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 การทาํงานงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยการใช้
เคร่ืองมือว ัดทางอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อตรวจสอบรูปร่างขนาดของผลิตภัณฑ์ว่า
กระบวนการผลิตได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความถูกตอ้งเท่ียงตรงกบัรูปร่าง ขนาด ตรงกับความตอ้งการของ
ผูผ้ลิตและของลูกคา้    การเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเหมาะสมกบังานจะช่วยใหผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมีมาตรฐาน
ตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และการเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้งกบั
ลกัษณะงานวดัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูท่ี้
ทาํงานเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม ควรมีความรู้เลือกใช้เคร่ืองมือให้ถูกตอ้งกบั
หน่วยวดัปริมาณท่ีตอ้งการทราบค่า 

 ในปัจจุบนัหนงัสือหรือตาํราเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมท่ีมีจาํหน่ายในประเทศ
ไทย ไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ของเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม มีเพียงบางเร่ืองตามท่ีผูแ้ต่งหนงัสือมี
ความถนดัหรือเช่ียวชาญเท่านั้น ดงันั้นตาํราเล่มน้ีจึงมีการแบ่งหมวดหมู่ของเคร่ืองมือโดยยึดตามหลกั
ของหน่วยวดัในระบบเมตริก หรือหน่วย SI (The International System of Units : SI) ซ่ึงเป็นหน่วยวดัท่ี
ปัจจุบนัถือเป็นหน่วยการวดัปริมาณท่ีทัว่โลกยอมรับและใช้ร่วมกัน ภายในตาํราเล่มน้ีแบ่งเน้ือหา
ออกเป็นสามส่วนคือการกล่าวถึงหน่วยวดัท่ีสําคัญท่ีใช้ในวงการอุตสาหกรรมของไทย การแบ่ง
หมวดหมู่ของเคร่ืองมือว ัดตามหน่วยวัดในระบบเมตริก และการแนะนําเคร่ืองมือวดัในงาน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหน่วยวดัในระบบเมตริก 

 การจดัทาํตาํราเล่มน้ีมีจุดประสงค์เพื่อใชส้ําหรับการศึกษาคน้ควา้ด้านการใช้เคร่ืองมือและ
หน่วยวดัในงานอุตสาหกรรมสําหรับบุคคลทัว่ไป และใช้เป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการเรียน       

การสอนในรายวิชา IM11103 เคร่ืองมือและการวดัทางอุตสาหกรรม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
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และสร้างตาํราน้ี ไดเ้ร่ิมทดลองจดัทาํและทดลองใชส้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และพฒันาปรับปรุงเน้ือหา  

ให้มีความทนัสมยัตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีผูแ้ต่งได้รับ ทั้งจากการฝึกอบรมจากสถาบนัมาตรวิทยา
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บทที ่1 

ประวตัแิละหลกัการพืน้ฐานของการวดั 

  

 ในการศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ส่ิงสาํคญัในลาํดบัแรกท่ี
ตอ้งทาํความเขา้ใจคือตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัหน่วยของการวดัและศึกษาก่อนว่าในวงการอุตสาหกรรมของ
ไทยในปัจจุบนันิยมใชห้น่วยการวดัแบบใดบา้ง ซ่ึงในเน้ือหาของบทท่ี 1 จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ 

ประวติัของการวดั  คาํนิยามและความหมายของการวดั หลกัการพื้นฐานของการวดั มาตรวิทยาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบมาตรวิทยา ระบบการวดัแห่งชาติ และระดบัมาตรฐาน  และประเภทของ
เคร่ืองมือวดั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.1  ประวตัิของการวดั 

 ในอดีตกาล พลเมืองในอารยธรรมลุ่มแม่นํ้ าสินธุ (ประมาณ 3000–1500 ปีก่อนคริสตกาล    

ซ่ึงรุ่งเรืองในช่วง 2600–1900 ปีก่อนคริสตกาล) ไดพ้ฒันาระบบมาตรฐานการวดัอยา่งชาญฉลาดโดยใช ้ 

ตุม้นํ้ าหนกัและมาตรวดั ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากแหล่งโบราณคดีในแถบลุ่มแม่นํ้ าสินธุ มาตรฐาน
ทางเทคนิคน้ีทาํใหเ้กิดเคร่ืองมือเกจท่ีสามารถใชง้านไดก้บัการวดัเชิงมุมและการวดัสาํหรับการก่อสร้าง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การเทียบมาตรฐาน (Calibration) ก็สามารถพบไดใ้นอุปกรณ์การวดัพร้อมกบั
ส่วนประกอบยอ่ยของอุปกรณ์บางช้ิน 

 ระบบการวดัแรกสุดท่ีใชตุ้ม้นํ้ าหนกัและมาตรวดัเท่าท่ีทราบทั้งหมด ดูเหมือนว่าถูกสร้างข้ึน
ในบางยคุสมยัระหว่างสหัสวรรษท่ี 4–3 ก่อนคริสตกาล ในช่วงท่ีมีอารยธรรมอียิปตโ์บราณ เมโสโปเต
เมียและลุ่มแม่นํ้ าสินธุ และบางทีอาจมีเอลาม (ในอิหร่าน) ดว้ย ส่ิงท่ีน่าประหลาดใจท่ีสุดระหว่างระบบ  

การวัดโบราณเหล่าน้ีคือระบบของอารยธรรมลุ่มแม่นํ้ าสินธุ พลเมืองของอารยธรรมน้ีได้รักษา        

ความเท่ียงตรงของการวดัความยาว มวล และเวลาไวไ้ดอ้ย่างยอดเยี่ยม การวดัของพวกเขาแม่นยาํมาก
แมว้่าจะเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด คือเคร่ืองหมายขนาด 1.704 มิลลิเมตรบนเถาวลัยท่ี์มีสเกลซ่ึงคน้พบ       

ในเมืองลอทลั (Lothal) เป็นหน่วยวดัท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีบนัทึกไดใ้นในยคุสาํริด (Baber and Zaheer, 1996) 

 ในสมยันั้นใชร้ะบบเลขฐานสิบ วิศวกรชาวหรัปปาใช้การแบ่งหน่วยวดัดว้ยฐานสิบในทุก
จุดประสงค ์รวมทั้งการวดัมวลดว้ยตุม้นํ้ าหนกัทรงหกหนา้ ตุม้นํ้ าหนกัจะมีพื้นฐานในหน่วย 0.05, 0.1, 

0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, และ 500 โดยท่ีหน่ึงหน่วยหนกัประมาณ 28 กรัม คลา้ยกบัหน่วย
ออนซ์ขององักฤษหรืออุนเซีย (Uncia) ของโรมนั สาํหรับวตัถุท่ีเลก็กว่าก็ใชอ้ตัราส่วนขา้งตน้ แต่หน่ึง
หน่วยหนกัประมาณ 0.871 กรัม 
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 ระบบการวดัอ่ืนใชส่้วนต่างๆ ของร่างกายหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัตามธรรมชาติเป็นเคร่ืองมือ
ในการวดั ชาวบาบิโลนและชาวอียปิตย์คุโบราณรวมทั้งคมัภีร์ไบเบิลไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การวดัความยาว
ใชข้อ้ศอก มือ หรือน้ิวมือมาตั้งแต่แรก ดงัภาพท่ี 1.1 และในเวลาเดียวกนัก็ใชร้ะยะเวลาโคจรของ          

ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และเทหวตัถุบนทอ้งฟ้าอ่ืนๆ และเม่ือตอ้งการเปรียบเทียบความจุของภาชนะ เช่น
นํ้ าเตา้เคร่ืองป้ันดินเผา หรืออ่างโลหะ พวกเขาจะใส่เมลด็พืชเขา้ไปเพื่อวดัปริมาตร เม่ือการชัง่นํ้ าหนกัมี
ความหมาย เมล็ดพืชหรือก้อนหินท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือก็จะกลายเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างเช่นหน่วย
กะรัต (Carat) ท่ีใชช้ัง่นํ้ าหนกัอญัมณี มีท่ีมาจากเมลด็ของตน้แคร็อบ (Carob) (Baber and Zaheer, 1996) 

 

 

 

ภาพที ่1.1  การใชร่้างกายเป็นส่วนหน่ึงในการเทียบการวดั 

(ท่ีมา :  http://th.wikipedia.org/wiki/การวดั) 
 

1.2  คาํนิยามและความหมายของการวดั 

 ในทางวิทยาศาสตร์ การวดั คือกระบวนการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขนาดของปริมาณอนัหน่ึง เช่น
ความยาวหรือมวล และเก่ียวขอ้งกบัหน่วยวดั เช่นเมตรหรือกิโลกรัม คาํน้ียงัอาจหมายถึงผลลพัธ์ท่ีได้
หลงัจากกระบวนการดงักล่าว ผลของการวดัส่ิงหน่ึงสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัผลของการวดัส่ิงอ่ืน
ไดเ้ม่ือใชห้น่วยวดัเดียวกนั การวดัและหน่วยวดัเป็นเคร่ืองมือแรกเร่ิมชนิดหน่ึงท่ีคิดคน้โดยมนุษย ์สงัคม
พื้นฐานตอ้งการใชก้ารวดัในงานหลายอย่างเช่น การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีถูกตอ้งตามขนาดและรูปร่าง 

การตดัเยบ็เคร่ืองนุ่งห่ม การเจรจาต่อรองเพ่ือคา้ขายอาหารหรือวตัถุดิบอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 

         ในทางมาตรวิทยา การวดัคือปฏิบติัการทั้งปวงท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการตดัสินค่าของปริมาณ  

(Set of Operations having the Object of Determining a Value of a Quantity : VIM 2.1) ผลลพัธ์ของ     

การวดัจะแบ่งเป็นสองส่วนคือค่าท่ีวดัไดพ้ร้อมความไม่แน่นอนของค่าท่ีวดัได ้และอีกส่วนคือหน่วยวดั 

(อจัฉรา เจริญสุข และ สิวินีย ์สวสัด์ิอารี, 2556) 
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  ดงันั้นสรุปไดว้า่การวดัคือกระบวนการ การปฏิบติัการต่าง ๆ เพื่อตดัสินหรือใหไ้ดม้าซ่ึงขนาด
ค่าของปริมาณ โดยท่ีผลลพัธ์ของการวดัจะไดค่้าออกมาเป็นสองส่วนคือส่วนของค่าปริมาณท่ีวดัไดซ่ึ้งมี
ค่าความไม่นอนรวมอยูด่ว้ยและส่วนท่ีสองคือหน่วยวดั 

 

1.3  หลกัการพืน้ฐานของการวดั 

 การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การวดัต่างๆ ในอุตสาหกรรมนั้น ส่ิงแรกท่ีควรรู้และทาํความ
เขา้ใจ คือหลกัการอ่านค่าจากสเกลและการแปลงหน่วยตามระบบหน่วยการวดัสากล ซ่ึงผูใ้ชเ้คร่ืองมือ
ควรมีความรู้ในเร่ืองหน่วยของการวดัใน 3 ระบบคือหน่วยการวดัระบบเมตริก (ระบบ SI)  หน่วยการวดั
ระบบองักฤษ และมาตรฐานหน่วยมาตรวดัไทย ซ่ึงเป็นระบบหน่วยวดัท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทย 

         1.3.1  หน่วยการวดัระบบเมตริก  

               หรือหน่วยฐานระบบ SI (The International System of Units : SI) ซ่ึงตวัยอ่ SI แต่เดิม
ยอ่มาจากภาษาฝร่ังเศสคาํวา่ Système International d'Unités ดงันั้นจึงยอ่ดว้ยตวั S ก่อนตวั I และยดึถือ
ใชต้วัยอ่น้ีมาโดยตลอด  แมจ้ะมีคาํเป็นภาษาองักฤษเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในระดบันานาชาติแลว้กต็าม 

ระบบ SI เป็นระบบการวดัปริมาณต่างๆ และใชเ้ป็นระบบมาตรฐานระหวา่งชาติ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การประชุมทัว่ไปวา่ดว้ยการชัง่ ตวง วดั  ( General Conference on Weights and Measures : CGPM) ซ่ึง 

CGPM น้ีกย็อ่มาจากภาษาฝร่ังเศสคาํวา่ Conférence Générale des Poids et Mesures ดงันั้นตวัยอ่จึง
เป็นไปตามภาษาฝร่ังเศสคลา้ยกบัการยอ่ SI การประชุมของ CGPM จดัข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้
ระบบการวดัท่ีใชอ้ยา่งเป็นสากลเหมือนกนั เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัของนานาชาติข้ึน ซ่ึงผลของการ
ประชุมไดข้อ้สรุปการใชร้ะบบการวดัปริมาณดงัตารางท่ี 1.1 

 

ตารางที ่1.1  หน่วยฐานในระบบ SI 

ลาํดบัที่ ปริมาณ  

(Quantity) 

หน่วยฐาน  

(Base Unit) 

สัญลกัษณ์  

(Symbol) 

1 ความยาว (Length) เมตร (Metre) m 

2 มวล (Mass) กิโลกรัม (Kilogram) kg 

3 เวลา (Time) วนิาที (Second) s 

4 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) แอมแปร์ (Ampere) A 

5 อุณหภมิูอุณหพลวตั (Thermodynamic Temperture) เคลวนิ (Kelvin) K 

6 ปริมาณสาร (Amount of Substance) โมล  (Mole) mol 

7 ความเขม้ของการส่องสวา่ง (Luminous Intensity) แคนเดลา (Candela) cd 
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                         1.3.1.1  หน่วยอนุพนัธ์ระบบ SI 

                            หน่วยอนุพนัธ์เป็นหน่วยวดัปริมาณค่าต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการนาํหน่วยฐาน
ในระบบ SI และหน่วยเสริมมาสัมพนัธ์กนัทางคณิตศาสตร์ เช่นหน่วยวดัของความเร็ว ไดม้าจากผลคูณ
ของหน่วยระยะทาง (m) กบัเวลา (s) ซ่ึงจะไดเ้ท่ากบั m.s

-1 หรือ m/s เน่ืองจากหน่วยอนุพนัธ์มีจาํนวน
มาก ดงันั้นการตั้งช่ือของหน่วยอาจจะนาํมาจากซ่ือของบุคคลสาํคญัๆ หรือกาํหนดเป็นสัญลกัษณ์ใหม่
ข้ึนแทนโดย ใชอ้กัษรในภาษาองักฤษ ดงัตารางท่ี 1.2 

 

ตารางที ่1.2  ตวัอยา่งของหน่วยอนุพนัธ์ระบบ SI ท่ีแสดงในรูปแบบหน่วยฐานในระบบ SI 

ปริมาณ ช่ือหน่วย สัญลกัษณ์ สมการ การกระจายในเทอม 

ของหน่วยพืน้ฐาน 

อตัราเร่ง เมตรต่อวนิาทีกาํลงัสอง m/s
2
 m/s

2
 m/s

2
 

พ้ืนท่ี ตารางเมตร m
2
 m

2
 m

2
 

ความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร kg/m
3
 kg/m

3
 kg/m

3
 

พลงังานหรืองาน จูลล ์ J N.m 
Kg.m2

sec2
 

แรง นิวตนั N 
Kg.m

sec2
 

Kg.m

sec2
 

โมเมนต ์ นิวตนั-เมตร N.m N.m 
Kg.m2

sec2
 

โมเมนตค์วามเฉ่ือยของพื้นท่ี  m
4
 m

4
 m

4
 

กาํลงังาน วตัต ์ W J/s 
Kg.m

sec3
 

ความกดดนัและความเคน้ ปาสคาล Pa N/m
2
 N.m

-2
 

ความถ่ีของการหมุน รอบ/วนิาที รอบ/วนิาที s
-1

 s
-1

 

อุณหภมิู องศาเซลเซียส  ºC ºC ºC = 273 K 

แรงบิด นิวตนั-เมตร N.m N.m 
Kg.m2

sec2
 

ความเร็ว เมตร/วนิาที m/s m/s m.s
-1

 

ปริมาตร ลกูบาศกเ์มตร m
3
 m

3
 m

3
 

ความเร็วเชิงมุม เรเดียน/วนิาที rad/s rad/s s
-1

 

ความเร่งเชิงมุม เรเดียน/วนิาทีกาํลงัสอง rad/s
2
 rad/s

2
 s

-2
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                           1.3.1.2  สญัลกัษณ์คาํนาํหนา้หน่วย 

                             หน่วยในระบบ SI อาจทาํให้มีขนาดใหญ่ข้ึนหรือเลก็ลงไดโ้ดยใชค้าํนาํหนา้
หน่วยหรือคาํอุปสรรคเช่ือมเขา้กบัหน่วย SI เพื่อเป็นตวัคูณสาํหรับเปล่ียนขนาดดว้ยคาํนาํหนา้หน่วย  

การใชค้าํนาํหนา้หน่วยมีจุดประสงคเ์พื่อใหก้ารแสดงปริมาณมีความกระชบัมากข้ึน สญัลกัษณ์เหล่าน้ีจะ
เขา้ไปคูณกบัหน่วย เช่น ระยะทาง 3,500,000 เมตร สามารถถูกแสดงในรูปท่ีสั้นกว่าเป็น 3.5 เมกะเมตร 

(3.5 Mm) เป็นตน้ และ CGPM ไดย้อมรับและนาํอนุกรมของคาํนาํหนา้หน่วยและสัญลกัษณ์คาํนาํหนา้
หน่วยมาใช ้ดงัตารางท่ี 1.3 

 

ตารางที ่1.3  คาํอุปสรรคหรือคาํนาํหนา้หน่วย SI (SI Prefix) 

ตวัประกอบ 

(Factor) 

ช่ือคาํนําหน้าหน่วย 
(Prefix Name) 

สัญลกัษณ์ 

(Symbol) 

ตวัประกอบ 

(Factor) 

ช่ือคาํนําหน้าหน่วย 
(Prefix Name) 

สัญลกัษณ์ 

(Symbol) 

10
1
 เดคะ (deca) da 10

-1
 เดซิ (deci) d 

10
2
 เฮกโต (hecto) h 10

-2
 เซนติ (centi) c 

10
3
 กิโล (kilo) k 10

-3
 มิลลิ (milli) m 

10
6
 เมกะ (mega) M 10

-6
 ไมโคร (micro) μ 

10
9
 จิกะ (giga) G 10

-9
 นาโน (nano) n 

10
12

 เทระ (tera) T 10
-12

 พิโก (pico) p 

10
15

 เพตะ (peta) P 10
-15

 เฟมโต (femto) f 

10
18

 เอกซะ (exa) E 10
-18

 อตัโต (atto) a 

10
21

 เซตตะ (zetta) Z 10
-21

 เซปโต (zepto) z 

10
24

 ยอตตะ (yotta) Y 10
-24

 ยอกโต (yocto) y 

 

                           1.3.1.3  วิธีการแปลงหน่วย 

                             ในการศึกษาเร่ืองของหน่วยการวดันั้นส่ิงท่ีพบอยู่บ่อยคร้ังคือการนาํหน่วย
สองหน่วยมาคาํนวณเพื่อรวมเป็นค่าเดียวกนั ยกตวัอยา่ง เช่น นาํความยาว 5 km รวมกบัความยาว 30 cm  

เป็นตน้ วิธีคาํนวณเพ่ือรวมค่าสองค่าซ่ึงคาํนาํหน้าหน่วยต่างกนันั้นให้แปลงคาํนาํหน้าหน่วยให้เป็น     

คาํนาํหนา้เดียวกนัก่อนท่ีจะรวมกนั ยกตวัอยา่งวิธีคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

                          ตวัอยา่ง  ตอ้งการแปลงหน่วยจาก  30 cm ใหอ้ยูใ่นรูปแบบหน่วย  km         

(30 เซนติเมตรเท่ากบัก่ีกิโลเมตร) 

               Xkmcm 30     (ใหใ้ชต้วัแปร X แทนค่าท่ีอยากรู้คาํตอบ) 

               mXm
32

101030    (แทนค่าคาํนาํหนา้หน่วย เช่น c คือเซนติ เท่ากบั    

  
2

10
 ) 
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               X
m

m


 

3

2

10

1030
  (ยา้ย m

3
10 ไปหารอีกดา้นซ่ึงจะเหลือแต่ X ท่ีตอ้งการรู้ค่า) 

                X  32
101030     (ยา้ย m

3
10 ข้ึนดา้นบน ใหเ้ปล่ียนค่าบวกเป็นลบ      

              ท่ีเลขช้ีกาํลงั) 

                
5

1030
X   (ใชก้ฎเลขยกกาํลงัฐานเหมือนกนันาํเลขช้ีกาํลงัรวมกนั) 

                 X  =  0.0003 

                 ดงันั้น  30 cm = 0.0003 km 

                            จากตวัอยา่งวิธีนาํความยาว 5 km รวมกบัความยาว 30 cm คาํตอบท่ีไดคื้อ
การนาํ 5 km รวมกบั 0.0003 km   ดงันั้นคาํตอบเท่ากบั 5.0003 km   ซ่ึงใชห้ลกัการน้ีคาํนวณและแปลง
ค่าคาํนาํหนา้หน่วย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเร่ืองหน่วยการวดัต่อไป 

                           1.3.1.4  การเปรียบเทียบมาตรฐานหน่วยวดัระบบเมตริก (SI) 

                             หน่วยวดัในระบบเมตริกกาํเนิดจากนิยามของหน่วย SI เป็นท่ีนิยมใชใ้นการ
วดัในแทบทุกประเภทของการวดั เช่น ความยาวได้แก่ เมตร เดซิเมตร  เซนติเมตร มิลลิเมตร และ
กิโลเมตร เป็นตน้ ซ่ึงค่าเปล่ียนแปลงไปตามคาํนาํหน้าหน่วยหรือคาํอุปสรรคท่ีนาํมาเติมลงนาํหน้า
หน่วยเมตร โดยสามารถเปรียบเทียบค่าไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  หน่วยวดัความยาว 

     1 กิโลเมตร (km) =  1,000 เมตร (m) 

     1 เมตร (m)  =  100 เซนติเมตร (cm) 

     100 เซนติเมตร (cm) =  10 เดซิเมตร(dm) 

     1 เดซิเมตร (dm)  =  100 มิลลิเมตร (mm) 

  หากนาํทุกค่ามาเปรียบเทียบกนัแลว้จะไดค่้าดงัแสดงต่อไปน้ี 

     0.001 km   =   1 m   =  10 dm  =  100 cm  =  1,000 mm 

   หน่วยวดัมวล 

     1 กรัม (g)                     =            1,000 มิลลิกรัม (mg) 

     1 กิโลกรัม (kg)            =            1,000 กรัม (g) 

     1 ตนั (ton)            =            1,000 กิโลกรัม (kg) 

   หน่วยวดัเวลา 

     1 ชัว่โมง (hr)  =  60 นาที (min) 

     1 นาที (min)  =  60 วินาที (sec) 

   หน่วยวดัปริมาตร 

     1 ลบ. ซม.                  =            1,000 ลบ. มม. 
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     1 ลบ. ม.                    =            1,000,000 ลบ. ซม. 

                   1 ลบ. ซม.                  =            1 มล. 

                   1 ลิตร                       =            1,000 ลบ. ซม. 

                   1 ลิตร                        =            1,000 มล. 

                   1,000 ลิตร                =            1 ลบ. ม. 

         1.3.2  หน่วยการวดัระบบองักฤษ 

                           หน่วยวดัความยาวระบบองักฤษท่ีนิยมและพบเห็นการใชบ่้อยคร้ัง ไดแ้ก่ ไมล ์(mile)  

หลา (lb) ฟุต (ft) และน้ิว (in) สาํหรับการวดัระยะ และปอนดส์าํหรับการวดันํ้าหนกั ซ่ึงแสดงการ
เปรียบเทียบ ค่าไดด้งัน้ี 

     12 น้ิว (in)  = 1 ฟุต (ft) 

     3 ฟุต (ft)  = 1 หลา (lb) 

     1,760 หลา (lb) = 1 ไมล ์(mile) 

   การเปรียบเทียบหน่วยวดัความยาวระบบองักฤษเขา้กบัระบบเมตริก 

        1 น้ิว (in)  = 2.54 เซนติเมตร (cm) 

        1 หลา (lb)  = 0.9144 เมตร (m) หรือ 91.44 เซนติเมตร (cm) 

        1 ไมล ์(mile)  = 1.6093 กิโลเมตร (km) 

    การวดัปริมาตรในระบบองักฤษ 

        3 ชอ้นชา                   =           1 ชอ้นโตะ๊ 

                     16 ชอ้นโตะ๊               =           1 ถว้ยตวง 

                     1 ถว้ยตวง                  =           8 ออนซ์ 

    การเปรียบเทียบหน่วยวดัปริมาตรระบบองักฤษกบัระบบเมตริก 

        1 ชอ้นชา                     =           5 ลบ. ซม. 

                      1 ถว้ยตวง                  =           240 ลบ. ซม. 

                      1 ชอ้นโตะ๊                =           15 ลบ.ซม. 

                      1 ออนซ์                     =           30 ลบ.ซม. 

    การเปรียบเทียบหน่วยวดัมวลระบบองักฤษกบัระบบเมตริก 

        1 กิโลกรัม                   =           2.2046 ปอนด ์

                      1 ปอนด ์                    =           0.4536  กิโลกรัม 

        1 ออนซ์  = 28.3415 กรัม 
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         1.3.3  มาตรฐานหน่วยมาตรวดัไทย 

                          หน่วยวดัความยาวท่ีนิยมใชต้ามมาตรวดัไทย ไดแ้ก่ หุน  น้ิว  คืบ  ศอก  วา  เสน้ เป็นตน้
โดยเฉพาะในงานช่างอุตสาหกรรมไทยนิยมวดัความยาวเป็นหุน เช่น ตะปูขนาด 3 หุน ดอกสวา่นขนาด 

2 หุน  เป็นตน้ สามารถเปรียบเทียบค่าดงักล่าวกบัหน่วยวดัในระบบอ่ืนไดด้งัน้ี 

     8 หุน    = 1 น้ิว  ( 1 น้ิว เท่ากบั 25.4 มิลลิเมตร  

                            ดงันั้น 1 หุน เท่ากบั 3.175 มิลลิเมตร) 

     12 น้ิว    = 1 คืบ 

       2 คืบ    = 1 ศอก 

   4 ศอก   = 1 วา    (1 วา เท่ากบั 2 เมตร) 

       20 วา    = 1 เสน้ 

       400 เสน้   = 1 โยชน ์

   การเปรียบเทียบหน่วยการตวงไทยกบัระบบเมตริก 

       ขา้วสาร 1 ถงั              =           15  กิโลกรัม 

                     ขา้วสาร 1 กระสอบ   =           100 กิโลกรัม 

                     1 แกลลอน                 =           4.5 ลิตร 

   การเปรียบเทียบมาตรวดัพื้นท่ีไทยกบัระบบเมตริก 

       1 ตารางวา   = 4 ตารางเมตร 

       1 งาน   = 100 ตารางวา (หรือ 400 ตารางเมตร) 

       1 ไร่      =  4 งาน (หรือ 1,600 ตารางเมตร) 

   มาตราชัง่ตวงวดัอ่ืนๆ ท่ีควรรู้ 

                      1 กรุุส   =  12 โหล                          

                      1 โหล   =  12 ช้ิน 

        นํ้า 1 แกลลอน     =  10 ปอนด ์

        นํ้า 1 ลูกบาศกฟ์ุต หนกั     =  62.3 ปอนด ์

        นํ้า 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร หนกั =  1 กรัม 

        นํ้า 1 ลิตร     =  1 กิโลกรัม  

   มาตราตวงของไทย 

        1 เกวยีน   =  2 บั้น (100 ถงั) 

        1 บั้น   =  50 ถงั 

        1 ถงั    =  20 ลิตร 

        1 ลิตร  =  1,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
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        1 แกลลอน =  45.6 ลิตร 

    การวดัพื้นท่ี 

                    4,840  ตารางหรา =  1 เอเคอร์ 

             1  เอเคอร์ =  2.5 ไร่ 

                     2.471  เอเคอร์ =  1 เฮกตาร์ 

    มาตราวดัพื้นท่ีของไทย 

                    100 ตารางวา =  1 งาน 

        4 งาน =  1 ไร่ (คือตารางเสน้)   

            เทียบมาตราวดัระยะ เมตริก มาตราองักฤษ และไทย 

       1 เมตร =  2 ศอก 

       1 กิโลเมตร =  25 เสน้ (1,000 เมตร) 

       1 ไมล ์ =  40 เสน้ 

       1 ไมล ์ =  1760 หลา 

       1 หลา =  3 ฟุต 

   มาตราวดัความยาวไทยเทียบเมตริก 

       1  คืบ  =  25 เซนติเมตร 

       1  ศอก =  50 เซนติเมตร 

       1 วา  =  2 เมตร 

       1  เสน้ =  40 เมตร 

       25  เสน้ =  1 กิโลเมตร 

       1  โยชน ์ =  16 กิโลเมตร 

   มาตราวดัเน้ือท่ีไทยเทียบมาตราเมตริก 

       1  ไร่  =  1,600 ตารางเมตร 

       1  งาน =  400 ตารางเมตร 

       1  ตารางวา =  4 ตารางเมตร 

   มาตราตวงไทยเทียบเมตริก 

        1  ทะนานหลวง =  1 ลิตร 

        1  สดัหลวง =  20 ลิตร 

        1  บั้นหลวง =  1,000 ลิตร 

        1  เกวยีนหลวง =  2,000 ลิตร 
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   มาตรานํ้าหนกัไทยเทียบเมตริก 

       1  สลึง =  3.75 กรัม 

       1  บาท =  15 กรัม 

       1  ชัง่  =  1.2 กิโลกรัม 

       1  หาบ =  60 กรัม 

    มาตราชัง่เพชรพลอย 

       1  กะรัต =  20 เซนติกรัม หรือ 200 มิลลิกรัม  

   เทียบมาตราเบด็เสร็จ 

       1  เสน้ =  40 เมตร 

       1  โยชน ์ =  16 กิโลเมตร 

       1  กิโลเมตร =  25 เสน้ 

       1  ไมล ์ =  40 เสน้ 

       1  ไมล ์ =  1.6 กิโลเมตร 

       1  หลา =  91.5 เซนติเมตร (โดยประมาณ) 

       1  ฟุต  =  30.5 เซนติเมตร (โดยประมาณ) 

       1  เมตร =  39.3 น้ิว 

   มาตราชัง่นํ้ าหนกัเมตริกเทียบไทย 

       15  กรัม =  1 บาท 

       600 กรัม =  1 ชัง่หลวง 

       60  กิโลกรัม =  1 หาบหลวง 

 

1.4  มาตรวทิยาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบมาตรวทิยา 
  มาตรวิทยา หมายถึงศาสตร์แห่งการวดั หรือวิชาท่ีว่าดว้ยเร่ืองของการวดั เป็นการวดัท่ีรวมเอา
ทั้งทฤษฎีและทุกมิติของการปฏิบติัมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถวดัได้อย่างถูกตอ้งเท่ียงตรงตาม
ตอ้งการ และสามารถรายงานผลการวดัได ้โดยการรายงานนั้นไดร้วมเอาการประเมินความไม่แน่นอน
ของการวดัไวด้ว้ย (อจัฉรา เจริญสุข และ สิวินีย ์สวสัด์ิอารี, 2556) โดยมีโครงสร้างของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบมาตรวิทยาในระดบัสากลดงัภาพท่ี 1.2 



11 

 

 

ภาพที ่1.2  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบมาตรวิทยาในระดบัสากล 

 

 โดยท่ีแต่ละหน่วยงานมีความสาํคญัดงัน้ี 

 สาํนกังานชัง่ตวงระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures : BIPM) 

ซ่ึง BIPM ยอ่มาจากภาษาฝร่ังเศสคาํว่า Bureau International des poids et Mesures ก่อนท่ีจะมีการแปร
เป็นภาษาองักฤษแต่ยงัยดึตวัยอ่เดิม  หนา้ท่ีหลกัคือ การสถาปนาและเกบ็รักษาหน่วยวดัสากล (SI Unit)  

 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบติัการ (International 

Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC)  หนา้ท่ีหลกัคือการพฒันาในเร่ืองของการปฏิบติัและ
วิธีดาํเนินการในการรับรองหอ้งปฏิบติัการ 

 องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (International Organisation for Standardisation 

: ISO) องคก์ารไดเ้ลือกใช ้ISO เป็นอกัษรยอ่โดยยมืมาจากคาํในภาษากรีก ἴσος (isos แปลว่า เท่ากนั)

หนา้ท่ีหลกัขององคก์ารน้ีคือกาํกบัดูแลและออกมาตรฐานต่างๆ  

 ในประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อกาํหนดมาตรฐานแห่งชาติ เก่ียวกบัหน่วยการวดั
ปริมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวสัดุอา้งอิงท่ีใชใ้นการวดัปริมาณและการเช่ือมโยงการรักษามาตรฐาน
การวดักับหน่วยงานในระดับนานาชาติ คือ “สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ” (National Institute                

of Metrology Thailand : NIMT) สถานท่ีตั้งอยูท่ี่ ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

โดยมี "พระราชบญัญติัพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2540" เป็นกฎหมายท่ีไดรั้บการรับรองใน
การทาํงานหลกัๆ เน้ือหาในพระราชบญัญติัในเบ้ืองตน้ไดแ้ก่การกาํหนดคณะกรรมการการทาํงาน การ
กาํหนดความหมายของคาํต่างๆ เช่น "มาตรฐานแห่งชาติ" หมายความว่า มาตรฐานของระบบเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์  หรือวัสดุอ้างอิงท่ีใช้ในการวัดปริมาณ  ท่ีมีวิธีการเก็บรักษา วิธีการใช้งานตามวิธีการ
มาตรฐานสากล และมีความสอบกลบัไดก้บัมาตรฐานสากล เพื่อใชอ้า้งอิงเป็นมาตรฐานท่ีมีความถูกตอ้ง
สูงสุดของประเทศ 
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   "การวดัปริมาณ" หมายความว่า การวดัปริมาณของหน่วยวดัทางวิทยาศาสตร์ท่ีกาํหนดให้ใช้
เป็นหน่วยวดัสากล เช่น ปริมาณความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความเขม้ของแสง เสียงและ
ปริมาณสาร  

นอกจากน้ีทางสถาบนัยงัไดใ้ห้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการกาํหนดมาตรฐานแห่งชาติ เก่ียวกบัการ
วดัปริมาณแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจนไดเ้ป็นราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123 ตอนพิเศษ 

100 ง  เน้ือหามีดงัน้ี  

1) มาตรฐานแห่งชาติดา้นอุณหภูมิ (Thermodynamic Temperature, T90) 

             1.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นอุณหภูมิ คือ เคลวิน (Kelvin, K) หมายถึงหน่วยของ
อุณหภูมิเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ อุณหภูมิ 1 เคลวิน มีค่าเท่ากบั 1 ใน 273.16 ของอุณหภูมิเทอร์              

โมไดนามิกส์ของจุดสามสถานะของนํ้ าในการใชง้านโดยทัว่ไป ใชห้น่วยการวดัปริมาณดา้นอุณหภูมิ
เป็นองศาเซลเซียส (Degree Celsius, 

