คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

บทที่ 1
เครื่ องมือวัดทางความร้ อน
(Thermal Measurement)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
การตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบต่างๆ ในอาคารหรื อโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นขั้นตอนหนึ่ งในระบบจัด
การพลังงานที่ มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าขั้นตอนอื่น ผูด้ าํ เนิ นการตรวจวัดพลังงานจําเป็ นต้องมีความรู ้ ความ
เข้าใจ และที่ สาํ คัญ คือ ทักษะในการใช้เครื่ องมือวัด เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และเชื่ อถือ
ได้ ในบทนี้ เราจะกล่าวถึง อุปกรณ์ และเครื่ องมื อวัดทางความร้ อนต่ างๆ ที่ จาํ เป็ นสําหรับการตรวจวัดการใช้
พลังงาน
วัตถุประสงค์
1. ทราบประเภทของเครื่ องมือวัดทางความร้อน
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือวัดได้อย่างเหมาะสมสําหรับงานแต่ละประเภท
3. เข้าใจความสําคัญของการวัดค่าพลังงานและความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล
4. สามารถตรวจวัดและบอกค่าทางความร้อนที่จาํ เป็ นสําหรับใช้วิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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1.1 บทนํา
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่ องมือวัดทางความร้อนและวิธีใช้งาน การเลือกใช้เครื่ องมือวัด
ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมถึงความถูกต้องเที่ยงตรงของการวัดข้อมูล ค่าทางความร้อนเป็ นข้อมูลที่
สําคัญและจําเป็ นสําหรับการประเมินทั้งการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของระบบต่างๆ ในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ ไปแล้ว ปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนมักแสดงในหน่วยของ ตันถ่านหิ น ลิตร
เชื้อเพลิง กิโลจูล บีทียูต่อชัว่ โมง ฯลฯ ซึ่ งบ่อยครั้งไม่สามารถตรวจวัด (ในหน่วยดังกล่าว) ได้โดยตรง อย่างไรก็
ตาม เรายังสามารถตรวจวัดโดยทางอ้อมในรู ปของอุณหภู มิ ความชื้ น ความดัน และอัตราการไหล ค่าเหล่านี้
สามารถนํามาคํานวณเพื่อแสดงปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนได้ สําหรับเครื่ องมือวัดที่ เกี่ ยวข้องกับความ
ร้อนและพบเห็นใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย มีดงั นี้
• เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
• เครื่ องมือวัดความชื้ นสัมพัทธ์
• เครื่ องมือวัดความเร็ ว
• เครื่ องมือวัดอัตราการไหล
• เครื่ องมือวัดความดัน
• เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่าง
• เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้ าของนํ้า
• เครื่ องมือวัดการเผาไหม้
• เครื่ องมือวัดกับดักไอนํ้า
1.2 เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิแสดงถึงระดับของพลังงานความร้อนในวัตถุ มาตรวัดอุณหภู มิในระบบ SI (International System of
Units) คื อ องศาเซลเซี ยส (°C) และสําหรับระบบอังกฤษ คื อ องศาฟาเรนไฮต์ (°F) มาตรอุณ หภู มิมกั กําหนด
อ้างอิงกับจุดอ้างอิงสองจุด คือ จุดเยือกแข็ง (Freezing point) และจุดเดื อด (Boiling point) ของนํ้า โดยในสเกล
องศาเซลเซี ยสกําหนดให้จุดเยือกแข็ง และจุดเดือดของนํ้ามีระดับอุณหภูมิ 0°C และ 100°C ตามลําดับ ในขณะที่
สเกลองศาฟาเรนไฮต์กาํ หนดให้เป็ น 32°F และ 212°F ตามลําดับ สมการคณิ ต ศาสตร์ สําหรั บ แปลงหน่ วย
ระหว่างอุณหภูมิสเกลต่างๆ มีดงั นี้
Fahrenheit (°F)
Celsius (°C)
Kelvin (K)
Rankine (°R)

F = (1.8 x C) + 32
C = (F-32)/1.8
K = C + 273.15
R = F + 459.67

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
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ในปั จจุ บ ัน เครื่ องมื อวัดอุณ หภู มิมีหลากหลายรู ป แบบ ซึ่ งแต่ ละแบบก็มีความเหมาะสมแตกต่ างกันไปตาม
สภาวะแวดล้อมของการวัดและการประยุกต์ใช้งาน
เครื่ องมือวัดอุณหภูมทิ ใี่ ช้ กนั อยู่ทวั่ ไป

• เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometers)
• เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Thermometer)
• เทอร์โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
• เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometers - RTDS)
• เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)
• เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer)
• กล้องอินฟราเรด (Infrared Camera)
1.2.1 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบหลอดแก้ ว
เทอร์ โมมิ เตอร์ ชนิ ดหลอดแก้ว เป็ นเทอร์ โมมิเตอร์ ซ่ ึ งมี ของเหลวบรรจุ อยู่ภายในหลอดแก้ว ที่ ปลายล่างของ
หลอดแก้วมีกระเปาะที่เรี ยกว่า หลอดคาปิ ลลารี (Capillary Tube) ตัวหลอดแก้วมีสเกลแสดงค่าอุณหภูมิ (Scale)
และปลายบนของหลอดแก้วอาจมี กระเปาะเล็กๆ ทําหน้าที่ รับของเหลวส่ วนที่ ลน้ เมื่ อเกิ นช่ วงวัด อุ ณ หภู มิ
ขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ของเหลวในหลอดแก้วจะขยายตัวทําให้ระดับของเหลวในหลอดคาปิ ลลารี สูงขึ้น ความ
สู งของระดับของเหลวใช้สาํ หรับการบอกอุณหภูมิ ปริ มาตรด้านบนเหนือของเหลว อาจเป็ นสุ ญญากาศหรื อเติม
ด้วยอากาศหรื อก๊าซอย่างอื่น สําหรับช่วงอุณหภูมิสูงๆ จะใช้ก๊าซเฉื่ อยเติมด้วยความดันเริ่ มต้นที่ควบคุมค่าหนึ่ ง
เพื่อที่จะทําให้ของเหลวมีจุดเดือดสู งขึ้น และเพิ่มช่วงการวัดในการใช้งาน นอกจากนั้นความดันในส่ วนนี้ จะทํา
ให้ลดโอกาสการแยกส่ วนของลําของเหลวที่อยูภ่ ายใน
ในช่วงวัดอุณหภูมิใช้งานทัว่ ไป ปรอทเป็ นของเหลวที่ดที ี่สุดสํ าหรั บเทอร์ โมมิเตอร์ หลอดแก้ ว และใช้งานทัว่ ไป
ในเครื่ อ งมื อระดับ สู ง แอลกอฮอล์ ใช้ งานได้ ร ะดั บน่ าพอใจ ส่ วนของเหลวอย่างอื่ น ส่ วนใหญ่ จะใช้ในกรณี
ต้องการยืดช่วงการวัดไปที่อุณหภูมิต่าํ ๆ รู ปที่ 1.2-1 แสดงลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว

รู ปที่ 1.2-1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว
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1.2.2 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจติ อล
เทอร์ โ มมิ เตอร์ แ บบดิ จิต อลดังแสดงในรู ป ที่ 1.2-2 เป็ นเทอร์ โมมิ เตอร์ ที่เริ่ มมี การนํามาใช้งานมากขึ้ น เพื่ อ
ทดแทนการใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ชนิ ดหลอดแก้ว โดยทัว่ ไป เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลจะเป็ นแบบพกพาได้ และ
สามารถวัดค่าเป็ นจุดได้ท้ งั ของแข็งและของเหลว นอกจากนี้ เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิ จิตอลยังให้ค่าละเอียดที่ สูง
กว่า 1°C

