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บทที่ 1
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Measurement)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
การตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นอย่างยิ่งในการดําเนิ นงานอนุ รักษ์พลังงาน ในการตรวจวัดการใช้
ไฟฟ้าจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมือเพื่อวัดค่าต่างๆได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้ า ความเร็ วรอบ ความเร็ วลมและความส่ องสว่าง เป็ นต้น เครื่ องมือวัดต่างๆ เหล่านี้ มกั จะถูก
นํามาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพรวมของปริ มาณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานหรื ออาคาร การเลือกและใช้เครื่ องมือที่
ถูกต้องเหมาะสม การคํานึ งถึงความแม่นยําของเครื่ องมือวัด ตลอดจนการนําค่าที่ได้จากการตรวจวัดไปใช้อย่าง
เหมาะสม ก็เป็ นสิ่ งสําคัญในการที่จะทําให้เกิดการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
วัตถุประสงค์
1. บอกชนิดของเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า
2. บอกความสําคัญของการวัดค่าพลังงานและความเที่ยงตรงของข้อมูลได้
3. บอกค่าทางไฟฟ้าที่จาํ เป็ นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้
4. บอกวิธีการเลือกใช้เครื่ องมือวัดให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้

1.1 บทนํา
เนื้ อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงชนิ ดและวิธีการใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าที่สาํ คัญ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหรื อค่าของการใช้
พลังงานไฟฟ้ าที่มีความถูกต้องและเที่ยงตรง นอกจากนั้นยังศึกษาถึงค่าทางไฟฟ้ าที่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งทําการ
ตรวจวัดเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการเลือกใช้เครื่ องมือวัดให้เหมาะสมกับงานหรื อค่าที่ตอ้ งการวัด
แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
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1.2 ชนิดของเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าและวิธีการใช้
1.2.1 พื้นฐานการวัดทางไฟฟ้ า
การอ่านค่าปริ มาณที่วดั โดยตรงจากเครื่ องวัด เรี ยกว่า การวัดโดยตรง การวัดปริ มาณอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณที่ตอ้ งการวัด และใช้ค่าที่วดั ได้น้ นั มาคํานวณหาปริ มาณที่ ตอ้ งการเรี ยกว่า การวัดทางอ้อม เช่น การวัด
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพื่อนํามาคํานวณค่ากําลังไฟฟ้า เป็ นต้น
1.2.2 หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
ในระบบหน่วยวัดนานาชาติ (International System of Units (SI)) หน่วยวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานที่สาํ คัญและหน่ วย
วัดทางไฟฟ้าในทางปฏิบตั ิอื่นๆ มีนิยามดังต่อไปนี้
หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
นิยามของหน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
1. กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ าเกิ ดจากการเคลื่ อนที่ ของอิ เล็กตรอนจากจุ ดหนึ่ งไปยังอี กจุ ดหนึ่ งภายใน
ตัวนําไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น แอมแปร์ (Ampere) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “A”
2. กําลังไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้าเป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในการทําให้เกิดพลังงาน
ในรู ปต่ างๆ เช่ น พลังงานความร้ อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล มี หน่ วยเป็ น วัตต์
(Watt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “W” กําลังไฟฟ้า 1 วัตต์ (W) มีค่าเท่ากับกําลังที่ให้พลังงาน 1 จูล
(J) ต่อหนึ่งวินาที
3. แรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ าเป็ นแรงที่ ทาํ ให้อิเล็กตรอนเกิ ดการเคลื่อนที่ หรื อแรงที่ ทาํ ให้เกิ ดการไหล
ของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น โวลต์ (Volt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “V”
4. ความต้านทาน
ความต้านทานไฟฟ้าเป็ นการต่อต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่ งจะมีค่ามากหรื อค่าน้อย
ไฟฟ้า (Resistance) จะขึ้ นอยู่กบั ชนิ ดของวัตถุน้ นั ๆ ความต้านทานไฟฟ้ ามีหน่ วยวัดเป็ น โอห์ม (Ohm) และ
ใช้สัญลักษณ์ เ ป็ น “Ω” ความต้า นทานไฟฟ้ า 1 โอห์ ม เท่ า กับค่ า ความต้า นทานไฟฟ้ า
ระหว่างจุ ด 2 จุ ดบนตัวนําไฟฟ้ าที่ เมื่ อมี กระแสไฟฟ้ า 1 A ไหลผ่านและ แรงดันไฟฟ้ า
ระหว่าง 2 จุดนั้นจะเท่ากับ 1 V
5. ความจุไฟฟ้า
ความจุ ไฟฟ้ าเป็ นความสามารถในการเก็บประจุ ไฟฟ้ าของตัวเก็บประจุ (Capacitor) มี
(Capacitance)
หน่วยวัดเป็ น ฟารัด (Farad) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “F”
6. ความเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนํามีหน่วยวัดเป็ น เฮนรี่ (Henry) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “H”
(Inductance)
1.2.3 เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
ในการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพพลังงานของระบบไฟฟ้ าในโรงงานหรื ออาคารนั้น ปริ มาณทางไฟฟ้ าพื้นฐานที่
ต้องการวัดจะได้แก่ กระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ า พลังงานไฟฟ้ า ค่าตัวประกอบกําลัง เครื่ องมือวัด
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ปริ มาณต่างๆดังกล่าวมีชนิดทั้งที่ติดตั้งอยูก่ บั ที่ เช่น เครื่ องมือวัดที่ติดตั้งบนแผงควบคุมหรื อที่ติดตั้งที่ตวั อุปกรณ์
หรื อชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่ งทั้งสองชนิดดังกล่าวมีท้ งั แบบที่เป็ นระบบดิจิทลั (Digital) และระบบ
แอนะล็อก (Analog) และด้วยการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ทําให้ค่าทางไฟฟ้า
ต่างๆ สามารถวัดได้จากเครื่ องมื อวัดเพียงเครื่ องเดี ยว สามารถใช้งานได้ง่าย เชื่ อถือได้ และมีความเที่ ย งตรง
ลักษณะของเครื่ องมือต่างๆแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
1. เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ า (Ampmeter)
ใช้วดั กระแสไฟฟ้า มีท้ งั ประเภทที่ติดตั้งบนแผงควบคุมและชนิดคล้องสายเคลื่อนที่ได้ มีท้ งั ชนิดที่เป็ นแอนะ
ล็อกและดิจิทลั ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-1