0
C) ได ้โดยอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส (t90 /

0
C) มีค่าเท่ากบัอุณหภูมิ

เชิงเทอร์โมไดนามิกส์ (T90 /K) ลบดว้ย 273.15 ดงัสมการ   t90 /
0
C = T90 /K – 273.15โดยนิยามช่วง

อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากบัช่วงอุณหภูมิ 1 เคลวิน 

                      1.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นอุณหภูมิ หมายถึง ค่าอุณหภูมิคงท่ีตามสเกลอุณหภูมิระหว่าง
ประเทศ  ค.ศ. 1990 (International Temperature Scale 1990, ITS 90) ประกอบดว้ยชุดเซลลก์าํเนิด
อุณหภูมิ ณ จุดคงท่ี (Fixed Point Cell) จาํนวน 8 ชุด ดงัน้ี 

                             (1) เซลลจุ์ดสามสถานะของธาตุปรอท (Triple Point of Mercury, T Hg) ในสภาวะ
สมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 234.3156 เคลวิน 

                             (2) เซลลจุ์ดสามสถานะของนํ้ า (Triple Point of Water, T H2O) ในสภาวะสมดุลเชิง
เทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 273.16 เคลวิน 

                (3) เซลลจุ์ดหลอมเหลวของธาตุแกลเลียม (Melting Point of Gallium, M Ga)             

ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 302.9146 เคลวิน 

               (4) เซลลจุ์ดเยอืกแขง็ของธาตุอินเดียม (Freezing Point of Indium, F In) ในสภาวะ
สมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 429.7485 เคลวิน 

               (5) เซลลจุ์ดเยอืกแขง็ของธาตุดีบุก (Freezing Point of Tin, F Sn) ในสภาวะสมดุล      

เชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 505.078 เคลวิน 

               (6) เซลลจุ์ดเยอืกแขง็ของธาตุสังกะสี (Freezing Point of Zinc, F Zn) ในสภาวะสมดุล
เชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 692.677 เคลวิน 

               (7) เซลลจุ์ดเยอืกแขง็ของธาตุอะลูมิเนียม (Freezing Point of Aluminium, F Al)          

ในสภาวะสมดุลเชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 933.473 เคลวิน 
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               (8) เซลลจุ์ดเยอืกแขง็ของธาตุเงิน (Freezing Point of Silver, F Ag) ในสภาวะสมดุล
เชิงเทอร์โมไดนามิกส์ มีค่าอุณหภูมิกาํหนด T90 เป็น 1 234.93 เคลวิน 

 2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นไฟฟ้า (Electricity) 

                      2.1) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (Electric Potential Difference, V) 

                              (1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า คือ โวลต ์(Volt, V)  

ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 1 โวลต ์มีค่าเท่ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่ง 2 จุดของตวันาํไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิด 

ปริมาณกระแสไฟฟ้าคงท่ี 1 แอมแปร์ เม่ือมีความตา้นทานไฟฟ้าระหวา่งจุดทั้งสองเท่ากบั 1 โอห์ม 

                 (2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า คือ ชุดกาํเนิดไฟฟ้ารอยต่อโจเซฟสัน 

(Josephson Junction) วิสยัสามารถ (Capacity) 1 โวลต ์และ 10 โวลต ์

                       2.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า (Electric Resistance, R) 

                 (1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า คือ โอห์ม (Ohm, Ω)  

ความตา้นทานไฟฟ้า 1 โอห์ม มีค่าเท่ากบัความตา้นทานไฟฟ้าระหว่าง 2 จุดของตวัตา้นทานไฟฟ้าท่ีทาํ
ใหเ้กิดปริมาณกระแสไฟฟ้าคงท่ี 1 แอมแปร์ เม่ือมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งจุดทั้งสองเท่ากบั1 โวลต ์

                 (2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า คือ กลุ่มตวัตา้นทานไฟฟ้ามาตรฐาน 

1 โอห์ม ตามท่ีสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติประกาศกาํหนด 

                        2.3) มาตรฐานแห่งชาติดา้นกระแสไฟฟ้า (Electric Current, I) 

                 (1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นกระแสไฟฟ้า คือ แอมแปร์ (Ampere, A) 

กระแสไฟฟ้า  1 แอมแปร์ มีค่าเท่ากบัปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถา้รักษาให้คงท่ีอยูใ่นตวันาํไฟฟ้า      

2 เส้นท่ีมีความยาวอนนัต ์มีพื้นท่ีภาคตดัขวางกลมเลก็มากจนไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง และวางอยูคู่่ขนาน
ห่างกนั 1 เมตรในสุญญากาศแลว้ จะทาํใหเ้กิดแรงระหว่างตวันาํไฟฟ้าทั้งสองเท่ากบั 2 × 10

-7
 นิวตนั

(Newton, N) ต่อความยาว 1 เมตร (Metre, m) 

                 (2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นกระแสไฟฟ้า ไดม้าจากการคาํนวณโดยใชก้ฎของโอห์ม 

(Ohm’s law) คือ อตัราส่วนของค่ามาตรฐานความต่างศกัยไ์ฟฟ้าต่อค่ามาตรฐานความตา้นทานไฟฟ้า 

ตามขอ้ 2.1) และ 2.2) ตามลาํดบั 

 3) มาตรฐานแห่งชาติดา้นเวลา (Time, t) 

                      3.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นเวลา คือ วินาที (Second, s) เวลา 1 วินาทีมีค่า
เท่ากบัระยะเวลาเท่ากบั 9,192,631,770 คาบของการแผรั่งสีท่ีสมนยักบัการเปล่ียนระดบัไฮเพอร์ไฟน์     
2 ระดบัของอะตอมซีเซียม – 133 ในสถานะพ้ืนฐาน 

                      3.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นเวลา คือ นาฬิกาซีเซียม (Cesium Clock) ตามท่ีสถาบนั      

มาตรวิทยาแห่งชาติประกาศกาํหนด 
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 4) มาตรฐานแห่งชาติดา้นมวล (Mass, m) 

                      4.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นมวล คือ กิโลกรัม (Kilogram, kg) มวล 1 กิโลกรัม 

มีค่าเท่ากบัมวลของตุม้นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัมตน้แบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the 

Kilogram) 

                      4.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นมวล คือ ตุม้นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัมตน้แบบ หมายเลข 80 

 5) มาตรฐานแห่งชาติดา้นแรง (Force, F) 

                      5.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นแรง คือ นิวตนั (Newton, N) แรง 1 นิวตนั คือแรงท่ี
กระทาํต่อวตัถุท่ีมีมวล 1 กิโลกรัม ใหมี้ความเร่ง (Acceleration) 1 เมตรต่อวินาทีกาํลงัสอง (Metre per 

Second Squared, m/s
2
) 

                       5.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นแรง คือ กลุ่มเคร่ืองกาํเนิดแรงมาตรฐานแบบนํ้ าหนกัตายตวั
(Deadweight Force Standard Machine, DWM) วิสัยสามารถ1 กิโลนิวตนั (Kilonewton, kN) 10 กิโล    

นิวตนั 100 กิโลนิวตนั และ 500 กิโลนิวตนั 

 6) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความแขง็ (Hardness, H) 

                      6.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความแขง็ คือ ความแขง็ร็อกเวลลส์เกล (Hardness 

Rockwell Scale, HR) และความแขง็วิกเกอรส์สเกล (Hardness Vickers Scale, HV) 

                      6.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความแขง็ คือ เคร่ืองวดัความแขง็ร็อกเวลลร์ะดบัปฐมภูมิพิสัย 

(Range) 20 ถึง 65 ความแขง็ร็อกเวลลส์เกลซี (Hardness Rockwell Scale C, HRC) และเคร่ืองวดัความ
แขง็วิกเกอรส์ระดบัปฐมภูมิ พิสยั 200 ถึง 900 ความแขง็วิกเกอรส์สเกล 

 7) มาตรฐานแห่งชาติดา้นแรงบิด (Torque, T) 

                      7.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นแรงบิด คือ นิวตนัเมตร (Newton.Metre, N.m) 

แรงบิด 1 นิวตนัเมตร คือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ท่ีเกิดจากเวกเตอร์ของรัศมียาว 1 เมตร จากจุดหมุนไปยงัจุด
ท่ีแรงกระทาํคูณกบัเวกเตอร์ของแรง 1 นิวตนั ท่ีกระทาํในแนวตั้งฉากกบัเวกเตอร์ของรัศมี 

                      7.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นแรงบิด คือ เคร่ืองกาํเนิดแรงบิดแบบนํ้ าหนกัตายตวัระดบั 

ปฐมภูมิ (Primary Deadweight Torque Machine) พิสยั 1 ถึง 1,000 นิวตนัเมตร 

 8) มาตรฐานแห่งชาติดา้นอตัราการไหล (Flow Rate, q) 

                      8.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นอตัราการไหล คือ กิโลกรัมต่อวินาที (Kilogram per 

Second, kg/s) และลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที (Cubic Metre per Second, m3/s) อตัราการไหลเชิงมวล         

1 กิโลกรัมต่อวินาที คือ อตัราการไหลของของไหล (Fluid) ท่ีมีมวล 1 กิโลกรัม ไหลผา่นพื้นผวิในเวลา 

1 วินาที อตัราการไหลเชิงปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที คือ อตัราการไหลของของไหลท่ีมีปริมาตร 

1 ลูกบาศกเ์มตร ไหลผา่นพื้นผวิในเวลา 1 วินาที 



15 

 

                      8.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นอตัราการไหล คือ เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้ าแบบลูกสูบ           

(Piston Prover) วิสัยสามารถ 0.00032 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และชุดวดัอตัราการไหลของแก๊สแบบ   

โซนิกนอซเซิล (Sonic Nozzle) และแบบแลมินาร์ (Laminar) วิสัยสามารถ 0.0167 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
วินาที 

 9) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความดนั (Pressure, p) 

                      9.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความดนั คือ พาสคลั (Pascal, Pa) ความดนั            

1 พาสคลัคือ แรง 1 นิวตนั ท่ีกระทาํบนพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (Square Metre, m
2
) 

                      9.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความดนั คือ เคร่ืองวดัความดนัมาตรฐานแบบเพรสเชอร์      

บาลานซ์ (Pressure Balance) วิสัยสามารถ 500 เมกะพาสคลั (Megapascal, MPa) และเคร่ืองวดั
สุญญากาศมาตรฐานแบบคาพาซิแทนซ์ไดอะแฟรมเกจ (Capacitance Diaphragm Gauge) สปินนิง      

โรเตอร์เกจ (Spinning Rotor Gauge) และไอออไนเซชนัเกจ (Ionization Gauge) วิสัยสามารถ 10-6    

พาสคลั 

 10) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความยาว (Length, L) 

                        10.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความยาว คือ เมตร (Metre, m) ความยาว 1 เมตร 

คือ ความยาวเท่ากบัระยะทางท่ีแสงเดินทางในสุญญากาศ ในช่วงระยะเวลา 1ใน 299,792,458 ของวินาที 

                        10.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความยาว คือ ความยาวคล่ืนของแสงเลเซอร์ท่ีไดจ้าก
อุปกรณ์กาํเนิดแสงเลเซอร์จากแก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของความยาวคล่ืนดว้ยแก๊ส
ไอโอดีน (Iodine Stabilized Helium Neon Laser) 

 11) มาตรฐานแห่งชาติดา้นวสัดุอา้งอิงความเป็นกรด-เบสของสารละลาย [pH Reference 

Materials, pH(RM)] 

                        11.1) หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นวสัดุอา้งอิงความเป็นกรด-เบสของสารละลายคือ 

ค่าความเป็นกรด – เบส (pH) 

                        11.2) มาตรฐานแห่งชาติดา้นวสัดุอา้งอิงความเป็นกรด-เบสของสารละลาย คือ ระบบ
เตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิฮาร์เนดเซลล ์ (Harned Cell) ท่ีมีค่าความเป็นกรด - เบสเท่ากบั 4.01 

6.86 และ 9.18 ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 ทั้งน้ี สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานเกบ็รักษามาตรฐานแห่งชาติ 1) ถึง 11) 

ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 1.4 

 

 

 

 



16 

 

ตารางที ่1.4  สรุปมาตรฐานแห่งชาติในหน่วยการวดัปริมาณต่างๆ 

การวดัปริมาณ หน่วยการวดั
มาตรฐาน 

มาตรฐานแห่งชาติ 

อุณหภมิู เคลวนิ (K) ค่าอุณหภมิูคงท่ีตามสเกลอุณหภูมิระหวา่งประเทศ  ค.ศ. 1990 ประกอบดว้ยชุด
เซลลก์าํเนิดอุณหภมิู ณ จุดคงท่ี จาํนวน 8 ชุด 

ความต่างศกัย ์

ไฟฟ้า 

โวลต ์(V) ชุดกาํเนิดไฟฟ้ารอยต่อโจเซฟสัน วสิัยสามารถ 1 โวลต ์และ 10 โวลต ์

ความตา้นทาน
ไฟฟ้า 

โอห์ม (Ω) กลุ่มตวัตา้นทานไฟฟ้ามาตรฐาน 1 โอห์ม ตามท่ีสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ
ประกาศกาํหนด 

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ (A) ไดม้าจากการคาํนวณโดยใชก้ฎของโอห์ม คือ อตัราส่วนของค่ามาตรฐานความ
ต่างศกัยไ์ฟฟ้าต่อค่ามาตรฐานความตา้นทานไฟฟ้า 

เวลา วนิาที (s) นาฬิกาซีเซียม ตามท่ีสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติประกาศกาํหนด 

มวล กิโลกรัม (kg) ตุม้นํ้าหนกั 1 กิโลกรัมตน้แบบ หมายเลข 80 

แรง นิวตนั (N) กลุ่มเคร่ืองกาํเนิดแรงมาตรฐานแบบนํ้ าหนักตายตวัวิสัยสามารถ1 กิโลนิวตนั   

10 กิโลนิวตนั  100 กิโลนิวตนั และ 500 กิโลนิวตนั 

ความแขง็ ความแขง็ 

ร็อกเวลล์
สเกล (HV) 

เคร่ืองวดัความแขง็ร็อกเวลลร์ะดบัปฐมภมิูพิสัย 20 ถึง 65 ความแขง็ร็อกเวลล-์

สเกลซี และเคร่ืองวดัความแขง็วิกเกอรส์ระดบัปฐมภมิู พิสัย 200 ถึง 900      

ความแขง็วกิเกอรส์สเกล 

แรงบิด นิวตนัเมตร
(N.m) 

เคร่ืองกาํเนิดแรงบิดแบบนํ้าหนกัตายตวัระดบัปฐมภมิู พิสัย 1 ถึง 1,000             

นิวตนัเมตร 

อตัราการไหล กิโลกรัมต่อ 

วนิาที (Kg/s) 

เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้าแบบลกูสูบ  วสิัยสามารถ 0.00032 ลกูบาศกเ์มตร
ต่อวนิาที และชุดวดัอตัราการไหลของแก๊สแบบโซนิกนอซเซิล                       

และแบบแลมินาร์ วสิัยสามารถ 0.0167 ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที 

ความดนั พาสคลั (Pa) เคร่ืองวดัความดนัมาตรฐานแบบเพรสเชอร์บาลานซ์วสิัยสามารถ 500                

เมกะพาสคลั และเคร่ืองวดัสุญญากาศมาตรฐานแบบคาพาซิแทนซ์ไดอะแฟรม
เกจสปินนิง  โรเตอร์เกจ และไอออไนเซชนัเกจ วสิัยสามารถ 10-6  พาสคลั 

ความยาว เมตร (m) ความยาวคล่ืนของแสงเลเซอร์ท่ีไดจ้ากอุปกรณ์กาํเนิดแสงเลเซอร์จากแก๊สฮีเลียม
นีออนและควบคุมเสถียรภาพของความยาวคล่ืนดว้ยแก๊สไอโอดีน 

วสัดุอา้งอิงความ
เป็นกรด-เบส

ของสารละลาย 

ค่าความเป็น
กรด-เบส 

(pH) 

ระบบเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภมิูฮาร์เนดเซลล ์ท่ีมีค่าความเป็นกรด - เบส
เท่ากบั 4.01 6.86 และ 9.18 ท่ีอุณหภมิู 25 องศาเซลเซียส 

 

 

 



17 

 

1.5  ระบบการวดัแห่งชาต ิ

          ประเทศไทยมีระบบการวดัท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการวดัแห่งชาติของนานาประเทศโดยแบ่ง
ระบบการวดัการวดัแห่งชาติออกเป็น 2 ระบบดงัน้ี 

                 1.5.1  ระบบการวดัแห่งชาติเชิงพาณิชยห์รือเชิงกฎหมาย (Legal Metrology) 

              เป็นระบบการวดัแห่งชาติท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรักษาความถูกตอ้งและเป็นธรรม
ในการชัง่ ตวง วดั ในเชิงพาณิชยห์รือในเชิงกฎหมายตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั ชัง่ ตวง วดั 

พ.ศ. 2542 โดยมีสํานักงานชัง่ ตวง วดั กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย ์เป็นหน่วยงานหลกัใน      

การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบบัดงักล่าว อาํนาจหน้าท่ีหลกัของสํานักงานชัง่ ตวง วดั คือ  

การกาํหนดระดบัความถูกตอ้งของการชัง่ ตวง วดั ในเชิงพาณิชย ์เพื่อความเป็นธรรมในการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนรวมไปถึง การควบคุมให้มีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัชัง่ ตวง วดั อย่างเคร่งครัด โดยท่ี
ขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานชัง่ ตวง วดัครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ ผ่านสํานักงานพาณิชย ์  

ของแต่ละจงัหวดั (อจัฉรา เจริญสุข และ สิวินีย ์สวสัด์ิอารี, 2556) 

                1.5.2  ระบบการวดัแห่งชาติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (Scientific Metrology and 

Industrial Metrology) 

            เป็นระบบการวดัแห่งชาติท่ีมุ่งเนน้ในการสถาปนาและรักษามาตรฐานการวดัแห่งชาติ 

ท่ีมีความถูกตอ้งสูงสุดตามระบบการวดัสากลหรือระบบหน่วยวดั SI ซ่ึงเป็นพื้นฐานการวิจยัและพฒันา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเชิง
อุตสาหกรรม  อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามพระราชบญัญติัพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ซ่ึงนอกจากจะกาํหนดให้
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีรักษามาตรฐานการวดัในระบบหน่วยวดั SI สู่ผูใ้ชง้าน
ภาคอุตสาหกรรม โดยผา่นห้องปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัของทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการ
ให้ความรู้ การฝึกอบรม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาดา้นมาตรวิทยาอีกดว้ย (อจัฉรา เจริญสุข และ      

สิวินีย ์สวสัด์ิอารี, 2556) 

 

1.6  ระดับมาตรฐานและประเภทของเคร่ืองมือการวดั 

  ระดบัมาตรฐานการวดัจะถูกเปรียบเทียบกบัหน่วยงานมาตรฐานท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนไปหรือ
มีมาตรฐานท่ีเช่ือถือไดม้ากกวา่ของเคร่ืองมือการวดั เช่น ในประเทศไทยถูกกาํหนดมาตรฐานการวดัโดย
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology Thailand : NIMT) หากเป็นเคร่ืองมือวดัใน
ประเทศไทยตอ้งถูกส่งไปตรวจสอบมาตรฐานหรือการสอบเทียบ(Calibrate) ณ ศูนยป์ฏิบติัการสอบ
เทียบเคร่ืองมือวดัทั่วไป และหากศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัทัว่ไปต้องการสอบเทียบ
เคร่ืองมือของศูนยต์อ้งส่งไปสอบเทียบท่ีสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติซ่ึงถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของไทย 
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และหากสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติตอ้งการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัของสถาบนัตอ้งส่งไปสอบเทียบยงั
สถาบนัมาตรวิทยาในระดบันานาชาติต่อไป ถือเป็นการถ่ายทอดมาตรฐานความเท่ียงตรงดา้นการวดั
ของเคร่ืองมือ ซ่ึงหากแบ่งประเภทระดบัการถ่ายทอดมาตรฐานเคร่ืองมือวดัตามระบบ SI ท่ีนานาชาติ
ยอมรับและใชร่้วมกนัสามารถแบ่งไดเ้ป็นดงัภาพท่ี 1.3 

 

ภาพที ่1.3  ระดบัมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัสาํหรับการอา้งอิงผลสอบเทียบยอ้นกลบัได ้

 

  จากภาพท่ี 1.3 จะเห็นไดว้่าเคร่ืองมือมาตรฐานการวดัในระดบัสูงสุดนั้นถูกสร้างข้ึนจากนิยาม
ของหน่วย SI แลว้ถ่ายทอดมาตรฐานการวดัลงสู่เคร่ืองมือในระดบัมาตรฐานต่างๆ จนนาํไปสู่การสร้าง
เคร่ืองมือในระดบัผูใ้ชง้านทัว่ไปท่ีพบเจอและใชง้านทัว่ไปในวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบนั ซ่ึงถือได ้

ว่า หน่วย SI เป็นตน้กาํเนิดของเคร่ืองมือนบัลา้นช้ินในปัจจุบนัถึงแมจ้ะไม่ไดว้ดัค่าหน่วย SI โดยตรง  

ตอ้งใชค่้าใดค่าหน่ึงของหน่วย SI เป็นตวัเปรียบเทียบหรือเป็นจุดกาํเนิดของการวดัค่า ยกตวัอยา่งเช่น 

การวดัความเร็วในรถยนตเ์ป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชัว่โมง กต็อ้งมีหน่วยการวดัความยาวเป็นเมตร (m) ซ่ึง 

เป็นหน่วย SI แลว้จึงขยายระยะทางเป็นกิโลเมตร เพื่อเปรียบเทียบกบัหน่วยเวลาวินาที (s) ซ่ึงถูกขยาย 

ข้ึนเป็นชัว่โมง เป็นตน้ 

  ดงันั้นการแบ่งประเภทของเคร่ืองมือวดัจึงใชห้น่วยในระบบ SI เป็นตวัแบ่งประเภทเพราะเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการกาํเนิดเคร่ืองมือการวดัต่างๆ ในปัจจุบนั 

 

 



19 

 

                1.6.1  เคร่ืองมือวดัหน่วยฐานในระบบ SI 

          ใชห้น่วยฐานในระบบ SI เป็นตวัแบ่งประเภทของเคร่ืองมือ หมายถึงตอ้งการรู้ค่าของ
หน่วยฐานประเภทใดกใ็หใ้ชเ้คร่ืองมือสาํหรับการวดัหน่วยฐานประเภทนั้นโดยแบ่งออกไดต้ามประเภท
ของหน่วยฐานไดด้งัตารางท่ี 1.5 

ตารางที ่1.5  การแบ่งประเภทของเคร่ืองมือวดัตามหน่วยฐานระบบ SI 

ลาํดับที ่ หน่วยฐานในระบบ SI ประเภทของเคร่ืองมือ 
1 ความยาว (Length) เคร่ืองมือวดัความยาว 

2 มวล (Mass) เคร่ืองมือวดัค่ามวลนํ้าหนกั 

3 เวลา (Time) เคร่ืองมือวดัเวลา 

4 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) เคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า 

5 อุณหภูมิอุณหพลวตั (Thermodynamic Temperture) เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

6 ปริมาณสาร (Amount of Substance) เคร่ืองมือวดัปริมาณสาร 

7 ความเขม้ของการส่องสวา่ง (Luminous Intensity) เคร่ืองมือวดัความเขม้ 

ของการส่องสวา่ง 

 

                1.6.2  เคร่ืองมือวดัหน่วยอนุพนัธ์ 

               ใชห้น่วยอนุพนัธ์ของระบบ SI เป็นตวัแบ่งประเภทของเคร่ืองมือวดั แต่บางหน่วย
อนุพนัธ์ไม่ไดมี้การผลิตเคร่ืองมือสาํหรับการวดัหน่วยนั้นๆ โดยตรง นิยมใชก้ารวดัค่าในหน่วยใดหน่วย
หน่ึงแลว้นาํมาคาํนวณเอง เช่น การหาขนาดพ้ืนท่ีนิยมใชว้ิธีการวดัระยะหรือความยาว ของทุกดา้นแลว้
นาํมาคาํนวณคูณกนัอีกคร้ังหน่ึง อยา่งไรก็ดีในหนงัสือเล่มน้ีจะแสดงเคร่ืองมือวดัจากหน่วยอนุพนัธ์ใน
ระบบ SI ท่ีนิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น  การวดัแรงบิดท่ีถูกใชส้าํหรับการตรวจสอบ
แรงบิดในการขนัน็อตท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือวดัความดนั แรงดนัต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ประเภทของเคร่ืองมือวดัตามหน่วยอนุพนัธ์ในระบบ SI ท่ีมีเคร่ืองมือวดัหน่วยโดยตรง ยกตวัอยา่งดงั
ตารางท่ี 1.6 

ตารางที ่1.6  ตวัอยา่งของเคร่ืองมือวดัตามหน่วยอนุพนัธ์ท่ีมีเคร่ืองมือวดัหน่วยโดยตรง 

หน่วยอนุพนัธ์ในระบบ SI ประเภทของเคร่ืองมือ 
ความกดดนัและความเคน้ เคร่ืองมือวดัความดนั 

ความถ่ีของการหมุน เคร่ืองมือวดัความเร็วรอบ 

แรงบิด เคร่ืองมือวดัแรงบิด 

ความเร็ว เคร่ืองมือวดัความเร็ว 
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               1.6.3  เคร่ืองมือวดันอกระบบ 

           เป็นประเภทของเคร่ืองมือวดัค่าอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกจากระบบหน่วยฐาน และระบบหน่วย
อนุพนัธ์ของระบบ SI เช่น เคร่ืองมือวดัระดบันํ้ าโดยการใชลู้กลอย เคร่ืองมือวดัความเขม้ของเสียง    

เป็นตน้ 

 

1.7  บทสรุป 

 การใช้เคร่ืองมือวดัในงานช่างอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีสําคัญคือการทาํความเข้าใจในระบบ
มาตรการวดัในระบบต่างๆ สามระบบคือ ระบบการวดัแบบเมตรตริก  ระบบการวดัแบบองักฤษ และ
ระบบการวดัมาตรวดัไทย โดยเฉพาะมาตรฐานการวดัของไทยท่ีมีสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผูดู้แล
และไดป้ระกาศกาํหนดมาตรฐานออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาประกาศใช ้ส่วนในอุตสาหกรรมไทย
นิยมใชร้ะบบแบบเมตริกและระบบการวดัแบบมาตรวดัไทย โดยคาํหรือหน่วยท่ีนิยมใชส้าํหรับช่างไทย
กนัอย่างแพร่หลายคือ “หุน” ซ่ึงนิยมใชเ้รียกขนาดความของ  ตะปู   น็อต  สกรู   หรือดอกสว่าน  ซ่ึงมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจในการเปรียบเทียบกนัระหวา่งระบบเมตริกกบัระบบมาตรวดัไทย 

 เคร่ืองมือวดัค่าต่างๆ มีพื้นฐานมาจากการสร้างเคร่ืองมือตามนิยามของหน่วย SI แลว้ถ่ายทอด
มาตรฐานลงสู่เคร่ืองมือวดัทัว่ไปท่ีพบเจอและใชง้านในปัจจุบนั 

 

1.8  คาํถามทายบท 

 1)  ระบบการวดัท่ีใชง้านอุตสาหกรรมไทยมีระบบอะไรบา้งใหอ้ธิบายโดยสงัเขป 

 2)  ใหบ้อกหน่วยฐานและสญัลกัษณ์ของความยาว   มวล   เวลา   กระแสไฟฟ้า    ปริมาณสาร     

                      อุณหภูมิอุณหพลวตั    และความเขม้ของการส่องสวา่งในระบบเมตริก 

 3)  ใหแ้ปลงหน่วยต่อไปน้ี 

  2 m = ………..dm  3 m = ………..mm 

  5 km = ………..m  6 cm = ………..mm 

  4 in = ………..cm  2 in = ………..mm 

  4 ft = ………..cm  2 lb = ………..cm 

  3 หุน = ………..cm  2 คืบ = ………..หุน 

  3 ศอก = ……….น้ิว  2 หุน = ………..mm 

  2 เสน้ = ………..m  5 mile  = ………..km 

 4)  ระดบัมาตรฐานของเคร่ืองมือการวดัคืออะไร จาํแนกหรือแบ่งระดบัอยา่งไรบา้ง 

 5)  ถา้ผูศึ้กษาไดท้าํงานในโรงงานอุตสาหกรรม คิดวา่จะตอ้งส่งเคร่ืองมือวดัไปสอบเทียบ  

                     มาตรฐานกบัหน่วยงานใดถึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 



บทที ่2 
หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัความยาว 

 
 หน่วยการวดัความยาวถือเป็นหน่วยท่ีมีการใช้งานในการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมอยูอ่ยา่งแพร่หลาย เช่น การวดัขนาดของผลิตภณัฑว์า่ไดค้วามกวา้ง ความยาวตามท่ี
กาํหนดหรือไม่ เป็นตน้ ดงันั้นเคร่ืองมือวดัความยาวจึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลายตามปริมาณความละเอียด
ในการวดัความยาว เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปดว้ยหัวขอ้จาํนวนหกหัวขอ้คือ หน่วยการวดัความยาว
และประวติัความเป็นมา  มาตรฐานของเคร่ืองมือวดัความยาว  เคร่ืองมือสาํหรับถ่ายทอดมาตรฐานความ
ยาวหรือสาํหรับเปรียบเทียบขนาด  เคร่ืองมือวดัความยาวหรือวดัขนาด  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดท่ี
เกิดจากการวดัความยาวและขนาด  และข้อปฏิบัติในการใช้เคร่ืองมือวดัความยาวและขนาด ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1  หน่วยการวดัความยาวและประวตัิความเป็นมา 
 ในอดีตการคิดคน้เร่ืองการวดัความยาวมกัเปรียบกบัความยาวของอวยัวะจากร่างกายมนุษย ์
โดยในยคุแรกมนุษยไ์ดเ้ปรียบกบัอวยัวะและกาํหนดหน่วยความยาวออกมาคือ วา (Fanthom) คือระยะท่ี
แขนทั้งสองขา้งกางออก เป็นหน่วยความยาวท่ีนิยมใช้วดัความลึกของนํ้ า คืบ (Shaku) คิดคน้โดยจีน
โบราณ ต่อมาเป็นท่ีนิยมในประเทศญ่ีปุ่น เป็นระยะจากน้ิวโป้งไปยงัปลายน้ิวกลาง และศอก (Cubit) ซ่ึง
ชาวอียปิโบราณ กาํหนดไวว้า่คือระยะจากขอ้ศอกถึงปลายน้ิวกลางของฟาโรห์ ดงัภาพท่ี 2.1 

 

ภาพที ่2.1  การกาํหนดหน่วยความยาวของชาวอียปิโบราณโดยใชค้วามยาวศอกของฟาโรห์ 

(ท่ีมา : อนุสรณ์  ทนหม่ืนไวย, 2557) 

 

 ในเวลาต่อมาไดมี้การนาํเสนอให้ใชค้วามยาวของลูกตุม้ (Pendulum) เป็นมาตรฐานแต่วา่แรง
โนม้ถ่วงโลกส่งผลต่อความยาว ทาํให้ความยาวของลูกตุม้แตกต่างกนัไปในแต่ละตาํแหน่งท่ีตั้งบนโลก 
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ดงันั้นขอ้เสนอน้ีจึงถูกปฏิเสธไปแมว้า่จะมีการนาํเสนอให้ใช้ตาํแหน่งท่ีลูกตุม้เอียง 45º เป็นตาํแหน่ง
มาตรฐาน นอกจากน้ีไดมี้การนาํเสนอให้วดัระยะทาง 1 ใน 4 ของเส้นรอบวงโลก (Quadrant) จากขั้ว
โลกเหนือถึงเส้นศูนยสู์ตรโลกผา่นปารีส ดงัภาพท่ี 2.2 ซ่ึงขอ้เสนอน้ีถูกเสนอโดยสมาชิกจากสถาบนัทาง
วทิยาศาสตร์ประเทศฝร่ังเศษ (French Science Academy) และหน่วยเมตร (Metre) ก็ไดถู้กรับรองเป็น
คร้ังแรกจากสถาบนัดงักล่าว ดงันั้นในช่วงน้ีคาํวา่เมตร ซ่ึงมาจากคาํวา่ Metron (ภาษากรีก) และคาํว่า 
Metrunm (ภาษาละติน) ท่ีหมายถึงการวดั จึงถูกนิยามไวว้่า ความยาว 1 เมตรมาจากการวดัระยะทาง       
1 ใน 4 ของระยะทางรอบโลกหรือระยะทางจาก เมืองดนัเคิร์ค (Dunkerque) ซ่ึงตั้งอยู่ทางเหนือของ
ปารีสไปยงัเมือง บาเซโลน่า (Bacelona) ตาํแหน่งทั้งสองน้ีตั้งอยูท่ี่ระดบันํ้ าทะเลและระยะทางระหวา่ง 2 

ตาํแหน่งน้ีเป็นระยะภาคพื้นท่ียาวท่ีสุดท่ีผา่นเมืองปารีส ระยะทาง 1 เมตรจึงมีค่าเท่ากบัระยะทาง 1 ใน 4 

ของเส้นรอบโลก (Great Arc) หารดว้ย 10,000,000  เน่ืองจากในการคาํนวณหาความยาวระยะทาง 1 ใน 
4 ของเส้นรอบโลกได้มีการปรับค่าเพื่อชดเชยความรีของโลก ดงันั้นระบบเมตรน้ีจึงเป็นเลขหน่วย
ทศนิยม (Decimel System) 

 

 

ภาพที ่2.2  การกาํหนดความยาว 1 เมตรโดยวดัระยะทาง1ใน4ของเส้นรอบโลกผา่นเมืองปารีส 

(ท่ีมา : อนุสรณ์  ทนหม่ืนไวย, 2557) 

 

 ในปี พ.ศ. 2415 ไดมี้การจดัการประชุมนานาชาติของหน่วยวดัข้ึน และไดก้าํหนดนิยามของ
ความยาวมาตรฐาน จากการวดัเส้นเมอร์ริเดียนถึงเส้นศูนยสู์ตร จากนั้นไดส้ร้างแท่งความยาวมาตรฐาน 
เป็นโลหะผสมระหว่าง แพลตินัมและอิริเดียม (Platinum-Iridium) เป็นรูปตวัเอกซ์ (X) มีผิวเรียบ         
ดงัภาพท่ี 2.3 
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(ก) ความยาวของแท่งความยาวมาตรฐาน 1 เมตร 

               
                   (ข)  ขนาดของพื้นท่ีหนา้ตดั                 (ค)  ลกัษณะของแท่งความยยาวมาตรฐาน 

ภาพที ่2.3  แท่งความยาวมาตรฐาน 1 เมตร รูปตวัเอกซ์ 

(ท่ีมา : อนุสรณ์  ทนหม่ืนไวย, 2557) 

 

