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บทที ่1 

เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

(Electrical Measurement) 

 

ความสําคัญของเน้ือหาวชิา 

 

การตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งในการดาํเนินงานอนุรักษพ์ลงังาน ในการตรวจวดัการใช้

ไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือเพ่ือวดัค่าต่างๆไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้า ค่าตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้า ความเร็วรอบ ความเร็วลมและความส่องสว่าง เป็นตน้  เคร่ืองมือวดัต่างๆ เหล่าน้ีมกัจะถูก

นาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือใหไ้ดภ้าพรวมของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของโรงงานหรืออาคาร การเลือกและใชเ้คร่ืองมือท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม การคาํนึงถึงความแม่นยาํของเคร่ืองมือวดั ตลอดจนการนาํค่าท่ีไดจ้ากการตรวจวดัไปใชอ้ยา่ง

เหมาะสม กเ็ป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะทาํใหเ้กิดการจดัการดา้นพลงังานอยา่งมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 บทนํา  

 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงชนิดและวิธีการใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าท่ีสาํคญั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลหรือค่าของการใช้

พลงังานไฟฟ้าท่ีมีความถูกตอ้งและเท่ียงตรง  นอกจากนั้นยงัศึกษาถึงค่าทางไฟฟ้าท่ีมีความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํการ

ตรวจวดัเพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังาน และวิธีการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัใหเ้หมาะสมกบังานหรือค่าท่ีตอ้งการวดั

แต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

วตัถุประสงค์   

1.   บอกชนิดของเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

 2.   บอกความสาํคญัของการวดัค่าพลงังานและความเท่ียงตรงของขอ้มูลได ้

 3.   บอกค่าทางไฟฟ้าท่ีจาํเป็นในการตรวจวดัเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานได ้

 4.   บอกวิธีการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภทได ้
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1.2  ชนิดของเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและวธีิการใช้ 

 

1.2.1 พื้นฐานการวดัทางไฟฟ้า 

การอ่านค่าปริมาณท่ีวดัโดยตรงจากเคร่ืองวดั เรียกว่า การวดัโดยตรง การวดัปริมาณอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณท่ีตอ้งการวดั และใชค่้าท่ีวดัไดน้ั้นมาคาํนวณหาปริมาณท่ีตอ้งการเรียกว่า การวดัทางออ้ม เช่น การวดั

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพ่ือนาํมาคาํนวณค่ากาํลงัไฟฟ้า เป็นตน้  

 

1.2.2 หน่วยวดัทางไฟฟ้า 

ในระบบหน่วยวดันานาชาติ (International System of Units (SI)) หน่วยวดัทางไฟฟ้าพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและหน่วย

วดัทางไฟฟ้าในทางปฏิบติัอ่ืนๆ มีนิยามดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วยวดัทางไฟฟ้า นิยามของหน่วยวัดทางไฟฟ้า 

1. กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงภายใน

ตวันาํไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น แอมแปร์ (Ampere) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “A”  

2. กาํลงัไฟฟ้า  กาํลงัไฟฟ้าเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของพลงังานไฟฟ้าท่ีใชไ้ปในการทาํใหเ้กิดพลงังาน

ในรูปต่างๆ เช่น พลงังานความร้อน พลงังานแสงสว่าง พลงังานกล มีหน่วยเป็น วตัต์ 

(Watt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “W” กาํลงัไฟฟ้า 1 วตัต ์(W) มีค่าเท่ากบักาํลงัท่ีใหพ้ลงังาน 1 จูล 

(J) ต่อหน่ึงวินาที 

3. แรงดนัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าเป็นแรงท่ีทาํให้อิเล็กตรอนเกิดการเคล่ือนท่ี หรือแรงท่ีทาํให้เกิดการไหล

ของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น โวลต ์(Volt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “V” 

4. ความตา้นทาน

ไฟฟ้า (Resistance) 

ความตา้นทานไฟฟ้าเป็นการต่อตา้นการไหลของกระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะมีค่ามากหรือค่านอ้ย