รู ปที่ 1.2-1 เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้า
กรณี เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งบนแผงควบคุม จะต้องต่อผ่านหม้อแปลงสําหรับวัดค่ากระแส (Current
Transformer : CT) เสี ยก่อน เพื่อลดปริ มาณกระแสไฟฟ้าเป็ น 5A
2. เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้ า (Voltmeter)
เครื่ องวัดชนิดนี้เป็ นเครื่ องมือวัดความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่าง 2 จุดในวงจรไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าเป็ นค่าหนึ่ง
ที่ตอ้ งวัดในการคํานวณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามีท้ งั ประเภทที่ติดตั้งบนแผงควบคุม และชนิ ดเคลื่อนที่ได้ ดัง
แสดงในรู ปที่ 1.2-2

รู ปที่ 1.2-2 เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้า
กรณี เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้งบนแผงควบคุม จะต้องต่อผ่านหม้อแปลงสําหรับวัดค่าแรงดัน (Potential
or Voltage Transformer : PT or VT) เสี ยก่อน เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็ น 110 V
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3. เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้ า (Wattmeter)
เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้ าเป็ นเครื่ องมือที่ วดั ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้ าได้โดยตรง ทําให้การหาปริ มาณการใช้
ไฟฟ้าสะดวกยิ่งขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-3

รู ปที่ 1.2-3 เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้ า (Wattmeter)
4. เครื่ องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า (Power Factor Meter)
เครื่ องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟ้าชนิ ด 3 เฟส การวัดจะเหมือนกับกรณี ของวัตต์มิเตอร์ วิธีน้ ี สามารถอ่านค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าได้เลย ตัวอย่างเครื่ องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟ้าแสดงดังรู ปที่ 1.2-4