รู ปที่ 1.2-2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
1.2.3 เทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
เทอร์ โมคัปเปิ ลเป็ นโลหะ 2 ชนิ ดต่างกัน ที่ นํามาเชื่ อมปลายเข้ าด้ วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่ งเป็ นด้านที่ ใช้วดั อุณหภูมิ
ส่ วนอีกด้านหนึ่ งต่อเข้ากับอุปกรณ์ ใช้งาน เทอร์ โมคัปเปิ ลสามารถใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิแบบติ ดตั้งถาวร
และในบริ เวณพื้นที่จาํ กัด เทอร์ โมคัปเปิ ลนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจาก ราคาถูก มีความคงทน ติดตั้งง่ าย
และให้ ผลตอบสนองที่รวดเร็ว ใช้ งานได้ หลากหลาย สามารถใช้วดั ได้ท้ งั อากาศ ก๊าซ และนํ้าได้ ข้อเสี ยของเทอร์
โมคัปเปิ ล คือ แรงดันตํ่า ความผิดพลาดของค่าที่ตรวจวัดอาจเกิดขึ้นได้สาํ หรับการใช้งานบางประเภทที่ตอ้ งการ
ความถูกต้องแม่นยํา ซึ่ งอาจจําเป็ นต้องใช้โคลด์จงั ชัน่ (Cold Junction) รู ปที่ 1.2-3 แสดงเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบ
เทอร์โมคัปเปิ ล

รู ปที่ 1.2-3 เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ ล
เทอร์ โมคัปเปิ ลที่ ขายในท้องตลาดมีอยู่ดว้ ยกันหลายชนิ ด ซึ่ งอาจจําแนกได้ตามช่ วงของอุณหภูมิ และลักษณะ
การใช้งาน ตารางที่ 1.2-1 แสดงประเภทของเทอร์ โมคัปเปิ ลและช่วงของอุณหภูมิการใช้งาน และตารางที่ 1.2-2
แสดงสภาวะแวดล้อมในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิ ลแบบมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งใช้ Protecting Tube
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ตารางที่ 1.2-1 ประเภทของเทอร์โมคัปเปิ ลและอุณหภูมิใช้งาน
ชนิด

ย่ านอุณหภูมิใช้ งาน

ส่ วนผสม

°C

โค๊ ตสี ตามมาตรฐาน
IEC
BS
ANSI

°F

แรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ได้
mV

ไม่มีกาํ หนด ไม่มีกาํ หนด ไม่มีกาํ หนด 0 ถึง 13.814

B แพลทินมั - 30% โรเดียม / แพลทินมั - 6% โรเดียม 0 to 1820

32 ถึง 3310

R แพลทินมั / 13% โรเดียม แพลทินมั

-50 to 1768

-60 ถึง 3210

S แพลทินมั / 10% โรเดียม แพลทินมั

-50 to 1768

-60 ถึง 3210

J เหล็ก/คอนสแตนแตน

-210 to 760

-350 ถึง 1400

-8.096 ถึง 42.922

K โครเมล/อะลูเมล

-270 to 1372 -450 ถึง 2500

-6.458 ถึง 54.875

T ทองแดง/คอนสแตนแตน

-270 to 400

-6.258 ถึง 20.865

E โครเมล/คอนสแตนแตน

-270 to 1000 -450 ถึง 1830

-

-450 ถึง 750

-

-02.26 ถึง 21.108

-

-0.236 ถึง 18.698

-9.835 ถึง 76.358

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่วดั กับจุดเยือกแข็งของนํ้า

ตารางที่ 1.2-2 สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิ ลแบบมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งใช้ Protecting Tube
ความเหมาะสมในการใช้ งาน

B
R
S

บรรยากาศ
Oxidizing
ได้
ได้
ได้

บรรยากาศ
Reducing
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

บรรยากาศ
Inert
ได้
ได้
ได้

ได้ในช่วงสั้น ๆ
ไม่ได้
ไม่ได้

J

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนิด

Vacuum

บรรยากาศ
Sulferous
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้ถา้ > 500
°C
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

K
ได้*
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
T#
ได้
ได้
ได้
ได้
E
ได้
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
* ใช้งานได้ดีกว่าแบบ E, J และ T เมื่ออุณหภูมิ > 550°C
# โดยเฉพาะกับอุณหภูมิ < 0°C
Oxidizing : กระบวนการทางเคมีที่ดึงออกซิ เจนจากภายนอกเข้าไปทําปฏิกิริยากับสารนั้น
Reducing : กระบวนการทางเคมีที่ออกซิ เจนถูกดึงออกจากสารนั้นเพื่อไปทําปฏิกิริยากับสารภายนอก
Vacuum : ค่าความดันที่ต่าํ กว่าบรรยากาศจนถึงสภาวะสุญญากาศ
Inert : สภาวะเฉื่ อยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

ที่มา: http://www.eng-temperature.com/thermocouple.html
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อุณหภูมิ
< 0°C
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

มีไอของโลหะ
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ได้
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ได้

ได้
ได้
ได้
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1.2.4 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบไบเมทัล (Bimetallic Thermometer)
การทํางานของเทอร์โมมิเตอร์ น้ ีใช้หลักการขยายตัวของของแข็งสองชนิดเมื่อรับความร้อน โดยของแข็งหรื อ
โลหะทั้งสองมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวและคุณสมบัติการนําความร้อนแตกต่างกัน

รู ปที่ 1.2-4 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล

1.2.5 เทอร์ โมมิเตอร์ ความต้ านทาน (Resistance Thermometer - RTD)
เทอร์ โมมิเตอร์ความต้านทานหรื ออาร์ทีดี (RTD) ทําจากโลหะที่มคี วามยาวค่ าหนึ่ง ซึ่ งทําให้ เกิดความต้ านทานที่
ต้ องการ ณ อุณหภูมิ 0°C ลวดโลหะนี้ จะพันอยู่บนแกนที่เป็ นฉนวนไฟฟ้ าและมีสมบัติทนต่อความร้อน แกนที่
ใช้เป็ นวัสดุจาํ พวกเซรามิกหรื อแก้ว ขดลวดนี้ มีความคงทนต่อการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิและการสั่นสะเทื อน
ทั้งนี้ เพราะเมื่ อ ขดลวดได้รับความร้ อ นจะเกิ ด การขยายตัว และเมื่ อเย็น ลงก็จะหดตัว แกนที่ ใช้พ นั จึ งต้องมี
สัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวสัมพันธ์กบั การขยายตัวของขดลวด อาร์ ทีดีอาศัยหลักการทํางานของค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าในเส้นลวดโลหะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ข้อได้เปรี ยบของการใช้อาร์ ทีดี คือ มีความเป็ นเชิงเส้ น
ตลอดพิสัย การใช้ งานดี มีพิ สัยของอุณ หภู มิใช้ งานกว้ าง มีเสถียรภาพที่ ดีท่ี อุ ณ หภู มิสูง และมีความถู กต้ อ ง
แม่ นยําสู ง แต่ขอ้ เสี ย คือ มีราคาแพง และต้องการไฟเลี้ยง

รู ปที่ 1.2-5 หัววัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน RTD
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1.2.6 เครื่ องวัดอุณหภูมแิ บบเทอร์ มสิ เตอร์ (Thermistor)
เทอร์ มิส เตอร์ เป็ นอุ ปกรณ์ วดั อุณ หภู มิที่อาศั ยการเปลี่ยนแปลงความต้ านทานเช่ นเดีย วกับ อาร์ ที ดี แต่ เทอร์
มิสเตอร์ จะใช้คาร์ บอนและสารกึ่ งตัวนํา (Semiconductor) พวกออกไซด์ของโลหะ เช่ น นิ เกิ ล เหล็ก ทองแดง
แมงกานิ ส เป็ นต้น โดยปกติ เทอร์ มิสเตอร์ ทาํ จากออกไซด์ของแมงกานี สกับทองแดง หรื อออกไซด์ของนิ เกิ ล
กับทองแดง ที่ให้สมั ประสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานสู ง