จะข้ึนอยู่กบัชนิดของวตัถุนั้นๆ  ความตา้นทานไฟฟ้ามีหน่วยวดัเป็น โอห์ม (Ohm) และ

ใช้สัญลกัษณ์เป็น “Ω” ความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม เท่ากับค่าความต้านทานไฟฟ้า

ระหว่างจุด 2 จุดบนตวันาํไฟฟ้าท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟ้า 1 A ไหลผ่านและ แรงดนัไฟฟ้า

ระหวา่ง 2 จุดนั้นจะเท่ากบั 1 V 

5. ความจุไฟฟ้า 

(Capacitance) 

ความจุไฟฟ้าเป็นความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุ (Capacitor) มี

หน่วยวดัเป็น ฟารัด (Farad) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “F”  

6. ความเหน่ียวนาํ 

(Inductance) 

ความเหน่ียวนาํมีหน่วยวดัเป็น เฮนร่ี(Henry) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “H”  

 

 

1.2.3 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าพื้นฐานเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน 

ในการตรวจสอบประสิทธิภาพพลงังานของระบบไฟฟ้าในโรงงานหรืออาคารนั้น ปริมาณทางไฟฟ้าพ้ืนฐานท่ี

ตอ้งการวดัจะไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้า ค่าตวัประกอบกาํลงั  เคร่ืองมือวดั
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ปริมาณต่างๆดงักล่าวมีชนิดทั้งท่ีติดตั้งอยูก่บัท่ี เช่น เคร่ืองมือวดัท่ีติดตั้งบนแผงควบคุมหรือท่ีติดตั้งท่ีตวัอุปกรณ์ 

หรือชนิดท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ซ่ึงทั้งสองชนิดดงักล่าวมีทั้งแบบท่ีเป็นระบบดิจิทลั (Digital) และระบบ   

แอนะลอ็ก (Analog) และดว้ยการพฒันาทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ทาํใหค่้าทางไฟฟ้า

ต่างๆ สามารถวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดัเพียงเคร่ืองเดียว สามารถใชง้านไดง่้าย เช่ือถือได ้และมีความเท่ียงตรง 

ลกัษณะของเคร่ืองมือต่างๆแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1. เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า (Ampmeter) 

ใชว้ดักระแสไฟฟ้า มีทั้งประเภทท่ีติดตั้งบนแผงควบคุมและชนิดคลอ้งสายเคล่ือนท่ีได ้ มีทั้งชนิดท่ีเป็นแอนะ 

ลอ็กและดิจิทลั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-1  

รูปที่ 1.2-1   เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 

กรณีเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนแผงควบคุม จะตอ้งต่อผา่นหมอ้แปลงสาํหรับวดัค่ากระแส (Current 

Transformer : CT) เสียก่อน เพ่ือลดปริมาณกระแสไฟฟ้าเป็น 5A  

 

2. เคร่ืองวดัแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) 

เคร่ืองวดัชนิดน้ีเป็นเคร่ืองมือวดัความต่างศกัยข์องไฟฟ้าระหวา่ง 2 จุดในวงจรไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าเป็นค่าหน่ึง

ท่ีตอ้งวดัในการคาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามีทั้งประเภทท่ีติดตั้งบนแผงควบคุม และชนิดเคล่ือนท่ีได ้ ดงั

แสดงในรูปท่ี 1.2-2 

 

รูปที่ 1.2-2   เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า 

กรณีเคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนแผงควบคุม จะตอ้งต่อผา่นหมอ้แปลงสาํหรับวดัค่าแรงดนั (Potential 

or Voltage Transformer : PT or VT) เสียก่อน เพ่ือลดแรงดนัไฟฟ้าเป็น 110 V  
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3. เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้า (Wattmeter)  

เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าไดโ้ดยตรง ทาํให้การหาปริมาณการใช้

ไฟฟ้าสะดวกยิ่งข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-3 

รูปที่ 1.2-3 เคร่ืองวดักาํลงัไฟฟ้า (Wattmeter) 

 

4. เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor Meter) 

เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าชนิด 3 เฟส การวดัจะเหมือนกบักรณีของวตัตมิ์เตอร์ วิธีน้ีสามารถอ่านค่าตวั

ประกอบกาํลงัไฟฟ้าไดเ้ลย ตวัอยา่งเคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าแสดงดงัรูปท่ี 1.2-4 

