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การ นําเครื่องแกวปริมาตรไปใชงานควรคํานึง

ถงึประเภทของเครือ่งแกวปรมิาตร ทีน่ยิม

ใชกันมากในหองปฏิบัติการ ไดแก ขวดวัดปริมาตร (volu-

metric flask) ปเปตแบบปริมาตร (volumetric pipette) 

ปเปตแบบใชตวง (graduated pipette หรือ measuring 

pipette) บิวเรต (burette) และกระบอกตวง (cylinder) 

โดยสวนใหญแลวหองปฏิบัติการมักใชเครื่องแกวปริมาตร

ที่มีคาความถูกตองสูง และไดรับการสอบเทียบ เพื่อตรวจ

สอบคาความถูกตอง (Accuracy) และหาคาความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได (tolerance) ซึ่งเครื่องแกวปริมาตร

ระดับช้ันคุณภาพ A หรือ ชั้นคุณภาพ B จะเปนที่นิยมใช

กันมาก อยางไรก็ตามหากใชเครื่องแกวปริมาตรที่ผานการ

ใชงานบอยครั้ง อาจทําใหเครื่องแกวมีความคลาดเคลื่อน

ผิดไปจากเกณฑการยอมรับที่ระบุไวบนเครื่องแกวปริมาตร 

และเปนสาเหตุที่ทําใหผูใชงานขาดความมั่นใจในความถูก

ตองของเครื่องแกวปริมาตร ที่จะสงผลตอความถูกตองและ

นาเชื่อถือของผลการวิเคราะหทดสอบ ดังนั้นจึงจําเปนตอง

นําเครื่องแกวไปสอบเทียบเพื่อหาปริมาตรที่ถูกตอง และ

หาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนนั้นวายังอยู ในเกณฑการ

ยอมรับไดหรือไม นอกจากการสอบเทียบเครื่องมือแลว 

หองปฏิบัติการตองมีการประกันคุณภาพที่เปนปจจัยสําคัญ

ตอระบบคณุภาพหองปฏบัิตกิาร ซึง่ไดกาํหนดไวในมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 

• เครื่องแกวปริมาตรมีเกณฑการแบงตามระดับ

ชั้นคุณภาพได 2 ประเภทคือ 

- ชั้นคุณภาพ A (class A) มีสัญลักษณ A ระบุบน

เครื่องแกว เปนเครื่องแกวปริมาตรที่มีคาความถูกตองสูง 

และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดตํ่า

การนําเครื่องแกวปริมาตรไปใชในหองปฏิบัติการภายหลังการสอบเทียบ 

เยาวลักษณ ชินชูศักดิ์*
อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม**

- ชั้นคุณภาพ B (class B) มีสัญลักษณ B ระบุบน

เครือ่งแกว เปนเครือ่งแกวปรมิาตรทีม่คีาความถกูตองตํา่กวา

ชั้นคุณภาพ A และมีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเปน 

2 เทาของชั้นคุณภาพ A 

กรณีที่เครื่องแกวไมสามารถจําแนกวาจัดอยู ชั้น

คุณภาพ A หรือชั้นคุณภาพ B สามารถจําแนกตาม

วัตถุประสงคของการใชงานดังนี้ 

- General purpose เปนเครื่องแกวที่มีค า

ความคลาดเคลื่อนขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน

- Special tolerance เปนเครือ่งแกวทีม่คีวามคลาด

เคลื่อนหลายคา จะกําหนดคาความคลาดเคลื่อนเปนชวง

ปริมาตร

* นักวิทยาศาสตรชํานาญการ ศูนยบริหารจัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ

** นักวิทยาศาสตรชํานาญการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
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การนําเครื่องแกวที่ไดรับการสอบเทียบแลวไปใช
ภายในหองปฏิบัติการ

กอนทีจ่ะนาํชดุเครือ่งแกวปรมิาตรมาใชในหองปฏบิติั

การ เราตองมคีวามเชือ่มัน่วาเครือ่งแกวปรมิาตรทีถ่กูนาํไปใช

นั้นมีความถูกตองตามเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งการสอบเทียบ

เครือ่งแกวปรมิาตรถอืวาเปนกระบวนการวดัทางมาตรวทิยา

เพื่อสรางความมั่นใจวาเครื่องแกวปริมาตรน้ันๆ สามารถใช

งานไดอยางถูกตองเปนไปตามเกณฑการยอมรับที่กําหนด 

ฉะนั้นเราจึงจําเปนตองมีการสุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทน

ของเคร่ืองแกวปริมาตรในชุดดังกลาวแลวนําไปสอบเทียบ 

ภายหลังการสอบเทียบเครื่องแกวปริมาตรเหลานี้จะตองนํา

มาทวนสอบกอนนาํไปใชงานและจะตองคาํนวณหาคาความ

ถูกตอง ณ อุณหภูมิตางๆ แลวจึงนําไปรวมกับชุดเครื่องแกว

ปริมาตรทั้งหมดเพื่อใชงาน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา

การสอบเทียบในคร้ังถัดไปจะทําการสุมตัวอยางชุดเครื่อง

แกวปริมาตรไปสอบเทยีบอกีคร้ัง เพ่ือใหกระบวนสอบเทยีบ

สมบูรณภายในชุดเครื่องแกวปริมาตรดังกลาว และหอง

ปฏบิติัการจะตองนาํผลการสอบเทียบท่ีไดจากใบรายงานผล

มาทวนสอบ (verification) เพื่อยืนยันวาเครื่องแกวนั้นยัง

อยูในเกณฑการยอมรับหรือไม ซึ่งเครื่องแกวแตละประเภท

มีเกณฑการยอมรับที่ตางกัน ดังไดกลาวมาแลว 

เครื่องแกวปริมาตรที่ทําจากวัสดุตางชนิดกัน จะมีคา

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเชงิปรมิาตรเนือ่งจากความรอน (α) 

ตางกันดังแสดงในตารางขางลางก็

ประเภทของวัสดุที่ใชผลิตเครื่องแกว α (1/องศาเซลเซียส)

Borosilicate glass (a=3.3)

(ตัวอยางเครื่องแกวยี่หอหรือประเภท: Duran, Pyrex, Rasotherm)

0.0000099

Borosilicate glass (a=5.0)

(ตัวอยางเครื่องแกวยี่หอหรือประเภท: Durobax, Fiolax)

0.000015

Soda-lime glass

(ตัวอยางเครื่องแกวยี่หอหรือประเภท: AR glass)

0.000027

Polypropylene plastic 0.00024

Polycarbonate plastic 0.00045

Polystyrene plastic 0.00021

α=3a เมื่อ a คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนเนื่องจากความรอน

36 



กรมวิทยาศาสตรบริการ

ตัวอยางการทวนสอบเครื่องแกวปริมาตร
1. ตัวอยางผลการสอบเทียบปเปต

ชนิดของเครื่องแกว  :  ปเปตแบบปริมาตร 

ระดับชั้นคุณภาพ : A

คาปริมาตรที่ระบุ  : 10 มิลลิลิตร

คาปริมาตรที่อุณหภูมิอางอิง 20 องศาเซลเซียส (V
20
) : 10.0019 มิลลิลิตร

คาแก  : 0.0019  มิลลิลิตร

คาความไมแนนอน  : ±0.0014 มิลลิลิตร

เกณฑการยอมรับของเครื่องแกว  : ± 0.02 มิลลิลิตร

การทวนสอบทําไดโดยเปรยีบเทียบผลการสอบเทยีบ

กับเกณฑการยอมรับของเครื่องแกวปริมาตร กรณีที่ผลรวม

ของคาแกและคาความไมแนนอนไมเกินเกณฑการยอมรับ

แสดงวาเครื่องแกวนั้นมีคาความคลาดเคลื่อนอยูในเกณฑที่

ยอมรับได 

คาแก ± คาความไมแนนอน ≤ เกณฑการยอมรับ

ของเครื่องแกว

 (0.0019 ± 0.0014) มิลลิลิตร ≤ ± 0.02 มิลลิลิตร

จากการคาํนวณพบวา ผลรวมของคาแกและคาความ

ไมแนนอนอยูชวงระหวาง 0.0005 ถงึ 0.0033มลิลลิติร ซึง่อยู

ในชวงของเกณฑการยอมรับตั้งแต -0.02 ถึง 0.02 มิลลิลิตร 

ดงันัน้ ผลการทวนสอบพบวาปเปตนีม้คีวามคลาดเคลือ่นอยู

ในเกณฑที่ยอมรับได

การใชงานเครื่องแกวปริมาตรควรคํานึงถึงความ

สะอาดของเครื่องแกวปริมาตร ซึ่งสังเกตจากสวนโคงลาง

สุดของทองนํ้า (meniscus) ที่เกิดจากแรงตึงผิวระหวางผิว

แกวกับสารละลาย และการนําคาปริมาตรที่ไดจากการสอบ

เทียบไปใชนั้น เปนคาที่ปริมาตรที่อุณหภูมิอางอิง 20 องศา

เซลเซียส (V
20
) ซึ่งอาจแตกตางจากอุณหภูมิหองของหอง

ปฏบิตักิาร ดงันัน้ผูปฏบิตังิานจาํเปนตองคาํนวณหาปรมิาตร

ของเครือ่งแกว ณ อณุหภมูทิีใ่ชงาน (T) ภายในหองปฏบัิตกิาร

นั้น ๆ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการ

V
T
 = V

20
[1+α(T-20)]