รู ปที่ 1.2-6 รู ปแบบของเทอร์มิสเตอร์ที่ใช้กนั ทัว่ ไป
ประเภทของเทอร์มิสเตอร์ จําแนกได้ดงั นี้
ก) NTC (Negative Temperature Coefficient)
• ค่าความต้านทานลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
• ใช้ในระบบป้ องกันกระแสเกิ นสําหรั บวงจรไฟฟ้ า, อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เช่ น วัดอุณหภู มิของ
Coolant หรื อนํ้ามันเครื่ องเพื่อส่ งข้อมูลให้ ECU
ข) PTC (Positive Temperature Coefficient)
• ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
• ใช้ในระบบป้องกันกระแสเกินสําหรับวงจรไฟฟ้า, Crystal oven เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
1.2.7 เครื่ องวัดอุณหภูมจิ ากการแผ่ รังสี (Radiation Pyrometer)
เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี เหมาะสําหรับการใช้ งานในช่ วงอุณหภูมสิ ู ง (500-1600°C) ปัจจุบนั ได้รับความ
นิ ยมมากขึ้ นเรื่ อยๆ เนื่ องจากสามารถตรวจวัดวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากได้โดยตรง อีกทั้งให้ค่าที่ แม่นยํารวดเร็ ว
เครื่ อ งมื อ มี ล ัก ษณะที่ พ กพาได้ส ะดวก ข้อ เสี ย ของเครื่ อ งวัด ชนิ ด นี้ คื อ ราคาแพง และความแม่ น ยํ าอาจ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาพของพื้นผิวที่ทําการตรวจวัด อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการตรวจวัดค่าการเปล่งรังสี ออกจากพื้นผิว
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รู ปที่ 1.2-7 เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี
1.2.8 กล้ องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)
วัตถุท้ งั หมดที่มีอณ
ุ หภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์จะมีการแผ่รังสี อินฟราเรดออกมา โดยความยาวคลื่นจะสั้ นลง
ตามอุณหภูมิที่สูงขึน้ กล้องอินฟราเรดอาศัยหลักการที่ ว่านี้ ในการวัดความแตกต่างอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อม
หนึ่ง โดยการเปลีย่ นความยาวคลื่นที่ไม่ สามารถมองเห็นได้ ให้ เป็ นรู ปสี หรื อ ขาวดํา

รู ปที่ 1.2-8 กล้องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ
กล้องอินฟราเรดมี การใช้กนั อย่างแพร่ หลายไม่ว่าจะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร กิ จการของตํารวจและ
ทหาร สําหรับงานด้านพลังงาน โดยทัว่ ไป เราจะใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจวัดคุณสมบัติของฉนวนอาคาร
หรื อเตาเผา โดยสามารถตรวจวัดจุดร้อนที่เกิดขึ้น และความแตกต่างอุณหภูมิได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์
มีราคาที่ ค่อนข้างสู ง เครื่ องมือนี้ จึงมักใช้ในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียดโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
1.2.9 อุปกรณ์ แสดงผลอุณหภูมิ (Display or Data presentation element)
ทําหน้าที่แปลงสัญญาณที่ได้จากส่ วน signal conditioning มาเป็ นสิ่ งที่จะสื่ อความเข้าใจถึงมนุษย์ได้หรื อ
ผูใ้ ช้งานได้ เช่น
• การพิมพ์อก
ั ขระบนกระดาษ
• เข็มชี้ บนหน้าปั ด (analog indicator)
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•
•
•
•
•

สัญญาณไฟติด-ดับ
รู ปกราฟ
ตัวเลขดิจิตอล (digital display)
tape recorders
chart recorders

1.2.10 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ เป็ นการบันทึกค่าอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.2.10.1 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิโดยใช้ กระดาษ (Hybrid Recorder) มีท้ งั กระดาษที่เป็ นสี่ เหลี่ยม หรื อ วงกลม
แม้กระทัง่ ทรงกระบอก
1.2.10.2 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิโดยไม่ ใช้ กระดาษ (Paperless Recorder) แต่เป็ นการเก็บค่าไว้ในหน่วยความจํา
เช่น การ์ดหน่วยความจํา (Memory Card) Compact Flash (CF)/Multi Media Card (MMC), SD card, mini Card,
หรื อ ฮาร์ดดิสค์

รู ปที่ 1.2-10 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
1.3 เครื่ องมือวัดความชื้นสั มพัทธ์ (Humidity Sensor)
การคํานวณหรื อประเมินปริ มาณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศหรื อระบบทําความเย็น เรามักจําเป็ นต้อง
ตรวจวัดความชื้ นร่ วมไปกับการตรวจวัดอุณหภู มิ ค่ าความชื้ นและค่าอุณหภูมิของอากาศที่ วดั ได้จะทําให้เรา
สามารถคํานวณค่าเอนทาลปี (Enthalpy) หรื อปริ มาณความร้อนที่อยูใ่ นอากาศ ณ ตําแหน่งที่ทาํ การตรวจวัด
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การตรวจวัดความชื้ นมักจะแสดงในหน่วยของร้อยละ (%) ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง แสดง
ถึงปริ มาณของไอนํ้าที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นว่ ามีค่าเป็ นร้ อยละเท่ าไรของปริ มาณไอนํ้าสู งสุ ดที่มีได้ (ปริมาณไอ
นํ้าอิ่มตัว) ที่อุณ หภู มิน้ ั นๆ ตัวอย่างเช่ น อากาศมี ความชื้ นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 ที่ อุณ หภู มิ 25°C หมายความว่า
อากาศในขณะนั้นมีปริ มาณไอนํ้าอยูร่ ้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปริ มาณไอนํ้าอิ่มตัวในอากาศที่อุณหภูมิ 25°C
เครื่ องมือวัดความชื้นสั มพัทธ์ ที่ใช้ กนั ทั่วไป
• เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง (Wet and Dry Bulb Thermometer)
• เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity Meter)
1.3.1 เทอร์ โมมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้ ง (Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer)
เทอร์ โ มมิ เตอร์ ก ระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้ ง ประกอบด้ว ย เทอร์ โ มมิ เตอร์ 2 แท่ ง โดยที่ ป ลายของ
เทอร์ โมมิเตอร์ แท่งหนึ่ งจะถูกหุ ม้ ด้วยผ้าเปี ยกชุบนํ้ากลัน่ ส่ วนเทอร์ โมมิเตอร์ อีกแท่งหนึ่ งจะใช้วดั อุณหภูมิของ
อากาศตามปกติ

