตม็  ปล่อยใหไ้หลออกมาจนหมด  สงัเกตดูว่าถา้ไม่มหียดน ้าเกาะตดิอยู่ภายในแสดง

วา่ปิเปตตส์ะอาดดแีลว้ 
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2. เมื่อจะน าปิเปตตท์ีเ่ปียกไปใชว้ดัปรมิาตร  ควรลา้งปิเปตต์ดว้ยสารละลายทีจ่ะ

วดั  2 – 3  ครัง้โดยใช้สารละลายครัง้ละเพยีงเลก็น้อย  พยายามใหส้ารละลายถูกผวิปิเปตต์

อยา่งทัว่ถงึ 

3. จุ่มปิเปตต์ลงในสารละลาย  ให้ปลายปิเปตต์อยู่ต ่ ากว่าระดับสารละลาย

ตลอดเวลาทีด่ดู 

4. ดดูสารละลายใหข้ึน้มาในปิเปตตอ์ยา่งชา้ ๆ  โดยใชเ้ครื่องดดูกระเปาะยางหรอื

ใชป้ากดดูกไ็ดเ้มือ่สารละลายนัน้เจอืจางและไมเ่ป็นสารพษิ 

      
ภาพที ่7 ลกัษณะการดดูสารละลายโดยใชฟ้ลาส เพือ่ใหป้ลอดภยั 

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า39 
 

ข้อควรระวงั 
(1) ถ้าสารละลายเป็นสารที่มพีษิ  หรอืเป็นกรดแก่  ด่างแก่  หา้มใช้ปากดูดเป็น 

อนัขาด  ตอ้งใชเ้ครือ่งดดูหรอืกระเปาะยางต่อตอนบนของปิเปตต์ 

(2) ขณะดูดสารละลาย  ถ้าปลายปิเปตต์อยู่เหนือสารละลายเมื่อใด  เมื่อนัน้

สารละลายในปิเปตตจ์ะพุง่เขา้ปากหรอืกระเปาะยางทนัท ี
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(3) เมื่อดูดสารละลายขึน้มาถงึคอคอดของปิเปตต์หรอือยู่เหนือกระเปาะเลก็น้อย  

ควรดดูเบา ๆ  เพราะหากดดูแรงมากเกนิไปจะท าใหส้ารละลายพุง่เขา้ปากหรอืกระเปาะยางได ้

5. เมื่อสารละลายขึน้มาอยูเ่หนือขดีบอกปรมิาตรในปิเปตต์ใช้น้ิวปิดปลายปิเปตต์

ใหแ้น่นทนัท ี จบักา้นปิเปตตด์ว้ยนิ้วหวัแมม่อืและน้ิวกลาง 

6. ตัง้ปิเปตต์ใหต้รงแล้วค่อย ๆ  ผ่อนน้ิวชี้เพื่อใหส้ารละลายส่วนที่เกินขีดบอก

ปรมิาตรไหลออกไปจนกระทัง่ส่วนเวา้ต ่าสุดของสารละลายอยู่ตรงขดีบอกปรมิาตรพอด ี ปิด

น้ิวชี้ให้แน่น  แตะปลายปิเปตต์กบัข้างภาชนะที่ใส่สารละลาย  เพื่อให้สารละลายที่ติดอยู่ที่

ปลายปิเปตตห์มดไป 

7. ปล่อยสารละลายในปิเปตต์ลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยยกน้ิวชี้ขึ้น  ให้