หมายเหตุ คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตร

เนื่องจากความรอน (α) สามารถดูไดจากตาราง เชน
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- เครื่องแกวปริมาตรที่ทําจาก soda-lime คา

ปริมาตรที่ไดคือ V
T
 = V

20
[1+0.000027(T-20)]

- เครื่องแกวปริมาตรที่ทําจาก borosilicate คา

ปริมาตรที่ไดคือ V
T
 = V

20
[1+0.0000099(T-20)]

ตัวอยางการหาคาความถูกตองของเครื่องแกว
ปริมาตรที่จะนําไปใชงาน ณ อุณหภูมิตางๆ

ตัวอยางที่ 1 ปเปต ระดับชั้นคุณภาพ A ขนาด 10 

มิลลิลิตร มีปริมาตร ณ อุณหภูมิอางอิง (20 องศาเซลเซียส) 

เทากับ 10.0019 มลิลลิติร (จากใบรายงานผลการสอบเทยีบ) 

นํามาใชงานภายในหองปฏิบัติการท่ีมีอุณหภูมิ 23 องศา

เซลเซยีส โดยปเปตนีท้าํจากแกวประเภท soda-lime ดงันัน้ 

ปเปตจะมีปริมาตรเทากับ

V
23
 = V

20
[1+0.000027(23-20)]

 = 10.0019 × [1+0.000027×(23-20)] มิลลิลิตร

 = 10.0019 × 1.0000297 มิลลิลิตร

 ≈ 10.0020 มิลลิลิตร

นั่นหมายถึงวา กรณีผูปฏิบัติงานนําปเปต ( ระบุคา

ไว 10.000 มิลลิลิตร) มาใชงาน ณ อุณหภูมิหองที่ 23 องศา

เซลเซียสนั้น ตองคํานวณคาปริมาตรที่ถูกตอง ซึ่งมีปริมาตร

เทากับ 10.0020 มิลลิลิตร 

ตัวอยางที่ 2 ขวดวัดปริมาตร ระดับชั้นคุณภาพ A 

ขนาด 100 มิลลิลิตร มีปริมาตรที่อุณหภูมิอางอิง(20 องศา

เซลเซียส) เทากับ 99.979 มิลลิลิตร (คาที่ไดจากรายงานผล

การสอบเทียบ) นํามาใชงานในหองปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิ 

25 องศาเซลเซยีส โดยขวดวดัปรมิาตรนีท้าํจากแกวประเภท 

borosilicate ดังนั้นขวดวัดปริมาตรจะมีปริมาตรเทากับ

V
23
 = V

20
[1+0.0000099×(25-20)]

 = 99.979 × [1+0.0000099×(25-20)] มิลลิลิตร

 = 99.979 × 1.0000297 มิลลิลิตร

 ≈ 99.984 มิลลิลิตร

นั่นหมายถึงวา หากผูปฏิบัติงานนําขวดวัดปริมาตร

ดังกลาวมาใชงาน ณ อุณหภูมิหองที่ 25 องศาเซลเซียส ตอง

คํานวณคาปริมาตรที่ถูกตอง ซึ่งมีเทากับ 99.984 มิลลิลิตร 

จากที่ไดกลาวมา การนําเครื่องแกวปริมาตรไปใชใน

หองปฏิบัติการภายหลังการสอบเทียบถือเปนสิ่งที่จําเปน

และมีประโยชนตอหองปฏิบัติการในการสรางความเช่ือม่ัน

วาผลการวิเคราะหของหองปฏิบัติการถูกตอง อีกทั้ง

ยังชวยในการพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการใหมี

ความนาเชื่อถือมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนยบริหารจัดการทดสอบ

ความชํานาญหองปฏิบัติการ ไดดําเนินกิจกรรมทดสอบ

ความชํานาญสาขาสอบเทียบ รายการสอบเทียบเครื่องแกว

ปรมิาตรเปนประจาํทกุป โดยไดรบัการรบัรองความสามารถ

ในการเปนผูจัดกจิกรรมทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิาร

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 และกลุมสอบเทียบ

เคร่ืองมอืวดั วเิคราะห ทดสอบ โครงการฟสิกสและวศิวกรรม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ ใหบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด

ในหองปฏิบัติการตางๆและภาคอุตสาหกรรม โดยผูที่สนใจ

สามารถตดิตอสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีศ่นูยบรหิาร

จัดการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ และโครงการ

ฟสกิสและวศิวกรรม กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ตดิตอสอบถาม

ทางหมายเลขโทรศัพท : 02-2017322, 02-2017331
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