รู ปที่ 1.3-1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง
ความชื้ นของอากาศจะหาได้จากความแตกต่ างอุณหภูมิระหว่ างเทอร์ โมมิเตอร์ ท้ งั 2 แท่ ง โดยอาศัยหลักการการ
ระเหยของนํ้า ซึ่ งทําให้อุณหภูมิของเทอร์ โมมิเตอร์ ที่ปลายหุ ม้ ด้วยผ้าเปี ยกมีค่าลดลง ในกรณี ที่อากาศที่ วดั แห้ง
อัตราการระเหยของนํ้าจะสู งทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเทอร์ โมมิเตอร์ ท้ งั 2 แท่งมากกว่า กรณี
ที่ อากาศมีความชื้ นสู ง ผลต่างของอุณหภู มิท้ งั สองจะต่างกันน้อย เทอร์ โมมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก และกระเปาะ
แห้งอาจ ติดตั้งอยู่บนก้านหมุน หรื อติดตั้งพัดลมขนาดเล็กเพื่อที่จะให้อากาศที่วดั วิ่งผ่านเทอร์ โมมิเตอร์ ท้ งั สอง
เทอร์โมมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้งมีความแม่ นยําในการตรวจวัดสู ง แต่มีขอ้ เสี ยในการที่จะต้องชุบ
นํ้ากลัน่ ก่อนใช้งานทุกครั้ง และต้องใช้เวลามากในการตรวจวัดค่าแต่ละครั้ง
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1.3.2 เครื่ องมือวัดความชื้นสั มพัทธ์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity Meter)
เครื่ อ งมื อวัดความชื้ นสัมพัทธ์ แ บบอิ เลคทรอนิ กส์ จะวัด ค่ าความชื้ นโดยใช้หั ว เซ็ นเซอร์ แบบตัว เก็บประจุ
(Capacitive Sensor) ซึ่ งค่ าความจุไฟฟ้ าจะขึ้นอยู่กับความชื้ นของอากาศที่วัด หรื อเป็ นหั วเซ็ นเซอร์ ที่ทําด้ วย
ซิลิคอน ซึ่ งค่ าความนําไฟฟ้ าจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของอากาศที่วัดค่ า สัญญาณไฟฟ้าจากหัวเซ็นเซอร์จะ
ถูกส่ งไปยังหน่ วยประมวลผล เพื่ อแสดงค่ าความชื้ นของอากาศที่ ตรวจวัด ในปั จจุ บนั เครื่ องมื อวัดความชื้ น
สัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิ กส์ มีความแม่ นยําในการตรวจวัดสู ง และสะดวกในการพกพาในการนําไปตรวจวัด ณ
จุดต่างๆ

รู ปที่ 1.3-2 เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิ กส์
1.3.3 เครื่ องบันทึกความชื้ น
เป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นของสถานที่หรื อบริ เวณที่ทาํ การตรวจวัด สามารถ
บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่องได้

รู ปที่ 1.3-3 เครื่ องบันทึกความชื้ นแบบต่อเนื่อง
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รู ปที่ 1.3-4 เครื่ องบันทึกความชื้ นแบบไม่ต่อเนื่ อง
1.4 เครื่ องมือวัดความเร็ว (Velocity Meter)
ในปั จจุบนั มีการนําเครื่ องวัดความเร็ วของไหลมาใช้แทนเครื่ องวัดอัตราการไหลกันมากขึ้ นในอุตสาหกรรม
เนื่ องจากเครื่ องวัดอัตราการไหลของท่อขนาดใหญ่จะมีราคาสู งมาก หากเราสามารถนําเครื่ องวัดความเร็ วของ
ไหลมาใช้แทนได้จะลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก อย่างไรก็ตาม กรณี ที่การกระจายความเร็ วของไหลในท่อมีความไม่
สมํ่าเสมอ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเที ยบกับเวลาแล้ว ความเที่ยงตรงในฐานะที่ เป็ นเครื่ องวัดอัตราการไหลจะไม่
ค่อยดีนกั
วิธีใช้เครื่ องวัดความเร็ วของไหลในการวัดอัตราการไหลแบ่งเป็ น 2 วิธี
1. เลือกตําแหน่ งที่ การกระจายความเร็ วภายในท่ อไม่ มีความปั่ นป่ วน ติ ดตั้งเครื่ องวัดความเร็ วของไหล ณ
ตําแหน่งที่สามารถวัดได้ความเร็ วของไหลเฉลี่ย นําผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกับพื้นที่ หน้าตัดของท่อจะได้อตั รา
การไหล อนึ่ ง ตําแหน่ งที่ จะวัดได้ความเร็ วของไหลเฉลี่ย โดยประมาณจะอยู่ห่างจากผนังท่ อออกมาเป็ น
ระยะ 12% ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
2. วัดความเร็ วของไหลหลายๆ จุดบนพื้นที่หน้ าตัดท่ อซึ่ งกําหนดตําแหน่ งไว้ ก่อนแล้ ว นํามาหาความเร็ วของ
ไหลเฉลี่ยภายหลัง หรื อติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็ วของไหลหลายๆ ตัวพร้อมกัน แล้วนํามาคํานวณหาความเร็ ว
ของไหลเฉลี่ย เครื่ องวัดบางรุ่ นเพียง 1 เครื่ องก็มีหน้าที่ การทํางานเหมือนกับมีเซ็นเซอร์ ความเร็ วของไหล
จํานวนหลายตัว

รู ปที่ 1.4-1 เครื่ องมือวัดความเร็ ว
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1.5 เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)
อัตราการไหล (Flow Rate) เป็ นอีกข้อมูลหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่อการประเมินปริ มาณพลังงาน การวัดอัตราการ
ไหลมี อยู่ 2 ลักษณะ คื อ การวัดปริ มาณการไหลซึ่ งมี หน่ วยเป็ นปริ มาตร เช่ น ลูกบาศก์เมตร (m3) และการวัด
อัตราการไหลซึ่ งมีหน่วยเป็ นปริ มาณการไหลต่อหน่วยเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง (m3/h)
เครื่ องมือวัดอัตราการไหลที่นิยมใช้ กนั ทั่วไป
• มาตรวัดวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
• มาตรวัดวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริ มาตร (Positive Displacement)
• มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet
• มาตรวัดก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter)
• มาตรวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
• มาตรวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter)
1.5.1 การวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
หากมีการติดตั้งคอคอดในท่อที่ มีของไหลไหลอยู่ จะเกิดผลต่างความดันขึ้นในตําแหน่ งก่อนและหลังของคอคอด
นั้น เนื่ องจากผลต่างความดันนี้ สามารถแปลงไปเป็ นอัตราการไหลได้โดยอาศัยสมการการไหลแบบต่อเนื่ อง และ
สมการ Bernoulli ดังนั้น เมื่อเราสามารถวัดผลต่างของความดันนี้ได้ เราจะสามารถคํานวณค่าอัตราการไหลได้
เนื่ องจากเครื่ องมือวัดนี้ ทาํ หน้าที่ วดั ผลต่ างของความดัน เราจึ งมักเรี ยกว่า เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบผลต่าง
ความดัน หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่า “วิธีวดั อัตราการไหลด้วยกลไกคอคอด” วิธีวดั ดังกล่าวนี้ มีดว้ ยกันทั้งหมด 3
ลักษณะ คือ Orifice, Nozzle และ Venturi Tube อย่างไรก็ตามที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ได้แก่ Orifice
การคํานวณทางทฤษฎี
สมการเบอร์ นูลี่ (Bernoulli)

กฏทรงมวล

P1/ρ+ V12/2g + Z1 = P2/ρ+ V22/2g + Z2
(P1 – P2)
= ρ(V22-V12)/2g

(1.5)

ρV1A1
V2

(1.6)

= ρV2A2
= V1A1/A2

แทน (1.6) ใน (1.5) จะหา V1 และ V2 ได้
และ
อัตราการไหล

= VA
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1

2

รู ปที่ 1.5-1 การวัดอัตราการไหลด้วยกลไกคอคอด Orifice, Nozzle และ Venturi Tube
1.5.2 การวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร (Positive Displacement)
มาตรวัดการไหลของของไหลแบบแทนที่ ทางปริ มาตร หรื อ “โพสิ ทีฟดิสเพลสเมนต์” เป็ นมิเตอร์ ท่ีนิยมใช้ กันมาก
ที่สุด การวัดอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของไดอะแฟรมที่แปรผันโดยตรงกับปริ มาตรของการไหลในท่อมิเตอร์
มิเตอร์ แบบนี้มกั ใช้กบั การตรวจวัดของไหล เช่น นํ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง และแอลกอฮอล์ มิเตอร์ สามารถต่อเข้ากับท่อที่
มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6–80 mm. และสามารถวัดอัตราการไหลได้ต้ งั แต่ 80 mm3/h จนถึง 24 m3/h