 ในปี พ.ศ. 2433 ไมเคิลสัน (A.A. Michelson) ไดค้น้พบเส้นสเปคตรัมสีแดงของแคดเมียม 
(Cadmium) ท่ีมีความเป็น โคฮีเรนทสู์ง (Coherent) และในปี พ.ศ. 2435 ไมเคิลสัน ไดพ้ฒันาระบบ
อินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์ ซ่ึงใช้วดัความยาวมาตรฐานตน้แบบของความยาวคล่ืนแสงของแสงสีแดงของ
แคดเมียมไดส้ําเร็จ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 โดยค่าท่ีวดัได ้เท่ากบั 1,553,164.13 ในอากาศ ท่ีความดนั
บรรยากาศ 760 mmHg อุณหภูมิ 15 ºC และเคร่ืองตน้แบบไมเคิลสันเฟอร์โรมิเตอร์น้ีไดถู้กนาํมาใชเ้ป็น
มาตรฐานดา้นการวดัความยาวในสาํนกังานชัง่ตวงระหวา่งประเทศ (BIPM) ในปี พ.ศ. 2468 

 

 

ภาพที ่2.4  ไมเคิลสนัและเคร่ืองไมเคิลสนัเฟอร์โรมิเตอร์ 

(ท่ีมา : อนุสรณ์  ทนหม่ืนไวย, 2557) 

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ไดมี้การใช ้แคดเมียม 114 (Cadmium-114) เมอคูร่ี 198 (Mercury-198) 

และคริปตนั 86 (Krypton-86) เป็นความยาวของแสงชุดแรกท่ีกาํหนดให้เป็นนิยามของความยาว

1 m 

A 

A 

A A 
20 

20 

3 
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มาตรฐาน ซ่ึงในวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ท่ีประชุมของการประชุมมาตรวิทยาระหว่าง
ประเทศ (องักฤษ 8: General Conference on Weights and Measures, ฝร่ังเศส 8: Conférence Générale des 

Poids et Mesures : CGPM)ไดก้าํหนดนิยามของความยาวมาตรฐานข้ึนมาใหม่ เป็นค่าความยาวคล่ืนแสง
ในสุญญากาศของคริปตนั 86 (Krypton-86) และในปี พ.ศ. 2526 ไดใ้ชอุ้ปกรณ์กาํเนิดแสงเลเซอร์จาก
แก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของความยาวคล่ืนดว้ยแก๊สไอโอดีน (Iodine Stabilized Helium 

Neon Laser) เป็นความยาวมาตรฐานขั้นปฐมภูมิท่ีถูกใชเ้ป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีวงจรการวดั
ความยาวคล่ืนแสง ดงัภาพท่ี 2.5 

 
(ก)   วงจรการวดัความยาวคล่ืนแสงแก๊สไอโอดีน 

 

 
(ข)  ชุดเคร่ืองมือการวดัความยาวคล่ืนแสงแก๊สไอโอดีน 

 

ภาพที ่2.5  วงจรการวดัคล่ืนความยาวแสงท่ีเป็นมาตรฐานความยาว 1 เมตร 

(ท่ีมา : อนุสรณ์  ทนหม่ืนไวย, 2557) 
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 ในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา นิยามของความยาวมาตรฐาน 1 เมตร มีค่าเท่ากบั 

ความยาวของแสงท่ีเดินทางผา่นในสุญญากาศในช่วงระยะเวลา 1 ใน 299,792,458 ของวินาที ซ่ึงไดมี้
การลงนามยอมรับค่าความยาวมาตรฐาน 1 เมตรน้ีทั้งหมด 20 ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา และผลจาก
การประชุมไดมี้ขอ้ตกลงให้จดัตั้งสํานกัมาตรฐาน ชัง่ ตวง วดั ระหวา่งประเทศข้ึน BIPM (International 

Bureau of Weights and Measures) ณ กรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส ซ่ึง BIPM ยอ่มาจากภาษาฝร่ังเศสคาํวา่ 
Bureau International des poids et Mesures ก่อนท่ีจะมีการแปรเป็นภาษาองักฤษแต่ยงัยดึตวัยอ่เดิม 

 สําหรับในประเทศไทย "พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2540"            

ไดก้าํหนดนิยามของความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ไวว้่า “หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความยาว     

คือ เมตร (Metre, m) ความยาว 1 เมตร คือ ความยาวเท่ากบัระยะทางท่ีแสงเดินทางในสุญญากาศ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ใน 299,792,458 ของวนิาที”  และ  “มาตรฐานแห่งชาติดา้นความยาว คือ ความยาวคล่ืนของ
แสงเลเซอร์ท่ีไดจ้ากอุปกรณ์กาํเนิดแสงเลเซอร์จากแก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของความ
ยาวคล่ืนดว้ยแก๊สไอโอดีน (Iodine Stabilized Helium Neon Laser)” 

 

2.2  มาตรฐานของเคร่ืองมือวดัความยาว 
 เคร่ืองมือวดัความยาวถูกอา้งอิงจากการใช้ความยาวคล่ืนของแสงเลเซอร์ท่ีได้จากอุปกรณ์
กาํเนิดแสงเลเซอร์จากแก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของความยาวคล่ืนดว้ยแก๊สไอโอดีน 

(Iodine Stabilized Helium Neon Laser) ซ่ึงในระดบันานาชาติแลว้ตอ้งมีมาตรฐานตามขอ้กาํหนด BMC 

: 2.5-11 และความยาวมาตรฐาน 1 เมตรน้ีจะถูกถ่ายทอดหรือเปรียบเทียบลงสู่เคร่ืองมือวดัความยาว
ระดบัชาติท่ีมีขอ้กาํหนดมาตรฐานคือ BMC : 1E-9 แลว้ถ่ายทอดมาตรฐานน้ีลงสู่ เกจบล็อคแบบต่างๆ    
จนสุดทา้ยแลว้จะไดเ้กจบล็อคเกรด 1, 2  ดงัในภาพท่ี 2.6 ไวส้ําหรับเป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบความยาว
มาตรฐาน 1 เมตรกบัเคร่ืองมือวดัความยาวทัว่ไปท่ีหาซ้ือได้โดยทัว่ไป เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์         
ไมโครมิเตอร์ ไมบ้รรทดัเหล็ก ตลบัเมตร เป็นตน้ 
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มาตรฐานระดบันานาชาติ 

(International Standard) 

 

 

มาตรฐานระดบัชาติ 

(National Standard) 

 
 
 
 
 

 

 

มาตรฐานระดบัหอ้งปฏิบติัการ 
(Reference Standard) 

 
 
มาตรฐานระดบัผูใ้ชง้านทัว่ไป 

(Working Standard) 
 
 

 
ภาพที ่2.6  การแบ่งระดบัและถ่ายทอดเปรียบเทียบมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัความยาว 

 

 จากภาพท่ี 2.6 จะพบว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีไวส้ําหรับถ่ายทอดมาตรฐานความยาว หรือ
เปรียบเทียบความยาว ส่วนเคร่ืองมือวดัความยาวท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการวดัความยาวโดยตรงจะเป็นอีก 

ประเภทหน่ึง ดงันั้นเคร่ืองมือในหน่วยการวดัความยาวจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือเคร่ืองมือ
สาํหรับถ่ายทอดมาตรฐานความยาวหรือสาํหรับเปรียบเทียบขนาดและเคร่ืองมือวดัความยาวดงัแสดงได้
ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

Iodine Stabilized He-Ne Laser 

Wavelength 633 nm 

BMC : 2.5E-11 

Stabilized He-Ne Laser (Gauge Block 

Interferometer) 

Wavelength 633 nm, 543 nm 

   

Steel Gauge Blocks 

Grade 00, 112 pcs. 

PTB, Germany 

Ceramic Gauge Blocks 

Grade K, 121. 

NML, Australia 

 

Carbide Gauge Blocks 

Grade AA 

NML, Australia 

 

Steel Gauge Blocks 

Grade 00, M10 

For Micrometer 

NML, Australia 

 

Gauge Blocks 

Grade 0 

Gauge Block Comparator  

Gauge Block Comparator  

Gauge Blocks 

Grade 1, 2 
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2.3  เคร่ืองมือสําหรับถ่ายทอดมาตรฐานความยาวหรือสําหรับเปรียบเทียบขนาด 
 เคร่ืองมือสําหรับถ่ายทอดมาตรฐานจะถูกสร้างให้มีขนาดท่ีแน่นอนตายตวั ส่วนมากจะเป็น
แท่งโลหะช้ินเดียวท่ีมีการสร้างรูปทรงท่ีแตกต่างกนัตามจุดประสงคก์ารใชง้านดงัต่อไปน้ี 

                 2.3.1  เกจบล็อค (Gauge Block) 

 เกจบล็อค เป็นแท่งโลหะท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อถ่ายทอดมาตรฐานความยาวขนาดต่างๆ 
สาํหรับเปรียบเทียบหรือการสอบเทียบเคร่ืองมือการวดัความยาวต่าง ๆ ทัว่ไป เช่นการใชเ้กจบล็อคสอบ
เทียบความยาวให้บรรทดัเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการประยุกตใ์ชง้านในงาน
อุตสาหกรรมเช่นการตั้งค่าเคร่ืองจกัรประเภทใช้งานตดั เป็นตน้ ดงันั้นเกจบล็อคจึงถูกสร้างข้ึนมาให้มี
ขนาดแน่นอน ผวิของเกจบล็อคจะมีความเรียบเป็นมนัเงา มีขนาดให้เลือกหลายขนาดตามตอ้งการ จาก
ตวัอยา่งในภาพท่ี 2.7 เป็นการใชเ้กจบล็อควดัระยะช่องว่างระยะระหวา่งเฟืองสองตวัว่าไดร้ะยะตามท่ี
ตอ้งการหรือไม่เพื่อปรับแต่งระยะความห่างของเฟือง 

               
                                      (ก)  ลกัษณะของเกจบล็อค                (ข) การใชง้านเกจวดัระยะ 

ภาพที ่2.7  เกจบลอ็ค 

(ท่ีมา : http://www.digital-caliper.co.uk/) 

 

 เน่ืองจากเกจบล็อคถูกสร้างมาให้มีขนาดคงท่ีและเพื่อถ่ายทอดมาตรฐานความยาวสู่
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ดงันั้นจึงมีการแบ่งเกรดหรือแบ่งระดบัของเกจบล็อคน้ีตามค่าความคงตวัของเกจบล็อค 

ตามมาตรฐานของ ISO3650 และมาตรฐาน JIS B7506 ดงัตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1  การแบ่งเกรดของเกจบล็อคตามค่าคงตวัในมาตรฐาน ISO3650 และ JIS B7506 

เกรด 
ความยาวท่ีเปล่ียนแปลงต่อปีสูงสุดท่ียอมรับได ้(Maximum Permissible Change in Length per Year) 

ตามมาตรฐาน ISO3650 ตามมาตรฐาน JIS B7506 

K ±0.02 mm + 0.25 x 10
-6

x ln ±0.02 µm + 0.00025 x ln 

0 

1 ±0.05 mm + 0.5 x 10
-6

x ln ±0.05 µm + 0.0005 x ln 

2 
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 จากตารางท่ี 2.1 จะพบว่าทั้งมาตรฐาน ISO3650 และมาตรฐาน JIS B7560 จะมีค่า   

การเปล่ียนแปลงขนาดของเกจบล็อคต่อปีสูงสุดท่ียอมรับไดคื้อเกจบล็อคเกรด K และเกรด 0 เท่ากนัท่ี
ประมาณ ± 0.02 mm ต่อปี และเกจบล็อคเกรด 1และ 2  เท่ากนัท่ีประมาณ ± 0.05 mm ต่อปี 

      นอกจากการแบ่งระดบัหรือแบ่งเกรดของเกจบล็อคตามค่าความคงตวัของเกจบล็อค  
ยงัแบ่งเกรดของเกจบล็อคตามค่าความคลาดเคล่ือนของเกรดบลอ็คดงัภาพท่ี 2.8 

 

 

ภาพที ่2.8  การแบ่งเกรดของเกจบล็อคตามค่าความคลาดเคล่ือนของเกจบลอ็ค 

(ท่ีมา : อนุสรณ์  ทนหม่ืนไวย, 2557) 

 

                 2.3.2  เกจทรงกระบอกหรือเกจสวม (Plug Gauge) 

 มีลกัษณะเป็นทรงกระบอก ดงัภาพท่ี 2.10 เป็นเคร่ืองมือใชต้รวจสอบช้ินงานวา่มีขนาด
ของรูเป็นไปตามท่ีตอ้งการใช้ไดห้รือไม่เท่านั้น แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าขนาดความโตของรูท่ีแทจ้ริง   

มีค่าเท่าใด ช้ินงานท่ีตรวจสอบจะถูกต้องหรือไม่ข้ึนอยู่กับความรู้สึกสัมผสัและวิธีใช้ท่ีถูกต้อง           

การใชง้าน คือการนาํเกจทรงกระบอกน้ีสอดเขา้ไปในรูท่ีตอ้งการวดัขนาดของรู ซ่ึงจะสามารถวดัได ้  

ทั้งความกลมของรูและขนาดของรูไปพร้อมๆ กนั  

  

ภาพที ่2.9  เกจทรงกระบอก 

(ท่ีมา : http://gsgage.com) 
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                 2.3.3  เกจวงแหวน (Ring Gauge) 

 มีรูปร่างเป็นวงแหวนดงัภาพท่ี 2.10 ถูกสร้างมาใชง้านเพื่อวดัขนาดของแท่งโลหะต่างๆ 
มีลกัษณะการใช้งานคลา้ยเกจทรงกระบอก   แตกต่างกนัตรงท่ีเกจแบบน้ีจะถูกสวมลงไปแท่งโลหะท่ี
ตอ้งการวดัขนาดและความกลมของแท่งโลหะนั้นๆ 

 

ภาพที ่2.10 เกจวงแหวน 

(ท่ีมา : http://www.manufacturerofgauges.com) 

 

                 2.3.4  เกจปากวดั (Snap Gauge) 

 เป็นเกจท่ีใช้ตรวจขนาดความโตนอก เกจปากวดัท่ีใช้กนัมีอยู ่ 2 แบบ คือ   แบบปรับ
ระยะได้  เกจปากวดัแบบน้ีสามารถปรับระยะความกวา้งได้ตามต้องการ  และแบบปรับระยะไม่ได ้      
เกจปากวดัแบบน้ีไม่สามารถจะปรับระยะความกวา้งของเกจได ้ซ่ึงจะมีอยู่หลายขนาดต่างๆ กนั และ   

จะบอกขนาดเป็นตวัเลขกาํกบัไวทุ้กอนั เกจปากวดัแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.11  

                    
           (ก)  แบบปรับระยะไม่ได ้   (ข)  แบบปรับระยะได ้

ภาพที ่2.11  เกจปากวดั 

(ท่ีมา : http://exille.com/cotel/product/) 

 

                 2.3.5  เกจวดัเส้นลวดและแผน่โลหะ (Wire Gauge) 

5 เกจชนิดน้ีใช้วดัหรือตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของลวด ตรวจความหนาของ
โลหะแผน่ ซ่ึงแผ่นเกจจะทาํข้ึนเป็นสองชนิดดว้ยกนั คือชนิดหน่ึงใช้ตรวจหรือวดังานท่ีทาํดว้ยเหล็ก
หรือเหล็กกลา้เท่านั้น เกจชนิดน้ีจะมีความแข็งแรงมาก อีกชนิดหน่ึงจะใชต้รวจหรือวดัช้ินงานท่ีทาํดว้ย
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โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (non Ferrous) เช่น ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง เกจชนิดน้ีจะทาํดว้ยโลหะท่ีอ่อน
กวา่ชนิดแรก ลาํตวัแผน่เกจทั้งสองชนิดจะมีลกัษณะกลม มีรูรอบๆ ขอบนอกของแผน่เกจมีรูตั้งแต่ขนาด
เลก็ถึงขนาดใหญ่ โดยท่ีขอบรูจะทาํเป็นร่อง แต่ละร่องจะมีขนาดความกวา้งต่างกนั นอกจากนั้นยงัตอก
หมายเลขบอกขนาดความกวา้งของร่องเอาไวด้ว้ย ซ่ึงขนาดความกวา้งของร่องน้ีจะเอาไวว้ดัความหนา
ของโลหะแผ่นโลหะ และวดัขนาดความหนาของเส้นผ่านศูนยก์ลางของเส้นลวด ดา้นหลงัของแผ่น     

เกจจะบอกขนาดความกวา้งของร่องเป็นค่าทศนิยมเอาไวด้ว้ย ตวัอยา่งเกจชนิดน้ีแสดงไดใ้นภาพท่ี 2.12 

 

ภาพที ่2.12  เกจวดัเส้นลวดและแผน่โลหะ 
(ท่ีมา : http://www.amazon.com/Stainless-Steel-Wire-Gauge-Measures/dp/B005XPSZYU) 

 

                 2.3.6  หววีดัเกลียว (Thread Gauge) 

 การผลิตเกลียวข้ึนมาใหม่ดว้ยเคร่ืองกลึง หรือการกาํหนดขนาดเพื่อจดัซ้ือ จาํเป็นตอ้ง
ทราบค่าระยะพิตช์ (Pitch) ของเกลียวตวัเดิมก่อน การหาระยะพิตช์ของเกลียวสามารถกระทาํไดห้ลาย
วธีิ เช่น ใชเ้คร่ืองมือวดั วดัระยะห่างของสันเกลียว ซ่ึงวดัไดไ้ม่สะดวกนกัและไดค้่าท่ีไม่ละเอียดพอ 

เน่ืองจากสันเกลียวแหลม โดยเฉพาะการวดัระยะพิตช์ของเกลียวใน ดงันั้นการวดัระยะพิตช์และ        

การตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปฟันเกลียวไดส้ะดวกและรวดเร็วจึงใช้เคร่ืองมือตรวจสอบท่ีมีช่ือว่า 

“หววีดัเกลียว” ดงัภาพท่ี 2.13 

             
  (ก)  ลกัษณะของหววีดัเกลียว         (ข)  การใชง้านหววีดัเกลียว 

ภาพที ่2.13  หววีดัเกลียว 

(ท่ีมา : http://shop.grfasteners.com/epages/es116900.sf/en_GB/) 

จาํนวนฟันเกลียว/น้ิว 
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 การใช้งานหวีวดัเกลียวเบ้ืองต้นให้เลือกใบวดัท่ีมีฟันเกลียวใกล้เคียงกับเกลียวท่ี
ตอ้งการวดั ลองนาํไปทาบกบัร่องเกลียวาหากไม่แนบสนิทหรือฟันของหวีวดัเกลียวไม่สามารถสอดเขา้
พอดีกับเกลียวให้หาใบท่ีทาบแล้วแนบสนิทหรือฟันของหวีวดัเขา้ได้พอดีกบัเกลียว ดังภาพท่ี 2.14    

เสร็จแลว้ใหอ่้านค่าตวัเลขบนใบหววีดัเกลียวแผน่นั้นๆ การอ่านค่าตวัเลขจะมีตวัเลขสองระบบคือแบบ
องักฤษ (British Standard Whitworth) และแบบเมตริก (Metrisch) ถา้พบตวัเลขท่ีมีลกัษณะ 10 – 1.5 

หมายความวา่มีขนาดความโตเท่ากบั 10 มิลลิเมตรและมีระยะห่างระหวา่งยอดฟันเกลียวห่างกนัเท่ากบั 
1.5 มิลลิเมตร และหากพบตวัเลขโดดๆ ตวัเดียว เช่น 13 หมายความวา่ ใน ความยาว 1 น้ิว มีจาํนวนฟัน
เกลียวเท่ากบั 13 เกลียว 

                 2.3.7  เกจวดัมุมหรือเกจหาศูนยก์ลาง (Center Gauge, Starrett Gauge, 60 Degree  Gauge) 

 เป็นเกจขนาดเล็กทาํจากเหล็กไร้สนิม ตลอดลาํตวัจะบากเป็นมุม 60 องศา ดงัภาพท่ี 
2.14  ซ่ึงเท่ากบัมุมคมตดัของเคร่ืองมือตดัต่างๆ เช่น สกดั มีดกลึง เป็นตน้ ใชส้าํหรับนาํเขา้ตรวจสอบมุม
ของเคร่ืองมือตดัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

   

ภาพที ่2.14  เกจวดัมุมหรือเกจหาศนูยก์ลาง 

(ท่ีมา : http://www.acy.com.sg/index.php?main_page=index&cPath=259_698_701) 

 

                 2.3.8  เกจวดัความหนา  (Feeler Gauge) 

 มีลกัษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ ดงัภาพท่ี 2.15 ถูกสร้างมาเพื่อใช้สําหรับตรวจสอบ
ช่องว่างระหว่างโลหะสองอย่าง หรือ ใช้วดัช่องว่างของแบร่ิง ใช้วดัระยะห่างของใบมีด (Clearance)  

บนเคร่ืองตัดโลหะแผ่น ใช้วดัหาตาํแหน่งท่ีต้องการระยะห่างท่ีแน่นอนและเท่ียงตรง เกจชนิดน้ี
ประกอบไปดว้ยเหล็กแผน่บางยาวหลายๆ ขนาด ซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.005 น้ิว จนถึง 0.200 น้ิว ไดจ้ดั
ไวเ้ป็นชุดๆ ย ํ้าดว้ยมุดซอ้นเอาไวใ้นกรอบโลหะ เพื่อสะดวกในการนาํไปใชง้าน 

   
      (ก)  ลกัษณะของเกจวดัความหนา   (ข)  การใชง้านเกจวดัความหนา   

ภาพที ่2.15  เกจวดัความหนาและการใชง้าน 

 (ท่ีมา : http://www.toolstop.co.uk/starrett-467m-feeler-gauge-13-piece-set-0.04-5mm-p28794) 
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2.4  เคร่ืองมือวดัความยาวหรือวดัขนาด 
 ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือท่ีสลกัขีดมาตราบนแท่ง บนสาย หรือบนแผ่นผิววสัดุต่างๆ และ
เคร่ืองมือท่ีสามารถเคล่ือนท่ีหรือปรับระยะการวดัไดต้ามรูปทรงของส่ิงท่ีจะวดัดงัต่อไปน้ี 

                2.4.1  ไมบ้รรทดัและบรรทดัเหล็ก  (Ruler and Steel Rule) 

 ไมบ้รรทดัส่วนใหญ่ในปัจจุบนันิยมสร้างจากพลาสติกเลยทาํใหช้าํรุดแตกหกัไดง่้ายไม่
นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรม ดงันั้นในงานอุตสาหกรรมจึงนิยมใชบ้รรทดัเหล็ก ปกติบรรทดัเหล็กสร้าง
จากแผน่เหล็กแหนบท่ีอาบผวิ   หรือเหล็กไร้สนิม   มีความหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร และไม่บางกวา่ 0.3 

มิลลิเมตร ความกวา้งและความยาวของบรรทดัเหล็กนั้นมีหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกบัการใชง้าน 

และบรรทดัเหล็กท่ีดีจะตอ้งอ่านสเกลไดง่้ายและไม่บิดงอง่าย ท่ีนิยมและมีโอกาสใช้งานไดบ้่อยคร้ัง
ท่ีสุดคือบรรทดัเหลก็ขนาด 30 เซนติเมตร การใชง้านเบ้ืองตน้นาํไมบ้รรทดั บรรทดัเหล็กแนบกบัวตัถุท่ี
ตอ้งการจะวดัความยาว โดยให้ขีดสเกลเลขศูนยข์องบรรทดัตรงกบัขอบของวตัถุ หรือจุดเร่ิมท่ีตอ้งการ
จะวดั และอ่านค่าตวัเลขท่ีไดต้รงบริเวณตาํแหน่งท่ีตอ้งการวดัความยาว โดยทัว่ไปอ่านค่าได ้3 หน่วย 
คือ แบบมิลลิเมตร  เซนติเมตร และน้ิว โดยไมบ้รรทดัหรือบรรทดัเหล็กมีหลากหลายขนาดให้ใช้งาน
ตามความเหมาะสมตวัอยา่งดงัภาพท่ี 2.16  

 

 

ภาพที ่2.16  บรรทดัเหล็ก 

 

                2.4.2  ไมที้ (T – Square) 

 นิยมใชร่้วมกบัโตะ๊เขียนแบบ สาํหรับงานเขียนแบบต่าง ๆ รูปร่างมีลกัษณะเหมือนตวัที  
(T) สามารถทาํจากวสัดุไดห้ลายประเภททั้งทาํมาจากพลาสติก ไม ้หรือโลหะ จากตวัอยา่งในภาพท่ี 2.17

เป็นไมที้ท่ีทาํมาจากพลาสติก 
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ภาพที ่2.17  ไมที้ท่ีทาํจากพลาสติก 

 

 การใช้งานเบ้ืองต้นนิยมใช้งานร่วมกับโต๊ะเขียนแบบ ส่วนมากมกัใช้สําหรับเป็น
บรรทัดไวส้ําหรับขีดเขียนเส้นงานเขียนแบบ ไม่นิยมใช้วดัความยาว การใช้สําหรับวดัความยาว          
ใชเ้หมือนไมบ้รรทดั โดยทัว่ไปมีหน่วยการวดั 2 หน่วยคือแบบ มิลลิเมตรและเซนติเมตร  

                 2.4.3  ชุดสามเหล่ียม (Set Square) 

 นิยมใชใ้นงานเขียนแบบร่วมกบัโตะ๊เขียนแบบและใชร่้วมกนักบัไมที้ เพื่อการสร้างมุม
ของภาพเขียนแบบให้มีมุมแตกต่างกนัตามมุมของสามเหล่ียม เช่น มุม 30 องศา 45 องศา 60 องศา     
เป็นตน้ สามารถทาํมาจากวสัดุไดห้ลายประเภทเช่นเดียวกนักบัไมที้ คือ ทาํมาจาก พลาสติก ไม ้หรือ
โลหะ จากตวัอยา่งในภาพท่ี 2.18 เป็นชุดสามเหล่ียมท่ีทาํจากพลาสติก 

 

 

ภาพที ่2.18  ชุดสามเหล่ียมท่ีทาํจากพลาสติก 

 

 การใชง้านเบ้ืองตน้นิยมใชร่้วมกบัไมที้และโต๊ะเขียนแบบ ส่วนมากมกัใชส้ําหรับเขียน
เส้นท่ีมีมุมองศาต่างๆ และวดัขนาด สาํหรับการวดัขนาดใชเ้หมือนไมบ้รรทดั มีหน่วยการวดั 3 หน่วย
เช่นเดียวกบัไมบ้รรทดั คือ มิลลิเมตร เซนติเมตร และ น้ิว 
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                 2.4.4  บรรทดัพบั 

 บรรทดัพบั  มีรูปร่างเหมือนกบับรรทดัเหล็ก แตกต่างกนัตรงพบัได ้เพื่อให้สั้นลงและ
สะดวกในการเก็บรักษา นิยมทาํด้วยไม ้ทองเหลือง หรืออลูมิเนียม เป็นแผ่นเล็ก ใชว้ิธีการต่อกนัดว้ย
หมุดย ํ้า ดงัภาพท่ี 2.19  ปัจจุบนัไม่นิยมใชเ้พราะหมุดย ํ้ามกัจะหลวมเน่ืองจากการใชง้าน จึงทาํให้การวดั
ขนาดผดิพลาดไดง่้าย  

 

 

ภาพที ่2.19  บรรทดัพบั 

(ท่ีมา : http://board.trekkingthai.com) 

 

 การใช้งานเบ้ืองตน้การวดัขนาดใช้เหมือนไมบ้รรทดั แตกต่างตรงท่ีตอ้งกางบรรทดั
ออกใหเ้ป็นบรรทดัตรงๆ ก่อน มีหน่วยการวดั 3 หน่วย เช่นเดียวกบัไมบ้รรทดั คือ มิลลิเมตร เซนติเมตร 
และ น้ิว 

                 2.4.5  สายวดั (Tapeline) 

  เป็นเคร่ืองมือวดัความยาวชนิดหน่ึงเป็นแถบเล็กยาว ทาํด้วยผา้ท่ีอาบนํ้ ายาเคมีกนัยืด         

มีหน่วยวดัระยะ ใชว้ดัส่ิงต่างๆ เช่น สายวดัตวัของช่างเยบ็เส้ือ สายวดัของช่างไม ้มีขอ้ดีตรงท่ีสามารถ
บิดโคง้งอไปตามรูปทรงท่ีตอ้งการจะวดัระยะไดอ้ยา่งอิสระ ดงัภาพท่ี 2.20 

 

 

ภาพที ่2.20  สายวดั 
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 การใชง้านเบ้ืองตน้นาํขอบของสายวดั (สเกลศูนย)์ แนบกบัจุดเร่ิมตน้หรือขอบของวตัถุ 
ท่ีตอ้งการจะวดั แลว้ใชมื้อค่อย ๆ รีดสายวดัให้เรียบไปกบัวตัถุท่ีจะวดั ซ่ึงสามารถรีดให้ไดส่้วนโคง้เวา้ 
หรือวดัแบบมว้นเป็นวงกลม เช่นการวดัขนาดรอบเอว ขนาดรอบอก เป็นตน้ แลว้อ่านค่าตรงจุดสุดทา้ย
ท่ีตอ้งการวดัค่า มีหน่วยการวดัสามแบบ คือ มิลลิเมตร เซนติเมตร และ น้ิว 

                 2.4.6  สายวดัมว้นหรือตลบัเมตร (Tape Measure) 

 ทาํดว้ยโลหะป๊ัมมีลกัษณะรูปร่างเป็นตลบั เพื่อมว้นเก็บสายวดัชนิดบางท่ีเป็นโลหะมี
สปริงไวภ้ายในตลบัอยา่งมิดชิด ตรงส่วนปลายสุดของสายวดัน้ีเป็นขอเก่ียว ท่ีดา้นหนา้หรือดา้นบนของ
แถบสายวดัมีหน่วยการวดักาํกบัไว ้สายวดับางชนิดมีหน่วยน้ิว ฟุต กาํกบัไวข้า้งหน่ึง และมีหน่วยเมตริก
กาํกบัไวอี้กขา้งหน่ึงเพื่อสะดวกในการใช ้ตลบัเมตรท่ีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป มีขนาดตลบับรรจุ
สายวดัไดค้วามยาวตั้งแต่ 1.00 – 5.00 เมตร ปัจจุบนัมีเป็นแบบดิจิตอลออกมาให้ใชง้านแลว้ จากตวัอยา่ง
ในภาพท่ี 2.21 เป็นตลบัเมตรแบบธรรมดาท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในแทบทุกวงการช่าง 

 

 

ภาพที ่2.21  สายวดัมว้นหรือตลบัเมตร 

 

 การใชง้านเบ้ืองตน้นาํขอเก่ียวโลหะ เก่ียวกบัขอบของวตัถุท่ีจะวดัระยะ ดึงสายวดัออก
จากตลบัยืดออกตามระยะท่ีจะทาํการวดั เล่ือนปุ่มล็อคสายวดัเพื่อกนัการดึงตวักลบัเขา้ไปในตลบัขณะ
ทาํการวดั เสร็จแลว้อ่านค่าตวัเลขตรงตาํแหน่งท่ีทาํการวดัระยะ มีหน่วยการวดั 5 หน่วยคือ มิลลิเมตร 
เซนติเมตร น้ิว ฟุต และ เมตรการเก็บสายควรค่อยๆ ปล่อยสายวดัมว้นกลบัเขา้ตลบัอยา่งชา้ๆ หากปล่อย
ใหส้ปริงดึงสายวดักลบัเขา้ตลบัอยา่งรวดเร็วจะทาํใหข้อเก่ียวการวดัหลุดหรือชาํรุดไดง่้าย รวมไปถึงการ
ถูกแรงกระแทกท่ีรุนแรงจากการดึงตวักลบัท่ีเร็วจะทาํใหก้ลไกของสปริงชาํรุดไดง่้าย 

                 2.4.7  เทปวดัระยะทาง  (Distance Tape Measure) 

 ลกัษณะการใชง้านเหมือนกบัใชง้านตลบัเมตร มว้นเทปวดัระยะส่วนมากจะทาํจาก
วสัดุท่ีมีความยดืหยุน่มากกวา่ตลบัเมตรและมีความยาวมากกวา่ตลบัเมตรมาก เหมาะสาํหรับการวดั
ระยะทางท่ีเกินขอบเขตของตลบัเมตรจะวดัได ้เช่นการวดัความยาวตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป จนถึง 100 

เมตร 
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ภาพที ่2.22  เทปวดัระยะทาง 

 

 การใช้งานเบ้ืองตน้การใช้งานควรใช้ผูป้ฏิบติังานสองคนโดยคนแรกทาํการจบัยึด
จุดเร่ิมตน้ของสายวดัตรงกบัตาํแหน่งขอบของระยะทางท่ีจะทาํการวดั หรือหากเป็นแบบมีหวัปักพื้น ให้
ทาํการปักหัวปักลงตาํแหน่งจุดเร่ิมตน้ท่ีต้องการวดัความยาว คนท่ีสองทาํการดึงสายวดัออกไปโดย   

การจบัท่ีมือจบัของเทปวดัระยะทางดงัภาพท่ี 2.22 ดึงออกไปตามระยะท่ีจะทาํการวดัและทาํการอ่านค่า
ตวัเลข มีหน่วยการวดัเหมือนกบัตลบัเมตรคือ มิลลิเมตร เซนติเมตร น้ิว ฟุต และ เมตร การเก็บให้ผูท่ี้ถือ
ตวัเคร่ืองม้วนเทปวดัระยะ ทาํการม้วนโดยใช้คนัม้วนซ่ึงออกแบบมาแตกต่างกันในแต่ละรุ่น แต่           

มีจุดประสงคเ์ดียวกนัคือใหส้ามารถทาํการหมุนมว้นเก็บสายวดัโดยสะดวก 

                 2.4.8  บรรทดัฉาก (Machinist Square) 

 คือเคร่ืองมือท่ีประกอบข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัมุม สร้างมุม ตรวจสอบมุมของวสัดุ
ช้ินงาน นอกจากนั้นยงัใชฉ้ากเป็นเคร่ืองมือวดัระยะหรือตรวจสอบขนาดของวสัดุหรือช้ิน งานท่ีมีขนาด
ความกวา้ง ความยาว และความหนาท่ีนอ้ยกวา่ความยาวของใบฉาก นิยมสําหรับใชใ้นงานช่างไมแ้ละ
ช่างก่อสร้าง ช่างเหล็ก มีสองแบบคือฉากตาย (Try Square) ภาพท่ี 2.23 (ก)  และฉากเป็น ( Sliding T- 

Bevel Square) ภาพท่ี 2.23 (ข) 
 

 
(ก)     ฉากตาย                             (ข)  ฉากเป็น 

ภาพที ่2.23  บรรทดัฉาก 

(ท่ีมา : http://www.payarad.com/articles/42188045) 
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 การใช้งานเบ้ืองต้นส่วนใหญ่มกัถูกใช้งานเพื่อตรวจดูวตัถุหรืองานว่าได้มุมฉากกัน
หรือไม่ แต่ในตวับรรทดัฉากก็สามารถทาํการวดัระยะไดเ้ช่นเดียวกบัไมบ้รรทดั โดยการทาบบรรทดั
ฉากกบัวตัถุท่ีจะวดัระยะและอ่านค่าเหมือนไมบ้รรทดั หน่วยท่ีวดัไดมี้ 3 หน่วยคือ น้ิว  มิลลิเมตร  และ
เซนติเมตร  
              2.4.9  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper) 