 

 
 

รูปที่  1.2-4  เคร่ืองวดัตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor Meter) 

5. เคร่ืองมือวดัระดบัความส่องสว่าง (Lux Meter) 

เคร่ืองมือวดัระดบัความส่องสว่าง เป็นเคร่ืองมือวดัการส่องสว่างของแสง มีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร 

หรือลกัซ์ การวดัอาศยัเซลลท่ี์ไวต่อแสงแปลงระดบัความส่องสว่างเป็นแรงดนัไฟฟ้า ปกติแลว้เคร่ืองมือแบบ

น้ีจะเคล่ือนยา้ยหรือพกติดตวัไดด้งัแสดงในรูปท่ี 1.2-5 เหมาะกบัการใชว้ดัความส่องสวา่งตามจุดต่างๆ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2-5 เคร่ืองมือวดัระดบัแสงสวา่ง (Lux meter) 

http://songtai.en.alibaba.com/product/50004808/50092726/Current_Transformer/Power_Factor_Meter/showimg.html
http://www.google.co.th/imgres?start=432&newwindow=1&sa=X&biw=1192&bih=535&tbm=isch&tbnid=OtdIK1WNK08NPM:&imgrefurl=http://www.hiwtc.com/products/watt-meter-525082-1370.htm&docid=0cRiQGnHwCYbZM&imgurl=http://www.hiwtc.com/photo/products/26/00/13/1370.jpg&w=504&h=274&ei=1sEdU-veKsmHiQf9xoHIBQ&zoom=1&ved=0CHIQhBwwIziQAw&iact=rc&dur=877&page=29&ndsp=16


  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

                      

1-5 

อน่ึง ยงัมีเคร่ืองมือวดัเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัค่าทางไฟฟ้า ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัความเร็วรอบ ( Tachometer ) , 

เคร่ืองวดัความเร็วลม ( Anemometer ) ,  เคร่ืองวดัอุณหภูมิ ( Temperature Meter ) ,  เคร่ืองวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศ ( Temperature and Humidity Meter ) เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีไวส้าํหรับ วดัค่า

เพ่ือใชวิ้เคราะห์อุปกรณ์นั้นๆโดยละเอียด 

 

 
 

1.3 หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือวดั 

หลกัสาํคญัในการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั จะตอ้งคาํนึงถึงประเด็นทางดา้นเทคนิคเป็นอนัดบัแรก กล่าวคือจะตอ้งมี

ความเหมาะสมกบัการทาํงานของอุปกรณ์ โดยควรพิจารณาถึงประเดน็สาํคญัทางดา้นเทคนิค ดงัน้ี 

 

ข้อควรพจิารณาทางด้านเทคนิคในการเลือกใช้เคร่ืองมือวดั 

1) ยา่นการวดัท่ีตอ้งการ (Range) 

2) ระดบัความแม่นยาํ (Accuracy) โดยทัว่ไปควรมีระดบัความแม่นยาํท่ีตอ้งการประมาณ ± 0.5%  ถึง  ± 2.0% 

3) ลกัษณะการใชง้าน เช่น สัมผสัหรือไม่ตอ้งสัมผสักบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั พกพาไดห้รือติดตั้งอยู่กบัท่ี จะตอ้ง

ปรับแต่งอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เพ่ือการติดตั้ งเคร่ืองมือวดัอีกหรือไม่ตอ้ง (Non-destructive) โดยทัว่ไปแลว้ ควร

เลือกใชเ้คร่ืองมือวดัแบบไม่ตอ้งสัมผสั พกพาได ้และไม่ตอ้งมีการปรับแต่งอุปกรณ์พลงังานท่ีมีอยู่ซ่ึงจะ

เหมาะสมและมีความสะดวก  ในการใชม้ากกว่า วิธีจดบนัทึกขอ้มูลซ่ึงปัจจุบนัส่วนใหญ่จะมีระบบบนัทึก

แบบดิจิทลั (Digital Recording) ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลไดท้ั้งแบบชัว่ขณะหรือแบบต่อเน่ือง 