สารละลายไหลลงตามปกติตามแรงโน้มถ่วงของโลกจนหมด  แล้วแตะปลายปิเปตต์กบัขา้ง

ภาชนะ  เพือ่ใหส้ารละลายหยดสุดทา้ยไหลลงไป 

8. อย่าเป่าปิเปตต์หรอืท าสิง่อื่นใดทีจ่ะท าใหส้ารละลายทีเ่หลอือยู่ทีป่ลายปิเปตต์

ไหลออกมา  เพราะปรมิาตรของสารละลายทีเ่หลอืน้ีไมใ่ชป่รมิาตรของสารละลายทีจ่ะวดั 

หมายเหต ุ  
1. การปรบัปรมิาตรของสารละลายให้อยู่ตรงขดีบอกปรมิาตรนัน้  จะต้องไม่มี

ฟองอากาศบรเิวณปลายของปิเปตต ์

2. ขณะปล่อยให้สารละลายไหลออกจากปิเปตต์หา้มเป่าอย่างเดด็ขาด  เพราะ

การเป่าอาจท าใหผ้นังดา้นในของปิเปตต์สกปรก  และยงัท าใหส้ารละลายทีต่ดิอยู่กบัผนังดา้น

ในของปิเปตต์แต่ละครัง้แตกต่างกนัดว้ย  ท าใหป้รมิาตรของสารละลายที่วดัไดม้คี่าไม่เท่ากนั

เมือ่ท าซ ้า 

3. ปรมิาตรของสารละลายทีต่ดิอยู่ทีผ่นังดา้นในปิเปตต์จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบั

ความตงึผวิของสารละลายทีไ่หลลงมาซึง่คา่น้ีจะเปลี่ยนไปตามมุมทีถ่อืปิเปตตแ์ต่โดยทัว่ไปแลว้

ถา้ตัง้ปิเปตตใ์นแนวดิง่จะใหค้า่ทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก 

4. หลงัจากน าปิเปตตไ์ปใชแ้ลว้  จะตอ้งท าความสะอาดแลว้ลา้งดว้ยน ้ากลัน่หลาย ๆ  

ครัง้ 
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5. ม ี Measuring  pipet  อกีชนิดหน่ึงทีต่อ้งเปา่สารละลายออกจากปลายปิเปตต์

นัน้ ปิเปตตช์นิดน้ีผูผ้ลติมกัท ารอยแกว้ฝ้าทีป่ลายบนหรอืมหีนงัสอืแจง้ไว ้ ดงันัน้การใชปิ้เปตต์

จงึตอ้งตรวจดกู่อนวา่เป็นแบบใด  เพือ่จะไดน้ าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

การใช้บิวเรตต์ 
 

การไทเทรต เป็นเทคนิคหน่ึงที่นักเคมีใช้ในการหาปริมาณของสาร บิวเรตต์เป็น
อุปกรณ์ชิ้นหน่ึงที่ใช้ในการไทเทรต บิวเรตต์ เป็นอุปกรณ์วดัปริมาตรที่มลีกัษณะคล้ายกบั  
Measuring  pipet  คอืมขีดีบอกปรมิาตรต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน มหีลายขนาดการใชค้วรเลอืกให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของงานทีจ่ะน าไปใชด้ว้ย(ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, หน้า42 – 45)   

 

                                      
ภาพที ่ 8  ลกัษณะของบวิเรตต ์

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า42 
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 ก่อนใชบ้วิเรตตจ์ะตอ้งลา้งใหส้ะอาด  และตอ้งตรวจดกู๊อก  ส าหรบัไขใหส้ารละลายไหล
ดว้ยว่า  อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดด้หีรอืไม่  การลา้งบวิเรตต์ปกตใิชส้ารซกัฟอก  หรอืถา้จ าเป็น
อาจต้องใช้สารละลายท าความสะอาดในกรณีที่ล้างด้วยสารซกัฟอกไม่ออก  การล้างต้องใช้
แปรงก้านยาวถูไปมาแล้วล้างด้วยน ้ าประปาหลาย ๆ  ครัง้  จนแน่ใจว่าสารซักฟอกหรือ
สารละลายท าความสะอาดออกหมด  ต่อจากนัน้จะตอ้งลา้งดว้ยน ้ากลัน่เพยีงเลก็น้อยอกี  1 – 2  
ครัง้ก่อนทีจ่ะน าไปใชง้าน  ลกัษณะของบวิเรตต์ทีส่ะอาดจะไมม่หียดน ้าเลก็ ๆ  เกาะอยูต่ามผวิ
แกว้ดา้นในของบวิเรตต ์ และผวิน ้าจะไมแ่ตกแยก 
 ส าหรบัก๊อกปิดเปิดของบิวเรตต์ก็ต้องท าความสะอาดเช่นเดียวกัน  อาจล้างด้วย
สารละลายท าความสะอาดหรอืตวัท าละลายอนิทรยี ์ เช่น  เบนซนี  หรอืแอซีโตน  ใชส้ าลเีชด็
ก๊อกให้จาระบีที่ทาไว้เดิมออกไป  แล้วทาจาระบี  ที่ก๊อกใหม่  การทานัน้ให้ทาเฉพาะตรง
บรเิวณ  A  และ  B  เท่านัน้  โดยบรเิวณ  A  ทาตามขวางสว่นบรเิวณ  B  ทาตามยาว  การ
ทาจาระบตีอ้งทาบาง ๆ  หากทาหนามากเกนิไปจะอุดรกู๊อกของบวิเรตตไ์ด ้