  ใชเ้ม่ือตอ้งการวดัระยะความยาว ความสูง หรือความลึกของวตัถุขนาดไม่ใหญ่มากนกั 

และตอ้งการความแม่นยาํมากกวา่ใชไ้มบ้รรทดัหรือไมเ้มตรมกัจะใชเ้วอร์เนียร์คาลิเปอร์ อยา่งไรก็ตาม
ผลการวดัยงัคงมีความคลาดเคล่ือนอยู่บา้ง ปัจจุบนัมีเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ระบบดิจิตอลให้ใช้งานเพื่อ
ความสะดวกในการอ่านค่า ดงัภาพท่ี 2.25 ส่วนเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบธรรมดา (แบบเวอร์เนีย) ตอ้งฝึก
และเรียนการอ่านค่าก่อนถึงจะใชง้านไดแ้สดงดงัภาพท่ี 2.24 

 

 
 

ภาพที ่2.24  ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

 

ภาพที ่2.25  ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

สกรูแต่งล่ิม 

ล่ิมเล่ือน 

สกรูลอ็ค 

สกรูปรับแต่ง 

กา้นวดัลึก คานบรรทดั ปุ่มหยดุ, เล่ือน 
กา้นวดัลึก 

พ้ืนผิวอา้งอิงวดัความลึก 

สเกลหลกั 

พ้ืนผิวอา้งอิง 

สเกลเล่ือน 

ร่องของกา้นวดัลึก 

ปุ่มน้ิวจบั 
เล่ือน 

พ้ืนผิววดัดา้นนอก 

ผิววดัดา้นใน 

จงัหวะการเล่ือนวดั 

เข้ียววดัใน 

ปากวดันอก 

พ้ืนผิวอา้งอิงวดัความลึก สเกลหลกั 
พ้ืนผิวอา้งอิง 

กา้นวดัลึก 
คานบรรทดั 

พ้ืนผิววดัดา้นใน 

จงัหวะการเล่ือนวดั 

พ้ืนผิววดัดา้นนอก 

สกรูลอ็ค 
เล่ือน 

เข้ียววดัใน 

ปากวดันอก 
ปุ่มน้ิวจบั 

ปุ่มปรับศูนย ์

ช่องต่อสญัญาณออก 
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 การใช้งานเบ้ืองต้นเวอเนียร์คาลิเปอร์แบบดิจิตอลจะมีตวัเลขดิจิตอลบอกขนาดบน
หนา้จออ่านค่าโดยสะดวก แต่หากเป็นแบบธรรมดาโดยทัว่ไป การอ่านค่าระยะมีวธีิการอ่านดงัน้ี 

 

ภาพที ่2.26 การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์เบ้ืองตน้ 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

 จากภาพท่ี 2.26 ซ่ึงเป็นเวอร์เนียร์ท่ีมีความละเอียด ขนาด 0.05 มิลลิเมตรการใชง้าน 

อ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) อ่านค่าวา่เลข 0 ของสเกลเล่ือน ตรงขีดใดของสเกลหลกั (ในภาพคือ 16 mm ) 

 2) หาขีดของสเกลเล่ือน ท่ีตรงกบัขีดใดๆ ของสเกลหลกัมากท่ีสุด (ในภาพคือ 0.15 mm 

เน่ืองจากเวอร์เนียร์ความละเอียดช่องละ 0.05 mm ขีดท่ีตรงกนัคือ 3 ช่องจึงได ้0.15 mm  ) 

 3) นาํค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 รวมกนั (จะได ้16 + 0.15 = 16.15 mm) 

 นอกจากน้ียงัมีเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ท่ีมีหนา้จอแสดงผลเป็นแบบเขม็ (Dial Vernier 

Caliper) มีวธีิการอ่านค่าดงัภาพท่ี 2.27  

 

ภาพที ่2.27  การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบเขม็ 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

สเกลเล่ือน 
สเกลหลกั 

(เวอร์เนียความละเอียด 0.05 mm) 

หนา้ปัดแบบเขม็ 

สเกลหลกั 

(เวอร์เนียความละเอียด 0.01 mm) 
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 จากภาพท่ี 2.27 การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แบบหนา้จอเขม็มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) อ่านค่าวา่เลข 0 ของสเกลเล่ือน ตรงขีดใดของสเกลหลกั (ในภาพคือ 16 mm ) 

  2) อ่านหนา้จอวา่เขม็ช้ีขีดใด (ในภาพคือ 0.13 mm เน่ืองจากเวอร์เนียร์ความละเอียด
ช่องละ 0.01 mm เขม็ช้ีท่ีเลข 13 จึงได ้0.13 mm  ) 

 3) นาํค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 รวมกนั (จะได ้16 + 0.13 = 16.13 mm) 

               2.4.10  ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 

  ใช้เม่ือตอ้งการวดัความหนาของวตัถุซ่ึงมีค่าละเอียดมากๆ ให้ค่าท่ีละเอียดถูกตอ้ง
มากกว่า เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ แต่ไมโครมิเตอร์มีขอ้จาํกดัในการวดัก็คือไม่สามารถวดัระยะความยาว
ส่ิงของท่ีอยูน่อกระยะการวดัได ้เช่น ไมโครมิเตอร์ ขนาดความละเอียด 0.01 mm 50-75 mm แสดงวา่วดั
ระยะส่ิงของไดต้ั้งแต่ 50 – 75 mm เท่านั้น ถา้ส่ิงท่ีจะวดัสั้นกวา่ 50 mm หรือยาวกวา่ 75 mm ก็จะวดั
ไม่ไดเ้พราะอยู่นอกขอบเขตการวดัของไมโครมิเตอร์ตวันั้น  ปัจจุบนัไมโครมิเตอร์มีแบบดิจิตอลดงั  

ภาพท่ี 2.28 (ข) เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการอ่านค่า เน่ืองจากการอ่านค่าไมโครมิเตอร์แบบเวอร์เนีย
ภาพท่ี 2.28 (ก) ตอ้งเรียนและฝึกฝนก่อนถึงจะใชง้านได ้เช่นเดียวกบัการใชง้านเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

 
(ก)  แบบเวอร์เนีย 

 
(ข) แบบดิจิตอล 

ภาพที ่2.28  ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์ 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

แกนวดั 
ปลอกหุม้ดา้นนอก 

ขีดสเกลบนปลอกหุม้ 

น็อตปรับแต่ง 
ปลอกหุม้ดา้นใน 

ปลอกหมุนวดั ปลอกหมุนกระทบ 

สลกัลอ็คแกนหมุน 

โครง แกนรับ 

พ้ืนผิววดั 

แกนวดั พ้ืนผิววดั 

โครง 

ปลอกหุม้ดา้นนอก ปลอกหมุนวดั ปลอกหมุนกระทบ 

ปุ่มปรับศูนย ์
ปุ่มเก็บค่า 
ปุ่มรีเซ็ทเคร่ืองมือ 

ช่องต่อสญัญาณออก  

ฉนวนกนัความร้อน 

แกนรับ 

ฉนวนกนัความร้อน 
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 การอ่านค่าไมโครมิเตอร์แบบธรรมดาท่ีไม่ใช่แบบดิจิตอล คลา้ยการอ่านค่าเวอร์เนียร์
คาลิเปอร์ คือตอ้งอ่านทั้งสเกลหลกัและสเกลท่ีเล่ือนได้ แลว้นาํผลมารวมกนั ก่อนใช้ทุกคร้ังควรจะมี 

การตรวจวดัความเท่ียงตรงของตวัไมโครมิเตอร์ทุกคร้ังโดยใช้แท่งสําหรับตรวจวดัความเท่ียงตรงซ่ึง
มกัจะแถมมาในกล่องไมโครมิเตอร์ เม่ือปรับแต่งเสร็จแลว้ให้ค่อยๆ หมุนปลอกหมุนใหแ้กนสาํหรับวดั
เคล่ือนตวัเขา้ชิดวตัถุท่ีจะวดั เม่ือเขา้ใกลแ้ลว้ใหห้มุนปลอกหมุนละเอียดซ่ึงอยูต่รงทา้ยของไมโครมิเตอร์ 
หมุนจนได้ยินเสียงคลิกหน่ึงคร้ัง ให้ดันคันโยกล็อคเพื่ออ่านค่าไมโครมิเตอร์ ตวัอย่างการอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์เบ้ืองตน้ศึกษาไดจ้ากภาพท่ี 2.29  

 

 

ภาพที ่2.29  การอ่านค่าไมโครมิเตอร์เบ้ืองตน้ 

 

 จากภาพตวัอยา่งท่ี 2.29 เป็นไมโครมิเตอร์ ละเอียด 0.01 มิลลิเมตรมีวิธีใช้งานอ่านค่า
ไมโครมิเตอร์มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  อ่านค่าขีดบนสเกลหลกั (จากภาพเท่ากบั 3.5 มิลลิเมตร) 

 2)  อ่านค่าขีดบนปลอกหมุน (จากภาพเท่ากบั 0.06 มิลลิเมตร) 

 3)  นาํค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 รวมกนั (จะได ้3.5 + 0.06 = 3.56 mm) 

 ไมโครมิเตอร์ในปัจจุบนัสามารถเลือกประเภทของงานท่ีจะวดัไดห้ลากหลายตามหวัวดั
ท่ีออกแบบมาต่างกนัตามลกัษณะการใชง้านดงัแสดงไดใ้นภาพท่ี 2.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนัคนัโยกลอ็คกนัการเล่ือน
ก่อนอ่านค่าทุกคร้ัง 

1) อ่านค่าบนสเกลหลกั จาก
ภาพเท่ากบั 3.5 มิลลิเมตร 

2) อ่านค่าบนปลอกหมุน    
คูณดว้ยความละเอียดของ
ไมโครมิเตอร์ จากภาพ 6 x 

0.01 = 0.06 มิลลิเมตร 
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ภาพที ่2.30 หวัวดัไมโครมิเตอร์แบบต่างๆ ตามลกัษณะงาน 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

               2.4.11 เกจวดัความสูง (Height Gage) 

 เป็นเกจท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อวดัความสูงจากระดบัพื้นผิวท่ีตั้งของฐานเกจ ในปัจจุบนั
เกจวดัความสูงมีทั้งแบบเวอร์เนียร์ (Vernier Hight Gauge)  แบบเข็มหรือแบบแมคคานิกส์ (Mechanical 

Digit Hight Gauge) และแบบดิจิตอล (Digimatic Hight Gauge) ดงัภาพท่ี 2.31 

(ก) แบบใบมีด (ข) แบบวดัจากดา้นใน (ค) แบบใชว้ดัเฟือง (ง) แบบใชว้ดัความหนาท่อ 

(จ) หวัแบบปลายแหลม (ฉ) แบบวดัเสน้เกลียวของสลกั (ช) แบบแผน่จานวดัดา้นนอก (ซ) แบบรูปตวัว ี(V) 
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ภาพที ่2.31  ส่วนประกอบของเกจวดัความสูงแบบต่างๆ 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

 การอ่านค่าของไฮเกจอ่านเหมือนเวอร์เนียร์คาลิเปอร์    ซ่ึงถา้เป็นไฮเกจแบบดิจิตอล   

จะทาํการอ่านค่าตวัเลขจากหนา้จอไดโ้ดยตรง  แต่ถา้เป็นแบบเวอร์เนียร์และแบบเข็มตอ้งศึกวิธีการอ่าน
ค่าก่อนจากภาพท่ี 2.32 และ 2.33 ซ่ึงเป็นวธีิการสเกลแบบเวอร์เนียและแบบไดอลัหรือแบบเขม็ 

(ก) แบบเวอร์เนีย (ข) แบบแมคคานิกส์ 

(ค) แบบดิจิตอล 

ปุ่มปรับสเกลหลกั 

แถว 

ปุ่มหาระยะตวัเล่ือน 

ปุ่มลอ็ค 

ปุ่มกนัเล่ือน 

ฐาน 

พ้ืนผิวฐานอา้งอิง 
พ้ืนผวิแถวอา้งอิง 

สเกลหลกั 

ตวัเล่ือน 

สเกลเล่ือน 

ปุ่มลอ็คมีดวดั 

โครงรองใบมีดวดั 

ฉากยดึใบมีดวดั 

พ้ืนผิวมีดวดั 

มีดทาํเคร่ืองหมาย 

ตวัคํ้ายนัเสา 

เสาหลกั 
เสายอ่ย 

แถว 

ปุ่มน้ิวจบัเล่ือน 

ปุ่มนบัข้ึน 

ปุ่มรีเซ็ท 

เขม็ช้ี 

หนา้จอเขม็ 

ลอ็คตวัเล่ือน 

ปุ่มนบัลง 

ฐาน 

พ้ืนผิวฐานอา้งอิง 

มีดทาํเคร่ืองหมาย 

 

พ้ืนผิวมีดวดั 

โครงรองใบมีดวดั 

ปุ่มลอ็คมีดวดั 

ฉากยดึใบมีดวดั 

ตวัเล่ือน 

ตวัคํ้ายนัเสา 

เสาหลกั 
เสายอ่ย แถว 

ปุ่มน้ิวจบัเล่ือน 

หน่วยเล่ือน 

ช่องต่อสายวดั 

ฉากยดึใบมีดวดั 

ท่ีใส่ถ่าน 

ปุ่มลอ็คมีดวดั 

โครงรองใบมีดวดั 

พ้ืนผิววดั 

มีดทาํเคร่ืองหมาย 

ปุ่มเปิด/ปิด 

ปุ่มปรับศูนย ์

ปุ่มตั้งค่าเคร่ือง 

ปุ่มปรับโหมดชดเชย 

ปุ่มนบัข้ึน/ลง 

สวติซ์คาํสัง่ 

ฐาน 
พ้ืนผิวฐานอา้งอิง 
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ภาพที ่2.32  การอ่านค่าไฮเกจแบบเวอร์เนียร์ (Vernier Height Gage) 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

 จากภาพท่ี 2.33 การอ่านค่าไฮเกจแบบเวอร์เนียร์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) อ่านค่าวา่เลข 0 ของสเกลเล่ือน ตรงขีดใดของสเกลหลกั (ในภาพคือ 79 mm ) 

 2) หาขีดของสเกลเล่ือนท่ีตรงกบัขีดใดๆ ของสเกลหลกัมากท่ีสุด (ในภาพคือ 0.36 mm) 

 3) นาํค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 รวมกนั (จะได ้79 + 0.36 = 79.36 mm) 

 

 

ภาพที ่2.33  วธีิการอ่านค่าไฮเกจแบบเขม็ (Mechanical Digit Height Gage) 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

 

 

สเกลหลกั 

สเกลเล่ือน 

สเกลหลกั 

หนา้จอเขม็ (Dial) 

(ความละเอียด 0.02 mm) 

(ความละเอียด 0.02 mm) 
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 จากภาพท่ี 2.33 มีวธีิการอ่านค่าไฮเกจแบบเขม็ เบ้ืองตน้ดงัน้ี 

 1) อ่านค่าวา่เลข 0 ของ Dial Scale ตรงขีดใดของ Main Scale (ในภาพคือ 34 mm) 

 2) อ่านหนา้จอวา่เขม็ช้ีขีดใด (ในภาพคือ 0.32 mm) 

 3) นาํค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และ 2 รวมกนั (จะได ้34 + 0.32 = 34.32 mm) 

               2.4.12  เกจวดัความลึก (Depth Gauge) 

 เป็นเกจท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับวดัความลึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในปัจจุบนั
เกจวดัความลึกมีทั้งแบบท่ีเป็นเวอร์เนียร์ แบบดิจิตอล และแบบเขม็ ดงัแสดงในภาพ 2.35 

 

 

ภาพที ่2.34 เกจวดัความลึกแบบต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.aylj.com/en/depth_gages_slender_rod_depth_gauges.htm) 

 

 การใช้งานเกจวดัความลึกแสดงในภาพท่ี 2.35 โดยตอ้งนาํฐานไปตั้งบนปากของร่อง  

ท่ีจะวดัความลึกแล้วค่อยๆ ดึงก้านสเกลท่ีขยบัได้ลงไปสัมผสักับพื้นความลึก แล้วอ่านค่าท่ีได้ โดย
วิธีการอ่านค่าสเกลน้ีอ่านเหมือนเวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไฮเกจทุกประการซ่ึงสามารถศึกษาได้จาก
วธีิการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไฮเกจ 

 

(ค) แบบเขม็ (ไดอลั) 

(ก) แบบดิจิตอล (ข) แบบเวอร์เนียร์ 
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ภาพที ่2.35  การวดัความลึกโดยใชเ้กจวดัความลึก 

(ท่ีมา : MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

 

              2.4.13  ไดอลัเกจ (Dial Gauge/Dial Indicators/Dial Test Indicators) 

 ไดอลัเกจเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีอ่านค่าระยะทางการเคล่ือนท่ีของแกนวดัดว้ยเข็มซ่ึงติดอยู่
กบัหนา้จอแสดงผลแบบเขม็ โดยอ่านค่าความแตกต่างท่ีไดจ้ากการอา้งอิงค่ามาตรฐานใดๆ ใชว้ดัระดบั
ความเป็นระนาบ ความขนาน ระยะเยื้องศูนย ์เช่นวดัเพื่อหาศูนยใ์นงานกลึงไดล้ะเอียดมาก  มีโครงสร้าง
ดงัภาพท่ี 2.36 

 

  

ภาพที ่2.36 โครงสร้างของไดอลัเกจ 

(ดดัแปลงจาก MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 

สกรูล็อค 

ขีดพิกดั 

เขม็ช้ี 

สกรูล็อค 

แผน่สเกล 

ตวัเรือน 

กา้นวดั 

แกนเล่ือนวดั 

หวัวดั 
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 การใช้งานไดอลัเกจโดยส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันกับชุดขาตั้ง เพื่อความแม่นยาํและ   

ความน่ิงของอุปกรณ์ขณะทาํการวดั ดงัภาพท่ี 2.37 (ก) ส่วนลกัษณะการวดัเป็นดงัภาพท่ี 2.37 (ข) 

  
                 (ก) การต่อไดอลัเกจร่วมกบัขาตั้ง         (ข)  การใชง้านไดอลัเกจตรวจสอบความเรียบ 

ภาพที ่2.37  การต่อใชง้านไดอลัเกจ 

(ท่ีมา : http://www.ri-instrument.com) 

 

 การใชง้านไดอลัเกจหากเป็นไอดลัเกจแบบท่ีสามารถขยบัเปล่ียนทิศทางของเข็มวดัได ้

การต่อใชง้านตอ้งใหเ้ขม็ท่ีจะวดัระยะทาํมุมเอียงเล็กนอ้ยกบัส่ิงท่ีจะวดัดงัแสดงในภาพท่ี 2.38 

 

 

ภาพที ่2.38 การใชง้านไดอลัเกจท่ีถูกวธีิ 

(ท่ีมา : MAP1272 Quick Guide to Precision Measuring Instruments) 
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               2.4.14   บอร์เกจ (Bore Gauge, Inside Micrometer) 

                             เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับวดัขนาดของรู โดยทัว่ไปคือขนาดของรูดา้นใน จึงมีช่ือเรียก
ไดห้ลายอยา่งทั้งบอร์เกจ (Bore Gauge )ไมโครมิเตอร์วดัรูใน (Inside Micrometer) โฮลเทส (Hole Test) 

คาลิเปอร์วดันอก (External Caliper) หรือคาลิเปอร์วดัใน (Internal Caliper) โดยทัว่ไปสามารถวดัขนาด
ของรูท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของรูตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรข้ึนไป ตวัอยา่งเคร่ืองมือแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.39 

 

ภาพที ่2.39 บอร์เกจ 

(ท่ีมา :  http://www.diseno-art.com/products/tools/dial_bore_gauge.html/) 

 

               2.4.15  เกจวดัความหนา (Thickness Gauge) 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความหนาหรือความบาง เช่นวดัความหนาของถุงพลาสติก แผ่น
พลาสติก  แผน่กระดาษ แผน่ชิม (Shirm) ทองเหลือง สเตนเลส โดยอาศยัการหมุนของเข็มบนหนา้จอ
สําหรับการแสดงผลแบบเข็ม (ไดอลั) ดงัภาพท่ี 2.41 (ก) และการแสดงผลเป็นตวัเลขสําหรับแบบ
ดิจิตอลภาพท่ี 2.40 (ข) ซ่ึงค่าของตวัเลขหรือเขม็ช้ีจะสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของกา้นวดัระยะ  

 

                                      
                                              (ก)  แบบดิจิตอล          (ข)  แบบแอนะลอ็ก (แบบไดอลั) 

ภาพที ่2.40  เกจวดัความหนาแบบต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.echinatool.com/digital_thickness_gauges.htm) 
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 การใช้งานเกจวดัความหนาเบ้ืองตน้ให้กดก้านคนัโยกเพื่อขยายช่องจากแกนเข็มวดั   
นาํวตัถุท่ีจะวดัความหนาสอดเขา้ระหว่างเข็มวดักบัฐาน เสร็จแลว้ค่อยๆ ปล่อยคนัโยก เพื่อให้แท่งเข็ม   

การวดั (Anvil) กดทบัวตัถุท่ีจะวดั แลว้อ่านค่าบนหนา้จอแสดงผล 

               2.4.16  ลอ้วดัระยะทาง (Measuring Wheels) 

  เป็นเคร่ืองมือวดัระยะทางแบบท่ีตอ้งเดินตามทางท่ีจะทาํการวดัระยะ ดงัภาพท่ี 2.41  

ใชส้าํหรับวดัพื้นท่ีผวิสภาพต่างๆ  เหมาะสําหรับใชง้านทั้งภายนอก และภายในอาคาร ตวัเคร่ืองทาํดว้ย
วสัดุแข็งแรงไม่เสียหายง่าย ใช้ในงานวางท่อ งานสร้างถนน งานดา้นวิศวกรรม งานทาํแผนท่ี มีทั้ง        

ท่ีแสดงผลแบบดิจิตอล ดงัภาพท่ี 2.41 (ก) และแบบมิเตอร์(แอนะล็อก) ภาพท่ี 2.41 (ข) 

 

                            
                                     (ก)  แบบดิจิตอล                                       (ข)  แบบแอนะลอ็ก 

ภาพที ่2.41  ลอ้วดัระยะทาง 

(ท่ีมา : http://geodetic.com.au/category73_1.htm) 

 

               การใช้งานล้อวดัระยะทางเบ้ืองต้นให้ ตั้ งค่าเคร่ืองโดยกดปุ่มปรับตวัเลขเป็นศูนย ์     
จบัท่ีดา้มให้เข็มช้ีด้านล่างตรงกบัจุดเร่ิมตน้การวดัแลว้ลากล้อตลอดระยะทางท่ีตอ้งการวดั ไปจนสุด
ระยะทางใหเ้ขม็ตรงกบัจุดส้ินสุดระยะทางเสร็จแลว้อ่านตวัเลขท่ีได ้จากหนา้จอแสดงผล 

               2.4.17  เคร่ืองวดัระยะทางระบบอลัตราโซนิค (25Ultrasonic Distance Meter) 

 เป็นเคร่ืองวดัระยะทางระบบเสียงอลัตราโซนิค ดงัภาพท่ี 2.43 สามารถวดัระยะทาง
หน่วยเป็น เมตร หรือ ฟุตได ้วดัระยะทางไดต้ั้งแต่ 0.91 - 15 เมตร ตวัอยา่งการใช้งานเช่น สามารถ
คาํนวณระยะทางในห้องทาํงานท่ีจะติดแอร์ไดอ้ย่างง่าย เพียงเล็งเคร่ืองไปยงัอีกจุดหน่ึงของมุมห้อง      
ทั้งกวา้ง ยาว สูง แลว้คาํนวณ บีทียไูดเ้ลย หรือประยกุตน์าํไปใชง้านภาคสนามท่ีวดัระยะทางไม่ไกลมาก 
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ภาพที ่2.42  เคร่ืองวดัระยะทางระบบอลัตราโซนิค 

(ท่ีมา : http://www.gadgetplus.ca/meters/DistanceMeter.html) 

 

 การใช้งานเคร่ืองวดัระยะทางระบบอุลตราโซนิค เบ้ืองต้นนําเคร่ืองวดัระยะไวใ้น
ตาํแหน่งจุดเร่ิมตน้ท่ีจะวดัระยะ กดปุ่มเปิดเคร่ืองแลว้เล็งเคร่ืองไปยงัเป้าหมายท่ีจะวดัระยะ อ่านค่าท่ีได้
บนหนา้จอแสดงผลแบบดิจิตอล 

              2.4.18  เคร่ืองวดัระยะแสงเลเซอร์ (25Laser Distance Meter) 

 เป็นนวตักรรม 2 5เคร่ืองวดัระยะเลเซอร์ 2 5ท่ีทาํให้สามารถวดัระยะทางในแนวระดบัแกน 

X และ แกน Y ไดแ้ม่นยาํมากข้ึนดว้ยระบบการคาํนวณพีทาโกรัส (Pythagoras) อตัโนมติั ดงัภาพท่ี 2.43 

ทาํให้ไดร้ะยะทางท่ีเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นยงัมีฟังก์ชัน่การวดัความลาดเอียง (Slope) ทาํให้
เคร่ืองวดัระยะเลเซอร์กลายเป็น 2 5ระดับนํ้ าดิจิตอล 2 5ได้ในตวัเดียวกันทาํให้ทราบความลาดชัน หรือ       

ความลาดเอียงของพื้นท่ีเช่นงานปูพื้น ตรวจสอบด่ิงของผนงั และเสาต่างๆ ตรวจสอบความลาดชนัของ
ท่อและงานระบบ ตรวจสอบองศาการประกอบช้ินงาน การติดตั้งเคร่ืองจกัร เป็นตน้  

 

                    
                                (ก)  ลกัษณะภายนอก                            (ข)  ลกัษณะการใชง้าน 

ภาพที ่2.43  เคร่ืองวดัระยะแสงเลเซอร์ 

(ท่ีมา : http://waantong.com/GLM250VF.html/) 

 

 การใช้งานเบ้ืองต้นการใช้งานคล้ายเคร่ืองวดัระยะโดยใช้ระบบอุลตร้าโซนิค คือ       

นาํเคร่ืองไวต้าํแหน่งจุดเร่ิมท่ีจะทาํการวดั เปิดเคร่ืองและเล็งจุดแสงเลเซอร์ไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการ     

จะทาํการวดัระยะ แลว้ทาํการอ่านค่าท่ีไดบ้นหนา้จอแสดงผลแบบระบบดิจิตอล 
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               2.4.19  เคร่ืองมือวดัละเอียด CMM (Co-ordinate Measuring Machine) 

 เป็นเคร่ืองมือวดัขนาดในระนาบแกน X, Yและ Z สามารถหมุนหวัเข็มไดโ้ดยอตัโนมติั 

ปัจจุบนัวดัได้ 5 แกน วดัขนาดโดยการเช่ือมต่อกับกล้อง Scope แสดงค่าความแม่นยาํและค่า           

ความละเอียดไดล้ะเอียดมาก เช่น จุดทศนิยม 5 ตาํแหน่ง (0.00001 mm.) สามารถตั้งค่าโปรแกรม       

เพื่อตรวจสอบช้ินงานในปริมาณมากๆได ้สามารถทาํการวดัแบบ Comparison checking รูปร่างต่างกบั 
3D CAD models รวมไปถึงทาํการลอกแบบ (Reverse Engineering) ได ้ส่วนใหญ่แลว้จะตอ้งมี          

การติดตั้งระบบต่างๆ รองรับการใชเ้คร่ือง CMM อีกหลายระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแรงดนั เป็นตน้          
การใชง้านเคร่ืองมือน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้ชาํนาญผา่นการฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองมือน้ีโดยเฉพาะ เน่ืองจากมีราคา
สูง ลกัษณะเคร่ือง CMM และค่าท่ีไดจ้ากเคร่ือง CMM แสดงตวัอยา่งดงัภาพท่ี 2.44 

  
                  (ก)  ลกัษณะของเคร่ือง                                 (ข) ผลท่ีไดจ้ากการอ่านค่า 

ภาพที ่2.44  เคร่ือง CMM  

(ท่ีมา : http://www.coord3-cmm.com/used-cmm-inventory/) 

 

ตารางที ่2.2  สรุปเคร่ืองมือวดัความยาวและการนาํไปใชง้าน 

ช่ือเคร่ืองมือวดั
ความยาว 

ความเหมาะสม 
และการนําไปใช้ 

ย่านการวดั หน่วยการวดัของเคร่ืองมือ 

เกจบล็อค นิยมใชส้าํหรับสอบ
เทียบ ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวดัความยาว
ทัว่ไป 

มีหลายขนาดข้ึนอยู่
กบัความยาวท่ี

ตอ้งการเปรียบเทียบ 

มิลลิเมตร 

เกจทรงกระบอก สาํหรับตรวจสอบ
ขนาดของโลหะท่ีเป็นรู 

มีหลายขนาดข้ึนอยู่
กบัความยาวท่ี

ตอ้งการเปรียบเทียบ 

มิลลิเมตร (เส้นผา่ศนูยก์ลาง) 
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ตารางที ่2.2  สรุปเคร่ืองมือวดัความยาวและการนาํไปใชง้าน (ต่อ) 
ช่ือเคร่ืองมือวดั

ความยาว 
ความเหมาะสมและการ

นําไปใช้ 
ย่านการวดั หน่วยการวดัของเคร่ืองมือ 

เกจวงแหวน ตรวจสอบขนาดของ
โลหะท่ีเป็นแท่ง
ทรงกระบอก 

มีหลายขนาดข้ึนอยู่
กบัความยาวท่ี

ตอ้งการเปรียบเทียบ 

มิลลิเมตร (เส้นผา่ศนูยก์ลาง) 

เกจปากวดั ใชต้รวจสอบขนาด
ทัว่ไปตามท่ีตอ้งการ 

มีหลายขนาดข้ึนอยู่
กบัความยาวท่ี

ตอ้งการเปรียบเทียบ 

มิลลิเมตร 

เกจวดัเส้นลวดและ
แผน่โลหะ 

วดัขนาดของเส้นลวด
หรือแผน่โลหะ 

มีหลายขนาดข้ึนอยู่
กบัความยาวท่ี

ตอ้งการเปรียบเทียบ 

มิลลิเมตร 

หววีดัเกลียว วดัขนาดของเกลียว มีหลายขนาด จาํนวนเกลียวต่อ 1 น้ิว 

เกจวดัมุมหรือเกจหา
ศนูยก์ลาง 

ใชว้ดัหาจุดศูนยก์ลาง 
หรือวดัมุม 60 องศา 

0-60 องศา - 

บอร์เกจ ใชส้าํหรับวดัขนาดของ
รูภายใน 

1 มิลลิเมตรข้ึนไป มิลลิเมตร 

เกจวดัความหนา ใชว้ดัความหนาของส่ิง
ท่ีบางมาก ๆ เช่น 
แผน่กระดาษ 

0-10 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 

ไมบ้รรทดัและ
บรรทดัเหล็ก   

ใชใ้นงานทัว่ไป 0-200 เซนติเมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 

ไมที้ ใชใ้นงานเขียนแบบ 0-100 เซนติเมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร 

ชุดสามเหล่ียม ใชใ้นงานเขียนแบบ 0-30 เซนติเมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 

บรรทดัพบั งานช่างทัว่ไปท่ีตอ้ง
พกพาติดตวั 

0-240 เซนติเมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 

สายวดั ช่างไม ้ช่างเยบ็เส้ือ 0-150 เซนติเมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 

ตลบัเมตร งานช่างทัว่ไป 0-10 เมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 
ฟุต  เมตร 

มว้นเทปวดัความ
ยาว 

งานวดัระยะตั้งแต่ 10 -

100 เมตร 

0-100 เมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 
ฟุต  เมตร 
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ตารางที ่2.2  สรุปเคร่ืองมือวดัความยาวและการนาํไปใชง้าน (ต่อ) 
ช่ือเคร่ืองมือวดั

ความยาว 
ความเหมาะสมและการ

นําไปใช้ 
ย่านการวดั หน่วยการวดัของเคร่ืองมือ 

บรรทดัฉาก งานช่างทัว่ไป 0-30 เซนติเมตร มิลลิเมตร  เซนติเมตร  น้ิว 

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ งานวดัระยะท่ีละเอียด 0-1,000 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 

ไมโครมิเตอร์ งานวดัระยะท่ีละเอียด
มาก 

แบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 
25 มิลลิเมตร 

มิลลิเมตร 

เกจวดัความสูง งานวดัความสูงท่ี
ละเอียด 

0-1,000 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 

เกจวดัความลึก งานวดัความลึกท่ี
ละเอียด 

0-1,000 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 

ไดอลัเกจ งานวดัท่ีละเอียดมาก  
เช่น แต่งหวัเคร่ืองกลึง 
ตั้งใบมีด 

0-100 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 

เกจวดัความหนา งานวดัระยะท่ีละเอียด
มาก เช่น แผน่กระดาษ 
ถุงพลาสติก 

0-20 มิลลิเมตร มิลลิเมตร 

ลอ้วดัระยะทาง วดัระยะทางในงาน
สาํรวจ 

0 -10 กิโลเมตร เมตร กิโลเมตร 

เคร่ืองวดัระยะทาง
ระบบอุลตราโซนิค 

งานท่ีเก่ียวกบัตวัอาคาร 

หรือการหาพื้นท่ี 

0.3 – 60 เมตร เมตร 

เคร่ืองวดัระยะแสง
เลเซอร์ 

งานท่ีเก่ียวกบัตวัอาคาร
หรือการหาพื้นท่ี 

0.05 – 250 เมตร เมตร 

CMM ในงานอุตสาหกรรม ละเอียดสูง เช่น  
0.00001 มิลลิเมตร 

มิลลิเมตร 

 

2.5  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการวดัความยาวและขนาด 
7 ความผดิพลาดในการวดั  (Error in Measurement) ในกระบวนการวดัท่ีมีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั
อาศยัหลกัการเปรียบเทียบค่าท่ีตอ้ง การวดักบัค่าอา้งอิง หรือค่าท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงในการวดัแต่ละคร้ัง
มกัจะเกิดความผดิพลาด ซ่ึงความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
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              1)  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองมือวดั   คือ  ความผดิพลาดท่ีมีสาเหตุมาจากความฝืดหรือ
ความขดัขอ้งภายในเคร่ืองมือวดัแกไ้ขไดโ้ดยการบาํรุงรักษา  

              2)  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากผูใ้ช ้ คือ ความผดิพลาดท่ีเกิดจากผูใ้ชข้าดความรู้ใชเ้คร่ืองมือวดั 

ไม่ถูกตอ้งทาํใหไ้ดค่้าผดิพลาด  

              3)  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากการอ่านสเกล   คือ  ความผดิพลาดท่ี มีสาเหตุมาจากการอ่านค่า
จากสเกลไม่ตั้งฉาก ทาํใหเ้กิดเงาบนกระจกบนหนา้ปัดทาํใหอ่้านค่าท่ีไดผ้ดิพลาด สามารถแกไ้ขไดโ้ดย
การอ่านค่าวดัโดยใหม้องในลกัษณะตั้งฉากกบัเขม็ สังเกตไดจ้ากจะไม่เกิดเงาบนกระจกเงา  