รู ปที่ 1.2-4 เครื่ องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor Meter)
5. เครื่ องมือวัดระดับความส่ องสว่ าง (Lux Meter)
เครื่ องมือวัดระดับความส่ องสว่าง เป็ นเครื่ องมือวัดการส่ องสว่างของแสง มีหน่ วยเป็ นลูเมนต่อตารางเมตร
หรื อลักซ์ การวัดอาศัยเซลล์ที่ไวต่อแสงแปลงระดับความส่ องสว่างเป็ นแรงดันไฟฟ้า ปกติแล้วเครื่ องมือแบบ
นี้จะเคลื่อนย้ายหรื อพกติดตัวได้ดงั แสดงในรู ปที่ 1.2-5 เหมาะกับการใช้วดั ความส่ องสว่างตามจุดต่างๆ

รู ปที่ 1.2-5 เครื่ องมือวัดระดับแสงสว่าง (Lux meter)
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อนึ่ง ยังมีเครื่ องมือวัดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่สมั พันธ์กบั ค่าทางไฟฟ้า ได้แก่ เครื่ องวัดความเร็ วรอบ ( Tachometer ) ,
เครื่ องวัดความเร็ วลม ( Anemometer ) , เครื่ องวัดอุณหภูมิ ( Temperature Meter ) , เครื่ องวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ( Temperature and Humidity Meter ) เป็ นต้น ซึ่ งจําเป็ นที่จะต้องมีไว้สาํ หรับ วัดค่า
เพื่อใช้วิเคราะห์อุปกรณ์น้ นั ๆโดยละเอียด

1.3 หลักการเลือกใช้ เครื่ องมือวัด
หลักสําคัญในการเลือกใช้เครื่ องมือวัด จะต้องคํานึงถึงประเด็นทางด้านเทคนิคเป็ นอันดับแรก กล่าวคือจะต้องมี
ความเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณ์ โดยควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญทางด้านเทคนิค ดังนี้
ข้ อควรพิจารณาทางด้ านเทคนิคในการเลือกใช้ เครื่ องมือวัด
1) ย่านการวัดที่ตอ้ งการ (Range)
2) ระดับความแม่นยํา (Accuracy) โดยทัว่ ไปควรมีระดับความแม่นยําที่ตอ้ งการประมาณ ± 0.5% ถึง ± 2.0%
3) ลักษณะการใช้งาน เช่น สัมผัสหรื อไม่ตอ้ งสัมผัสกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด พกพาได้หรื อติดตั้งอยู่กบั ที่ จะต้อง
ปรั บแต่ งอุปกรณ์ ที่มีอ ยู่เพื่ อ การติ ดตั้งเครื่ องมื อวัด อี กหรื อไม่ ตอ้ ง (Non-destructive) โดยทัว่ ไปแล้ว ควร
เลือกใช้เครื่ องมือวัดแบบไม่ตอ้ งสัมผัส พกพาได้ และไม่ตอ้ งมี การปรับแต่ งอุปกรณ์พลังงานที่ มีอยู่ซ่ ึ งจะ
เหมาะสมและมีความสะดวก ในการใช้มากกว่า วิธีจดบันทึ กข้อมูลซึ่ งปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะมีระบบบันทึ ก
แบบดิจิทลั (Digital Recording) ซึ่ งสามารถบันทึกข้อมูลได้ท้ งั แบบชัว่ ขณะหรื อแบบต่อเนื่อง
4) ระยะเวลาวัตถุประสงค์ การใช้ งานหลัก
ตอบสนอง (ระยะเวลาที่ใช้วดั หรื อความไว)
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ระดับความเที่ยงตรงของเครื่ องวัดกับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ระดับ