                        
ภาพที ่ 9 บรเิวณทีท่าจาระบขีองก๊อกบวิเรตต ์

ทีม่า ประเสรฐิ  ศรไีพโรจน์, 2539, เทคนิคทางเคม,ี หน้า43 
 เมื่อจะใส่สารละลายลงในบวิเรตต์  จะต้องล้างบวิเรตต์ดว้ยสารละลายนัน้ก่อนโดยใช้
สารละลาย  ประมาณ  5 -10  มล.  ใส่ลงไปหมุนบวิเรตต์  เพื่อใหส้ารละลายเปียกผวิดา้นใน
ของบิวเรตต์  อย่างทัว่ถึง  เปิดก๊อกให้สารละลายไหลผ่านออกทางปลายบิวเรตต์  แล้วเท
สารละลายน้ีทิ้งไป  อาจท าซ ้าอกี  1 – 2  ครัง้  หรอืมากกว่าน้ีกไ็ด ้ เพื่อใหแ้น่ใจว่าบวิเรตต์
สะอาดจรงิ ๆ  ต่อจากนัน้  จงึค่อย ๆ  เทสารละลายลงในบวิเรตต์ใหอ้ยู่เหนือระดบั  ขดีศูนย์
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เพยีงเล็กน้อย  (ก่อนเทสารละลายลงในบิวเรตต์ต้องปิดก๊อกก่อนเสมอ)  แล้วปรบัปรมิาตร  
โดยให้ส่วนเว้าต ่าสุดของสารละลายอยู่ตรงขีดบอกปริมาตรพอดี  การเทสารละลายลงใน
บวิเรตต์น้ีเทคนิคที่ถูกต้องกค็อื  จะต้องเทสารละลายผ่านกรวยกรองเพื่อไม่ใหส้ารละลายหก  
อกีประการหน่ึงถา้เทสารละลายใสบ่กีเกอรก์่อนแลว้จงึเทลงในบวิเรตต ์ ถา้บกีเกอรไ์มส่ะอาดจะ
ท าใหส้ารละลายนัน้สกปรกหรอืความเขม้ขน้อาจเปลีย่นแปลงได ้ วธิกีารท าเช่นน้ีถอืว่าเป็นการ
ปฏบิตัทิีผ่ดิ  ไมค่วรท าอยา่งยิง่ 

กล่าวโดยสรปุเทคนิคการใชบ้วิเรตตท์ีถู่กตอ้งควรปฏบิตัดิงัน้ี 
1. ก่อนน าบิวเรตต์ไปใช้ต้องล้างบิวเรตต์ให้สะอาดด้วยสารซักฟอกหรือ

สารละลาย  ท าความสะอาดลา้งใหส้ะอาดดว้ยน ้าประปาแลว้ลา้งดว้ยน ้ากลัน่อกี  2 – 3  ครัง้ 