              4)  ความผดิพลาดจากสภาพแวดลอ้ม   คือ ความผดิพลาดท่ี มีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้ม
บริเวณท่ีใชเ้คร่ืองมือ เช่น บริเวณท่ีมีความร้อนสูงหรือบริเวณท่ีมีการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก  

              5)  ความผดิพลาดแบบแรนดอม (Random Error) คือ   ค่าความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนตํ่ามากๆ    

จะนาํมาคิดในกรณีท่ีตอ้งการความถูกตอ้งสูง7ๆ 

 ส่วนในงานวดัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม การใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด มกัจะเกิด
ค่าท่ีผดิพลาดจากการวดัข้ึน ค่าผดิพลาดในการวดัมีสาเหตุหลายประการดงัน้ี 

 1)  ค่าผดิพลาดท่ีเกิดจากการอ่านค่าหรือคาํนวณค่าตวัเลขผดิ 

 2)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากแนวแกนเคร่ืองมือวดัและแนวแกนงานไม่อยูใ่นแนวเดียวกนั 

 3)  ค่าผดิพลาดท่ีเกิดจากการหดตวัหรือขยายตวัของเคร่ืองมือวดัและช้ินงาน 

 4)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากความรู้สึกสมัผสัระหวา่งเคร่ืองมือวดักบัช้ินงาน 

 5)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากความลาํเอียงเขา้ขา้งตนเอง 

 6)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากความสะเพร่าในการวดั 

 7)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากขณะวดัไม่อยูท่่าท่ีเป็นธรรมชาติ 

 8)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากตาํแหน่งแนวเล็ง 

 9)  ค่าผดิพลาดเน่ืองจากการแบ่งขีดสเกลของเคร่ืองมือวดั 

 10) ค่าผดิพลาดเน่ืองจากความหนาของขีดสเกลเคร่ืองมือวดั 

 

2.6  ข้อปฏิบัติในการใช้เคร่ืองมือวดัความยาวและขนาด 
การใชเ้คร่ืองมือวดัความยาวควรศึกษาขอ้ควรระวงัและการใชเ้คร่ืองมือวดัอยา่งถูกตอ้งก่อนการใช ้

งานโดยมีขอ้พึงปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  เลือกใชเ้คร่ืองมือวดัใหเ้หมาะสมกบัค่าความละเอียดของช้ินงานท่ีจะวดั 

2)  ทาํความสะอาดเคร่ืองมือวดัและช้ินงานก่อนวดัทุกคร้ัง 

3)  ตาํแหน่งสายตาแนวเล็งในการวดัถูกตอ้ง 

4)  อุณหภูมิทีใหค้่าความเท่ียงตรงในการวดัอยูร่ะหวา่ง 20 ถึง 22 องศาเซลเซียส 
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5)  ตรวจสอบครีบ เศษท่ียืน่ออกมาของช้ินงาน ความคม ถา้มีตอ้งลบดว้ยตะไบละเอียด 

6  ช้ินงานบางประเภทท่ีผลิตเสร็จใหม่ ๆ ตอ้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็จึงจะวดัตรวจสอบได ้

7)  ช้ินงานท่ีถูกเหน่ียวนาํเป็นแม่เหล็ก ก่อนวดัตอ้งลบอาํนาจแม่เหล็กใหห้มดเสียก่อน 

8)  แรงกดท่ีกระทาํลงบนเคร่ืองมือวดัตอ้งมีขนาดพอดี ไม่หนกัหรือเบาเกินไป 

9) อยา่วดัช้ินงานท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี อาจเกิดอนัตรายหรือเคร่ืองมือชาํรุดเสียหายได ้

10) เคร่ืองมือวดัท่ีศูนยค์ลาดเคล่ือนได ้ก่อนวดัตอ้งตรวจสอบความเท่ียงตรงของศูนยทุ์กคร้ัง 

11) วางและเก็บรักษาเคร่ืองมือวดัแยกจากเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  
12) ระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองมือวดัตกหล่น หรือกระแทกกบัของแขง็ 

13) อยา่ซ่อมหรือดดัแปลงเคร่ืองมือวดัดว้ยตนเอง ควรเป็นหนา้ท่ีของผูช้าํนาญงานท่ีมีความรู้  

         และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์พิเศษในการซ่อม 

14) ทาํความสะอาดเคร่ืองมือวดัทุกคร้ังหลงัการใชง้าน ทานํ้ามนักนัสนิม และเก็บในท่ีเก็บตาม 

        สภาพเดิม เช่น เก็บในซอง หรือเก็บในกล่อง เป็นตน้ 

 

2.7  บทสรุป 
 ความยาวมีหน่วยของการวดัตามมาตรฐานหน่วย SI เป็น เมตร (Metre, m) “ความยาว 1 เมตร 

คือ ความยาวเท่ากบัระยะทางท่ีแสงเดินทางในสุญญากาศ ในช่วงระยะเวลา 1 ใน 299,792,458 ของ
วนิาที”  และ  “มาตรฐานแห่งชาติดา้นความยาว คือ ความยาวคล่ืนของแสงเลเซอร์ท่ีไดจ้ากอุปกรณ์
กาํเนิดแสงเลเซอร์จากแก๊สฮีเลียมนีออนและควบคุมเสถียรภาพของความยาวคล่ืนดว้ยแก๊สไอโอดีน 

(Iodine Stabilized Helium Neon Laser)”  

 เคร่ืองมือวดัความยาวแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือเคร่ืองมือท่ีมีไวส้ําหรับถ่ายทอด
มาตรฐานความยาว หรือเปรียบเทียบความยาวมาตรฐาน และเคร่ืองมือสําหรับการวดัความยาวจากส่ิงท่ี
ตอ้งการความยาวต่างๆ 

 

2.8  คาํถามท้ายบท 
 1)  นิยามของความยาว 1 เมตรปัจจุบนักล่าวไวว้า่อยา่งไร ในอดีตใชส่ิ้งใดเป็นมาตรฐานบา้ง 

 2)  หากตอ้งการวดัขนาดพื้นท่ีของหอ้งเคร่ืองมือใดวดัไดร้วดเร็วท่ีสุด 

 3)  เคร่ืองมือใดท่ีนิยมใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับถ่ายทอดมาตรฐานความยาวใหแ้ก่เคร่ืองมือวดั 

                     ความยาวอ่ืนๆ ในวงการอุตสาหกรรม และแบ่งเกรดของเคร่ืองมือโดยใชเ้กณฑใ์ดบา้ง 

 4)  ถา้ตอ้งการวดัความยาวของวตัถุชนิดหน่ึงแบบละเอียดความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร   
                     ควรใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์หรือไมโครมิเตอร์ในการวดัและเพราะเหตุใด 

 5)  หากตอ้งการวดัระยะทางระหวา่งหลกักิโลเมตรบนถนน ควรใชเ้คร่ืองมือใด 



บทที ่3 

หน่วยวดัและเคร่ืองมอืวดัมวลนํา้หนัก 
 

 การวดันํ้ าหนักถือเป็นหน่วยการวดัท่ีนิยมถูกใช้ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมหน่วยหน่ึง เช่น การวดันํ้ าหนกัของผลิตภณัฑว์่ามีนํ้ าหนกัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตวั
ผลิตภณัฑห์รือไม่ เป็นตน้ เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปดว้ยหัวขอ้จาํนวน 7 หวัขอ้คือ  หน่วยการวดัมวล
เคร่ืองมือวดัมวลนํ้ าหนัก  เคร่ืองชั่งแบบกลหรือระบบแมคคานิกส์  เคร่ืองชั่งอิเล็กทรอนิกส์  ความ
ผิดพลาดและค่าผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการชั่งมวลนํ้ าหนัก  ขอ้ปฏิบติัในการใช้เคร่ืองมือวดัมวล
นํ้าหนกั  และการติดตั้งใชเ้คร่ืองชัง่นํ้ าหนกั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1  หน่วยการวดัมวล 
 มวล (Mass) เป็นหน่วยของการวดัของหน่วยฐานในระบบ SI ทั้งเจด็ มีหน่วยวดัเป็น กิโลกรัม 

(kilogram) สัญลกัษณ์ของหน่วยวดัคือ kg โดยท่ีนิยามของมวลของวตัถุหมายถึงปริมาณของเน้ือสารท่ี
รวมกนัอยู่ในวตัถุนั้น มวลของวตัถุมีค่าคงท่ี ไม่ว่าวตัถุนั้นจะอยู่ท่ีใด หรืออีกความหมายหน่ึงของมวล
ในทางวิทยาศาสตร์และกลศาสตร์ คือ มวลหมายถึงสมบติัของวตัถุท่ีแสดงออกมาในรูปของแรงเฉ่ือย
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีและเกิดแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนัระหวา่งมวลของวตัถุต่างชนิด 

 นํ้ าหนกั (Weight) ของวตัถุ คือค่าท่ีวดัไดโ้ดยชัง่วตัถุบนเคร่ืองชัง่ ถา้ไม่คาํนึงถึงแรงพยุงตวั
ของอากาศ (Air Buoyancy) ค่าท่ีอ่านไดบ้นเคร่ืองชัง่เท่ากบันํ้ าหนกัของวตัถุ โดยมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งมวลและนํ้าหนกัดงัภาพท่ี 3.1 

 

ภาพที ่3.1  สมการความสมัพนัธ์ของมวลและนํ้าหนกั 

 

 จากภาพท่ี 3.1  แสดงไดว้่าเคร่ืองชัง่เป็นเคร่ืองวดัแรงหรือนํ้ าหนกั (F) ซ่ึงเป็นผลมาจากแรง
โนม้ถ่วง เน่ืองจากอตัราเร่งของโลก (Gravity :g) ท่ีกระทาํต่อมวล (m) ของวตัถุ เม่ือพิจารณาดงัน้ีแลว้ 

นํ้าหนกั (Weight Force : F) คือนํ้ าหนกัหรือแรงท่ีเกิดจากมวลของวตัถุ โดยอยูใ่นสนามแรงโนม้ถ่วง  

อนัเน่ืองมาจากอตัราเร่งของโลก โดยคาํว่า Weight เป็นคาํท่ีใชเ้รียกตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐาน (ซ่ึงในความ
เป็นจริงควรเรียกวา่ มวลมาตรฐาน : Reference Mass) 
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 นิยามของมวลในหน่วยการวดัระบบ SI คือกิโลกรัม (kg) หมายถึง ตุม้นํ้ าหนกัตน้แบบใน
ระดบันานาชาติ (The International Prototype of The Kilogram : IPK) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาจากโลหะ      

อลัลอยผสมระหว่าง แพลตินมั (Pt) 90 % และอิริเดียม (Ir) 10 % มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก สูง 39 

มิลลิเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 39 มิลลิเมตร และมีความหนาแน่น 21,500 kg.m
-3
 ดงัแสดงในภาพท่ี 3.2 ซ่ึง

ตุม้นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัมท่ีเป็นมาตรฐานของโลกน้ีถูกเก็บรักษาไวโ้ดยสาํนกังานชัง่ตวงระหว่างประเทศ 

(International Bureau of Weights and Measures : BIPM ) ซ่ึง BIPM ยอ่มาจากภาษาฝร่ังเศสคาํว่า 

Bureau International des poids et Mesures ก่อนท่ีจะมีการแปรเป็นภาษาองักฤษแต่ยงัยดึตวัยอ่เดิม 

 

                               
  (ก)  ตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐาน 1 กิโลกรัมของโลก               (ข)  คณะกรรมการท่ีเกบ็รักษา 

 
(ค)  สาํนกังานชัง่ตวงระหวา่งประเทศ (BIPM) ณ ประเทศฝร่ังเศษ 

ภาพที ่3.2  ตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐานท่ีถูกเกบ็รักษาไวโ้ดย BIPM  

(ท่ีมา : มนตช์ยั  มิตรอารียแ์ละวิรุณ  เลา้พรพิชยานุวฒัน,์ 2557) 

 

 ส่วนในประเทศไทยมีระบบการวดัและหน่วยงานท่ีกาํกบัเร่ืองมาตรฐานการวดันํ้ าหนกัอยู ่ 2 

ระบบ คือ ระบบการวดัแห่งชาติเชิงพาณิชยห์รือเชิงกฎหมาย (Legal Metrology) ซ่ึงมีสาํนกังานชัง่ ตวง
วดั กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย  ์เป็นผูก้าํกับดูแล ซ่ึงจะเป็นผูใ้ห้การรับรองมาตรฐานของ   

เคร่ืองชัง่ โดยติดสต๊ิกเกอร์ไวท่ี้ตวัเคร่ือง และระบบการวดัแห่งชาติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
(Scientific Metrology or Industrial Metrology) ซ่ึงมีสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นผูก้าํกบัดูแลมาตรฐาน โดยจะให้การรับรองเคร่ืองชัง่โดยออกเป็นใบรับรองจาก
สถาบนั หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นมวล คือ กิโลกรัม มวล 1 กิโลกรัมมีค่าเท่ากบัมวลของตุม้
นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัมตน้แบบระหว่างประเทศ มาตรฐานแห่งชาติดา้นมวล คือ ตุม้นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัม
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ตน้แบบ หมายเลข 80 (National Prototype No. 80 : P80) ซ่ึงถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นมาตรฐานของประเทศ
ไทยโดยสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 

 

ภาพที ่3.3  ตุม้นํ้ าหนกั 1 กิโลกรัมตน้แบบ หมายเลข 80 ซ่ึงเป็นมาตรฐานของประเทศไทย 

(ท่ีมา : http://www.nimt.or.th/nimt/upload/linkfile/national_standard/standard04.htm) 

 

3.2  เคร่ืองมือวดัมวลนํา้หนัก 
       เคร่ืองมือวดัมวลนํ้ าหนักหรือเคร่ืองชั่งนํ้ าหนักมีการถ่ายทอดมาตรฐานจากคาํยามของนํ้ าหนัก         

1 กิโลกรัม ลงสู่เคร่ืองชัง่ต่างๆ ดงัน้ี 

        3.2.1  การถ่ายทอดมาตรฐานของเคร่ืองมือวดันํ้าหนกั 

     เน่ืองจากมาตรฐานการวดันํ้ าหนกัสูงสุดของโลกคือตุม้นํ้ าหนกัขนาด 1 กิโลกรัม ท่ีถูกเก็บ
รักษาไวโ้ดย BIPM ซ่ึงจะตอ้งถ่ายทอดมาตรฐานน้ีลงสู่มาตรฐานในระดบัชาติโดยการสอบเทียบ และ
ตุม้นํ้ าหนักมาตรฐานระดบัชาติท่ีถูกสอบเทียบโดยตุม้นํ้ าหนักมาตรฐานโลกแลว้น้ี จะถูกใชเ้พื่อเป็น
มาตรฐานในการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัในระดบัท่ีรองลงมาตามลาํดบัในชาติของตนเอง ซ่ึงมาตรฐาน
ของเคร่ืองมือวดันํ้ าหนกัท่ีรองลงมาน้ีถูกแบ่งเป็นคลาส (Class) หรือระดบัมาตรฐานต่างๆ ดงัแสดงใน
ภาพ 3.4 

 

ภาพที ่3.4  การแบ่งระดบัเคร่ืองมือวดันํ้าหนกั 

มาตรฐานระดบันานาชาติ 
International Prototype of the Kilogram (Pt-Ir) 

National Prototype Kilogram Standard of NMI (Pt-Ir) มาตรฐานระดบัชาติ 

Standard Weight : Class E1 

Balance End User 

Standard Weight : Class E2 

Standard Weight : Class F-M 



 58

 

 คลาสของเคร่ืองมือวดันํ้ าหนักน้ีถูกกาํหนดมาตรฐานข้ึนเพื่อให้เขา้ใจตรงกัน ยกตัวอย่าง       

การแบ่งระดบัหรือคลาสของเคร่ืองมือวดันํ้าหนกั ตามมาตรฐานของ UKAS LAB14 ไดด้งัน้ี 

Class E1 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํสูงในการวดันํ้าหนกั มีค่าความผดิพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 

± 0.5 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม ใชเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือสอบเทียบเคร่ืองมือ 

วดันํ้าหนกัในระดบั E2 หรือระดบัท่ีตาํกวา่น้ีได ้

Class E2 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํในการวดันํ้าหนกัรองลงมาจาก Class E1 มีค่าความผดิพลาด
ท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน ± 1.6 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม ใชเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดันํ้าหนกัในระดบั F1 หรือระดบัท่ีตาํกวา่น้ีได ้

Class F1 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํในการวดันํ้าหนกัรองลงมาจาก Class E2 มีค่าความผดิพลาด
ท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน ± 5 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม ใชเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดันํ้าหนกัในระดบั F2 หรือระดบัท่ีตาํกวา่น้ีได ้

Class F2 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํในการวดันํ้าหนกัรองลงมาจาก Class F1 มีค่าความผดิพลาด
ท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน ± 16 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม ใชเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดันํ้าหนกัในระดบั M1 หรือระดบัท่ีตาํกวา่น้ีได ้

Class M1 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํในการวดันํ้าหนกัรองลงมาจาก Class F2 มีค่าความผดิพลาด
ท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน ± 50 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม ใชเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดันํ้าหนกัในระดบั M2 หรือระดบัท่ีตาํกวา่น้ีได ้

Class M2 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํในการวดันํ้าหนกัรองลงมาจาก Class M1 มีค่าความผดิพลาด
ท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน ± 160 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม ใชเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือ
สอบเทียบเคร่ืองมือวดันํ้าหนกัในระดบั M3 หรือระดบัท่ีตาํกวา่น้ีได ้

Class M3 คือระดบัท่ีมีความแม่นยาํในการวดันํ้าหนกัรองลงมาจาก Class M2 มีค่าความผดิพลาด
ท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน ± 500 มิลลิกรัม ต่อการวดันํ้าหนกั 1 กิโลกรัม  

        3.2.2  ประเภทของเคร่ืองมือวดัและชัง่นํ้ าหนกั 

      เคร่ืองมือวดันํ้าหนกัหรือเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เคร่ืองชัง่
แบบกลหรือระบบแมคคานิกส์ และ เคร่ืองชัง่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีแยกตามชนิดของตวัตรวจวดัดงั
แสดงในภาพท่ี 3.5  
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ภาพที ่3.5  ประเภทของเคร่ืองมือวดัและชัง่นํ้ าหนกั 

 

3.3  เคร่ืองช่ังแบบกลหรือระบบแมคคานิกส์ (Mechanical Balance) 

       3.3.1  เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั (Equal Beam Balance) 

        เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีเปรียบเทียบมวลนํ้าหนกัโดยตรงโดยการแขวน  (ในกรณีจานรับวตัถุเป็นแบบ
แขวนบนปลายคาน) ดงัภาพ 3.6 (ก) หรือการวาง (ในกรณีจานวางวตัถุอยูด่า้นบนแขนของปลายคาน)  

ดงัภาพ 3.6 (ข) วตัถุท่ีตอ้งการทราบค่านํ้ าหนกัและวตัถุท่ีเป็นนํ้ าหนกัมาตรฐานจะถูกวางไวท่ี้ปลายคาน
ชัง่ทั้งสองขา้งท่ียาวเท่ากนัคนละฝ่ัง ดงันั้นการชัง่นํ้ าหนกัดว้ยเคร่ืองมือลกัษณะน้ี จึงเป็นการเปรียบเทียบ
นํ้ าหนกัของวตัถุท่ีตอ้งการทราบค่ากบัวตัถุนํ้ าหนกัมาตรฐาน โดยวิธีการอ่านค่าคือการดูความเอียงหรือ
ความสมดุลของคานทั้งสองขา้งว่าเอียงหรือไม่ ถา้ไม่เอียงถือว่ามีค่านํ้ าหนักตามค่านํ้ าหนักมาตรฐาน 

หรือดูสเกลบริเวณก่ึงกลางของคานในกรณีท่ีมีสเกลบอกค่าตรงจุดหมุนก่ึงกลางของคาน 

 

                        
              (ก) เคร่ืองชัง่แบบจานแขวนอยูป่ลายคาน       (ข) เคร่ืองชัง่แบบจานวางอยูบ่นปลายคาน 

ภาพที ่3.6  เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั 

(ท่ีมา : http://www.pnpscale.com/) 
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        3.3.2  เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวไม่เท่ากนั (Unequal Beam Balance) 

        มีหลกัการคลา้ยเคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั แต่มีขอ้แตกต่างตรงท่ีใชก้ารแทนท่ีนํ้ าหนกั
มาตรฐาน เพื่อให้จุดหมุนรับนํ้ าหนักคงท่ีตลอดเวลา วตัถุท่ีตอ้งการทราบค่านํ้ าหนักและวตัถุนํ้ าหนัก
มาตรฐานถูกเปรียบเทียบบนคานชัง่ขา้งเดียวกนั เป็นผลใหล้ดความผดิพลาดท่ีเกิดจากความยาวของคาน
ชัง่ท่ีอาจไม่เท่ากนัในเคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั ปัจจุบนัเคร่ืองชัง่แบบน้ีไม่นิยมใชแ้ละหาไดย้าก
ในทอ้งตลาด ส่วนใหญ่พบเป็นของโบราณท่ีนกันิยมของเก่าเกบ็สะสมไวด้งัภาพท่ี 3.7 

 

ภาพที ่3.7  เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวไม่เท่ากนั 

(ท่ีมา : http://www.khongkao.net/ตาชัง่จีนเก่ากิโลคาน) 

 

        3.3.3  เคร่ืองชัง่แบบสามคาน (Triple Beam Balance) 

         เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีมีคานชัง่สามคานดงัแสดงในภาพท่ี 3.8 มีความถูกตอ้งในการชัง่ประมาณ 0.1 

กรัม เหมาะสาํหรับการชัง่วตัถุท่ีมีนํ้ าหนกัปานกลาง มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

       1)  จานชัง่ ซ่ึงวางอยูบ่นคานชัง่ดา้นซา้ยซ่ึงสั้นกวา่คานชัง่ดา้นขวา จาํนวน 1 จาน 

2)  สกรูปรับสมดุลซ่ึงอยูท่ี่ปลายของคานชัง่ดา้นสั้น 

3)  คานชัง่ดา้นยาวมี 3 คาน ซ่ึงแต่ละคานจะแบ่งนํ้าหนกัออกเป็นช่วง ๆ เช่น 0-1 กรัม  

     0-50 กรัม และ 0-100 กรัม เป็นตน้ 

4)  ตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐานท่ีเคล่ือนท่ีได ้อยูบ่นคานชัง่ดา้นยาว คานละ 1 อนั 

5)  เขม็ช้ีอยูท่ี่ปลายคานชัง่ดา้นยาว ซ่ึงจะช้ีเลข 0 บนสเกลเม่ือคานชัง่สมดุล 

  
                                 (ก) แบบจานอยูด่า้นบน   (ข) แบบจานแขวน 

ภาพที ่3.8  เคร่ืองชัง่แบบสามคานชัง่  

(ท่ีมา : http://www.merittech.co.th/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=182196) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
3 

4 

5 
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         3.3.4  เคร่ืองชัง่แบบคานเล่ือน (Mechanical Lever Scale) 

      เคร่ืองชัง่คานเล่ือน ออกแบบมาใหมี้ความแขง็แรงทนทานสูง ใชง้านง่าย  สามารถใชง้านได ้

ทุกท่ี ทุกเวลาสถานท่ี และสะดวกยิง่ไปกวา่นั้นดว้ยลอ้เขน็ท่ีอยูท่ี่ฐานเคร่ืองชัง่ สามารถเคล่ือนยา้ยเคร่ือง
ชัง่ไดอ้ย่างง่ายดาย เพิ่มทางเลือกให้สามารถทาํงานไดใ้นทุกกรณี เคร่ืองชัง่แบบคานเล่ือนสามารถชัง่
นํ้ าหนกัไดสู้ง เช่น ถึง 1,000 กิโลกรัม เป็นตน้ เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีอาศยัหลกัความสมดุลของคานและตุม้
นํ้ าหนกัท่ีนาํมาถ่วงช้ินงานท่ีจะนาํมาวดั ทาํงานดว้ยระบบสันมีด ผา่นระบบคานงดั  คานดีด  ตาชัง่คาน
เล่ือนจะถ่วงสมดุลดว้ยลูกตุม้ซ่ึงเป็นค่าเปรียบเทียบนํ้ าหนกั การใชง้านเช่นการชัง่นํ้ าหนกักระสอบขา้ว 

เป็นตน้ ตวัอยา่งเคร่ืองชัง่ชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.9 

 

 

ภาพที ่3.9  เคร่ืองชัง่แบบคานเล่ือน 

(ท่ีมา : http://checkweight.weloveshopping.com/) 

 

             การใชง้านเคร่ืองชัง่แบบคานเล่ือนเบ้ืองตน้ใหน้าํตุม้นํ้ าหนกัท่ีจะทาํการเปรียบเทียบนํ้ าหนกั
มาวางลงในแขนรับตุม้นํ้ าหนกั เช่น การวางตุม้นํ้ าหนกั ขนาด 100 กิโลกรัม เพื่อเปรียบเทียบกบันํ้ าหนกั
ของกระสอบขา้ว ว่าแต่ละกระสอบไดน้ํ้ าหนกัประมาณ 100 กิโลกรัมหรือไม่ นาํวตัถุท่ีจะวดัค่านํ้ าหนกั
ลงบนแท่นวางรับนํ้ าหนกั ให้สังเกต บริเวณปลายแขนของคานรับตุม้นํ้ าหนกัท่ีมีเขม็ช้ีว่าไดร้ะดบัหรือ
บาลานซ์ กระดกข้ึนลงอยู่ตรงบริเวณก่ึงกลางช่องว่างหรือไม่ หากไดร้ะดบัไม่ชิดดา้นบนหรือดา้นล่าง
จนเกินไป แสดงว่านํ้ าหนักของวตัถุท่ีจะนาํมาวดัเปรียบเทียบนั้น มีนํ้ าหนักใกลเ้คียงกนั หรือเท่ากนั 

หน่วยของการวดัจะไม่ละเอียด มีเพียงหน่วยกรัม  และกิโลกรัม เพราะเป็นการประมาณค่าเปรียบเทียบ
นํ้าหนกัเท่านั้น 

        3.3.5  เคร่ืองชัง่แบบเปรียบเทียบแรงท่ีกระทาํต่อมวลของวตัถุ  

         เคร่ืองชัง่แบบน้ีอาจใชร้ะบบสปริง ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวแมติก เป็นตน้  เป็นเคร่ืองชัง่ท่ี
มีความถูกตอ้งสูงกว่าแบบใชค้าน เพราะสามารถแกค้วามผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากคมมีดรับนํ้ าหนกัไม่
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คงท่ีและความยาวของคานเล่ือนไม่เท่ากนัของเคร่ืองชัง่ระบบคาน ยกตวัอย่างเคร่ืองชัง่ประเภทน้ีได้
ดงัต่อไปน้ี 

                  3.3.5.1  เคร่ืองชัง่ระบบสปริง (Spring System Balance) 

                      อาศยัหลกัการทาํงานของสปริง เม่ือนํ้าหนกักดทบัแท่นรับนํ้าหนกั  แท่นจะกดตํ่าลง 

เพื่อกดสปริงใหเ้ล่ือนเขม็ตามนํ้าหนกัไปเปล่ียนไป มีทั้งแบบท่ีจานรับนํ้าหนกัอยูด่า้นบน ภาพท่ี 3.10 (ก) 

ซ่ึงมีโครงสร้างท่ีทาํมาจากพลาสติกหรือเหล็กแลว้แต่ความตอ้งการของผูผ้ลิตและผูใ้ชง้าน รวมไปถึง
แบบแขวน ภาพท่ี 3.10 (ข) เป็นตน้ ซ่ึงใชร้ะบบสปริงในการแปลงค่านํ้าหนกัเพื่ออ่านค่าในสเกล 

 

                                    

          (ก)   เคร่ืองชัง่ระบบสปริงแบบจานรับนํ้าหนกัอยูด่า้นบน   (ข) เคร่ืองชัง่ระบบสปริงแบบแขวน 

ภาพที ่3.10  เคร่ืองชัง่ระบบสปริง 

(ท่ีมา : http://www.rangsitscale.com/) 

 

                   การใชง้านเคร่ืองชัง่ระบบสปริงเบ้ืองตน้ก่อนการชัง่นํ้ าหนกัทุกคร้ังควรตรวจสอบ 

วา่เขม็ของเคร่ืองชัง่อยูใ่นตาํแหน่งสเกล 0 หรือไม่ ในกรณีเคร่ืองชัง่เป็นแบบเขม็ช้ีสเกล และถา้เป็นแบบ
ดิจิตอลก่อนทาํการชัง่ใดๆ นํ้าหนกัท่ีแสดงก็ควรเป็น 0 กิโลกรัม หากเคร่ืองชัง่ไม่เป็น 0 ใหท้าํการปรับ 

ตั้งค่าให้เป็น 0 กิโลกรัมก่อนทาํการวดัทุกคร้ัง หากปรับแกไ้ม่ไดแ้สดงว่าเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกันั้นๆ ไม่มี
ความน่าเช่ือถือในการวดั ควรส่งช่างผูช้าํนาญการในการแกไ้ขปรับแต่งเคร่ืองให้มีความเท่ียงตรงก่อน 

การใชง้านใหน้าํวตัถุท่ีจะทาํการวดัมวลนํ้ าหนกั วางลงตรงบริเวณสาํหรับรับนํ้ าหนกั แลว้ปล่อยมือออก
จากวตัถุ โดยไม่ใหส้มัผสักบัวตัถุนั้นๆ เพราะมีโอกาสท่ีมือของผูช้ัง่นํ้ าหนกัจะส่งผลต่อนํ้ าหนกัของวตัถุ 

เช่น อาจเป็นการเพ่ิมนํ้ าหนักของวตัถุ จากนํ้ าหนักของน้ิวมือท่ีกดหรือจบัวตัถุท่ีจะทาํการวดั เป็นตน้  

วางวตัถุเสร็จแลว้ใหอ่้านค่าตวัเลขท่ีแสดงบนสเกลของเคร่ืองชัง่ 

                   3.3.5.2  เคร่ืองชัง่ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System Balance) 

                    เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีใชร้ะบบไฮดรอลิก (ของเหลว) เป็นตวักลางท่ีรับแรงมาจากมวลวตัถุ 

แลว้ส่งต่อแรงน้ีผลกัดนัใหเ้ขม็ของสเกลเปล่ียนแปลงไปตามขนาดนํ้าหนกัของมวลวตัถุ ดงัภาพท่ี 3.11 

วิธีการใชง้านคลา้ยเคร่ืองชัง่ระบบสปริงแบบจานรับนํ้าหนกัดา้นบน 
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                         (ก)  ลกัษณะภายนอก  (ข)  ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่3.11  เคร่ืองชัง่ระบบไฮดรอลิก 

(ท่ีมา : http://www.siamscales.com/index.aspx?ContentID=ContentID-071204150710014/) 

 

3.4  เคร่ืองช่ังอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Balance) 

 เคร่ืองชัง่ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งประเภทของความละเอียดท่ีเกิดจากอุปกรณ์การ
แปลงค่านํ้ าหนกัมาแสดงผลใหท้ราบค่านํ้ าหนกัออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของ
ค่าท่ีอ่านไดไ้ม่สูงท่ีมีการใชส้เตรนเกจ (Strain Gauge) เป็นส่วนประกอบ เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของ
ค่าท่ีอ่านไดป้านกลางถึงสูงท่ีใชร้ะบบส้อมเสียง (Tuning Fork) และเคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ี
อ่านไดสู้งใชร้ะบบการทาํงานของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnatic) ดงัน้ี 

       3.4.1  เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่านไดไ้ม่สูง 

 เคร่ืองชัง่ประเภทน้ีมีสเตรนเกจเป็นส่วนประกอบ เช่น โหลดเซลล ์(Load Cell) เป็นตน้ มกัเป็น
เคร่ืองชั่งท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่าน (Resolution) ไม่สูงนัก สเตรนเกจเป็นตวันําไฟฟ้าท่ีทาํเป็น
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์เลก็ๆ ความตา้นทานจะเปล่ียนค่า เม่ือถูกยดื หด บิด หรืองอ ดงัภาพท่ี 3.12 เม่ือมี
แรงมากระทาํกบัสเตรนเกจ จะเกิดความตา้นทานท่ีแตกต่างกนัระหว่างสองจุดข้ึน ความแตกต่างน้ีจะส่ง
ต่อไปยงัวงจรการทาํงาน โดยสเตรนเกจท่ีพบเจอไดง่้ายสุดเช่นอยู่ในจอยควบคุมเล่นวิดีโอเกม หรือ
รีโมทโทรทศัน์เป็นตน้ ซ่ึงปุ่มท่ีกดลงไปนั้นขา้งล่างคือแผน่เสตรนเกจท่ีแปลงค่าการกดไปเป็นสัญญาณ
บงัคบัการเล่นวิดีโอเกมหรือเปล่ียนช่องโทรทศัน์ ดว้ยหลกัการเดียวกนัน้ีในการวดันํ้ าหนกัเม่ือค่าความ
ตา้นทานท่ีเปล่ียนไปตามแรงหรือนํ้ าหนักท่ีมากระทาํน้ีจะถูกส่งต่อไปยงัอุปกรณ์ท่ีแปลงค่าความ
ตา้นทานเป็นค่าท่ีอยู่ในรูปของหน่วยนํ้ าหนกั วงจรการต่อใชง้านของสเตรนเกจจะอยู่ในรูปแบบของ
วงจรวีทสโตนบริดจ ์(Wheatstone Bridge) ซ่ึงมีใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมและลกัษณะของงาน เช่น
การใชส้เตรนเกจตวัเดียวสามารถทาํการต่อวงจรเป็นวงจรควอเตอร์บริดจ ์ (Quarter-Bridge) เพื่อใชง้าน 

สเตรนเกจ 2 ตวั สามารถต่อเป็นวงจรคร่ึงบริดจ์ (Half-Bridge) เพื่อใชง้าน และหากตอ้งการความ
ละเอียดในการวดัท่ีดีข้ึนสามารถใช ้เสตรนเกจ 4 ตวั ท่ีต่อเป็นวงจรเตม็บริดจ ์(Full-Bridge)ได ้ดงัภาพท่ี 

3.12 ตวัอยา่งเคร่ืองชัง่ท่ีใช ้สเตรนเกจเป็นส่วนประกอบ เช่น แท่นชัง่รถบรรทุก  เคร่ืองชัง่รถยกพาเลท 

(Pallet) เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 3.13  

สเกลสาํหรับอ่านค่า 

มวลวตัถุท่ีตอ้งการวดันํ้าหนกั 

ของเหลว 
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(ก) ลกัษณะของสเตรนเกจ 

 
         (ข) วงจร Quarter-Bridge           (ค)  วงจร Half-Bridge                  (ง)  วงจร Full-Bridge 