0.2

ความคลาดเคลื่อน
ที่ยอมรับได้ ต่อค่ า
พิกดั [%]
±0.2

วัตถุประสงค์ การใช้ งานหลัก

0.5

±0.5

การวัดละเอียด: การวัดทัว่ ไปที่ตอ้ งการความละเอียด

1.0

±1.0

การวัดปกติ: การวัดง่ายๆ เช่น เครื่ องวัดพกติดตัว ฯลฯ

1.5

±1.5

เครื่ องวัดอุตสาหกรรม: เครื่ องวัดสําหรับแผงจ่ายไฟทัว่ ไปและแผงควบคุม

2.0

±2.0

เครื่ องวัดคร่ าวๆ: ใช้กบั งานที่ไม่ตอ้ งการความเที่ยงตรง

เครื่ องมือมาตรฐาน: เครื่ องมาตรฐานสําหรับสอบเทียบ การวัดละเอียดมาก

Rang, Span& Full Scale
• Range หมายถึง “ช่วงของปริ มาณที่สามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องวัด”
• Span& Full Scale หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าสู งสุ ดกับค่าตํ่าสุ ดของ Range”
• ความละเอียด(Resolution, Least Count) ค่าการวัดที่เล็กที่สุดที่เครื่ องมือวัดแสดงได้
ตัวอย่ างเช่ น หาก Range เท่ากับ -50°C ถึง 200°C แล้ว Span จะเท่ากับ 250°C
การแสดงค่ าความคลาดเคลื่อน
• แสดงเป็ นตัวเลข
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดอุณหภูมิเป็ น±2°C ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่ องมือวัดมีค่า ±2°C
สําหรับการวัดทุกครั้ง
• แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของการอ่ านเต็มสเกล (Full-scale)
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดเป็ น ± 5% FS ของการอ่านเต็มสเกล 5V ค่าความคลาดเคลื่อนของ
เครื่ องมือวัดนี้มีค่า ±0.25 V สําหรับการวัดทุกครั้ง
• แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของช่ วงการวัด (Span)
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดความดันเป็ น ± 3%ระหว่างช่วงการวัด 20-50 psi ค่าความคลาดเคลื่อน
ของเครื่ องมือวัดนี้มีค่า ± 0.9 psi สําหรับการวัดทุกครั้ง
• แสดงเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ของค่ าทีอ่ ่ านได้
ถ้าความแม่นของเครื่ องมือวัดเป็ น ± 5% การอ่านค่าที่วดั ได้ 2 V จะมีค่าความคลาดเคลื่อน ±0.1 V
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นอกจากนี้ตอ้ งพิจารณาถึงเรื่ องราคา ความคงทน ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา การให้บริ การหลังการขายของ
ตัวแทนจําหน่าย โดยเฉพาะด้านการบํารุ งรักษาซ่อมแซม ปรับตั้งความเที่ยงตรง และแหล่งพลังงาน เช่น
แบตเตอรี่ ควรจัดหาได้ง่ายและราคาไม่แพงจนเกินไป เป็ นต้น
1.4 ข้ อควรระวังในการใช้ เครื่ องมือวัด
1.4.1 คู่มือการใช้ งาน (User Manual)
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่ องมือวัดให้เข้าใจก่อนนําไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้
(1) ส่ วนประกอบของเครื่ องมือวัด และหน้าที่ของส่ วนประกอบนั้นๆ โดยเฉพาะส่ วนที่ปรากฏให้เห็นภายนอกและ
ปุ่ มควบคุมต่างๆ
(2) การทํางานของปุ่ มควบคุมต่าง ๆ
(3) การเริ่ มต้นใช้เครื่ องมือวัด โดยเฉพาะข้อระวังเกี่ยวกับการบรรจุแบตเตอรี่ (ถ้ามี) จะต้องไม่ผิดขั้ว
(4) ขั้นตอนการใช้งาน การเลือกข้อมูลที่ ตอ้ งการวัด (สําหรับเครื่ องมือวัดที่ สามารถวัดข้อมูลได้หลายชนิ ด) ช่ วงที่
ต้องการวัด การปรับตั้งค่าศูนย์ และที่ สําคัญ ข้อควรระวังในการใช้ เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้และป้ องกันความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดกับเครื่ องมือวัด