4) ระยะเวลาวตัถุประสงค์การใช้งานหลกั 

ตอบสนอง (ระยะเวลาท่ีใชว้ดัหรือความไว) 
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ระดบัความเที่ยงตรงของเคร่ืองวดักบัความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 

 

Rang, Span& Full Scale 

• Range หมายถึง “ช่วงของปริมาณท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองวดั” 

• Span& Full Scale หมายถึง “ผลต่างระหวา่งค่าสูงสุดกบัค่าตํ่าสุดของ Range” 

• ความละเอยีด(Resolution, Least Count) ค่าการวดัท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเคร่ืองมือวดัแสดงได ้
 

ตัวอย่างเช่น หาก Range เท่ากบั -50°C ถึง 200°C แลว้ Span จะเท่ากบั 250°C 
 

การแสดงค่าความคลาดเคล่ือน 

• แสดงเป็นตัวเลข  

ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิเป็น±2°C ค่าความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองมือวดัมีค่า ±2°C 

สาํหรับการวดัทุกคร้ัง 

• แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการอ่านเต็มสเกล (Full-scale)  

ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัเป็น ± 5% FS ของการอ่านเตม็สเกล 5V ค่าความคลาดเคล่ือนของ

เคร่ืองมือวดัน้ีมีค่า ±0.25 V สาํหรับการวดัทุกคร้ัง 

• แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงการวดั (Span)  

ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัความดนัเป็น ± 3%ระหวา่งช่วงการวดั 20-50 psi ค่าความคลาดเคล่ือน

ของเคร่ืองมือวดัน้ีมีค่า ± 0.9 psi สาํหรับการวดัทุกคร้ัง 

• แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าทีอ่่านได้  

ถา้ความแม่นของเคร่ืองมือวดัเป็น ± 5% การอ่านค่าท่ีวดัได ้2 V จะมีค่าความคลาดเคล่ือน ±0.1 V 

ระดบั ความคลาดเคล่ือน 

ที่ยอมรับได้ต่อค่า

พกิดั[%] 

วตัถุประสงค์การใช้งานหลกั 

0.2 ±0.2 เคร่ืองมือมาตรฐาน: เคร่ืองมาตรฐานสาํหรับสอบเทียบ การวดัละเอียดมาก 

0.5 ±0.5 การวดัละเอียด: การวดัทัว่ไปท่ีตอ้งการความละเอียด 

1.0 ±1.0 การวดัปกติ: การวดัง่ายๆ เช่น เคร่ืองวดัพกติดตวั ฯลฯ 

1.5 ±1.5 เคร่ืองวดัอุตสาหกรรม: เคร่ืองวดัสาํหรับแผงจ่ายไฟทัว่ไปและแผงควบคุม 

2.0 ±2.0 เคร่ืองวดัคร่าวๆ: ใชก้บังานท่ีไม่ตอ้งการความเท่ียงตรง 
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นอกจากน้ีตอ้งพิจารณาถึงเร่ืองราคา ความคงทน ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา การใหบ้ริการหลงัการขายของ   

ตวัแทนจาํหน่าย  โดยเฉพาะดา้นการบาํรุงรักษาซ่อมแซม ปรับตั้งความเท่ียงตรง และแหล่งพลงังาน  เช่น         

แบตเตอร่ี ควรจดัหาไดง่้ายและราคาไม่แพงจนเกินไป เป็นตน้ 

 

1.4 ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองมือวดั 

 

1.4.1 คู่มือการใช้งาน (User Manual)  

ควรศึกษาคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมือวดัใหเ้ขา้ใจก่อนนาํไปใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่วนประกอบของเคร่ืองมือวดั และหนา้ท่ีของส่วนประกอบนั้นๆ โดยเฉพาะส่วนท่ีปรากฏใหเ้ห็นภายนอกและ

ปุ่มควบคุมต่างๆ 

(2) การทาํงานของปุ่มควบคุมต่าง ๆ 

(3) การเร่ิมตน้ใชเ้คร่ืองมือวดั โดยเฉพาะขอ้ระวงัเก่ียวกบัการบรรจุแบตเตอร่ี (ถา้มี) จะตอ้งไม่ผิดขั้ว 