2. ลา้งบวิเรตตด์ว้ยสารละลายทีจ่ะใชเ้พยีงเลก็น้อยอกี  2 – 3  ครัง้  แลว้ปล่อยให้

สารละลายน้ีไหลออกทางปลายบวิเรตต ์

3. ก่อนที่จะเทสารละลายลงในบิวเรตต์ต้องปิดบิวเรตต์ก่อนเสมอ  และเท

สารละลายลงในบวิเรตตโ์ดยผา่นทางกรวยกรอง  ใหม้ปีรมิาตรเหนือขดีศนูยเ์ลก็น้อย  เอากรวย

ออกแลว้เปิดก๊อกใหส้ารละลายไหลออกทางปลายบวิเรตต ์ เพื่อปรบัใหป้รมิาตรของสารละลาย

อยู่ทีข่ดีศูนยพ์อด ี (ทีบ่รเิวณปลายบวิเรตต์จะตอ้งไม่มฟีองอากาศเหลอือยู่  หากมฟีองอากาศ

จะตอ้งเปิดก๊อกใหส้ารละลายไล่อากาศออกไปจนหมด) 

4. ถ้าปลายบิวเรตต์มหียดน ้าของสารละลายติดอยู่  ต้องเอาออกโดยให้ปลาย

บวิเรตต ์แตะกบั    บกีเกอรห์ยดน ้ากจ็ะไหลออกไป 

5. การจบัปลายบวิเรตต์ทีถู่กต้อง  จะใชน้ิ้วเพยีง 3 น้ิวคอืน้ิวหวัแม่มอื น้ิวชีแ้ละ

น้ิวกลางเพือ่ปรบัการไหลของสารละลาย  หากใชบ้วิเรตตเ์พื่อการไทเทรต  หรอืการถ่ายเทสาร

ในบิวเรตต์ลงสู่ภาชนะที่รองรบัจะต้องให้ปลายบิวเรตต์อยู่ในภาชนะนัน้  ทัง้น้ีเพื่อไม่ให้

สารละลายหก 

6. เมื่อปล่อยสารละลายออกจากบวิเรตต์จนสารละลายลดลงถงึขดีบอกปรมิาตร

สุดท้ายของบิวเรตต์นัน้ ๆ  ต้องรีบปิดบิวเรตต์ทนัที  หากปล่อยให้สารละลายเลยขดีบอก

ปรมิาตรสดุทา้ยลงมา  จะไมท่ราบปรมิาตรทีแ่น่นอนของสารละลายทีผ่า่นบวิเรตตล์งมา 
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 อน่ึง  ในกรณีที่ต้องใชส้ารละลายที่มจี านวนมาก  และใชบ้วิเรตต์ในการถ่ายเท  เมื่อ
ปล่อยสารละลายจนถงึขดีบอกปรมิาตรสุดทา้ย  ตอ้งปิดบวิเรตตก์่อน  แลว้จงึเตมิสารละลายลง
ในบวิเรตต์  ปรบัใหม้รีะดบัอยู่ทีข่ดีศูนยใ์หม่  ต่อจากนัน้กป็ล่อยสารละลายลงมาจนกว่าจะได้
ปรมิาตรตามตอ้งการ  

 
สรปุ 
 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร เป็นสิง่ที่ผูส้อนควรรูเ้พื่อน าไปจดัการเรยีนรูใ้น
สถานศกึษาไดอ้ย่างถูกต้องปลอดภยั โดยจะกล่าวถงึความรูพ้ืน้ฐานในการใชอุ้ปกรณ์เคมี
พืน้ฐาน 5 ชนิดคอื ตะเกยีงแก๊ส เครือ่งชัง่ ขวดวดัปรมิาตร ปิเปตต ์และบวิเรตต์ 
 

แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงบอกวธิใีชบ้วิเตตท์ีถู่กตอ้งและปลอดภยั 

2. จงบอกวธิใีชต้ะเกยีงแก๊สทีถู่กตอ้งและปลอดภยั 

3. จงบอกวธิเีตรยีมสารละลายโดยใชข้วดวดัปรมิาตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