รู ปที่ 1.5-3 มิเตอร์วดั นํ้ามันแบบโพสิ ทีฟดิสเพลสเมนต์
1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet
มิ เตอร์ วดั อัต ราการไหลแบบใบพัด อาศัย หลักการทํางานของใบพัด ที่ จะหมุ น ไปตามกระแสการไหล โดย
ความเร็ วของกระแสการไหลเป็ นตัวกําหนดความเร็ วรอบของการหมุนของใบพัด คือ เมื่อของไหลมีกระแสการ
ไหลเร็ วใบพัดก็จะหมุนเร็ว และจะถ่ายเทการหมุนผ่านกลไก และชุดเฟื องสู่ เครื่ องบันทึกปริ มาตรการไหล มาตร
วัดการไหลมีอยูห่ ลายลักษณะ เช่น
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•
•
•

มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าช่องเดียว (Single- Jet Meters)
มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าหลายช่อง (Multi- Jet Meters)
มาตรวัดนํ้าแบบติดตั้งใบพัดแนวนอน

รู ปที่ 1.5-3 มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าช่องเดียว (Single- Jet Meters)

รู ปที่ 1.5-4 มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าหลายช่อง (Multi- Jet Meters)
1.5.4 มิเตอร์ วดั ก๊ าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter)
มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ตามการทํางานที่แตกต่างกัน คือ
1. ไดอะแฟรมมิเตอร์ ซึ่ งเป็ นแบบโพสิ ทีฟดิ สเพลสเมนต์ที่มีห้องการวัดปริ มาตรคงที่ ความดันที่ ตกคร่ อม
มิเตอร์ จะทําให้เกิ ดการหมุน โดยจะมีก๊าซเข้าและออกจากห้องของมิเตอร์ สลับกันไปมา จํานวนรอบการ
หมุนจะเป็ นตัววัดปริ มาตรของก๊าซ
2. เทอร์ ไบน์ มิเตอร์ มีส่วนของโรเตอร์ อยู่ภายใน ซึ่ งหมุนเป็ นอัตราส่ วนของความเร็ วที่ แปรผันกับอัตราการ
ไหลของก๊าซ
การเลือกว่ามิเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดก๊าซ จะขึ้นอยูก่ บั
• ความดันของก๊าซที่วด
ั
• อัตราการไหลสู งสุ ดของก๊าซที่วด
ั
• อัตราการไหลตํ่าสุ ดของก๊าซที่วด
ั
การพิจารณาขั้นต้นในการเลือกชนิ ดมิเตอร์ วดั ก๊าซ คื อความดันของก๊าซ ไดอะแฟรมมิเตอร์ จะใช้กบั ความดันไม่
เกิน 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ ขณะที่เทอร์ไบน์มิเตอร์จะใช้กบั งานที่ความดันสู งกว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ
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เราควรเลื อกใช้มิเตอร์ วดั ก๊าซธรรมชาติ แบบไดอะแฟรมสําหรับ การใช้งานที่ ความดันตํ่ากว่า 100 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ วเกจ และอัตราการไหลสู งสุ ดไม่เกิ น 850 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ชั่วโมง และเลือกใช้มิเตอร์ วดั ก๊าซ
ธรรมชาติประเภทเทอร์ไบน์สาํ หรับอัตราการไหลที่สูงกว่า 50,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ชัว่ โมง
เราสามารถพิจารณาใช้มิเตอร์ ได้ท้ งั 2 แบบ หากอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 850-50,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐานชัว่ โมง และที่ความดันตํ่ากว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ
มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติรุ่ นใหม่จะมีค่าความแม่นยําอยูท่ ี่ 1% ของค่าการอ่านตลอดช่วงการใช้งาน อนึ่ง ลูกบาศก์
ฟุ ตมาตรฐาน (Standard Cubic Foot) หมายถึง ปริ มาตรของก๊ าซที่สภาวะมาตรฐานความดัน 14.7 psi และ
อุณหภูมิ 60°F

รู ปที่ 1.5-5 มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ
มิเตอร์ วดั อัตราการไหลก๊าซรุ่ นใหม่บางรุ่ นสามารถแสดงค่าอัตราการไหลของก๊าซตามสภาวะที่ วดั จริ งในรู ป
ของอัตราการไหลที่ สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 psi และอุณ หภู มิ 60°F) อย่างไรก็ตาม ในกรณี มิเตอร์ ที่
แสดงได้เฉพาะอัตราการไหลที่สภาวะจริ ง เราสามารถแปลงค่าอัตราการไหลจริ งของก๊าซนั้นให้เป็ นอัตราการ
ไหลที่สภาวะมาตรฐาน โดยใช้สมการข้างล่างนี้
Qs
เมื่อ

Qs
Qa
Ps
Pa
Ts
Ta

= Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)
=
=
=
=
=
=

(1.7)

อัตราการไหลก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน (SCFM)
อัตราการไหลก๊าซที่สภาวะตรวจวัด (ACFM)
ความดันสมบูรณ์ที่สภาวะมาตรฐาน (psi)
ความดันสมบูรณ์ที่สภาวะตรวจวัด (psi)
อุณหภูมิที่สภาวะมาตรฐาน (°R)
อุณหภูมิที่สภาวะตรวจวัด (°R) (เมื่อ °R = °F + 459.67)
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ตัวอย่ างที่ 1 มิเตอร์ วดั อัตราการไหลของก๊าซได้ 1,000 ACFM ที่ ความดันเกจ 87 psi อุณหภูมิ 95°F จงคํานวณ
อัตราการไหลของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 psi และอุณหภูมิ 60°F)
Qs = Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)
= 1,000 x (87+14.7) / (14.7) x (60 + 459.67) / (95 + 459.67)
= 6,481.1
SCFM
1.5.5 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิ กมีหลักการวัดคืออาศัยคลื่นความถี่เหนื อเสี ยง โดยอาศัยการสะท้อนกลับ
ของคลื่ น ความถี่ เมื่ อ ส่ งไปกระทบกับอนุ ภ าคของสารที่ ปะปนมากับของเหลว เนื่ องจากอนุ ภ าคของสารมี
ความเร็ วเท่ากับของไหล ดังนั้น ความเร็ วในการสะท้อนกลับจะต่างไปจากค่าที่ส่งออกไป ค่าความถี่ที่เปลี่ยนไป
นี้จะแปรผันตรงกับความเร็ วในการไหลของของไหล เราจึงสามารถทราบค่าอัตราการไหลของของไหลได้

รู ปที่ 1.5-6 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก
1.5.6 การวัดอัตราการไหลโดยใช้ โรตามิเตอร์ (Rotameter)
ตัวมิ เตอร์ เป็ นแก้วใสซึ่ งด้ านในเป็ นรู ปกรวยเรี ยว และมีลูกลอย ซึ่ งออกแบบพิ เศษบรรจุอยู่ภายใน ของไหลที่
ต้องการวัดไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่างของลูกลอย ลูกลอยถูกยกขึ้นด้วยเฮดความเร็ ว (Velocity Head) ตําแหน่ง
ของลูกลอยจะนิ่ งอยู่กบั ที่ เมื่ อเกิ ดสมดุ ลระหว่าง เฮดความเร็ ว กับ นํ้าหนักของลูกลอย เมื่ อ ลอยสู งขึ้ น พื้ นที่
สําหรับให้ของไหลไหลผ่านก็จะมีมากขึ้น เป็ นการรักษาความดันตกคร่ อมตัววัดให้คงที่ เนื่ องจากเฮดความเร็ ว
กับอัตราการไหลจะแปรเปลี่ยนไปตามกัน ดังนั้น ตําแหน่งของลูกลอยจะบอกค่าอัตราการไหลได้