(4) ขั้นตอนการใชง้าน การเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการวดั (สําหรับเคร่ืองมือวดัท่ีสามารถวดัขอ้มูลไดห้ลายชนิด) ช่วงท่ี

ตอ้งการวดั การปรับตั้งค่าศูนย ์และท่ีสําคญั ขอ้ควรระวงัในการใช ้เพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละป้องกนัความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัเคร่ืองมือวดั 

(5) วิธีการบนัทึกและอ่านขอ้มูล ปัจจุบนัเคร่ืองมือวดัท่ีทนัสมยัจะใชร้ะบบดิจิทลั จึงตอ้งศึกษาวิธีการบนัทึกและอ่าน

ขอ้มูลใหเ้ขา้ใจก่อนใชง้าน รวมทั้งการปรับตั้ง วิธีการบนัทึก เช่น บนัทึกแบบชัว่คราวหรือแบบต่อเน่ือง เป็นตน้ 

(6) ศึกษาใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเหตุขดัขอ้งจากการใชง้านและวิธีแกไ้ข 

(7) ศึกษารายละเอียดขอ้กาํหนดเคร่ืองมือวดั ซ่ึงโดยปกติขอ้น้ีน่าจะพิจารณาก่อนการจดัซ้ือ หรือก่อนตดัสินใจ

เลือกใชเ้คร่ืองมือวดันั้น ๆ 

(8) ตรวจสอบความเรียบร้อยครบถว้นของชุดเคร่ืองมือวดัก่อนนาํไปใชง้านทุกคร้ัง โดยเฉพาะกาํลงัไฟฟ้าท่ีเหลือใน

แบตเตอร่ี (ถา้มี) และการทาํงานของเคร่ืองมือวดัวา่เป็นปกติหรือไม่ 

(9) ก่อนนาํเคร่ืองมือวดัไปใชง้านตอ้งแน่ใจวา่ไม่ใชเ้คร่ืองมือวดัผิดประเภทกบังาน  และตอ้งคาํนึงถึงยา่นการวดัดว้ย 

1.4.2 การใช้งาน 

(1) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยั และควร

กลบัไปศึกษาคู่มือหากยงัมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัวิธีและขั้นตอนการใช ้หา้มลองผิดลองถูกโดยเด็ดขาด และควรเก็บคู่มือ

ไวใ้นท่ีปลอดภยัหรือเกบ็ไวใ้นกล่องเคร่ืองมืออยูเ่สมอ 

(2) การต่อสายไฟ และการบรรจุแบตเตอร่ี จะตอ้งระวงัไม่ใหผ้ิดขั้ว 

(3) ใหค้วามเอาใจใส่เร่ืองการเร่ิมตน้ปรับตั้ง (Set Up) โดยเฉพาะเร่ืองการตั้งค่าศูนยแ์ละช่วงการวดั (Range) รวมทั้ง

หน่วยของการวดั 

(4) ควรมีบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัสาํรองเกบ็ไว ้ไม่ควรบนัทึกในตวัเคร่ืองวดัเพียงอยา่งเดียว 

(5) หลงัการใชง้านควรเกบ็รักษาใหเ้รียบร้อย ถา้เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีใชแ้บตเตอร่ี ควรถอดแบตเตอร่ีออกเม่ือเสร็จส้ิน

การใชง้านก่อนเกบ็เขา้ตูเ้กบ็เคร่ืองมือ 
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1.5 การเลือกเคร่ืองมือวดัเพ่ือตรวจวดัระบบที่ใช้พลงังาน 

1.5.1 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดท่ีออกจากหมอ้แปลง จนถึงตูส่้งจ่ายหรือตู ้MDB (Main 

Distribution Board; MDB) ท่ีแต่ละจุดภายในโรงงานค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดัในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า สามารถ

สรุปไดด้งัตารางท่ี 1.5-1 ซ่ึงไดแ้ก่ แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) กระแสไฟฟ้า (แอมป์) กําลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) และตัว

ประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ซ่ึงเรียกโดยรวมว่าค่าทางไฟฟ้า เพ่ือนาํมาใช้ในการตรวจสอบสภาพ

โดยทัว่ไปของระบบ เช่น ลกัษณะการใชไ้ฟฟ้า เวลาท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเพ่ือจดัโหลดหลีกเล่ียง