(5) วิธีการบันทึกและอ่านข้อมูล ปัจจุบนั เครื่ องมือวัดที่ทนั สมัยจะใช้ระบบดิจิทลั จึงต้องศึกษาวิธีการบันทึกและอ่าน
ข้อมูลให้เข้าใจก่อนใช้งาน รวมทั้งการปรับตั้ง วิธีการบันทึก เช่น บันทึกแบบชัว่ คราวหรื อแบบต่อเนื่อง เป็ นต้น
(6) ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุขดั ข้องจากการใช้งานและวิธีแก้ไข
(7) ศึ กษารายละเอี ยดข้อกําหนดเครื่ องมื อวัด ซึ่ งโดยปกติ ขอ้ นี้ น่าจะพิ จารณาก่ อนการจัดซื้ อ หรื อก่ อนตัดสิ นใจ
เลือกใช้เครื่ องมือวัดนั้น ๆ
(8) ตรวจสอบความเรี ยบร้อยครบถ้วนของชุดเครื่ องมือวัดก่อนนําไปใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะกําลังไฟฟ้ าที่เหลือใน
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) และการทํางานของเครื่ องมือวัดว่าเป็ นปกติหรื อไม่
(9) ก่อนนําเครื่ องมือวัดไปใช้งานต้องแน่ใจว่าไม่ใช้เครื่ องมือวัดผิดประเภทกับงาน และต้องคํานึงถึงย่านการวัดด้วย
1.4.2 การใช้ งาน
(1) ปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะข้อควรระวังเกี่ ยวกับความปลอดภัย และควร
กลับไปศึกษาคู่มือหากยังมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการใช้ ห้ามลองผิดลองถูกโดยเด็ดขาด และควรเก็บคู่มือ
ไว้ในที่ปลอดภัยหรื อเก็บไว้ในกล่องเครื่ องมืออยูเ่ สมอ
(2) การต่อสายไฟ และการบรรจุแบตเตอรี่ จะต้องระวังไม่ให้ผิดขั้ว
(3) ให้ความเอาใจใส่ เรื่ องการเริ่ มต้นปรับตั้ง (Set Up) โดยเฉพาะเรื่ องการตั้งค่าศูนย์และช่วงการวัด (Range) รวมทั้ง
หน่วยของการวัด
(4) ควรมีบนั ทึกข้อมูลที่สาํ คัญสํารองเก็บไว้ ไม่ควรบันทึกในตัวเครื่ องวัดเพียงอย่างเดียว
(5) หลังการใช้งานควรเก็บรักษาให้เรี ยบร้อย ถ้าเป็ นเครื่ องมือวัดที่ใช้แบตเตอรี่ ควรถอดแบตเตอรี่ ออกเมื่อเสร็ จสิ้ น
การใช้งานก่อนเก็บเข้าตูเ้ ก็บเครื่ องมือ
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1.5 การเลือกเครื่ องมือวัดเพื่อตรวจวัดระบบที่ใช้ พลังงาน
1.5.1 ระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดที่ออกจากหม้อแปลง จนถึงตูส้ ่ งจ่ายหรื อตู ้ MDB (Main
Distribution Board; MDB) ที่ แต่ ละจุ ดภายในโรงงานค่าที่ จาํ เป็ นต้องตรวจวัดในระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า สามารถ
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1.5-1 ซึ่ งได้แก่ แรงดันไฟฟ้ า (โวลต์ ) กระแสไฟฟ้ า (แอมป์ ) กําลังไฟฟ้ า (กิโลวัตต์ ) และตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้ า (Power Factor) ซึ่ งเรี ยกโดยรวมว่ าค่ าทางไฟฟ้ า เพื่ อนํามาใช้ในการตรวจสอบสภาพ
โดยทัว่ ไปของระบบ เช่น ลักษณะการใช้ไฟฟ้ า เวลาที่มีความต้องการกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเพื่อจัดโหลดหลีกเลี่ยง
ช่ วง Peak ของค่ าไฟฟ้ า ความสมดุ ลของกระแสไฟฟ้ าในแต่ ละเฟสเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ศักยภาพในปรับปรุ งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า โดยทัว่ ไปเครื่ องมือตรวจวัดมี ท้ งั ชนิ ดที่ วดั ค่าทางไฟฟ้ าแบบ
ชั่วขณะ เช่น แอมป์ มิเตอร์ หรื อเพาเวอร์ มิเตอร์ แบบแคลมป์ มิเตอร์ วดั ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า และเครื่ องมือ
ตรวจวัดชนิดที่วดั และบันทึกค่ าแบบต่ อเนื่อง
ตารางที่ 1.5-1 ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า
ระบบ
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า