รู ปที่ 1.5-7 การวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter)
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1.6 เครื่ องมือวัดความดัน (Pressure Meter)
การตรวจวัดความดันเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสําหรับสถานประกอบการซึ่ งมีการใช้ระบบอากาศอัดแบบวงแหวน หรื อมี
ระบบการส่ งจ่ายไอนํ้าจากส่ วนกลาง ระบบดังกล่าวจะมี การสู ญเสี ยความดันเกิ ดขึ้ นในระบบ เนื่ องจากผูใ้ ช้
ปลายทาง หรื อการรั่วไหล การตรวจวัดความดันของระบบดังกล่าวจะทําให้ทราบถึงการรั่วไหล การใช้งานที่ไม่
ถูกต้อง หรื อการกําหนดตารางเวลาใช้งานที่ ไม่เหมาะสมของไอนํ้าหรื ออากาศอัด ดังนั้น การใช้อุปกรณ์ วดั
ความดันจะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ และทําให้การใช้งานมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น
เครื่ องมือวัดความดันที่นิยมใช้ กนั ทั่วไป
• เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
• ทรานสดิวเซอร์ความดัน (Pressure Transducer)
1.6.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
เกจวัดความดันนิยมใช้ มากที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะเป็ นแบบที่ มีโครงสร้างง่าย ราคาถูก วัดความดันได้ถึง
ย่านสู ง ๆ ความเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับราคา สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 3 แบบ คือ แบบบูร์ดอง แบบเบลโลว์ และ
แบบไดอะแฟรม

รู ปที่ 1.6-1 เกจวัดความดันแบบต่างๆ
(ซ้าย:บูร์ดอง, กลาง:ไดอะแฟรม, ขวา:เบลโลว์)
1.6.2 ทรานสดิวเซอร์ ความดัน (Pressure Transducer)
การทํางานของทรานสดิวเซอร์ ความดันจะขึ้นอยูก่ บั ความดันของไดอะแฟรม ซึ่ งจะมีผลต่อเครื่ องกําเนิ ดความถี่
แบบผลึ กควอตซ์ การเปลี่ ย นแปลงความถี่ ข องเครื่ องกําเนิ ด ความถี่ จะเป็ นไปตามความดัน ที่ เข้าอุ ป กรณ์
อุปกรณ์ประเภทนี้ มีขนาดกะทัดรัด คงทน และราคาไม่ สูง เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งภายนอกท่อของก๊าซ หรื อไอ
นํ้า โดยปกติจะมีค่าความผิดพลาด 0.01% โดยมีอายุการใช้งานนานหลายสิ บปี
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รู ปที่ 1.6-2 ทรานสดิวเซอร์ความดัน
1.7 เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่ าง (pH Meter)
สภาพความเป็ นกรด-ด่าง วัดโดยการบอกระดับ pH ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 14 นํ้าที่ดี ควรมีสภาพเป็ นกลาง คือ มี pH
เท่ ากับ หรื อ ใกล้เคี ยง 7 สามารถใช้ประโยชน์ เพื่ อการอุ ปโภคบริ โภค และเพื่ อการเกษตร อุ ต สาหกรรมได้
องค์การอนามัยโลก กําหนดว่า แม่น้ าํ ลําคลองใดๆ ที่ตอ้ งการใช้เป็ นแหล่งนํ้าดิบ เพื่อผลิตนํ้าประปา เพื่อเป็ นนํ้า
ดื่ม และนํ้าใช้ แหล่งนํ้านั้นควรมีค่า pH อยู่ในช่ วง 5-9 ถ้านํ้ามีสภาพเป็ นกรด ค่า pH จะลดลง เช่ น 1 ถึง 4 เป็ น
ต้น ส่ วนนํ้าที่เป็ นด่าง มีค่า pH สู งกว่า 7 ซึ่ งอาจเป็ น 10 ถึง 13 เป็ นต้น นํ้าในแม่น้ าํ ลําคลองมีสภาพเป็ นกรด-ด่าง
มากเกินไป ส่ วนใหญ่เกิดจากแม่น้ าํ ลําคลองนั้นๆ ปนเปื้ อนด้วยนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

รู ปที่ 1.7-1 เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่าง
1.8 เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้ าของนํา้ (Conductivity Meter)
เครื่ องมือวัดค่าการนําไฟฟ้ าของนํ้า โดยใช้ข้ วั ไฟฟ้ าโลหะ 2 ขั้วแยกกัน โดยมีระยะห่ างคงที่ ซึ่ งออกแบบให้ใช้
มือถือได้และใช้กบั แบตเตอรี่ โดยไม่ตอ้ งใช้สายไฟ หลักการของเครื่ องมือใช้การชดเชยค่าการนําไฟฟ้าอัตโนมัติ
โดยสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้า ค่าที่วดั ได้ควรอยู่ในช่วง 0-1990 ไมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร
(µs/cm) โดยเครื่ องมือนี้ควรจะมีการตั้งค่ามาตรฐานโดยใช้สารละลายมาตรฐาน
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ค่าการนําไฟฟ้ าจะถูกใช้เป็ นเครื่ องมือวัดเพื่ อประมาณความเข้มข้นของของแข็งที่ ละลายในนํ้าความสัมพันธ์
ระหว่างค่าการนําไฟฟ้า และค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายอยูใ่ นนํ้า (Total Dissolved Solids, TDS) เป็ นดังนี้ TDS
(ppm) = Conductivity (µs/cm) × 0.7

รู ปที่ 1.8-1 เครื่ องมือวัดสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า
1.9 เครื่ องมือวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer)
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า หรื อเตาเชื้ อเพลิงจะสามารถวัดได้จากการตรวจวัดส่ วนประกอบของ
ก๊าซที่ปล่อยทิ้งออกทางปล่อง ปริ มาณ O2 CO หรื อ CO2 ในก๊าซ และอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยทิ้ง จะใช้ในการ
คํานวณการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่อง และประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเตาเชื้อเพลิง เครื่ องมือวัดการเผาไหม้
สมัยใหม่ จะมีโพรบการตรวจวัดที่ วดั ตัวแปรทั้งหมด และสามารถให้ผูใ้ ช้ป้อนคุณสมบัติของเชื้ อเพลิงได้ ซึ่ ง
เครื่ องจะให้ผลการตรวจวัดของก๊าซ และผลการคํานวณประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ออกมาโดยอัตโนมัติ

รู ปที่ 1.9-1 เครื่ องมือวัดประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้

1-20

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

1.10 เครื่ องมือวัดกับดักไอนํ้า
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของ กับดักไอนํ้า เพื่อความปลอดภัยจากปั ญหาค้อนนํ้า ประหยัดต้นทุนการผลิตและ
ประหยัดพลังงาน เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและคุณ ภาพของขบวนการผลิต และลดปั ญหาการเสี ยของกับดักไอนํ้า
(Steam trap) ที่เร็ วกว่าปกติ