ภาพที ่3.12 สเตรนเกจและวงจรการต่อใชง้าน 

    (ท่ีมา : http://www.sensorland.com/HowPage002.html) 

 

 

(ก)  โหลดเซลลรู์ปแบบต่างๆ ท่ีใชส้เตรนเกจเป็นส่วนประกอบ 

 

  
(ข)  การติดตั้ง Load Cell ของแท่นชัง่รถบรรทุก 

  
(ค)  เคร่ืองชัง่แบบต่าง ๆ ท่ีใช ้Load Cell เป็นส่วนประกอบ 

ภาพที ่3.13  สเตรนเกจและโหลดเซลลใ์นเคร่ืองชัง่ต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.alizonna.com/รถพาเลทแบบชัง่นํ้ าหนกั-HPW30/AL/18266) 
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       3.4.2  เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่านไดป้านกลางถึงสูง 

     ใชร้ะบบเซนเซอร์ความถ่ี (Tuning-Fork Sensor) ในการหาค่านํ้ าหนกัเป็นระบบท่ีวดัจาก  

การสั่นของส้อมเสียง (Tuning-Fork) จะอยู่ในรูปแบบของการขยายให้มีสัญญาณท่ีใหญ่มาก 

(Monolithically) เป็นลกัษณะซ่อมเสียงท่ีคู่กนัหลกัการคือเม่ือโลหะเกิดความเครียดหรือรับแรงท่ีกระทาํ 

จะเกิดการสั่น ทาํให้เกิดคล่ืนความถ่ี ซ่ึง      จะเพ่ิมหรือลดตามแรงท่ีมากระทาํ จากนั้นจะนับและ
แสดงผลแบบดิจิตอล   ระบบส้อมเสียงเป็นมาตรฐาน ท่ีถูกนาํไปใชใ้นเคร่ืองดนตรี นาฬิกา หรือความถ่ี
เสียงท่ีเสถียรเป็นอยา่งมาก (Extremely Stable) และตอ้งการความแม่นยาํ (Accuracy) ความเครียดจะ
ส่งผลต่อส้อมเสียง 1 ใน 10 ส่วน ของโหลดเซลล ์  มีความไวของสัญญาณท่ีส่งออกมาเป็น50 เท่า จึง
ดีกว่าโหลดเซลล ์ การใชห้ลกัการสั่นของคาน (Tuning-Fork Vibrating Sensor) จะมีรูปร่างคลา้ยส้อม
เสียงสองช้ินท่ีใช้กบัเคร่ืองดนตรี นอกจากน้ีสามารถใช้เป็นแรงหรือเซนเซอร์แรงโน้มถ่วง (Gravity 

Sensor) อย่างง่าย ดังนั้ นระบบเซนเซอร์ความถ่ีจึงมีข้อดีเม่ือเทียบกับโหลดเซลล์หรือระบบ
แม่เหลก็ไฟฟ้า ในทางกลบักนัความจริงคือโหลดเซลลแ์ละระบบแม่เหลก็ไฟฟ้า ถูกใชเ้ป็นกลไกสาํคญั
ของเคร่ืองชัง่อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองชัง่ความเท่ียงตรงสูงมาเป็นเวลานาน ระบบเซนเซอร์ความถ่ีถูก
มองว่าเป็นระบบท่ีแตกต่างจากระบบอ่ืนๆ เช่น การใชพ้ลงังานตํ่า ใชเ้วลาในการวอร์ม (Warm up) ไม่
นาน ทาํใหม้ัน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์กว่าระบบอ่ืนอยา่งมาก ตวัอยา่งเคร่ืองชัง่ประเภทน้ี เช่น เคร่ืองชัง่
ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ หอ้งทดลองของโรงงาน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 3.14  

  

ภาพที ่3.14  ตวัอยา่งเคร่ืองชัง่ท่ีใชร้ะบบเซนเซอร์ความถ่ี 

(ท่ีมา : http://japan-product.com/ads/shinko-denshi-co-ltd-the-world-only-tuning-fork-

sensor-vibra/) 

 

       3.4.3  เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่านไดสู้ง 

    ใชร้ะบบแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnatic System) ในการหาค่านํ้าหนกัของวตัถุ ถือวา่เป็น
ระบบการวดันํ้าหนกัท่ีมีความละเอียดในการวดัสูงท่ีสุด มีวงจรการใชง้านดงัแสดงในภาพท่ี 3.15  
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ภาพที ่3.15  วงจรการวดันํ้าหนกัดว้ยระบบแม่เหลก็ไฟฟ้า 

(ท่ีมา :  http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/weighing_scales_equipment.html/) 

 

       จากภาพท่ี 3.15 มีหลกัการคือเม่ือมีนํ้ าหนกัจากวตัถุกดบนจานชัง่ จะทาํให้เกิดการเคล่ือนท่ี
ของแกนรองจานชัง่ตดัผา่นสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า จึงเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดชดเชยในปริมาณท่ี
มากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัระยะทางแกนรองจานชัง่ท่ีเคล่ือนท่ี วงจรขยายจะขยายกระแสไฟฟ้าให้มากข้ึน 

เม่ือกระแสไฟฟ้าดงักล่าว  ไหลกลบัเขา้ไปในขดลวดชดเชย จะเกิดการเหน่ียวนาํทาํให้แท่งรองจานชัง่
ยกตวัข้ึน ซ่ึงเม่ือเคล่ือนท่ีถึงตาํแหน่งศูนย ์จะหยดุการขยายสัญญาณ ดงันั้นปริมาณกระแสไฟฟ้า   ท่ีทาํ
ให้แกนจานชัง่ยกตวัข้ึนถึงตาํแหน่งศูนยจึ์งเป็นสัดส่วนโดยตรงกบันํ้ าหนกัท่ีกดลงบนจาน ดงันั้นระบบ
การวดัแบบน้ี แมเ้พียงมีแรงกดเพียงเลก็นอ้ยจากวตัถุขนาดเลก็หรือนํ้ าหนกัเบาก็สามารถวดัค่านํ้ าหนกั
ไดเ้น่ืองจากมีวงจรขยายอยูใ่นตวั ตวัอยา่งเคร่ืองชัง่ท่ีใชร้ะบบน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.16  

 

ภาพที ่3.16  เคร่ืองชัง่ระบบแม่เหลก็ไฟฟ้า 

(ท่ีมา : http://www.amazon.com/Accuris-W3100-120-Analytical-Electromagnetic-Balance) 

 

      ในปัจจุบนัเคร่ืองชัง่อิเลก็ทรอนิกส์จากการใชต้วัตรวจวดันํ้ าหนกัระบบการวดัทั้ง 3 ระบบ คือ
ระบบท่ีใชส้เตรนเกจเป็นส่วนประกอบ ระบบเซนเซอร์ความถ่ี และระบบสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ไดถู้ก
สร้างข้ึนมาตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น เคร่ืองชัง่แบบแขวน  เคร่ืองชัง่
ความถ่วงจาํเพาะ เคร่ืองชัง่เพชร เคร่ืองชัง่นับช้ินงาน เคร่ืองชัง่คาํนวณราคา หรือเคร่ืองชัง่แบบพกพา 

เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 3.17 
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      (ก) เคร่ืองชัง่แบบแขวน      (ข) เคร่ืองชัง่ความถ่วงจาํเพาะ  (ค) เคร่ืองชัง่เพชร             (ง) เคร่ืองชัง่นบัช้ินงาน 

   
                       (จ) เคร่ืองชัง่คาํนวณราคา                            (ฉ) เคร่ืองชัง่แบบพกพา 

ภาพที ่3.17  เคร่ืองชัง่อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีออกแบบเพื่องานท่ีแตกต่างกนั 

 (ท่ีมา : http://www.thaiscale.co.th/) 

 

 ประเภทของเคร่ืองมือวดัมวลนํ้าหนกั (เคร่ืองชัง่) และความเหมาะสมในการนาํไปใชง้านสามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1  สรุปเคร่ืองวดัค่ามวลนํ้าหนกัและลกัษณะงานท่ีเหมาะสมแก่การใชง้าน 

ประเภทเคร่ืองช่ัง ลกัษณะงานทีเ่หมาะสม 

เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั ใชเ้ม่ือมีนํ้ าหนกัมาตรฐานสาํหรับการเปรียบเทียบวตัถุท่ี
ตอ้งการวดันํ้าหนกั เช่น การใชตุ้ม้นํ้ าหนกัขนาด 10 kg เพื่อ
ตรวจสอบนํ้าหนกัวตัถุวา่ไดข้นาดนํ้าหนกั 10 kg หรือไม่ 

เป็นตน้ ดงันั้นเป็นการวดันํ้าหนกัแบบการประมาณนํ้าหนกั 

เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวไม่เท่ากนั ใชใ้นลกัษณะงานคลา้ยเคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั แต่
หลีกเล่ียงความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากคานชัง่ท่ียาวไม่เท่ากนั 

สามารถรับนํ้าหนกัไดม้ากกวา่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั 

เคร่ืองชัง่แบบสามคานชัง่   ใชใ้นลกัษณะงานท่ีตอ้งการความละเอียดของการวดัสูง
มากกวา่แบบคานชัง่ทัว่ไป เน่ืองจากมีการปรับนํ้าหนกั
ละเอียดไดส้ามคาน 

เคร่ืองชัง่แบบคานเล่ือน ใชใ้นงานท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากเป็นการ
เปรียบเทียบนํ้าหนกัของตุม้นํ้ าหนกัมาตรฐานกบัวตัถุท่ี
ตอ้งการวดั สามารถรับนํ้าหนกัการวดัไดม้าก  
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ตารางที ่3.1  สรุปเคร่ืองวดัค่ามวลนํ้าหนกัและลกัษณะงานท่ีเหมาะสมแก่การใชง้าน (ต่อ) 

ประเภทเคร่ืองช่ัง ลกัษณะงานทีเ่หมาะสมนําไปใช้ 

เคร่ืองชัง่แบบเปรียบเทียบแรงท่ีกระทาํ
ต่อมวลของวตัถุ 

เป็นแบบท่ีพบเจอมากสุดในปัจจุบนัเช่น เคร่ืองชัง่ระบบ
สปริง ท่ีสามารถใชง้านไดท้ัว่ไป และอ่านค่าไดง่้ายจาก
ระบบเขม็ 

เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่าน
ไดไ้ม่สูงท่ีมีการใชส้เตรนเกจ เป็น
ส่วนประกอบ 

ใชใ้นงานท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากนกัสามารถรับ
นํ้าหนกัไดม้าก เช่น แท่นชัง่รถบรรทุก รถพาเลตท่ีใชย้กของ
และวดันํ้าหนกัไดใ้นตวั เป็นตน้ 

เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่าน
ไดป้านกลางถึงสูงท่ีใชเ้ซนเซอร์ความถ่ี 

ใชใ้นงานท่ีตอ้งการความละเอียดปานกลางถึงสูง ทนต่อ
สภาพแวดลอ้มได ้ราคาปานกลาง  

เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่าน
ไดสู้งใชร้ะบบการทาํงานของ
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ใชใ้นกรณีตอ้งการความละเอียดของนํ้าหนกัสูงมาก แต่มี
ปัญหากบัสภาพแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ น สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า และ
มีราคาแพง อะไหล่แพง ซ่อมยาก  

 

3.5  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการช่ังมวลนํา้หนัก 
 ความผดิพลาดและค่าท่ีผดิพลาดของการชัง่นํ้ าหนกัอาจเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

 1)  การชาํรุดของสายเคเบิลสาํหรับเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่งตวัเคร่ืองและจอแสดงผล 

 2)  การเล่ือนค่าของเคร่ืองชัง่ เน่ืองจากความเส่ือมตามอายอุุปกรณ์ในวงจรอิเลก็ทรอนิกส์หรือ  

                      อุณหภูมิแวดลอ้มและการทบัถมของฝุ่ นละอองในอากาศ 

 3)  การละเหยของนํ้าในขณะการวดัวตัถุท่ีท่ีเปียกช้ืน 

 4)  แรงพยงุตวั (Buoyancy) ของอากาศต่อตวัอยา่ง 

 5)  ความผดิพลาด (Error) ของนํ้าหนกัมวลท่ีใชอ้า้งอิง 

 6)  การควบแน่นของนํ้าในอากาศ เม่ือตวัอยา่งเยน็กวา่อุณหภูมิหอ้ง 

 7)  แรงตา้นหรือความฝืด ต่อการเคล่ือนท่ีเขา้สู่ภาวะสมดุล 

 8) ความผดิปกติจากแรงโนม้ถ่วง จากการปรับระดบันํ้าของเคร่ืองไม่ตรง 

 9) แรงสัน่สะเทือน เช่นแรงสะเทือนเม่ือรถบรรทุกวิ่งผา่น หรือแรงสัน่สะเทือนจากมอเตอร์  

                      ไฟฟ้าของอุปกรณ์ขา้งเคียง 

 10) การเล่ือนค่าของเคร่ืองชัง่ เน่ืองจากการขยายหรือหดตวัตามความร้อนของส่วนประกอบ 

                       ต่างๆ ภายในเคร่ือง 

 11) สนามแม่เหลก็ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการทาํงานของช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ 

 12) แรงจากไฟฟ้าสถิต จะเกิดข้ึนไดง่้ายเม่ืออากาศแหง้ 
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3.6  ข้อปฏิบตัใินการใช้เคร่ืองมือวดัมวลนํา้หนัก 
 การใชง้านเคร่ืองชัง่พึงมีขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1)  การชัง่นํ้ าหนกัควรวางส่ิงท่ีตอ้งการชัง่ตรงบริเวณก่ึงกลางของจาน แผน่ หรือแท่นรับ 

                    นํ้าหนกั 

 2)  ควรรีบนาํส่ิงของท่ีชัง่ออกจากจานชัง่เม่ือชัง่เสร็จแลว้ เพื่อหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง 

     อุณหภูมิและความช้ืนภายในเคร่ืองชัง่  

3)  ขาของเคร่ืองชัง่ ขาใดขาหน่ึงจะตอ้งไม่ชาํรุด ตอ้งมีความยาวเท่ากนัทุกดา้น 

4)  ควรเปิดเคร่ืองท้ิงไวป้ระมาณ  30  นาที  ก่อนใชง้าน เพื่อเป็นการวอร์มเคร่ือง (กรณีเป็น  

     เคร่ืองชัง่แบบใชไ้ฟฟ้า) 

5)  โตะ๊สาํหรับวางเคร่ืองชัง่ จะตอ้งมัน่คง แขง็แรงไม่แอ่นตวั 

6)  เคร่ืองชัง่จะตอ้งตั้งระดบันํ้า เพื่อใหเ้คร่ืองจานชัง่สมดุลย ์    

 7)  อุณหภูมิภายในหอ้งเคร่ืองชัง่ควรคงท่ี เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป  1 องศาจะทาํให ้     

      เคร่ือง ชัง่อ่านค่าผดิไป 1-2 ส่วนในลา้นส่วน และไม่ควรชัง่ของท่ีร้อน 

8) ความช้ืนสมัพทัธ์ในหอ้งเคร่ืองชัง่ควรอยูร่ะหวา่ง 45-60%  

9) ป้องกนักระแสลมจากเคร่ืองปรับอากาศ  หรือกระแสลม  ซ่ึงจะรบกวนการชัง่ 

10) การชัง่นํ้ าหนกัควรชัง่ในช่วง 20 % - 80% ของค่าพิกดัสูงสุดของเคร่ือง เพื่อรักษาเคร่ืองชัง่
11) ไม่ควรใชมื้อเปล่าจบัช้ินงานโดยตรง ควรใชคี้มคีบหรือถุงมือในการทาํงานเสมอ 

 12) ถา้ลกัษณะของวตัถุท่ีใชช้ัง่มีคุณสมบติัการระเหยหรือดูดความช้ืนไดเ้ร็ว ควรเลือกใช ้ 

                        ภาชนะท่ีมีคอคอดเพ่ือลดผวิสมัผสักบัอากาศ หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหห้าฝาปิด 

                        ภาชนะในขณะชัง่นํ้ าหนกั 

 13) ถา้ชัง่วตัถุท่ีมีความเป็นแม่เหลก็อยูใ่นตวั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัโดยตรงระหวา่งวตัถุท่ี 

                        เป็นแม่เหลก็นั้นกบัจานชัง่ โดยการใชภ้าชนะท่ีเป็น Nonmagnetic เช่น อลูมิเนียม แกว้  

                        เป็นตน้ หรือควรเลือกใชว้ธีิการชัง่จากดา้นใตเ้คร่ืองแทน 

 14) ควรปิดเคร่ืองเสมอเม่ือไม่ใชง้าน แต่ไม่ควรถอดปลัก๊ออก ในกรณีท่ีมีการใชง้านบ่อยหรือ   

                       ต่อเน่ือง 

 

3.7  การติดตั้งใช้งานเคร่ืองช่ังนํา้หนัก 
 สาํหรับการใชง้านเคร่ืองชัง่ท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ท่ีสูงควรติดตั้งเคร่ืองชัง่ดงัน้ี 

  1)  โต๊ะสาํหรับวางเคร่ืองชัง่ ตอ้งมัน่คงแขง็แรง ควรทาํดว้ยคอนกรีต หินอ่อน หินแกรนิต  

เป็นตน้ ไม่ควรใชแ้ผน่เหลก็หรือโตะ๊เหลก็ ควรเลือกวางบนพื้นหอ้งหรือยดึกบัผนงัหอ้ง 
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  2)  ห้องเคร่ืองชัง่ควรหลีกเล่ียงความสั่นสะเทือน ควรอยูช่ั้นล่าง พื้นควรทาํดว้ยคอนกรีต     

ไม่ปูพรม ไม่ติดม่าน ควรมีประตูเดียว มีหนา้ต่างนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย เพื่อหลีกเล่ียงแสงแดด ตาํแหน่ง
ของเคร่ืองชัง่ควรวางมุมห้อง และควรหลีกเล่ียงทิศทางลมจากเคร่ืองปรับอากาศ ไม่ควรชัง่นํ้ าหนกั ณ 

บริเวณใกลป้ระตูเขา้ออก รวมไปถึงการหลีกเล่ียงสญัญาณรบกวนจากเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่นตูอ้บท่ีใชร้ะบบ
การเหน่ียวนาํไฟฟ้า โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

  3) เน่ืองจากอุณหภูมิมีผลต่อการวดันํ้าหนกัดงันั้นควรควบคุมอุณหภูมิของหอ้งวดัใหค้งท่ี และ
ควบคุมอุณหภูมิของส่ิงท่ีตอ้งการวดัให้ใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิห้องชัง่มากท่ีสุด ควรเลือกใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมี
ระบบการควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั 

  4)  ควรเลือกจานชัง่และภาชนะท่ีมีพื้นท่ีผวินอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากขนาดของจานชัง่และภาชนะท่ี
ใชย้ิง่มีขนาดพื้นท่ีผวิมาก ยิง่ทาํใหเ้กิดความสัน่ 

  5)  ควรติดตั้งระบบแสงสวา่งใหห่้างจากโตะ๊เคร่ืองชัง่ เพื่อป้องกนัการแผรั่งสีความร้อน 

 

3.8  บทสรุป 

 เคร่ืองมือการวดัมวล นํ้าหนกั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เคร่ืองชัง่แบบกลหรือระบบ
แมคคานิกส์ และ เคร่ืองชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแยกตามชนิดของตวัตรวจวดัหรือแยกตามความ
ละเอียดของการวดั โดยท่ีเคร่ืองชัง่แบบกลแบ่งออกไดเ้ป็น 5 แบบ คือเคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวเท่ากนั 

เคร่ืองชัง่แบบคานชัง่ยาวไม่เท่ากนั  เคร่ืองชัง่แบบสามคานชัง่  เคร่ืองชัง่แบบคานเล่ือน และเคร่ืองชัง่
แบบเปรียบเทียบแรงท่ีกระทาํต่อมวลของวตัถุ ส่วนเคร่ืองชัง่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 

แบบ ไดแ้ก่เคร่ืองชั่งท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่านไดไ้ม่สูงท่ีมีการใช้สเตรนเกจเป็นส่วนประกอบ 

เคร่ืองชัง่ท่ีมีความละเอียดของค่าท่ีอ่านไดป้านกลางถึงสูงท่ีใชเ้ซนเซอร์ความถ่ีและเคร่ืองชัง่ท่ีมีความ
ละเอียดของค่าท่ีอ่านไดสู้งใชร้ะบบการทาํงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงการเลือกใชง้านเคร่ืองชัง่  

ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน ลกัษณะของวตัถุท่ีจะนาํมาวดัหรือชัง่นํ้ าหนกั 

 

3.9  คาํถามท้ายบท 

 1)  นิยามของนํ้าหนกั 1 กิโลกรัมคืออะไร และเคร่ืองมือวดันํ้าหนกัหรือเคร่ืองชัง่แบ่งออกเป็น
ก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 2)  ในประเทศไทยมาตรฐานแห่งชาติดา้นมวล คืออะไร ใหอ้ธิบายพอสงัเขป 

 3)  ทราบไดอ้ยา่งไรวา่เคร่ืองชัง่ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4)  ทาํไมตอ้งมีฝาครอบเคร่ืองชัง่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขณะทาํการวดั 

 5)  ถา้ตอ้งการวดันํ้าหนกัของขนนกควรใชเ้คร่ืองมือใด เพราะเหตุใด 

 



บทที ่4 
หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัเวลา 

 
 การวดัค่าเวลาในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใชเ้พื่อวดัอตัราการผลิตของผลิตภณัฑ์ หรือ
วดัอตัราความสําเร็จของงานตามแผนท่ีกาํหนดไว ้เช่น การกาํหนดจาํนวนผลิตภณัฑ์จาํนวน 500 ช้ิน 
ภายในเวลาแลว้เสร็จ 3 ชัว่โมง เป็นตน้ หรือมีไวเ้พื่อการกาํหนดการทาํงานของคนและเคร่ืองจกัร  โดยมี
เน้ือหาท่ีสําคญั 4 เร่ืองคือ หน่วยการวดัเวลา  เคร่ืองมือวดัค่าเวลา  ความผิดพลาดและค่าผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการวดัค่าเวลา  และขอ้ปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือวดัค่าเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1  หน่วยการวดัเวลา 
 ในอดีตกาลการวดัเวลาคร้ังแรกถูกเปรียบกบัการข้ึนลงของดวงอาทิตย ์และพฒันาสร้างเป็น
นาฬิกาแดดในเวลาต่อมา จนกระทัง่ถูกพฒันาเร่ือยมาตามเทคโนโลยีของแต่ละยุคสมยั เช่น เป็นนาฬิกา
นํ้าและนาฬิกาในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีกลไกสลบัซบัซอ้นมากข้ึนเร่ือยๆ และใชง้านไดห้ลากหลายมากข้ึน  

 

 

ภาพที ่4.1  การใชน้าฬิกาแดดเป็นการนบัเวลาในอดีต 

(ท่ีมา : http://www.skn.ac.th/skl/skn42/phy67/shadow1.htm) 

 

 ในปัจจุบนัการวดัเวลาไดถู้กนิยามหน่วยของการวดัเวลา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ
คือ หน่วยการวดัเวลาในหน่วยฐานระบบ  SI  ถูกกาํหนดหรือนิยามไวว้า่คือ  วินาที  (second, s)  มี        

นิยามว่า วินาที คือ ระยะ เวลาเท่ากบั 9,192,631,770 คาบของการแผ่รังสีท่ีสมนยักบัการเปล่ียนระดบั        

ไฮเปอร์ไฟน์สองระดบัของอะตอมซีเซียม (Caesium-133: Cs
133

) ในสถานะพื้นฐาน  

 ในประเทศไทยมาตรฐานแห่งชาติด้านเวลา คือ นาฬิกาซีเซียม (Caesium Clock) ตามท่ี
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติประกาศกาํหนด ซ่ึงถือเป็นเวลาท่ีเป็นมาตรฐานของไทยทุกสถานท่ีและทุก
หน่วยงานของไทยตอ้งเทียบเคียงเวลามาตรฐานน้ี ส่วนคาํนิยามของเวลา 1 วินาทีคลา้ยกบัท่ีหน่วยใน
ระบบ SI กาํหนดไว ้
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 หน่วยของเวลานอกจากหน่วยวินาทีซ่ึงถือเป็นหน่วยปฐมถูมิแห่งการวดัเวลาแลว้ หน่วยเวลา
อ่ืน ซ่ึงเกิดจากหน่วยวินาทีน้ี ผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกับหน่วยของเวลาควรรู้เพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้งานให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของงานท่ีจะทาํการวดัเวลามีเบ้ืองตน้ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1 หน่วยของเวลาท่ีควรทราบ 

หน่วย ขนาด 
ไมโครวินาที 1/1,000,000   วนิาที 

มิลลิวนิาที 1/1,000  วนิาที 

วนิาที ( หน่วยฐานในระบบ SI ) 

นาที 60 วนิาที 

ชัว่โมง 60 นาที 

วนั 24 ชัว่โมง 

สัปดาห์ 7 วนั 

ปักษ ์  14 หรือ 15 วนั (สองสัปดาห์) 
เดือน  28 ถึง 31 วนั 

ไตรมาส 3  เดือน 

ปี (ปีปฏิทิน) 12  เดือน 

ปีสุริยคติ 365.24219 วนั (โดยเฉล่ีย) 
ทศวรรษ 10  ปี 

ศตวรรษ 100  ปี 

สหสัวรรษ 1,000  ปี 

ทศสหสัวรรษ 10,000  ปี 

 

4.2  เคร่ืองมือวดัเวลา 
  เคร่ืองมือวดัเวลาหรือนาฬิกาตน้แบบท่ีถือเป็นมาตรฐานดา้นเวลาของโลกหรือของประเทศ 

ถูกสร้างตามคาํนิยามของเวลา 1 วนิาที ซ่ึงก็คือนาฬิกาซีเซียม แลว้ถ่ายทอดเวลามาตรฐานน้ีลงสู่นาฬิกา 

ท่ีเป็นมาตรฐานอา้งอิงดา้นเวลาต่างๆ ซ่ึงในประเทศไทยหากจะเทียบเวลาท่ีมีมาตรฐานท่ีสุดตอ้งเทียบ
กบัสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติท่ีมีการรักษาเวลามาตรฐานและคอยเทียบเวลากบันานาชาติอยู่เสมอ
ดงันั้นเคร่ืองมือการวดัเวลาหรือนาฬิกาต่างๆ ในประเทศไทยหากตอ้งการมีเวลาท่ีเป็นมาตรฐานสากล
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กบันานาชาติตอ้งเทียบเวลากบันาฬิกาของสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ซ่ึงมีเวบไซต์ให้บริการดา้นการ
เทียบเวลากบัหน่วยงานและบุคคลทัว่ไป 

นาฬิกาซีเซียมท่ีถือเป็นส่ิงกาํเนิดเวลา 1 วินาที หรือเป็นนิยามของคาํว่า 1 วนิาที มีโครงสร้าง
วงจรการทาํงานดงัแสดงในภาพท่ี 4.2  

 
(ก)  วงจรของนาฬิกาซีเซียม 

 

 
(ข)  ลกัษณะภายนอกของนาฬิกาซีเซียม 

ภาพที ่4.2  นาฬิกาซีเซียม 

(ท่ีมา : http://202.129.59.73/nana/beyond/Atomwatch/Atomw.htm) 

 

 ปัจจุบนันาฬิกาท่ีใช้สําหรับวดัค่าเวลาจะมีระบบการแสดงผลอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภท
แรกคือนาฬิการะบบการแสดงผลแบบแอนะล็อกและแบบดิจิตอล  ประเภทท่ีสองคือนาฬิกาและ
เคร่ืองวดัเวลาท่ีแสดงผลรูปแบบอ่ืน ดงัแสดงไดต่้อไปน้ี 
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       4.2.1  นาฬิการะบบการแสดงผลแบบแอนะล็อกและแบบดิจิตอล  

     จากอดีตท่ีใช้การข้ึนลงของดวงอาทิตยบ์่งบอกเวลา จนกระทัง่มีการคิดคน้ระบบกลไกท่ี
ซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนเป็นนาฬิกากลไกจกัรกล (Mechanical Watch) เช่น นาฬิกาแบบไขลาน หรือนาฬิกา
แบบออโตเมติกท่ีใชก้ารแรงเหวี่ยงจากขอ้มือหมุนโรเตอร์ใหท้าํงานตลอดเวลา และในเวลาต่อมาไดมี้ผู ้
คิดคน้ (Quartz Watch) ท่ีเรียกกนัวา่นาฬิกาควอตซ์หรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งใชพ้ลงังานจากถ่าน
หรือแบตเตอร่ีเพื่อช่วยในการทาํงานแต่การแสดงผลหลกัๆ มี 2 รูปแบบคือแสดงผลแบบแอนะล็อก และ
การแสดงผลแบบดิจิตอล ดงัตวัอยา่งนาฬิกาต่อไปน้ี 

                 4.2.1.1  นาฬิกาตั้งโตะ๊ 

                   เป็นนาฬิกาในรูปแบบท่ีเหมาะกับการใช้งานส่วนตัวตั้ งบนโต๊ะทํางาน ขนาด
ค่อนขา้งเล็ก มีการทาํงานทั้งในรูปแบบระบบแอนะล็อก ดงัภาพท่ี 4.3 (ก) และรูปแบบระบบดิจิตอล ดงั
ภาพท่ี 4.3 (ข) ปกติจะถูกใชง้านเพื่อดูเวลา ณ ปัจจุบนัขณะนั้น แต่สามารถใชใ้นการจบัเวลาไดแ้บบไม่
ละเอียดมากโดยการตั้งเวลาในลกัษณะของการตั้งปลุก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีโหมดการใชง้านตั้งปลุกได้
ในระดบัหน่วยนาที และชัว่โมง 

                            
                        (ก) แบบแอนะล็อก                                                  (ข)  แบบดิจิตอล 

ภาพที ่4.3  นาฬิกาตั้งโตะ๊ 

(ท่ีมา : http://dreamu.tarad.com/) 

 

                  4.2.1.2  นาฬิกาแขวนผนงั 

                    เป็นนาฬิกาซ่ึงถูกใชง้านเพื่อใหค้นเห็นไดส้ะดวกโดยการแขวนติดกบัผนงัในระดบั
ความสูงท่ีเหมาะสมต่อการมองเห็นโดยสะดวกต่อคนทัว่ไป มีทั้งการทาํงานในรูปแบบแอนะล็อกดงั
ภาพท่ี 4.4 (ก) และการทาํงานในรูปแบบดิจิตอลดงัภาพท่ี 4.4 (ข) ปกติแลว้การใชง้านจะถูกใชเ้พื่อการดู
เวลา ณ ขณะนั้น แต่ก็สามารถนาํมาใชเ้พื่อจบัเวลาไดแ้บบไม่ละเอียดมาก โดยการกาํหนดเวลาเอง เช่น
การจบัเวลา เป็นระดบัหน่วยวินาที นาที และชัว่โมง แต่ตอ้งจดจาํเวลาท่ีเร่ิมนบัหรือเวลานั้นเร่ิมท่ีเวลา
เท่าใด  
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                         (ก)  แบบแอนะล็อก                                                  (ข)  แบบดิจิตอล 

ภาพที ่4.4  นาฬิกาแขวนผนงั 

(ท่ีมา :  http://www.b2bthai.com/Search/Product/Detail/278136/นาฬิกาแขวนผนงั/CASIOIQ-01) 

 

                  4.2.1.3  นาฬิกาสวมขอ้มือ 

                     เป็นนาฬิกาท่ีใช้สําหรับส่วนตวั ส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้งานเพื่อสําหรับดูเวลา ณ 
ขณะนั้นและเพื่อเป็นเคร่ืองประดบั มีทั้งในรูปแบบแอนะล็อกดงัภาพท่ี 4.5 (ก) และในรูปแบบดิจิตอล 
ดงัภาพท่ี 4.5 (ข) การนาํมาใชง้านเพื่อจบัเวลานั้นสามารถทาํงานไดดี้กบันาฬิกาแบบสวมขอ้มือในระบบ
ดิจิตอล เพราะส่วนใหญ่ถูกผลิตมาให้มีโหมดการใชง้านการจบัเวลาอยูใ่นตวัดว้ย สามารถตั้งเวลาไดท้ั้ง
จบัเวลาแบบเดินหนา้ และตั้งเวลานบัถอยหลงั ส่วนใหญ่ความละเอียดในการจบัเวลาละเอียดถึงขั้นจบั
ไดล้ะเอียดในระดบัทศนิยมสองตาํแหน่งคือ 1/100 หรือ 0.00 วินาที ดงันั้นนาฬิกาแบบสวมขอ้มือใน
ระบบดิจิตอลสามารถจบัเวลาไดใ้นระดบัหน่วย 0.00 วนิาที นาที และชัว่โมง ส่วนนาฬิกาสวมขอ้มือ
แบบแอนะลอ็กจบัเวลาไดค้ลา้ยแบบนาฬิกาแขวนผนงั คือตอ้งจาํเวลาท่ีเร่ิมตน้การจบัเวลาเอง  

 นาฬิกาสวมขอ้มือในปัจจุบนัส่วนใหญ่ เป็นนาฬิการะบบควอทซ์ ซ่ึงก็คือนาฬิกา
อิเลก็ทรอนิค หรือนาฬิกาท่ีใชแ้บตเตอร่ี อาจเรียกวา่นาฬิกาใส่ถ่านนาฬิกาพวกน้ีจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาก
แบตเตอร่ีเป็นตวัหมุนเขม็ใหเ้ดินบอกเวลา หรือ รายงานผลผา่นจอ LCD หรือ หลอดไฟ LED และจะใช้
พลงังานไฟฟ้าบางส่วนส่งผา่นผลึกควอทซ์ แลว้รับสญัญาณความถ่ี กลบัออกมาให ้ไมโครโปรเซสเซอร์
ประเมินออกมาเป็นเวลา เพื่อควบคุมการเดินของเข็ม นาฬิกาควอทซ์ให้ความเท่ียงตรงสูง แถมราคา
ค่อนขา้งถูกเพราะวา่ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคในปัจจุบนัทาํไดค้ร้ังละเป็นจาํนวนมากๆ ทาํให้ราคาไม่สูงนกั 

นาฬิกาในควอทซ์ บางรุ่น จะมีโรเตอร์เหวี่ยงหมุนตามการเคล่ือนไหวเวลาใช้งาน คล้ายกับนาฬิกา      

ออโตเ้มติค แต่แทนท่ีจะเหวี่ยงเขา้ลาน มนักลบัเป็นการเหวีย่งเพื่อชาร์ตประจุไฟฟ้าไปเก็บไวใ้นตวัเก็บ
ประจุไฟฟ้า แลว้นาํพลงังานไฟฟ้าน้ีไปใชก้บัระบบอิเล็คทรอนิคแทนแบตเตอร่ี 
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                             (ก)  แบบแอนะล็อก                                           (ข)  แบบดิจิตอล 

ภาพที ่4.5  นาฬิกาสวมขอ้มือ 

(ท่ีมา : http://eyetowe.tarad.com/) 

 