•
•
•
•

ค่ าที่ตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า

เครื่ องมือ
• เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด
• เครื่ องมื อ วัด และบั น ทึ ก ค่ า ทางไฟฟ้ า
แบบต่อเนื่อง

1.5.2 ระบบแสงสว่ าง
ค่าที่จาํ เป็ นต้องสํารวจและตรวจวัดสําหรับระบบแสงสว่าง สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1.5-2 ซึ่ งได้แก่ ชนิดและ
จํานวนของหลอดไฟและโคมไฟในแต่ ละพื้นที่ ตลอดจนค่ าทางไฟฟ้ าเพื่อคํานวณดัชนีการใช้ แสงสว่ างซึ่ งไม่ควร
เกิ นเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าที่ กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง สําหรับพื้นที่ ทาํ งานที่ ตอ้ งการความสว่างมากขึ้ น เช่ น
พื้นที่ขายของตามศูนย์การค้า ค่าความส่ องสว่าง (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนและตําแหน่ ง
ของหลอดไฟและโคมไฟเมื่อเทียบกับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ ซึ่ งจําเป็ นต้องวัดค่าความส่ องสว่างใน
ระดับความสู งเดียวกับพื้นที่ใช้งานจริ ง เช่น บนโต๊ะทํางาน หรื อบนพื้นทางเดินภายในโรงงาน นอกจากนี้ยงั ต้อง
สํารวจเวลาใช้งานระบบแสงสว่างในแต่ละพื้นที่อีกด้วย เครื่ องมือตรวจวัดที่จาํ เป็ น ได้แก่ เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้ า
และเครื่ องวัดค่าความส่ องสว่าง (Lux Meter)
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ตารางที่ 1.5-2 ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบ
ระบบแสงสว่าง

ค่ าที่ตรวจวัด
• ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง
• ค่าความส่ องสว่าง
• ขนาดพื้นที่ของแต่ละส่ วน

เครื่ องมือ
• เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
• เครื่ องวัด ค่ า ความส่ อ งสว่ า ง
(Lux Meter)