รู ปที่ 1.10-1 เครื่ องมือวัด กับดักไอนํ้า
1.11 ความถูกต้ องของค่ าข้ อมูลตรวจวัด
ข้อมูลการใช้พลังงานที่ ถูกต้องแม่นยําช่ วยให้ทราบถึงสถานภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ และ
ช่วยให้การกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
องค์ ประกอบของความถูกต้ องของค่ าข้ อมูลตรวจวัด
1.11.1 ความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าที่ วดั ได้กบั ค่าที่ แท้จริ ง” โดยค่าที่แท้จริ ง หมายถึง “ค่าที่ ถูกต้อง
ของปริ มาณที่กาํ ลังวัด” อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทราบค่าที่แท้จริ งได้
การวัดต้องกระทําอย่างระมัดระวัง กําจัดสาเหตุของความคลาดเคลื่อน และวัดหลายๆ ครั้งเพื่ อนํามาคํานวณ
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงค่าที่แท้จริ งมากที่สุด โดยทัว่ ไปแล้ว เราจะถือว่าค่าที่วดั ได้น้ ีเป็ นค่าที่แท้จริ ง
สาเหตุของความคลาดเคลื่อนสํ าหรับการวัด ได้ แก่
• ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการและวิธีการวัด
• ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่ องมือวัด
• ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วด
ั
สภาพแวดล้อม อุณหภูมิรอบข้าง ความชื้ น การสั่นสะเทือน แรงดันไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ ส่ งผลให้เกิ ด
ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วดั ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพึ่งระมัดระวัง การใช้เครื่ องมือวัดต้องเป็ นไป
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ตามเงื่อนไขที่ กาํ หนดตามมาตรฐานหรื อตามผูผ้ ลิต การใช้เครื่ องวัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ แตกต่างไปจากที่
กําหนดจะส่ งผลให้ค่าวัดที่ได้มีความคลาดเคลื่อนสู ง
ประเภทของความคลาดเคลื่อน
• ความคลาดเคลื่ อนจากระบบ เป็ นความคลาดเคลื่อนที่ เกิ ดจากสาเหตุที่ทาํ ให้ผลการวัดมีความเอนเอียง และ
หากเราทราบสาเหตุน้ นั ก็สามารถชดเชยค่า เพื่อกําจัดความคลาดเคลื่อนนี้ได้ (รู ปที่ 1.0-1)
• ความคลาดเคลื่ อ นโดยบั ง เอิ ญ เป็ นความคลาดเคลื่ อ นที่ เกิ ด จากจากสาเหตุ เล็ก ๆ น้อ ยๆ ผลของความ
คลาดเคลื่อนทําให้ค่าที่วดั ได้มีการแจกแจงดังรู ปที่ 1.10-1 ลักษณะการแจกแจงแบบนี้ เรี ยกว่า การแจกแจง
ปกติ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะแสดงระดับความไม่สมํ่าเสมอด้วย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
• ความผิดพลาด เป็ นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความพลั้งเผลอของผูว้ ด
ั
1.11.2 ความเที่ยงตรงกับพิกดั ความเที่ยงตรง
ความเที่ยงตรงหรื อพิกดั ความเที่ ยงตรงของเครื่ องวัด หมายถึง “ช่วงของความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดที่ ยอมให้มีได้
ตามข้อกําหนดจําเพาะของแต่ละรุ่ นของอุปกรณ์วดั ”
1.11.3 ความไม่ แน่ นอน
ความไม่แน่นอน นิ ยามได้วา่ เป็ น “ค่าคาดการณ์ซ่ ึ งแสดงให้ทราบว่าค่าที่แท้จริ งของปริ มาณที่วดั นั้นอยูใ่ นช่วงใด”
ความไม่แน่ นอนสื่ อถึงความเชื่ อถือได้ของค่าที่ วดั ได้ สาเหตุของความไม่แน่ นอนเกิดจากความคลาดเคลื่อนจาก
ระบบ และความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ อย่างไรก็ตาม โดยมากจะมีสาเหตุมาจากประการหลัง ความไม่แน่นอน
อาจนิยามว่าเป็ น “ช่วงที่มีค่าที่วดั ได้เป็ นศูนย์กลาง และมีความน่าจะเป็ น 95% ที่ค่าที่แท้จริ งจะอยูใ่ นช่วงนั้น”
1.11.4 ช่ วงการวัด (Range, Span, Full Scale)
Range คือ “ช่วงของปริ มาณที่สามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องวัด” โดยผลต่างระหว่างค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของ Range
เรี ยกว่า Span ตัวอย่างเช่ น เมื่ อ Range เท่ ากับ -50°C ถึ ง 200°C แล้ว Span จะเท่ ากับ 250°C สําหรับคําว่า Full
Scale (FS) โดยทัว่ ไปจะมีความหมายเช่นเดียวกับ Span
ความเที่ยงตรงหรื อพิกดั ความเที่ยงตรงนั้น โดยทัว่ ไปจะแสดงเป็ นร้อยละ (%) เทียบกับ Span (หรื อ Full Scale)
แต่บางครั้งก็แสดงเป็ นร้อยละเทียบกับค่าที่วดั ได้ ในกรณี แรก ถ้าเราต้องการระบุความหมายให้ชดั เจน จะระบุว่า
± ( ) % ของ Span หรื อ ± ( ) % FS ส่ วนในกรณี หลังจะระบุวา่ ± ( ) % ของค่าที่อ่านได้ เป็ นต้น
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ค่าที่แท้จริ ง
ค่าเฉลี่ยประชากร
ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง

ค่าที่วดั ได้
residual
ค่าเบี่ยงเบน

ความคลาดเคลื่อน

เอนเอียง
ชดเชย

รู ปที่ 1.11-1 การแจกแจงของค่าที่วดั ได้
1.11.5 การเลือกใช้ เครื่ องมือวัดให้ เหมาะสม
1. ความน่ าเชื่ อถือ - มีความสําคัญโดยเฉพาะกับสถานประกอบการที่พนักงานต้องใช้เครื่ องมือวัดร่ วมกัน
2. ราคา - มีผลต่อการเลือกซื้ อเครื่ องมือวัด อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงความน่าเชื่อถือของเครื่ องวัดด้วย
3. ความถี่ในการใช้ งาน - ถ้าเครื่ องวัดมีการใช้งานน้อยควรพิจารณาเครื่ องที่ราคาตํ่ากว่าและใช้งานง่ายกว่า
4. ค่ าใช้ จ่ายการบํ ารุ งรั ก ษา - ควรมี ค่ าบํารุ งรั กษาตํ่า และต้องแน่ ใจว่าเครื่ องมื อได้รับการสอบเที ยบอย่าง
สมํ่าเสมอ
5. ย่ านการตรวจวัด - ต้องมียา่ นในการวัดที่รองรับการใช้งานทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
6. พกพาสะดวก – มีความสําคัญ เมื่อจําเป็ นต้องมีการนําเครื่ องมือวัดไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ
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1.12 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การจัดการพลังงานอาจไม่ตอ้ งการความแม่นยําของข้อมูลที่ สูงนัก แต่ที่สําคัญมากกว่า คื อ กระบวนการเก็บ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ประเด็นสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
กระบวนการเก็บข้ อมูลที่ถูกต้ อง
1.12.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ใบเสร็ จค่าพลังงานรายเดือนบางประเภทจะมีขอ้ มูลที่ไม่ละเอียดพอที่จะนําไปใช้ในการจัดการพลังงาน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ แม้มีค่าใช้จ่ายตํ่า แต่ความแม่นยําก็นอ้ ยด้วยเช่นกัน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับเครื่ องบันทึกข้อมูล จะให้ความแม่นยําสู งขึ้น และสามารถถ่าย
ข้อมูลที่บนั ทึกไว้ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติท้ งั หมดมีขอ้ ดี คือ ความถี่ของการเก็บข้อมูลสู งขึ้น ความผิดพลาดและ
เวลาการอ่านข้อมูลลดลง แต่ขอ้ เสี ย คือ มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสู ง
1.12.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากเกินไปทําให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสู ง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานได้อย่างครอบคลุม
2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้