                  4.1.2.4  นาฬิกาพกพา 

                    ตามภาพท่ี 4.6 จะเห็นได้ว่าเป็นนาฬิกาท่ีไม่สามารถยึดหรือแขวนกบัร่างกายได้
โดยตรง ปกติจะถูกเก็บไวใ้นกระเป๋าส่วนตวัของผูใ้ช้งาน เช่น กระเป๋าถือของผูห้ญิง หรือกระเป๋าเส้ือ
ของผูช้าย เป็นต้น  ดังนั้นผูใ้ช้งานจึงมกัดดัแปลง เช่นนําสร้อยคอมาร้อยกับนาฬิกาแบบพกพาเพื่อ
สําหรับห้อยคอ เป็นต้น การใช้งานส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อดูเวลา ณ ขณะนั้น แต่สามารถจบัเวลาได้ใน
ลกัษณะเดียวกบัการจบัเวลาของนาฬิกาแขวนผนงัคือ ตอ้งจดจาํเวลาท่ีเร่ิมจบัเวลาเอง หน่วยของการจบั
เวลา จบัไดใ้นหน่วย วนิาที นาที และ ชัว่โมง มีทั้งแบบแอนะลอ็กและแบบดิจิตอลดงัภาพท่ี 4.6 

                             
                             (ก) แบบแอนะล็อก                                 (ข) แบบดิจิตอล 

ภาพที ่4.6  นาฬิกาพกพา 

(ท่ีมา : http://th.aliexpress.com) 
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                  4.1.2.5  นาฬิกาจบัเวลา 

                     เป็นนาฬิกาท่ีถูกสร้างมาเพื่อใชง้านจบัเวลาโดยตรง จากภาพท่ี 4.7  จะเห็นไดว้า่มี
ปุ่มกดการตั้งเวลา หยุดเวลาท่ีใหญ่ เพื่อสะดวกในงานการจบัเวลา ความสามารถในการจบัเวลาไดท้ั้ง
เวลาเดินหน้า และตั้งเวลานบัถอยหลงั จบัเวลาได้ละเอียดตั้งแต่ระดบัทศนิยมสองตาํแหน่งคือ 1/100 

วินาที ดงันั้นหน่วยของนาฬิกาจบัเวลาจึงมีหน่วยวดั 0.00 วินาที  วินาที  นาที  และชัว่โมง ถูกนาํมาใช้
งานการจบัเวลาในทุกสายงานท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ของผลการจบัเวลาสูง ทั้งจบัเวลาในการฝึกซ้อม
และแข่งขนักีฬา การจบัเวลาการทาํงานของกระบวนการผลิตในโรงงานในแต่ละขั้นตอน เป็นตน้ 

 

            
                             (ก)  แบบใชมื้อถือ                                          (ข)  แบบตั้งโตะ๊ 

ภาพที ่ 4.7  นาฬิกาจบัเวลา 

 

                  4.1.2.6  นาฬิกาลูกตุม้ 

                    เป็นนาฬิกาท่ีอาศยัหลกัการทาํงานของนํ้ าหนักลูกตุม้ท่ีแกว่งไปมา ซ้าย-ขวา อยู่
ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 4.8 โดยทัว่ไปการแกวง่ของลูกตุม้ 1 รอบมีค่าเท่ากบั 1 วินาที บางรุ่น
ก็แกวง่สองคร้ังต่อ 1 วินาที ดงันั้นนาฬิกาแบบลูกตุม้จะไม่มีเข็มวินาที มีเพียงเข็มบอกนาที และ ชัว่โมง
เท่านั้น การจบัเวลาทาํไดเ้หมือนนาฬิกาแขวนผนงัคือตอ้งจดจาํเวลาท่ีเร่ิมจบัเวลาเอง หน่วยของการวดัมี
หน่วยนาที และ ชัว่โมง 

  

ภาพที ่4.8  นาฬิกาลูกตุม้ 

(ท่ีมา :  http://meedeesolution.com/TD77412-13322-Topic_นาฬิกา.html) 
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                  4.1.2.7  นาฬิกาจบัเวลาบนโทรศพัทมื์อถือ 

                   ในปัจจุบนัโทรศัพท์มือถือ พฒันาให้สามารถมีโหมดการใช้งานการจบัเวลาท่ี
สะดวก จบัเวลาไดอ้ยา่งละเอียด สามารถแยกเวลาท่ีจบัไดเ้ป็นรอบๆ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 4.11 จะเห็นได้
วา่สามารถแยกรอบเวลาการจบัเวลาได ้หลายรอบเวลา และสามารถจบัเวลาไดล้ะเอียดระดบัหน่วย  0.00 

วนิาที ดงันั้นถือเป็นอุปกรณ์การจบัเวลาท่ีสะดวกมากอยา่งหน่ึงเพราะทุกคนมีโทรศพัทมื์อถืออยูแ่ลว้ไม่
ตอ้งหาซ้ืออุปกรณ์จบัเวลาใด ๆ เพิ่มเติม หากตอ้งการจบัเวลางานใด ๆ เพียงเลือกโหมดการจบัเวลาจาก
โทรศพัทเ์ท่านั้น หน่วยของการวดัคือ 0.00 วนิาที  วนิาที  นาที  และชัว่โมง 

 

                                                                      
     (ก)  โทรศพัทมื์อถือท่ีมีโหมดจบัเวลา           (ข)  มือถือรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีสามารถจบัเวลาแบบแยกรอบได ้

ภาพที ่4.9  การใชโ้ทรศพัทมื์อถือจบัเวลา 

 

                  4.1.2.8  เคร่ืองตั้งเวลา (Timer Relay) 

                    ใชส้ําหรับตั้งค่ารอบการทาํงานของเคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีทาํงานร่วมกนัได ้วิธีใช้งาน
เพียงหมุนตั้ งค่าเวลาด้วยเข็มหรือปุ่มกด เม่ือถึงช่วงเวลาทุกรอบเคร่ืองก็ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยงั
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้ทาํงานตามรอบเวลาท่ีกาํหนดไว ้พบเจอไดง่้ายสุดตามครัวเรือน เช่น เคร่ืองตั้งเวลา
ในเคร่ืองซักผ้าแบบหมุนตั้ ง เวลา เ ม่ือหมุนตั้ งเวลาไว้ ถ้าถึงเวลาตามท่ีกําหนดหรือหมดเวลา 
สัญญาณไฟฟ้าก็จะถูกตดัออกมอเตอร์ของเคร่ืองซกัผา้ก็จะหยุดหมุนตามลาํดบั เคร่ืองตั้งเวลาแบบเข็ม 

(แอนะล็อก) และแบบดิจิตอลแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.10 

                        
                               (ก)  แบบแอนะล็อก                                     (ข)  แบบดิจิตอล 

ภาพที ่4.10  เคร่ืองตั้งเวลา 
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                4.1.2.9  เคร่ืองหน่วงเวลา (Relay) 

                    เป็นเคร่ืองหน่วงเวลาท่ีไม่มีหนา้จอแสดงผลการตั้งค่าทั้งในรูปแบบแอนะล็อกหรือ
หนา้จอดิจิตอล เคร่ืองหน่วงเวลาหรือรีเลยป์ระเภทน้ี เป็นอุปกรณ์ท่ีมกัถูกใชง้านร่วมกบัเคร่ืองจกัรต่างๆ 
ในการตั้งค่ารอบการทาํงานของเคร่ืองจกัรนั้นๆ เช่นใชส้ําหรับ เปิด-ปิด นํ้ าแบบอตัโนมติัทุกๆ 10 นาที 
ในห้องนํ้ าสาธารณะ รวมไปถึงใช้ในหุ่นยนตต่์างๆ เพื่อหน่วงเวลาการทาํงานให้ชา้ลง เป็นตน้ ถือเป็น
เคร่ืองหน่วงเวลาท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดเน่ืองจากราคาท่ีถูกกวา่แบบมีจอแสดงผลการตั้งค่า  เคร่ืองหน่วงเวลา
หรือรีเลยป์ระเภทน้ี แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.12 

 

  

ภาพที ่4.11  เคร่ืองหน่วงเวลา 

(ท่ีมา : http://www.prelecs.com/category/49/relay-socket) 

 

                  4.1.2.10  เคร่ืองนบัชัว่โมงการทาํงาน (Hour Meter) 

                      เป็นเคร่ืองท่ีใชส้าํหรับติดตั้งหนา้ตูเ้คร่ืองจกัรท่ีตอ้งการ เพื่อแสดงเวลาท่ีเคร่ืองจกัร
นั้นๆ ทาํงานทั้งหมด ซ่ึงเคร่ืองนบัชัว่โมงการทาํงานแบบน้ีถูกออกแบบมาเพื่อสาํหรับนบัเวลาการทาํงาน
โดยรวมของเคร่ืองจกัรเท่านั้น ไม่สามารถทาํการตั้งเวลาเพื่อเปิด-ปิดหรือสั่งการเคร่ืองจกัรตามตอ้งการ
ไดเ้หมือนกบัเคร่ืองตั้งเวลาอ่ืนๆ เคร่ืองนบัชัว่โมงการทาํงานแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.12 

 
                              (ก)  แบบดิจิตอล                     (ข)  แบบแอนะล็อก 

ภาพที ่4.12  เคร่ืองนบัชัว่โมงการทาํงาน 

(ท่ีมา : http://www.directindustry.com/prod/matsushita-electric-works/product-15605-596142.html) 
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       4.2.2  นาฬิกาและเคร่ืองวดัค่าเวลาท่ีแสดงผลรูปแบบอ่ืน 

                  4.2.2.1  นาฬิกาทราย 

                    เป็นนาฬิกาท่ีมีลกัษณะเป็นกระเปาะแกว้ 2 กระเปาะท่ีมีช่องแคบเช่ือมต่อกนั และมี
ทราย 8บรรจุอยู่ภายใน เม่ือคว ํ่านาฬิกาทรายลง ทรายจะไหลจากกระเปาะบนลงมาสู่กระเปาะล่าง ซ่ึง
สามารถจบัเวลาจากเวลาท่ีทรายไหลลงสู่กระเปาะล่างจนหมด การใช้จบัเวลาสามารถจบัเวลาไดเ้พียง
เวลาท่ีทรายหมดเท่านั้นและไม่ละเอียด เช่น นาฬิกาทราย 1 นาที ก็จะสามารถจบัเวลาไดเ้พียงทรายหมด
ท่ี 1 นาทีเท่านั้น ไม่สามารถจบัเวลาไดล้ะเอียดกวา่นั้น หรือหากจะจบัเวลาท่ีมากกว่า  1 นาทีโดยการ
สลบัด้านให้ทรายด้านล่างข้ึนอยู่ด้านบนเพื่อจบัเวลาแบบต่อเน่ือง ก็จะเกิดค่าความคลาดเคล่ือนจาก
จงัหวะท่ีสลบัดา้นทราย ดงันั้นจึงเหมาะกบัการจบัเวลาท่ีไม่ละเอียด และกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนในการ
นบัเวลาถอยหลงัท่ีทรายจะหมด หน่วยของการวดัมกัเป็น นาที ดงัภาพท่ี 4.13 

 

        

ภาพที ่4.13 นาฬิกาทราย 

(ท่ีมา : http://www.weloveshopping.com/shop/) 

 

                  4.2.2.2  นาฬิกานํ้ามนั 

                     ลกัษณะการทาํงานของนาฬิกานํ้ ามนัจะเป็นดงัภาพท่ี 4.14  คือจะเห็นเป็นหยด
นํ้ ามนัเป็นสีค่อยๆ หยดลงดา้นล่างทีละหยดจนกว่าหยดนํ้ ามนัสีจะหมด สามารถจบัเวลาท่ีหยดย ํ้ามนัสี
จะไหลหยดลงด้านล่างจนหมด คล้ายกบัการทาํงานของนาฬิกาทราย ดงันั้นการจบัเวลาจึงจบัได้ไม่
ละเอียด ส่วนใหญ่ปริมาณหยดนํ้ ามนัท่ีใส่เขา้ไปจะเป็นปริมาณพอดีกบัเวลาท่ีตั้งไว ้คือ 1 นาที หรือ 3 

นาที เป็นตน้ คือเม่ือคว ํ่านาฬิกาลงนํ้ ามนัท่ีอยูด่า้นบนก็จะไหลหยดลงสู่ดา้นล่างหมดภายในเวลา 1 นาที 
หรือ 3 นาที ตามลาํดบั มีหน่วยการวดัเป็นนาที 
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ภาพที ่4.14  นาฬิกานํ้ามนั 

(ท่ีมา : http://th.aliexpress.com/w/wholesale-liquid-clock.html) 

 

     4.2.2.3  นาฬิกานํ้า   

                   นิยมใช้ในกีฬาชนไก่ นกปรอทหวัโขน นกกรงหัวจุก หรือนกเขา การจบัเวลาโดย
นาํเอากะลา มะพร้าว ขนั หรือในอดีตใช้ภาชนะดินเผา ท่ีเจาะรูมาวางลอยในภาชนะใส่นํ้ า เช่น ตุ่มนํ้ า 
โอ่งนํ้า ครุถงั กะละมงั ตามแต่จะหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เม่ือกะลามะพร้าวหรือขนัจมนํ้ าให้ถือวา่หมดเวลาชน
กนั กะละมะพร้าวหรือขนันํ้าจมนํ้าเม่ือไหร่เรียกวา่ “หมดหน่ึงอนั”  ลกัษณะการใชง้านแสดงไดด้งัภาพท่ี 
4.15 

 

 

ภาพที ่4.15 นาฬิกานํ้า 
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ตารางที ่4.2  สรุปเคร่ืองวดัค่าเวลาจบัเวลาและการนาํไปใชง้าน 

ช่ือเคร่ืองมือวดัเวลา ความเหมาะสมและการนําไปใช้ หน่วยการวดัของเคร่ืองมือ 
นาฬิกาซีเซียม ใชใ้นงานท่ีตอ้งการความ

เท่ียงตรงของเวลาสูง เช่นใน
ระบบจานดาวเทียม ยานขนส่ง
อวกาศ  ระบบ GPS หรือการ
สอบเทียบเวลา 

วนิาที นาที และ ชัว่โมง 

นาฬิกาแบบตั้งโตะ๊  

(ดิจิตอลและแอนะล็อก) 
ใชง้านบนโตะ๊ทาํงานส่วนบุคคล วนิาที นาที และ ชัว่โมง 

นาฬิกาแบบแขวนผนงั 
(ดิจิตอลและแอนะล็อก) 

ใชง้านทัว่ไป วนิาที นาที และ ชัว่โมง 

นาฬิกาแบบสวมขอ้มือ 

(ดิจิตอลและแอนะลอ็ก) 
ใชง้านส่วนตวัทัว่ไป และการจบั
เวลาท่ีละเอียด 

0.00 วนิาที  วนิาที  นาที   
และ ชัว่โมง 

นาฬิกาแบบพกพา ใชง้านส่วนตวั วนิาที นาที และ ชัว่โมง 

นาฬิกาจบัเวลา ใชง้านท่ีเนน้ผลความเช่ือมัน่ของ
การจบัเวลาท่ีละเอียดโดยเฉพาะ 

0.00 วนิาที  วนิาที  นาที   
และ ชัว่โมง 

นาฬิกาลูกตุม้ ใชท้ัว่ไป เป็นเคร่ืองประดบั 
ตกแต่งบา้น 

นาที และ ชัว่โมง 

นาฬิกาบนโทรศพัทมื์อถือ ใชง้านส่วนตวัทัว่ไป และการจบั
เวลาท่ีละเอียด 

0.00 วนิาที  วนิาที  นาที   
และ ชัว่โมง 

เคร่ืองหน่วงเวลาแบบเขม็ ใชต้ั้งเวลาใหเ้คร่ืองจกัรเป็นรอบ วนิาที นาที และ ชัว่โมง 

นาฬิกาหน่วงเวลาแบบดิจิตอล ใชต้ั้งเวลาใหเ้คร่ืองจกัรเป็นรอบ วนิาที  นาที และ ชัว่โมง 

เคร่ืองหน่วงเวลา ใชต้ั้งเวลาใหเ้คร่ืองทาํงานเป็น
รอบ 

วนิาที  นาที และ ชัว่โมง 

เคร่ืองนบัชัว่โมงการทาํงาน ใชจ้บัเวลาการทาํงานของ
เคร่ืองจกัร 

นาที และชัว่โมง 

นาฬิกาทราย ใชจ้บัเวลาและเป็นเคร่ืองประดบั 
ตกแต่งบา้นและหอ้งทาํงาน 

นาที 

นาฬิกานํ้ามนั ใชจ้บัเวลาและเป็นเคร่ืองประดบั 
ตกแต่งบา้นและหอ้งทาํงาน 

นาที 

นาฬิกานํ้า ใชใ้นกีฬาชนไก่ หรือเฉพาะทาง อนั (ช่ือเฉพาะ) 
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4.3  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการวัดค่าเวลา 

 การจบัเวลาหรืออ่านค่าเวลาอาจผดิพลาดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

        1)  ความคลาดเคล่ือนจากเวลาการกดจบัเวลาท่ีชา้เกินไปหรือเร็วเกินไปของผูจ้บัเวลา 

        2)  ถ่านหรือพลงังานท่ีจ่ายให้กบันาฬิกาใกลห้มดหรือหมด จะส่งผลต่อเวลาท่ีตอ้งการวดั 

        3)  ความพลั้งเผลอของผูจ้บัเวลาท่ีขณะจบัเวลาอาจมีเหตุการณ์เบนความสนใจการจบัเวลา 

        4)  หากเป็นการจบัเวลาดว้ยนาฬิกาท่ีจบัไดเ้ฉพาะหน่วยนาทีข้ึนไป จะมีความคลาดเคล่ือน  
                      ระดบัหน่วยวนิาทีสูง 

        5)  ความคลาดเคล่ือนของนาฬิกาเอง เช่น นาฬิกาทรายมีเมลด็ทรายไหลลงไม่หมด เป็นตน้ 

 

4.4  ข้อปฏิบัติในการใช้เคร่ืองมือวดัเวลา 
 การใชง้านนาฬิกาเพื่อจบัเวลาหรืออ่านค่าเวลามีขอ้ควรปฏิบติัและระวงัเร่ืองต่อไปน้ี 

         1)  เก็บเคร่ืองมือวดัและจบัเวลาแยกจากเคร่ืองมือหนกัและของมีคม เน่ืองจากอาจขดูขีด  

                      หนา้จอของเคร่ืองมือจบัเวลา ทาํใหห้นา้จอพร่ามวั หรือเห็นไดไ้ม่ชดัทาํใหป้ระสิทธิภาพ 

                      การอ่านค่าเวลาลดลง 

         2)  นาฬิกาบางประเภทไม่สามารถกนันํ้าได ้จึงควรเก็บใหห่้างจากการสัมผสันํ้า 

         3)  เม่ือเสร็จส้ินการจบัเวลาในแต่ละรอบแลว้ควรตั้งค่าการจบัเวลาใหเ้ป็นศนูยเ์พื่อพร้อม 

                      จบัเวลาใหม่และไม่สับสนกบัเวลาเดิม 

         4)  ควรใชเ้คร่ืองมือวดัค่าหรือจบัเวลาท่ีเหมาะกบังานนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น ถา้แข่งกีฬาก็ควร  

                     ใชน้าฬิกาจบัเวลา  เป็นตน้ 

         5)  ในขณะใชง้านนาฬิกาควรระวงัการกระทบกระเทือนจากการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช ้

                      งานนาฬิกาบริเวณท่ีมี เคร่ืองจกัรทาํงาน อาจส่งผลต่อกลไกการทาํงานของนาฬิกา เป็นตน้ 

 

4.5  บทสรุป 
 หน่วยของการวดัเวลา คือ วินาที  (second, s) มีนิยามว่า วินาที คือ ระยะ เวลาเท่ากับ      
9,192,63 ,770 คาบของการแผ่รังสีท่ีสมนยักบัการเปล่ียนระดบัไฮเปอร์ไฟน์สองระดบัของอะตอม 
Caesium-133 (Cs

133
) ในสถานะพื้นฐาน ในประเทศไทยมาตรฐานแห่งชาติดา้นเวลา คือ นาฬิกาซีเซียม 

(Caesium Clock) ตามท่ีสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติประกาศกาํหนด หากแต่การใชง้านจบัหรือวดัเวลา
ในงานอุตสาหกรรมหลักๆ คือหน่วยนาที และชั่วโมง ซ่ึงใช้สําหรับเปรียบเทียบมาตรฐานเพื่อวดั
ประสิทธิภาพการทาํงานของคนหรือเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือวดัเวลาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือนาฬิการะบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล  
ประเภทท่ีสองคือนาฬิกาและเคร่ืองวดัเวลารูปแบบระบบอ่ืน  
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4.6  คําถามท้ายบท 

 1)  นิยามของเวลา 1 วนิาทีคืออะไร และเคร่ืองมือใดท่ีถูกสร้างตามคาํนิยามน้ี 

 2)  ในประเทศไทยมาตรฐานแห่งชาติดา้นเวลาคืออะไร ถูกเก็บรักษาไวโ้ดยใคร 

 3)  ในการจบัเวลาเพื่อหาประสิทธิภาพอตัรากาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือวดัค่าเวลา
แบบไหนท่ีเหมาะสมใชง้านมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 4)  เคร่ืองมือวดัค่าเวลาแบบใดท่ีนิยมใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทัว่ไปตามครัวเรือนเพราะเหตุใด 

 5)  หากตอ้งการทราบวา่เวลาของนาฬิกาท่ีพกพาในปัจจุบนัมีค่าเวลาท่ีตรงหรือไม่ วธีิการ
เทียบเวลาแบบใดท่ีง่ายท่ีสุดและน่าเช่ือถือท่ีสุด 
 
 



 

 

บทที ่5 
หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า 

 
 การวดัค่าพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถูกวดัเพื่อตรวจสอบการทาํงานของ
ระบบไฟฟ้าทั้งของเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในการผลิต ทั้งตรวจสอบเคร่ืองมือในการผลิต รวมไปถึงการตรวจ   
ผลิตภณัฑ์บางประเภทโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งทาํการตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าดว้ยเช่นกนั เน้ือหาใน
บทน้ีประกอบไปดว้ยหวัขอ้จาํนวน 4 หวัขอ้คือหน่วยการวดัค่าไฟฟ้า  เคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า ความผิดพลาด
และค่าผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า  และขอ้ปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
5.1  หน่วยการวดัค่าไฟฟ้า 
 ในหน่วยฐานระบบ SI กระแสไฟฟ้า (Electric Current) มีหน่วยวดัเป็นแอมแปร์ (Ampere, A)   

เกิดข้ึนจากการไหลของประจุไฟฟ้าซ่ึงประจุไฟฟ้าไหลเม่ือมีแรงดนัเกิดข้ึนในสารตวันาํในวงจรไฟฟ้า โดย
นิยามของแอมแปร์หรือกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์มีค่าเท่ากบัปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถา้รักษาให้คงท่ีอยู่
ในตวันาํไฟฟ้า 2 เส้นท่ีมีความยาวอนนัต ์มีพื้นท่ีภาคตดัขวางกลมเล็กมากจนไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง และวาง
อยูคู่่ขนานห่างกนั 1 เมตร ในสุญญากาศแลว้ จะทาํให้เกิดแรงระหวา่งตวันาํไฟฟ้าทั้งสองเท่ากบั 2 × 10-7

   

นิวตนั (Newton, N) ต่อความยาว 1 เมตร (Metre, m) ดงัภาพท่ี 5.1 

 

ภาพที ่5.1  นิยามของกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ 

(ท่ีมา : ณรัฐ  รุจิรัต, 2557) 

 

 ถึงแมน้านาชาติจะตกลงร่วมกนัใหแ้อมแปร์เป็นหน่วยการวดักระแสไฟฟ้าท่ีถือเป็นมาตรฐานของ
โลก แต่ในความเป็นจริงจนถึงปัจจุบนัน้ียงัไม่สามารถสร้างเคร่ืองมือวดัค่าแอมแปร์จากนิยามของแอมแปร์
ได ้หากแต่ใชก้ฎของโอห์ม (Ohm’ s Law) เป็นการวดักระแสไฟฟ้าทางออ้ม ดงันั้นจากกฎของโอห์มจะมี
ค่าท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 ค่าเสมอในการวดัค่ากระแสไฟฟ้าก็คือ ค่าปริมาณกระแสไฟฟ้า (Ampere, A) (ค่าปริมาณ
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ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (Electric Potential Difference, Volt : V) และค่าปริมาณความตา้นทานไฟฟ้า (Electric 

Resistance, R : ohm, Ω) อยูด่ว้ยเสมอ ดงันั้นหน่วยการวดัค่าทางไฟฟ้าจึงประกอบไปดว้ยค่าปริมาณทาง
ไฟฟ้า 3 หน่วยน้ี   

 ในประเทศไทยสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลมาตรฐานหน่วยการวดั
ค่าต่าง ๆ ไดก้าํหนดใหค้่าปริมาณทางไฟฟ้า 3 ค่าน้ีมีคาํนิยามและค่าปริมาณดงัน้ี 

 1) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (electric potential difference, V) 

            หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า คือ โวลต ์(volt, V) 

ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 1 โวลต ์มีค่าเท่ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่ง 2 จุดของตวันาํไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิด 

ปริมาณกระแสไฟฟ้าคงท่ี 1 แอมแปร์ เม่ือมีความตา้นทานไฟฟ้าระหวา่งจุดทั้งสองเท่ากบั 1 โอห์ม 

  มาตรฐานแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า คือ ชุดกาํเนิดไฟฟ้ารอยต่อโจเซฟสัน (Josephson 

junction) วสิัยสามารถ (Capacity) 1 โวลต ์และ 10 โวลต ์

       2)  มาตรฐานแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า (Electric Resistance, R) 

 หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า คือ โอห์ม (Ohm, Ω) 

ความตา้นทานไฟฟ้า 1 โอห์ม มีค่าเท่ากบัความตา้นทานไฟฟ้าระหวา่ง 2 จุดของตวัตา้นทานไฟฟ้าท่ีทาํให้
เกิดปริมาณกระแสไฟฟ้าคงท่ี 1 แอมแปร์ เม่ือมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งจุดทั้งสองเท่ากบั1 โวลต ์

 มาตรฐานแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า คือ กลุ่มตวัตา้นทานไฟฟ้ามาตรฐาน 1 โอห์ม ตามท่ี
สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติประกาศกาํหนด 

        3)  มาตรฐานแห่งชาติดา้นกระแสไฟฟ้า (Electric Current, I) 

 หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นกระแสไฟฟ้า คือ แอมแปร์ (Ampere, A) 

กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ มีค่าเท่ากบัปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถา้รักษาให้คงท่ีอยูใ่นตวันาํไฟฟ้า 2 เส้นท่ี
มีความยาวอนนัต ์ มีพื้นท่ีภาคตดัขวางกลมเล็กมากจนไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง และวางอยู่คู่ขนานห่างกนั         

1 เมตร ในสุญญากาศแลว้ จะทาํให้เกิดแรงระหวา่งตวันาํไฟฟ้าทั้งสองเท่ากบั 2 × 10-7
 นิวตนั (Newton, N)    

ต่อความยาว 1 เมตร (Metre, m) 

 มาตรฐานแห่งชาติดา้นกระแสไฟฟ้า ไดม้าจากการคาํนวณโดยใชก้ฎของโอห์ม (Ohm’s law) คือ 

อตัราส่วนของค่ามาตรฐานความต่างศกัยไ์ฟฟ้าต่อค่ามาตรฐานความตา้นทานไฟฟ้า ตามขอ้ 1) และ 2) 

ตามลาํดบั 

 

5.2  เคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า 
 ถึงแมน้านาชาติจะตกลงร่วมกนัวา่กระแสไฟฟ้ามีหน่วยวดัเป็นแอมแปร์ แต่ในความเป็นจริงนิยาม

ของแอมแปร์ไม่สามารถทาํให้เป็นจริงได ้จึงไม่มีเคร่ืองมือชนิดใดท่ีสร้างจากนิยามของแอมแปร์ไดจ้นถึง
ปัจจุบนัน้ีท่ีจะเป็นตน้แบบมาตรฐาน 1 แอมแปร์ไดเ้หมือนหน่วยฐานในระบบ SI อ่ืน แต่สามารถทาํให้เป็น
จริงแบบทางออ้มไดจ้ากกฎของโอห์ม จึงมีความพยายามในอดีตท่ีจะสร้างเคร่ืองมือตามกฎของโอห์มเพื่อจะ
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วดัค่าทางไฟฟ้าและเป็นมาตรฐานเคร่ืองมือวดัสําหรับถ่ายทอดมาตรฐานค่าปริมาณทางไฟฟ้าข้ึนตามลาํดบั 
โดยในปี พ.ศ. 2451 ไดมี้การสร้างซิลเวอร์โวลต์มิเตอร์ (Silver Voltameter) กบั ตวัตา้นทานเมอร์คิวร่ี
(Murcury Resistance) ในปี พ.ศ. 2491 มีการสร้างเวสตนัเซลล์ (Weston Cells) กบัตวัตา้นทานแมนกานิน 

(Manganin Resistors) ปี พ.ศ. 2513 สร้างเวสตนัเซลล ์กบัตวัเก็บประจุแบบผสม (Cross Capacitor) และในปี 
พ.ศ. 2533 มีการสร้างแรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสัน (Josephson Junction Voltage Standard) กบั ความ
ตา้นทานมาตรฐานควอนตมัฮอลล ์(Quantum Hall Resistance Standard) ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานเคร่ืองมือวดัค่า
ทางไฟฟ้าท่ีถูกใชอ้า้งอิงค่าทางไฟฟ้ามาจนถึงปัจจุบนัน้ีไดด้งัภาพท่ี 5.2 

 

                     
          (ก) แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสนั             (ข) ความตา้นทานมาตรฐานควอนตมัฮอลล ์

ภาพที ่5.2  เคร่ืองมือมาตรฐานสูงสุดในการวดัค่าปริมาณทางไฟฟ้าในปัจจุบนั 

(ท่ีมา : http://www.nist.gov/pml/div686/devices/voltage.cfm) 

 

 ดงันั้นการแบ่งระดบัมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าจึงมี ชุดกาํเนิดไฟฟ้ารอยต่อโจเซฟสัน 

(Josephson junction) เป็นมาตรฐานสูงสุดของเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าแลว้จึงถ่ายทอดมาตรฐานน้ีลงสู่
เคร่ืองมือในระดบัต่อไปตามลาํดบัจนถึงเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าทัว่ไปท่ีพบเจอไดง่้าย เช่น มลัติมิเตอร์  
เป็นตน้ การแบ่งระดบัของเคร่ืองมือตามมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าเพื่อการถ่ายทอดมาตรฐาน
ลงสู่เคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าต่างๆ แสดงไดด้งัภาพท่ี 5.3 

 

มาตรฐานระดบัปฐมภูมิ             แรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานโจเซฟสัน   (มาตรฐานระดบันานาชาติ)                                       
มาตรฐานระดบัทุติยภูมิ         ชุดมาตรฐานของไฟฟ้ากระแสตรง (Set of DC Standard) 

 

มาตรฐานระดบัท่ี 3            เคร่ืองสอบเทียบ(Calibrator)                        ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

 

เคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้าทัว่ไป 

                                             มลัติมิเตอร์ทัว่ไป                 เคร่ืองสอบเทียบกระบวนการ (Process Calibrator)           

ภาพที ่5.3  การแบ่งระดบัถ่ายทอดมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้า 
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 เคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบักบัการวดัค่าใดค่าหน่ึงระหวา่งค่ากระแสไฟฟ้า  
ค่าความต่างศกัย์ไฟฟ้า และค่าความต้านทานไฟฟ้า หรือเคร่ืองมือตวัเดียวอาจวดัค่าได้ทั้ งสามค่า เช่น 
ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงวดัค่าทางไฟฟ้าไดท้ั้งสามค่าและเป็นเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าท่ีพบเจอไดง่้าย
มากท่ีสุด เป็นท่ีนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปมากท่ีสุด เน่ืองจากความเป็นอเนกประสงคข์องเคร่ืองมือ
ท่ีสามารถวดัไดห้ลายค่าในเคร่ืองเดียว ตวัอย่างของเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าท่ีนิยมในอุตสาหกรรมในไทย
แสดงไดด้งัน้ี 

       5.2.1  มลัติมิเตอร์ (Multimeter) 

     เป็นเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าท่ีถูกใช้งานวดัค่าทางไฟฟ้ามากท่ีสุดและนิยมท่ีสุดในวงการ
อุตสาหกรรม เน่ืองจากมีโหมดการใชง้านท่ีหลากหลาย ซ้ือเคร่ืองเดียวสามารถวดัค่าไดห้ลายค่า ถือเป็นการ
ประหยดัในการซ้ือเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้า โดยมลัติมิเตอร์ในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมมีสอง
รูปแบบคือ มลัติมิเตอร์แบบเข็มหรือแบบแอนะล็อก (Analog Multimeter) และดิจิตอลมลัติมิเตอร์ (Digital 

Multimeter) 

                   5.1.2.1  มลัติมิเตอร์แบบเขม็หรือแบบแอนะลอ็ก (Analog Multimeter) 

                        มลัติมิเตอร์แบบเขม็หรือแบบแอนะลอ็กมีส่วนประกอบดงัแสดงในภาพท่ี 5.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.4  ส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก 

 

เขม็มิเตอร์ 

หนา้ปัดแสดงสเกลต่าง ๆ 

ปุ่มปรับ 0 โอห์ม 

ปุ่มปรับเขม็มิเตอร์ 

ช่วงการการวดัความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้ากระแสสลบั 

สวติซ์เลือกช่วงการวดั 

ช่วงการการวดัความ
ตา้นทานไฟฟ้า 

รูเสียบสายวดัขั้วบวก  
(สายสีแดง) 

รูเสียบสายวดัขั้วลบ  
(สายสีดาํ) 

ช่วงการการวดั
กระแสไฟฟ้า

ช่วงการการวดัความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

รูเสียบสายวดัขั้วลบ  
(เฉพาะวดักระแสไฟฟ้า) 
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                     จากภาพท่ี 5.4  จะเห็นไดว้า่บริเวณสวิตซ์เลือกช่วงการวดันั้นมีสัญลกัษณ์ค่าทางไฟฟ้า
ปรากฎอยู่สําหรับให้หมุนสวิตซ์ทาํการเลือกช่วงการวดั ซ่ึงมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อกสามารถวดัค่าทาง
ไฟฟ้าได ้ 4 ค่าตามขอ้ความสัญลกัษณ์ไดแ้ก่  

                    ACV (Alternating Current Voltage) คือการวดัค่าความต่างศกัย์ไฟฟ้ากระแสสลับ        
มีหน่วยของการวดัเป็น โวลต ์(V:Voltage ) มีช่วงการวดั 4 ช่วงการวดัไดแ้ก่ 0-10V, 0-50 V, 0-250 V และ  

0-1000 V  

                    DCV (Direct Current Voltage)   คือการวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรง  มีหน่วย
ของ    การวดัเป็น โวลต ์(V : Voltage) มีช่วงการวดั 7 ช่วงการวดัไดแ้ก่ 0-0.1 V, 0-0.5 V, 0-2.5 V, 0-10 V, 