1.5.3 มอเตอร์ และอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าอื่นๆ
ค่าที่จาํ เป็ นต้องตรวจวัด ได้แก่ ค่ าทางไฟฟ้ าต่ างๆ และช่ วงเวลาการทํางาน ตลอดจนความเร็วรอบในกรณี ของ
มอเตอร์ที่ตอ้ งการประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ดว้ ย เครื่ องมือตรวจวัดที่จาํ เป็ น ได้แก่ เครื่ องวัดค่าทาง
ไฟฟ้า และเครื่ องวัดความเร็ วรอบ
ตารางที่ 1.5-3 ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ
ระบบ
ค่ าที่ตรวจวัด
เครื่ องมือ
มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า • ค่าทางไฟฟ้า
• เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
• ความเร็ วรอบ กรณี เป็ นมอเตอร์ • เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. หน่ วยวัดทางไฟฟ้ า
1.1 กระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น แอมแปร์ (Ampere) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “A”
1.2 กําลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น วัตต์ (Watt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “W” กําลังไฟฟ้า 1 วัตต์ (W) มีค่าเท่ากับกําลังที่ให้
พลังงาน 1 จูล (J) ต่อหนึ่งวินาที
1.3 แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็ น โวลต์ (Volt) ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “V”
1.4 ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) มีหน่วยวัดเป็ น โอห์ม (Ohm) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “Ω”
1.5 ความจุไฟฟ้า (Capacitance) มีหน่วยวัดเป็ น ฟารัด (Farad) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “F”
1.6 ความเหนี่ยวนํา (Inductance) มีหน่วยวัดเป็ น เฮนรี่ (Henry) และใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ น “H”
2. หลักการเลือกใช้ เครื่ องมือวัด
ควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญทางด้านเทคนิค ดังนี้
2.1 ย่านการวัดที่ตอ้ งการ (Range)
2.2 ระดับความแม่นยํา (Accuracy) โดยทัว่ ไปควรมีระดับความแม่นยําที่ตอ้ งการประมาณ ± 0.5% ถึง ± 2.0%
2.3 ลักษณะการใช้งาน เช่น สัมผัสหรื อไม่ตอ้ งสัมผัสกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด พกพาได้หรื อติดตั้งอยู่กบั ที่
2.4 ระยะเวลาตอบสนอง (ระยะเวลาที่ใช้วดั หรื อความไว)
3. ข้ อควรระวังในการใช้ เครื่ องมือวัด
ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่ องมือวัดให้เข้าใจก่อนนําไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้
3.1 ส่ วนประกอบของเครื่ องมือวัด และหน้าที่ของส่ วนประกอบนั้นๆ
3.2 การทํางานของปุ่ มควบคุมต่าง ๆ
3.3 การเริ่ มต้นใช้เครื่ องมือวัด โดยเฉพาะข้อระวังเกี่ยวกับการบรรจุแบตเตอรี่ (ถ้ามี) จะต้องไม่ผิดขั้ว
3.4 ขั้นตอนการใช้งาน ที่สาํ คัญ ข้อควรระวังในการใช้ เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้และป้ องกันความเสี ยหายที่
อาจจะเกิดกับเครื่ องมือวัด
3.5 วิธีการบันทึกและอ่านข้อมูล
3.6 ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุขดั ข้องจากการใช้งานและวิธีแก้ไข
3.7 ศึกษารายละเอียดข้อกําหนดเครื่ องมือวัด
3.8 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยครบถ้วนของชุดเครื่ องมือวัดก่อนนําไปใช้งานทุกครั้ง
3.9 ก่อนนําเครื่ องมือวัดไปใช้งานต้องแน่ใจว่าไม่ใช้เครื่ องมือวัดผิดประเภท และต้องคํานึงถึงย่านการวัดด้วย
4. การเลือกเครื่ องมือวัดเพื่อตรวจวัดระบบที่ใช้ พลังงาน
4.1 ระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดที่ออกจากหม้อแปลง จนถึงตูส้ ่ งจ่ายหรื อตู ้ MDB (Main
Distribution Board; MDB) ที่ แต่ ละจุ ดภายในโรงงาน ค่ าที่ จาํ เป็ นต้องตรวจวัด ในระบบส่ งจ่ ายไฟฟ้ า ได้แ ก่
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) กระแสไฟฟ้า (แอมป์ ) กําลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) และตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor)
ซึ่ งเรี ยกโดยรวมว่าค่าทางไฟฟ้า
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ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า
ระบบ
ระบบส่ งจ่ายไฟฟ้า

4.2 ระบบแสงสว่ าง
ระบบ
ระบบแสงสว่าง

•
•
•
•

ค่ าที่ตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า
ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า

เครื่ องมือ
• เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด
• เครื่ องมื อ วัด และบั น ทึ ก ค่ า ทางไฟฟ้ า
แบบต่อเนื่อง

ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ค่ าที่ตรวจวัด
• ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง
• ค่าความส่ องสว่าง
• ขนาดพื้นที่ของแต่ละส่ วน

เครื่ องมือ
• เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
• เครื่ องวัด ค่ า ความส่ อ งสว่ า ง
(Lux Meter)

4.3 มอเตอร์ และอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าอื่นๆ
ค่าที่จาํ เป็ นและเครื่ องมือที่ใช้ในตรวจวัดมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ
ระบบ
ค่ าที่ตรวจวัด
เครื่ องมือ
มอเตอร์ และอุ ป กรณ์ ทาง • ค่าทางไฟฟ้า
• เครื่ องวัดค่าทางไฟฟ้า
ไฟฟ้า
• ความเร็ วรอบ กรณี เป็ นมอเตอร์ • เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
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