1.13 การตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
ขั้นแรกของการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงาน คื อ การตรวจวัดการใช้พลังงาน โดยเริ่ มตั้งแต่แหล่งผลิตพลังงาน
เส้นทางการไหลของพลังงาน จนถึงจุดที่มีการใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานควรดําเนินการสําหรับแต่
ละกระบวนการผลิต หรื อแต่ละเครื่ องจักร เมื่ อตรวจสอบการใช้พลังงานแล้วจะทําให้เราทราบว่าการสู ญเสี ย
พลังงานเกิดขึ้นในขั้นตอนใด และสามารถกําหนดเป้ าหมายเพื่อลดการสู ญเสี ย (เป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงาน)
รวมถึงหามาตรการปรับปรุ งต่อไปได้
ขั้นตอนการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
1.13.1 การติดตั้งเครื่ องวัด
ในโรงงานและอาคาร ข้อมูลที่ ควรตรวจวัดอย่างน้อยที่ สุดให้เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในข้อกําหนดของกฎหมาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เครื่ องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนมีมากมาย เช่น มาตรวัดอัตราไหล
เทอร์ โมมิเตอร์ เกจวัดความดัน เครื่ องวัด O2 ในไอเสี ย โวลต์มิเตอร์ แอมป์ มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฯลฯ ให้ติดตั้งไป
ตามความเหมาะสม
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1.13.2 การตรวจวัดการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ
การตรวจวัดการไหลของพลังงานด้วยเครื่ องวัดทําให้ทราบปริ มาณพลังงานที่ใช้และสู ญเสี ยไปในแต่ละขั้นตอน
ตามกระบวนการผลิตในโรงงานหรื อพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร
1.13.3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างการทํางานกับการใช้ พลังงาน
สภาพการทํางานในแต่ละโรงงานอาจแตกต่างกันไป แม้วา่ จะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุดิบ
ปริ มาณการผลิต คุณภาพที่ตอ้ งการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสภาพการทํางานต่างๆ จะทําให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการใช้
พลังงาน และสามารถค้นพบสภาพการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งได้
1.13.4 การบันทึก เรียบเรียง และสร้ างกราฟข้ อมูลที่วดั ได้
ข้อมูลที่จดั เก็บมาได้ ต้องนํามาเรี ยบเรี ยงและจัดทําเป็ นกราฟหรื อตารางเพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวโน้มของการ
ใช้พลังงานและการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น ในกรณี ที่ขอ้ มูลถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั มีซอฟต์แวร์จาํ นวนมากที่
ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ผลมาก
1.13.5 การควบคุมการใช้ พลังงานต่ อหน่ วย
ในการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานระหว่างสถานประกอบการต่างๆ ที่มีกิจกรรมหรื อผลิตภัณฑ์
ลักษณะเดียวกัน โดยทัว่ ไปจะพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย
• ในกรณี ของโรงงาน การใช้พลังงานต่อหน่วย หมายถึง ปริ มาณพลังงานที่ใช้ไปสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วย และในกรณี ของอาคารจะหมายถึงการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ของอาคาร
• การใช้พลังงานหากพลังงานนั้นคือเชื้อเพลิง เราจะเรี ยกว่า การใช้ เชื้อเพลิงต่ อหน่ วย และหากเป็ นไฟฟ้ า
จะเรี ยกว่า การใช้ พลังงานไฟฟ้ าต่ อหน่ วย
• ในกรณี ที่โรงงานหรื ออาคารมีการใช้ท้ งั พลังงานความร้อนและไฟฟ้า การคํานวณการใช้พลังงานต่อ
หน่ วย จะต้องแปลงพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานปฐมภู มิแล้ว จึ งรวมเข้ากับปริ มาณความร้อน เพื่ อให้ได้ค่า
ผลรวมของการใช้พลังงาน
• การเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานต่อหน่วยระหว่างสถานประกอบการ จะต้องเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
เนื่ องจากประเภทของกิ จการ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลมีผลต่อค่าการใช้พลังงานต่อหน่ วย แต่อย่าง
น้อยที่สุดแต่ละโรงงานหรื ออาคารควรมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงานต่อหน่ วยของตนเอง
อยูเ่ สมอ เช่น เปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยกับเดือนก่อน หรื อปี ก่อน หากการใช้พลังงานต่อหน่วยเพิ่ม
สู งขึ้นอย่างมีนยั ก็ตอ้ งวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทํามาตรการปรับปรุ ง
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. เครื่ องมือที่ใช้ วดั พลังงานด้ านความร้ อน
การตรวจวัดพลังงานด้านความร้อนโดยส่ วนใหญ่เป็ นการวัดตัวแปรพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ดา้ นความร้อน
ซึ่ งประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื้ น อัตราการไหล ความดัน และการเผาไหม้ ตารางข้างล่างแสดงเครื่ องมือที่
ใช้วดั ข้อมูลต่างๆ
ข้ อมูล
เครื่ องมือวัด
อุณหภูมิ
- เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว
- เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
- เทอร์โมคัปเปิ ล
- เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน
- เทอร์มิสเตอร์
- เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี
- กล้องอินฟาเรด
- Bimetallic thermometer
ความชื้นสัมพันธ์
- เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง
- เครื่ องวัดความชื้นสัมพันธ์แบบอิเลคทรอนิกส์
ความเร็ วของของไหล
- เครื่ องวัดความเร็ วของไหล
อัตราการไหล
- เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบ Differential pressure
- เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบ Positive displacement
- มาตรวัดปริ มาณการไหลแบบใบพัด
- มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ
- เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก
- โรตามิเตอร์
ความดัน
- เกจวัดความดัน
- ทรานสดิวเซอร์ความดัน
สภาพความเป็ นกรดด่าง
- เครื่ องวัดสภาพความเป็ นกรดด่าง
สภาพการนําไฟฟ้า
- เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้า
การเผาไหม้
- เครื่ องวัดปริ มาณ O2 CO2 และ CO
นอกเหนื อจากที่ จะต้องทราบว่าจะใช้เครื่ องมื อใดในการจัดเก็บข้อมูลที่ ตอ้ งการ ผูใ้ ช้ควรต้องเข้าใจหลักการ
ทํางานและใช้งานของเครื่ องมือนั้นๆ
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2. สาเหตุของความคลาดเคลื่อน
ความถูกต้องและความเที่ ยงตรงของข้อมูลก็มีส่วนสําคัญยิ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดคลาดเคลื่อนเกินกว่าระดับที่
ยอมรับได้ทาํ ให้การวิเคราะห์ดา้ นพลังงานและอนุรักษ์พลังงานไม่ถูกต้องและสร้างความเสี ยหายได้มาก
ในการตรวจวัดข้อมูล “ความคลาดเคลื่ อน” หมายถึง ค่าที่ ได้จากค่าที่ วดั ได้ลบค่าที่ แท้จริ ง โดย “ค่ าที่แท้ จริ ง”
หมายถึง ค่าที่ถูกต้องของค่าที่วดั สาเหตุของความคลาดเคลื่อน ได้แก่
(1) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการ-วิธีการวัด
(2) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่ องวัด
(3) ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วดั
3. ประเภทของความคลาดเคลื่อนแบ่ งเป็ น
(1) ความคลาดเคลื่อนจากระบบ
(2) ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ
(3) ความผิดพลาด ที่เกิดจากความพลั้งเผลอ
4. ปัจจัยที่ต้องคํานึงในการเลือกใช้ เครื่ องมือวัดให้ เหมาะสมกับงานแต่ ละประเภท ได้ แก่
ความน่าเชื่อถือ ราคา ความถี่ในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายการบํารุ งรักษา ย่านการตรวจวัด และพกพาสะดวก
5. กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลจะต้ องพิจารณาประเด็น
ข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บรวบรวม และ ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตอนที่ 3 บทที่ 1 เครื่ องมือวัดทางความร้ อน
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