ช่วง Peak ของค่าไฟฟ้า ความสมดุลของกระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพ่ือยืดอายุการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ศกัยภาพในปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า โดยทัว่ไปเคร่ืองมือตรวจวดัมีทั้งชนิดท่ีวดัค่าทางไฟฟ้าแบบ

ช่ัวขณะ เช่น แอมป์มิเตอร์หรือเพาเวอร์มิเตอร์แบบแคลมป์ มิเตอร์วดัค่าตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า และเคร่ืองมือ

ตรวจวดัชนิดท่ีวดัและบันทึกค่าแบบต่อเน่ือง 

ตารางที่ 1.5-1 ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมือ 

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า • แรงดนัไฟฟ้า 

• กระแสไฟฟ้า 

• กาํลงัไฟฟ้า 

• ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

• เพาเวอร์มิเตอร์แบบคลอ้งวดั 

• เค ร่ืองมือวัดและบันทึกค่าทางไฟฟ้า

แบบต่อเน่ือง 

 

1.5.2 ระบบแสงสว่าง 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งสาํรวจและตรวจวดัสาํหรับระบบแสงสว่าง สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1.5-2 ซ่ึงไดแ้ก่ ชนิดและ

จาํนวนของหลอดไฟและโคมไฟในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนค่าทางไฟฟ้าเพ่ือคํานวณดชันีการใช้แสงสว่างซ่ึงไม่ควร

เกินเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง สําหรับพ้ืนท่ีทาํงานท่ีตอ้งการความสว่างมากข้ึน เช่น 

พ้ืนท่ีขายของตามศูนยก์ารคา้ ค่าความส่องสว่าง (Lux) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของจาํนวนและตาํแหน่ง

ของหลอดไฟและโคมไฟเม่ือเทียบกบัลกัษณะการใชง้านของแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งวดัค่าความส่องสว่างใน

ระดบัความสูงเดียวกบัพ้ืนท่ีใชง้านจริง เช่น บนโต๊ะทาํงาน หรือบนพ้ืนทางเดินภายในโรงงาน นอกจากน้ียงัตอ้ง

สาํรวจเวลาใชง้านระบบแสงสวา่งในแต่ละพ้ืนท่ีอีกดว้ย เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

และเคร่ืองวดัค่าความส่องสวา่ง (Lux Meter) 
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ตารางที่ 1.5-2 ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมือ 

ระบบแสงสวา่ง • ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง 

• ค่าความส่องสวา่ง 

• ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละส่วน  

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เค ร่ืองวัดค่าความส่องสว่าง 

(Lux Meter) 

 

1.5.3 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืนๆ 

ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่าทางไฟฟ้าต่างๆ และช่วงเวลาการทํางาน ตลอดจนความเร็วรอบในกรณีของ

มอเตอร์ท่ีตอ้งการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์ดว้ย เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัค่าทาง

ไฟฟ้า และเคร่ืองวดัความเร็วรอบ 

 
ตารางที่ 1.5-3 ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมือ 

มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า • ค่าทางไฟฟ้า 

• ความเร็วรอบ กรณีเป็นมอเตอร์   

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัความเร็วรอบ    
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. หน่วยวดัทางไฟฟ้า 

1.1 กระแสไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น แอมแปร์ (Ampere) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “A”  

1.2 กาํลงัไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “W” กาํลงัไฟฟ้า 1 วตัต ์(W) มีค่าเท่ากบักาํลงัท่ีให้

พลงังาน 1 จูล (J) ต่อหน่ึงวินาที 

1.3 แรงดนัไฟฟ้า มีหน่วยวดัเป็น โวลต ์(Volt) ใชส้ญัลกัษณ์เป็น “V” 

1.4 ความตา้นทานไฟฟ้า (Resistance) มีหน่วยวดัเป็น โอห์ม (Ohm) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “Ω”  

1.5 ความจุไฟฟ้า (Capacitance) มีหน่วยวดัเป็น ฟารัด (Farad) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “F”  

1.6 ความเหน่ียวนาํ (Inductance) มีหน่วยวดัเป็น เฮนร่ี (Henry) และใชส้ญัลกัษณ์เป็น “H”  

2. หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือวดั 

ควรพิจารณาถึงประเดน็สาํคญัทางดา้นเทคนิค ดงัน้ี 

2.1 ยา่นการวดัท่ีตอ้งการ (Range)  

2.2 ระดบัความแม่นยาํ (Accuracy) โดยทัว่ไปควรมีระดบัความแม่นยาํท่ีตอ้งการประมาณ ± 0.5%  ถึง  ± 2.0% 

2.3 ลกัษณะการใชง้าน เช่น สมัผสัหรือไม่ตอ้งสมัผสักบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั พกพาไดห้รือติดตั้งอยู่กบัท่ี  

2.4 ระยะเวลาตอบสนอง (ระยะเวลาท่ีใชว้ดัหรือความไว)  

3. ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองมือวดั 

ควรศึกษาคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมือวดัใหเ้ขา้ใจก่อนนาํไปใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองมือวดั และหนา้ท่ีของส่วนประกอบนั้นๆ  

3.2 การทาํงานของปุ่มควบคุมต่าง ๆ 

3.3 การเร่ิมตน้ใชเ้คร่ืองมือวดั โดยเฉพาะขอ้ระวงัเก่ียวกบัการบรรจุแบตเตอร่ี (ถา้มี) จะตอ้งไม่ผิดขั้ว 

3.4 ขั้นตอนการใชง้าน ท่ีสาํคญั ขอ้ควรระวงัในการใช ้เพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละป้องกนัความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดกบัเคร่ืองมือวดั 

3.5 วิธีการบนัทึกและอ่านขอ้มูล  

3.6 ศึกษาใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเหตุขดัขอ้งจากการใชง้านและวิธีแกไ้ข 

3.7 ศึกษารายละเอียดขอ้กาํหนดเคร่ืองมือวดั  

3.8 ตรวจสอบความเรียบร้อยครบถว้นของชุดเคร่ืองมือวดัก่อนนาํไปใชง้านทุกคร้ัง  

3.9 ก่อนนาํเคร่ืองมือวดัไปใชง้านตอ้งแน่ใจวา่ไม่ใชเ้คร่ืองมือวดัผิดประเภท และตอ้งคาํนึงถึงยา่นการวดัดว้ย 

4. การเลือกเคร่ืองมือวดัเพ่ือตรวจวดัระบบที่ใช้พลงังาน 

4.1 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่จุดท่ีออกจากหมอ้แปลง จนถึงตูส่้งจ่ายหรือตู ้MDB (Main 

Distribution Board; MDB) ท่ีแต่ละจุดภายในโรงงาน ค่าท่ีจาํเป็นต้องตรวจวดัในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ได้แก่ 

แรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ กระแสไฟฟ้า (แอมป์) กาํลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต)์ และตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า (Power Factor) 

ซ่ึงเรียกโดยรวมวา่ค่าทางไฟฟ้า  



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 
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ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมือ 

ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า • แรงดนัไฟฟ้า 

• กระแสไฟฟ้า 

• กาํลงัไฟฟ้า 

• ตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า 

• เพาเวอร์มิเตอร์แบบคลอ้งวดั 

• เค ร่ืองมือวัดและบันทึกค่าทางไฟฟ้า

แบบต่อเน่ือง 

 

4.2 ระบบแสงสว่าง 

ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมือ 

ระบบแสงสวา่ง • ค่าทางไฟฟ้าของระบบแสงสวา่ง 

• ค่าความส่องสวา่ง 

• ขนาดพ้ืนท่ีของแต่ละส่วน  

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เค ร่ืองวัดค่าความส่องสว่าง 

(Lux Meter) 

 

4.3 มอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืนๆ 

 

ค่าท่ีจาํเป็นและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นตรวจวดัมอเตอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ระบบ ค่าที่ตรวจวดั เคร่ืองมือ 

ม อ เ ต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ท า ง

ไฟฟ้า 

• ค่าทางไฟฟ้า 

• ความเร็วรอบ กรณีเป็นมอเตอร์   

• เคร่ืองวดัค่าทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัความเร็วรอบ    
 

 

  



ตอนที่ 2 บทที่ 1 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า   
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