0-50 V, 0-250 V และ 0-1000 V  

                    DCmA (Direct Current Milli-Ampare) คือการวดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง มีหน่วย
ของการวดัเป็น ไมโครแอมป์  มิลลิแอมป์ และ แอมป์ มีช่วงการวดั 4 ช่วงการวดัไดแ้ก่ 0-50µA, 0-2.5 mA, 

0-25mA,และ 0-0.25 A  

                  Ω  (Ohm)  คือการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า มีหน่วยของการวดัเป็นโอห์ม กิโลโอห์ม 
และ เมกกะโอห์ม มีช่วงการวดั 4 ช่วงดงัน้ี 

                     × 1  อ่านได ้0 – 2 kΩ 

                     × 10 อ่านได ้0 – 20 kΩ 

                     ×1k อ่านได ้0 – 2,000 kΩ 

                     ×10k  อ่านได ้0 – 20 MΩ 

                      ความไว 0 (Sensitivity) ของมลัติมิเตอร์จะถูกระบุไวท่ี้ตอนล่างดา้นซ้ายของสเกลการ
วดั เพื่อบอกใหท้ราบค่ากระแสท่ีผา่นเคร่ืองวดัสาํหรับการอ่านค่าสเกลการวดัหน่ึงๆ โดยบอกในรูปโอห์มต่อ
โวลต ์(Ohm per Volt) โดยทัว่ไปแลว้ เคร่ืองวดัท่ีมีความไวสูง จะมีค่าโอห์มต่อโวลตสู์ง ตวัอยา่งตาํแหน่ง
ของการแสดงความไวของมลัมิเตอร์แบบแอนะล็อกแสดงไดใ้นภาพท่ี 5.5 

           

 

ภาพที ่5.5 ตาํแหน่งการระบุค่าความไวของมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก 

ค่าความไวของมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก
จะถูกระบุไวต้าํแหน่งล่างซา้ย 
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                     การอ่านผลการวดั 

                    การวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสสลบั  (ACV) 

                                 1) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 10 ACV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-10 ACV โดยท่ี
ช่องท่ีเลก็ท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.2 V ดงัภาพท่ี 5.6 

 

 

 

ภาพที ่5.6  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 10 VAC 

 

                    2) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 50 ACV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-50 ACV โดยท่ี
ช่องท่ีเลก็ท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 1 V ดงัภาพท่ี 5.7 

 

 

 

ภาพที ่5.7  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 50 VAC 

 

                                  3) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 250 ACV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-250 ACV   

โดยท่ีช่องท่ีเลก็ท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 5 V ดงัภาพท่ี 5.8 

 

 

 

ภาพที ่5.8  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 250 VAC 

 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.2 V อ่านค่าในแถบ 0-10 ACV  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 1 V อ่านค่าในแถบ 0-50 ACV  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 5 V อ่านค่าในแถบ 0-250 ACV  
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                                  4) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 1000 ACV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-10 ACV  

แลว้คูณดว้ย 100 โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 20 V ดงัภาพท่ี 5.9 

 

 

 

 

ภาพที ่5.9  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 1000 VAC 

 

                    การวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรง  (DCV) 

                     มีวิธีการอ่านผลคล้ายการอ่านผลการวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสสลบั คือใช้แถบ
หมายเลขเพื่อการอ่านผลแถบเดียวกนั สังเกตไดจ้ากภาพท่ี 5.10 จะพบวา่มีสัญลกัษณ์ DCV.A & ACV ซ่ึง
หมายความว่าในแถบตวัเลขน้ีใช้สําหรับการอ่านผลการวดัทั้งการวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรง  
(DCV) การวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสสลบั (ACV) และวดักระแสไฟฟ้า (A) ในการวดัค่าความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรงแต่ละช่วงการวดัสามารถอ่านผลไดด้งัน้ี 

                                  1) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 0.1 DCV ใหอ่้านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-10 DCV     

แลว้หารดว้ย 100 โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.002 V (0.2 หาร 100) 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5.10 การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 0.1 DCV 

 
 
 
 
 
 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 20 V 

(0.2 x 100) 

อ่านค่าในแถบ 0-10 ACV 

แลว้คูณดว้ย 100  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.002 V 

(0.2 หาร 100) 

อ่านค่าในแถบ 0-10 DCV 

แลว้หารดว้ย 100  

สัญลกัษณ์ท่ีระบุวา่อ่าน
ผลได ้3 หน่วยโดยใชแ้ถบ
ตวัเลขเดียวกนั  



 92 

                                  2) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 0.5 DCV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-50 DCV     

แล้วหารดว้ย 100 โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.01 V (1 หาร 100)         

ดงัภาพท่ี 5.11 

 

 

 

ภาพที ่5.11 การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 0.5 DCV 

 

                                  3) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 2.5 DCV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-250 DCV   

แล้วหารดว้ย 100โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.05 V (5 หาร 100)         

ดงัภาพท่ี 5.12 

 

 

 

 
ภาพที ่5.12 การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 2.5 DCV 

 

                                  4) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 10 DCV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-10 DCV โดยท่ี
ช่องท่ีเลก็ท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.2 V  ดงัภาพท่ี 5.13 

 

 

 
ภาพที ่5.13 การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 10 DCV 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.01 V 

(1 หาร 100) 

อ่านค่าในแถบ 0-50 DCV 

แลว้หารดว้ย 100  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.05 V 

(5 หาร 100) 

อ่านค่าในแถบ 0-250 DCV 

แลว้หารดว้ย 100  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.2 V  อ่านค่าในแถบ 0-10 DCV  
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                                  5) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 50 DCV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-50 DCV โดยท่ี
ช่องท่ีเลก็ท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 1 V  ดงัภาพท่ี 5.14 

 

 

 
ภาพที ่5.14 การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 50 DCV 

 
                                 6) ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 250 DCV ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-250 DCV โดยท่ี
ช่องท่ีเลก็ท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 5 V ดงัภาพท่ี 5.15 

 

 

 
ภาพที ่5.15 การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 250 DCV 

 
                                  7) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 1000 DCV ใหอ่้านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-10 DCV แลว้
คูณดว้ย 100โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 20 V (0.2 x 100) ดงัภาพท่ี 5.16 

 

 

 

 

 
ภาพที ่5.16  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 1000 DCV 

 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 1 V  อ่านค่าในแถบ 0-50 DCV  

อ่านค่าในแถบ 0-250 DCV  ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 5 V  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 20 V 

(0.2 x 100) 

อ่านค่าในแถบ 0-10 DCV 

แลว้คูณดว้ย 100  
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                             การวดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCmA) 

                     การวดัค่าปริมาณกระแสไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการต่อสายสําหรับการวดัท่ีแตกต่างจาก
การวดัค่าทางไฟฟ้าหน่วยอ่ืนๆ โดยสายสีดาํซ่ึงแทนความหมายของการเป็นขั้วลบไฟฟ้า จะถูกเสียบเขา้
บริเวณรูท่ีระบุขอ้ความวา่ OUTPUT ดงัภาพท่ี 5.17 

 

ภาพที ่5.17  การต่อสายวดัสาํหรับวดัค่าทางไฟฟ้าต่างๆ 

 

                     การอ่านค่ากระแสไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ากหนา้จอแบบเขม็มีวธีิการอ่านค่าดงัน้ี 

                                  1) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 50 µA ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-50 A อ่านไดค้่า
เท่าไหร่เติมหน่วยเป็น µA โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 1 µA ดงัภาพท่ี 
5.18 

 

 

 

ภาพที ่5.18  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 50 µA 

รูสาํหรับเสียบสายวดัสีดาํ สาํหรับการวดั
ค่า DCV, ACV และ Ω 

รูสาํหรับเสียบสายวดัสีแดง 

รูสาํหรับเสียบสาย
วดัสีดาํ สาํหรับ
การวดัค่า DCmA 

(วดักระแสไฟฟ้า) 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 1 µA อ่านค่าในแถบ 0-50 A 
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                                  2) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 2.5 mA ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-250 A แลว้หาร
ด้วย 100 มีหน่วยเป็น mA โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.05 mA.           

ดงัภาพท่ี 5.19 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.19  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 2.5 mA 

 

                                  3) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 25 mA ใหอ่้านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-250 A แลว้หาร
ดว้ย 10 มีหน่วยเป็น mAโดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.5 mA. ดงัภาพท่ี 
5.20 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.20  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 25 mA 

 

                                  4) ถา้ปรับช่วงการวดัไวท่ี้ 0.25 A ให้อ่านค่าตวัเลขจากแถบระบุค่า 0-250 A แลว้หาร
ดว้ย 1,000โดยท่ีช่องท่ีเล็กท่ีสุดมีค่าความละเอียดของหน่วยการวดัช่องละ 0.005 A หรือ 5 mA ดงัภาพท่ี 
5.21 

 

 

 

อ่านค่าในแถบ 0-250 A 

แลว้หารดว้ย 100  

อ่านค่าในแถบ 0-250 A 

แลว้หารดว้ย 10 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.5 mA. 

(5 หาร 10) 

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.05 mA 

(5 หาร 100) 
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ภาพที ่5.21  การอ่านผลการวดัจากการตั้งช่วงการวดัท่ี 0.25 A 

 

                     การวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า 

                     ก่อนทาํการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าทุกคร้ังจะตอ้งมีการตั้งค่าศนูยโ์อห์มก่อน โดย
การนาํสายวดัสีแดงและสายสีดาํซ่ึงเสียบต่อกบัเคร่ืองมลัติมิเตอร์ นาํปลายของสายวดัซ่ึงเป็นโลหะนาํไฟฟ้า
มาแตะกนัดงัภาพท่ี 5.22 แลว้ทาํการหมุนปุ่มปรับศูนยโ์อห์มซ่ึงจะมีขอ้ความวา่ 0ΩADJ หมุนใหเ้ขม็ช้ีมีค่า
เป็น 0 โอห์มให้ตรงท่ีสุด แลว้ค่อยนาํสายไปวดัความตา้นทานในลาํดบัต่อไป 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่5.22  การตั้งค่าศูนยโ์อห์มก่อนการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า 

 

 

อ่านค่าในแถบ 0-250 A 

แลว้หารดว้ย 1000  

ระยะห่างระหวา่งขีดมีค่าช่องละ 0.005 A 

หรือ 5 mA (5 หาร 1000) 

2. นาํปลายแท่งโลหะ 
ของสายวดัแตะกนัไว ้ 

3.หมุนปรับปุ่ม 0ΩADJ 

ใหเ้ขม็ช้ีตรงกบั ขีดเลข 0 

ใหม้ากท่ีสุด 

1.ปรับช่วงการวดัไวท่ี้
ตาํแหน่งยา่นวดัความ
ตา้นทาน  
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                    การอ่านค่าความตา้นทานไฟฟ้าจากมลัติมิเตอร์ศึกษาไดจ้ากภาพท่ี 5.23 และในตารางท่ี 
5.2 ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพที ่5.23  การอ่านค่าความตา้นทานไฟฟ้า 

 

                จากภาพท่ี 5.23 จะพบวา่ขีดช่องวา่งในแต่ละช่วงจะมีไม่เท่ากนั ดงันั้นการอ่านค่าท่ี
ละเอียดตอ้งเทียบบญัญติัไตรยางศเ์ป็นช่องๆ ไป จากในภาพท่ี 5.23 เขม็ช้ีบริเวณช่วงการตวัเลขระหวา่ง 20 

ถึง 30 มีช่องวา่งจาํนวน 5 ช่อง ดงันั้นในแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากบั (30-20)/5 เท่ากบัช่องละ 2 เขม็ช้ีช่องวา่ง
ช่องท่ีสามนบัจากเลข 20 ไป ดงันั้นเขม็ช้ีเลขมีค่าเท่ากบั 26 แลว้นาํไปอ่านค่าจากการตั้งช่วงการวดัต่อไปดงั
ตารางท่ี 5.2 

 

ตารางที ่5.1  การอ่านค่าความตา้นทานไฟฟ้าจากตวัอยา่งภาพท่ี 5.23 

การตั้งช่วงการวดั การอ่านค่า ค่าตัวเลขทีไ่ด้ 
(จากภาพที ่5.23) 

ค่าความต้านทาน ไฟฟ้า
ทีว่ดัได้ 

×1 Ω อ่านโดยตรง 26 26 Ω 

×10 Ω อ่านไดต้วัเลขเท่าไหร่
ใหคู้ณดว้ย 10 

26 260 Ω 

×100 Ω อ่านไดต้วัเลขเท่าไหร่
ใหคู้ณดว้ย 100 

26 2,600 Ω 

หรือ 2.6 kΩ 

×1k Ω อ่านไดต้วัเลขเท่าไหร่
ใหคู้ณดว้ย 1,000 (1k) 

26 26 kΩ 

×10k Ω อ่านไดต้วัเลขเท่าไหร่
ใหคู้ณดว้ย 10,000 

(10k) 

26 260 kΩ 

หรือ 0.26 MΩ 
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                    การเตรียมการก่อนการวดัค่าทางไฟฟ้าดว้ยมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก 

                    การปรับแกก้ารช้ีศูนยข์องเขม็ช้ี ใหด้าํเนินการดงัน้ี  

                                 1) วางเคร่ืองวดับนพื้นโตะ๊ใหอ้ยูใ่นแนวราบ (เพื่อใหแ้กนการหมุนของเขม็ช้ีอยูใ่น
แนวด่ิง) 
                                 2)  ยงัไม่ตอ้งต่อสายเสียบใดๆ กบัเคร่ืองวดั กม้ดูท่ีเขม็ช้ีวา่อยูใ่นแนวทบักบัขีดศนูย ์
(ทางดา้นซา้ยสุดของสเกล DCV,A) หรือไม่ ใหส้งัเกตภาพเสมือนของเขม็ช้ีในกระจกเงาเหนือสเกล DCV,A 

ดว้ยวา่ เขม็ช้ีซอ้นทบับนภาพเสมือนของเขม็ช้ีหรือไม่   ถา้เขม็ช้ีตรงขีดศูนยพ์อดี เคร่ืองวดัพร้อมท่ีจะใชง้าน
ได ้แต่ถา้เขม็ช้ีไม่ตรงขีดศูนย ์จะตอ้งใชไ้ขควงปลายแบนหมุนปรับท่ีปรับการช้ีศูนย ์ 

                   ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 

                               1)   เม่ือการวดัเก่ียวขอ้งกบัความต่างศกัยสู์ง (ตั้งแต่ 50 V ข้ึนไป) อยา่ให้น้ิวมือหรือส่วน
ใดของร่างกายสมัผสัส่วนท่ีเป็นโลหะของปลายวดั เพราะอาจเป็นอนัตรายได ้

                                2)   ก่อนวดัปริมาณใด ตอ้งแน่ใจวา่ ไดห้มุนสวิตช์เลือกปริมาณท่ีจะวดัตรงตามปริมาณ
ท่ีจะวดัแลว้ มิฉะนั้นแลว้เคร่ืองวดัอาจชาํรุดเสียหาย 

                                3)   ตอ้งแน่ใจวา่หมุนสวติช์เลือกช่วงการการวดัให้อยูใ่นช่วงการท่ีสูงมากกวา่ปริมาณท่ี
จะวดั เช่น จะวดัความต่างศกัยร์ะหวา่งขั้วแบตเตอร่ี 12V ก็ตอ้งตั้งปุ่มเลือกช่วงการการวดัไวท่ี้ DCV ช่วง    

0-50V ถา้ไม่ทราบขนาดโดยประมาณของปริมาณท่ีจะวดั ให้ตั้งเลือกช่วงการการวดัให้สูง ท่ีสุดก่อน (เช่น 
ตั้งท่ี 0-1000V) แลว้ค่อยลดระดบัช่วงการการวดัตํ่าลงมาทีละช่วงการ 

                               4)   ถา้ในการวดั DCV หรือ DCA เข็มช้ีไม่เบนไปทางขวาแต่พยายามเบนมาทางซ้าย 
แสดงวา่กระแสผา่นเคร่ืองวดัในทิศทางไม่ถูกตอ้ง ใหส้ลบัขั้วปลายวดั 

                               5)   ถา้เข็มช้ีไม่ขยบัจากการช้ีศูนยห์รือเบนออกมาเพียงเล็กน้อย แสดงว่ากระแสผ่าน
เคร่ืองวดันอ้ยเกินไป ใหป้รับลดช่วงการการวดัตํ่าลงกวา่เดิมทีละขั้น จนกระทัง่เขม็ช้ีอยูป่ระมาณกลางสเกล 

      5.2.1.2  มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Multimeter) 
                  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าท่ีรับความนิยมในการซ้ือไว้
สาํหรับใชง้านในงานต่างๆ เน่ืองจากมีความสะดวกและใชง่้าย โดยเฉพาะในรุ่นท่ีไม่ตอ้งปรับช่วงค่าการวดั 
ไม่ตอ้งกงัวลว่าจะปรับช่วงการการวดัผิดพลาดแลว้เคร่ืองจะเสียหายเหมือนกบัมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก 
เพราะไม่จาํเป็นตอ้งตั้งช่วงการการวดัให้สูงกว่าค่าท่ีจะทาํการวดั เพียงแค่เลือกหน่วยของค่าทางไฟฟ้าให้
ถูกตอ้งเท่านั้น เช่นจะวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรงก็เพียงหมุนสวิตซ์ให้ตรงกบัตาํแหน่งสัญลกัษณ์
ขอ้ความ VDC แค่นั้นก็สามารถวดัค่าไดโ้ดยไม่ตอ้งปรับให้ VDC มีค่าเป็นช่วงใดๆ ทั้งส้ิน ก็จะรู้ค่าออกมา
ไม่ว่าความต่างศกัยน์ั้นจะสูงมากหรือตํ่ามาก ปัจจุบนัดิจิตอลมลัติมิเตอร์ท่ีมีจาํหน่ายทัว่ไปมีหลากหลาย
รูปแบบดงัแสดงในภาพท่ี 5.24 
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        (ก) แบบไม่ตอ้งปรับค่าช่วงการวดั                           (ข)  แบบตอ้งปรับค่าช่วงการวดั 

 

                                             
                    (ค)  แบบตั้งโตะ๊                                                  (ง)  แบบแคลมป์มิเตอร์ 

 

ภาพที ่5.24  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.thomasnet.com/articles/engineering-consulting/digital-multimeters) 

 

                   ส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

                   ส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์แต่ละรุ่น รูปแบบ และแต่ละยีห่อ้ ไม่เหมือนกนั 
ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจในเบ้ืองตน้จะแสดงส่วนประกอบตามตวัอยา่งภาพดงัภาพท่ี 5.25 
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ภาพที ่5.25 ส่วนประกอบของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

 
                   การใชง้านเบ้ืองตน้ 

                  ใหน้าํสายวดัสีแดงเสียบเขา้กบัรูท่ีมีสัญลกัษณ์เคร่ืองหมาย + และนาํสายสีดาํเสียบเขา้รูท่ี
มีสัญลกัษณ์เคร่ืองหมาย – หรือบางรุ่นจะเขียนไวว้า่ COM กดสวิตซ์เปิดเคร่ือง เสร็จแลว้บิดสวิตซ์เลือก
หน่วยของการวดั และกดปุ่มเลือกกระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสสลบัให้ตรงกบัค่าท่ีจะทาํการวดั นาํปลาย
แท่งโลหะของสายวดัสัมผสักบัขาโลหะของส่ิงท่ีจะวดัแลว้อ่านค่าจากหนา้จอแสดงผล ดงัภาพท่ี 5.26 

จอแสดงผล  สวติซ์เปิด – ปิด 
สวติซ์เลือกโหมดการใชง้าน 

สวติซ์ตั้งค่า และลา้งค่าท่ีตั้ง 

สวติซ์เลือกการวดัเป็น 
DC และ AC 

สายวดั 

สวติซ์เลือก
ค่าการวดั 

ช่องสาํหรับเสียบขา
เพือ่วดัค่า
ทรานซิสเตอร์ 

ช่องสาํหรับเสียบ
สายวดั 
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ภาพที ่5.26 ขั้นตอนการใชง้านดิจิตอลมลัติมิเตอร์เบ้ืองตน้ 

 

                 ขอ้ควรระวงัและการเตรียมสาํหรับการวดัใชดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์ 

                 ก่อนการวดัปริมาณใด ตอ้งแน่ใจวา่ 

                 1)  บิดสวติซ์เลือกการวดัตรงกบัปริมาณท่ีจะวดั  

                               2) สวติซ์เลือกการวดัอยูใ่นช่วงการวดัท่ีเหมาะสมไม่ตํ่ากวา่ปริมาณท่ีจะวดั ในกรณีท่ีไม่
ทราบปริมาณท่ีจะวดัมีค่าอยูใ่นช่วงการวดัใด ใหต้ั้งช่วงการวดัท่ีมีค่าสูงสุดก่อนแลว้ค่อยลดช่วงการวดัลงมา
ทีละช่วง 

1. เสียบสายวดัให้
ถูกตอ้ง 

3. บิดสวติซ์
เลือกค่าการวดั 

2.กดสวติซ์เปิดเคร่ือง 

4. กดปุ่มเลือก
กระแสไฟฟ้าท่ีจะวดั 

5. นาํแท่งสายวดัสัมผสักบั
ขั้วโลหะท่ีตอ้งการวดั 

6. อ่านผลการวดั 
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                                3) เน่ืองจากช่องเสียบสายวดั (สีแดง) มีหลายช่อง คือ V, Ω, mA และ 20 A ตอ้งแน่ใจวา่
เสียบสายวดัสีแดงในช่องเสียบตรงกบัปริมาณท่ีจะวดั 

                                4) ในกรณีท่ีวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าสูงตั้งแต่ 25 VAC หรือ 60 VDC ข้ึนไป ระวงัอยา่ให้
ส่วนใดของร่างกายแตะวงจรท่ีกาํลงัวดัจะเป็นอนัตรายได ้

                  5) ในขณะท่ีกาํลงัทาํการวดั และตอ้งการปรับช่วงการวดัใหต้ํ่าลงหรือสูงข้ึนหรือเลือก
การวดั ปริมาณอ่ืน ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

                                     5.1)  ยกสายวดัเส้นหน่ึงออกจากวงจรท่ีกาํลงัทดสอบ 

                                     5.2) ปรับช่วงการวดัหรือเลือกการวดัปริมาณอ่ืนตามตอ้งการแลว้ทาํการวดั 

                   6)  การวดัปริมาณกระแสสูง (~10A) ควรใชเ้วลาวดัในช่วงสั้นไม่เกิน 30 วนิาที 

                                 7)  เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ ใหเ้ล่ือนสวติซ์ปิด-เปิด มาท่ี OFF ถา้ไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานาน  
ควรเอาแบตเตอร่ีออกดว้ย 

        5.2.2  แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) 

 0    เป็นเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีใชส้ําหรับเปล่ียนปริมาณทางไฟฟ้าให้อยูใ่นรูปท่ีมองเห็น
ได ้เช่น ตวัเลขแสดงผล หรือให้อยู่ในรูปของเข็มช้ีค่าแสดงผล โดยจะสามารถตรวจวดัค่ากระแสไฟฟ้าท่ี
ไหลในวงจรไดอ้ยา่งรวดเร็ว และแม่นยาํโดยไม่ตอ้งดบัไฟ หรือหยุดการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะท่ี
ทาํการวดั ดงัภาพท่ี 5.27 จึงกล่าวไดว้่าแคลม้ป์มิเตอร์เป็นเคร่ืองมือวดัอีกชนิดหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นมากใน
งานด้านไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ เคร่ืองทาํความเย็น หรืองานซ่อมบาํรุง ระบบไฟฟ้า
ภายในรถยนต ์เป็นตน้ ปัจจุบนัแคลม้ป์มิเตอร์ไดมี้การพฒันาให้มีขีดความสามารถในการวดัไดท้ั้ง ไฟฟ้า
กระแสสลบั (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) นอกจากนั้นแคล้มป์มิเตอร์ท่ีมีการใช้ในปัจจุบนัน้ียงัมี
ความสามารถในการวดักําลังไฟฟ้า (Power) ต่อเข้ากับเคร่ืองบนัทึกกราฟ (Recorder) หรือเคร่ือง
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ และวเิคราะห์รูปคล่ืนไฟฟ้าไดอี้กดว้ย ดงัในตาราง
ท่ี 5.3 แสดงแคลม้มิเตอร์ในรูปแบบต่างๆ 

 

ภาพที ่5.27  แสดงการใชง้านแคลม้มิเตอร์กบัวงจรไฟฟ้า 

(ท่ีมา : http://electronicsgurukulam.blogspot.com/2012/11/clamp-meter.html) 

 

 

 

คลอ้งแคลม้ป์มิเตอร์เขา้กบัสายไฟ
เพ่ือวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

โหลด แหล่งจ่ายไฟ 

กระแสไฟฟ้า 
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ตารางที ่5.2  แคลม้ป์มิเตอร์รูปแบบต่างๆ และการใชง้าน 

ภาพแคล้มป์มิเตอร์ ชนิด การใช้งาน 

 

แคลม้ป์มิเตอร์วดักระแสไฟฟ้า
กระแสสลบัแบบแอนะลอ็ก 

(Analog AC Clamp Meter) 

ใชง้านวดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบัทัว่ไป 

 

แคลม้ป์มิเตอร์วดักระแสไฟฟ้า
กระแสสลบัแบบดิจิตอล 
(Digital AC Clamp Meter) 

ใชง้านวดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบัทัว่ไป 

 แคลม้ป์มิเตอร์วดักระแสไฟฟ้า
กระแสสลบัและกระแสตรงแบบ
ดิจิตอล 
(Digital AC/DC Clamp Meter) 

ใชง้านวดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบัและ
กระแสตรงทัว่ไป 

 แคลม้ป์มิเตอร์วดักระแสไฟฟ้า
กระแสสลบัและกระแสตรง
ดิจิตอลแบบ RMS 

(Digital AC/DC Clamp Meter 

RMS) 

ใชง้านวดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบัและ
กระแสตรงท่ีตอ้งการทราบค่าไฟฟ้าจริง 
RMS  

 

แคลม้ป์มิเตอร์วดัค่ากระแส
ร่ัวไหล 

(Leakage Current Clamp Meter) 

ใชใ้นงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

 

แคลม้ป์มิเตอร์วดักาํลงัไฟฟ้า 

(AC Power Clamp Meter) 

ใชใ้นงานท่ีตอ้งการทราบค่าของกาํลงัไฟฟ้า 

 

     จากตารางท่ี 5.3 จะเห็นไดว้า่แคลม้ป์มิเตอร์นั้นมีใหเ้ลือกใชง้านหลากหลายรูปแบบ จึงควรศึกษา
ก่อนวา่ค่าทางไฟฟ้าท่ีตอ้งการทราบค่านั้นตอ้งการค่าแบบใด เพือ่เลือกใชแ้คลม้ป์มิเตอร์ใหเ้หมาะสมกบังาน 
สาํหรับส่วนประกอบของแคลม้ป์มิเตอร์นั้นจะประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ 15 ส่วนดงัภาพท่ี 5.28 

                 1) กา้มป ู(Transformer Jaws) 

     2) ปุ่มกดสาํหรับเปิดกา้มปู (Jaw Trigger) 

   3) สวทิช์เลือกช่วงการการวดั (Function Selector Switch) 

   4) ปุ่มกดสาํหรับคงค่าท่ีวดัไว ้(Data Hold Button) 

   5) ปุ่มล็อคช่วงการวดัไฟ AC/DC (AC/DC Button) 
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   6) ปุ่มกดเลือกโหมด (Mode Button) 

  7) ปุ่มกดปรับศูนย ์(Zero ADJ.RESET Button) 

   8) จอแสดงผล (LCD Display) 

   9) ฝาครอบขั้วต่อช่วงการวดั (Terminal Cover) 

   10) ขั้วต่อเอาทพ์ุท (OUTPUT Terminal) 

   11) ขั้วคอมมอน (COM Terminal) 

   12) ขั้ววดัแรงดนัไฟฟ้าและโอห์ม (V/ΩTerminal) 

   13) สายคลอ้งแขน (Safety hand Strap) 

   14) สายวดั (Test Leads (7107)) 

   15) ช่องเสียบเอาทพ์ุท (Output Plug (8201)) 

 
 

ภาพที ่5.28  ส่วนประกอบของแคลม้ป์มิเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.sangchaimeter.com/support_detail/ทาํความรู้จกัแคลม้ป์มิเตอร์-ตอนท่ี-2) 

 

      แคล้มป์มิเตอร์จะมี 2 5 ก้ามปู 0 (Transformer Jaws) เป็นตัวเซ็นเซอร์สําหรับตรวจวดักระแส 
โครงสร้างภายในของกา้มปจูะประกอบดว้ยแผน่เหลก็ท่ีทาํมาจากโลหะผสมพิเศษ  ท่ีมีผลต่อสนาม แม่เหล็ก
นอ้ย นาํมาตดัเป็นรูปร่างท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแผน่บางๆ วางซ้อนกนั และจะมีขดลวดทองแดงพนัอยูร่อบๆ แผน่
เหล็กท่ีประกบกนั  ซ่ึงรูปร่างลกัษณะของกา้มปจูะมีหลายแบบดว้ยกนั เช่น แบบส่ีเหล่ียม  แบบวงกลม  แบบ
หยดนํ้า  แบบปากคีบ  ดงัภาพท่ี 5.29 

1 

2 

3 4 

5 

6 

13 

8 

7 

9 10 

11 12 

15 

14 
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ภาพที ่5.29  กา้มปขูองแคลม้มิเตอร์รูปแบบต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.sangchaimeter.com/support_detail/ทาํความรู้จกัแคลม้ป์มิเตอร์-ตอนท่ี-2) 

 

      ก่อนใช้งานให้เลือกช่วงการการวดัให้เหมาะสมถูกตอ้งกบัค่าไฟฟ้าท่ีจะวดั เช่น ตั้งช่วงการวดั
กระแสตรงเพือ่วดัไฟฟ้ากระแสตรง ตั้งช่วงการวดักระแสสลบัเพื่อวดัค่าไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นตน้ เสร็จแลว้
ให้กดปุ่มกดสําหรับเปิดก้ามปู เพื่อนาํไปคล้องสายไฟท่ีตอ้งการวดัค่ากระแสไฟฟ้า  จะได้ค่าเป็นตวัเลข
ออกมาดงัภาพท่ี 5.30 

 
ภาพที ่5.30  การใชง้านแคลม้ป์มิเตอร์ 

 
       5.2.3  ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) 

    เป็นเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าประเภทหน่ึงท่ีนิยมใช้ในห้องทดลองของสถานศึกษา และโรงงาน  

ต่างๆ รูปแบบของผลท่ีไดจ้ะเป็นรูปกราฟคล่ืนสัญญาณต่างๆ ค่าท่ีไดจ้ะแตกต่างจากมลัติมิเตอร์เน่ืองจากจะ
ได้เป็นลักษณะของการดูค่าจากยอดคล่ืนถึงฐานคล่ืนหรือบริเวณตํ่ าสุดของรูปคล่ืน สามารถใช้
ออสซิลโลสโคปวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC) วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) และกระแสไฟฟ้าของ
สัญญาณ วดัค่าเวลา คาบเวลาและความถ่ีของสัญญาณ วดัผลต่างทางเฟสของสัญญาณ และเปรียบเทียบ
สญัญาณ 2 สญัญาณ ความกวา้งของพลัส์ ช่วงเวลาขาข้ึน (Rise time) การหน่วงของเวลา (Delay time) ใชว้ดั
ตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัความถ่ี และรูปคล่ืนสัญญาณท่ีถูกตอ้ง เช่น การปรับจูนเคร่ืองรับ-ส่ง
วทิย ุเคร่ืองรับโทรทศัน์ วดีิโอ และเคร่ืองเสียง เป็นตน้ ปัจจุบนัมีจาํหน่ายทัว่ไปหลายรูปแบบดงัตวัอยา่งภาพ
ท่ี 5.31 

คลอ้งแคลม้ป์มิเตอร์เขา้กบัสายไฟท่ี
ตอ้งการวดัค่ากระแสไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งหยดุ
การทาํงานของระบบไฟฟ้า 
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                  (ก)  แบบมาตรฐาน                    (ข)  แบบนาฬิกาขอ้มือ                      (ค)  แบบพกพา 

 

 ภาพที ่5.31  ออสซิลโลสโคปแบบต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.gizmag.com/oscilloscope-watch-gabotronics/29796/) 

 

 ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปในแต่ละรุ่น แต่ละยีห่อ้ท่ีผลิตมีความแตกต่างกนั ในเบ้ืองตน้
จะแสดงส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปยีห่อ้ YOKOGAWA ดงัภาพท่ี 5.32 ต่อไปน้ี และศึกษาเพิ่มเติม
ไดจ้ากตางรางท่ี 5.4 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่5.32  ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคป 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34

 

35 
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30 31 32 33 

15 
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ตารางที ่5.3  ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปและหนา้ท่ีการใชง้าน 

หมายเลข ช่ือ หน้าที ่
1 VOLTS/DIV (CH1) ใชส้าํหรับลดทอนแรงดนัของสญัญาณอินพตุ เพ่ือใหอ่้าน

รูปคล่ืนบนหนา้จอไดเ้หมาะสมของช่องสญัญาณ1 

2 CHOP แสดงสญัญาณช่อง CH1 ในช่วงของการกวาดหนา้จอ  

3 POSITION (CH1) เล่ือนสญัญาณข้ึนลงในแนวด่ิง ของช่องสญัญาณท่ี 1 

4 MODE ใชเ้ลือกช่องสญัญาณการใชง้าน 

5 VOLTS/DIV (CH2) ใชส้าํหรับลดทอนแรงดนัของสญัญาณอินพตุ เพ่ือใหอ่้าน
รูปคล่ืนบนหนา้จอไดเ้หมาะสมของช่องสญัญาณ2 

6 POSITION (CH2) เล่ือนสญัญาณข้ึนลงในแนวด่ิง ของช่องสญัญาณท่ี 2 

7 CH2  INV กลบัรูปร่างของสญัญาณ ใหค้่าผลต่างของ CH2 

8 x10 MAG ใชเ้ป็นปุ่มปรับเปล่ียนเวลากรกวาดของฐานเวลาท่ี (Sec/Div) 

เม่ือกดปุ่มน้ีฐานเวลาจะขยายไป 10 เท่า  

9 POSITION (HORIZONAL) เล่ือนสญัญาณไปมาในแนวนอน 

10 TIME / DIV ใชส้าํหรับเลือกเวลาการกวาดทางแนวนอนของฐานเวลา 

เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความถ่ีของสญัญาณรูปคล่ืน  

11 X-Y เป็นตาํแหน่งป้อนสญัญาณ 

12 HOLD OFF เลือกความชนัของสญัญาณทีจะ trigger การกวาด วา่จะเป็นซีก
บวกหรือลบของสญัญาณ  

13 NORM  AUTO ใชเ้ม่ือสญัญาณมีความถ่ีตํ่า จะไม่แสดงผลถา้ไม่มีสญัญาณ 

Trigger  (NORM) หรือเม่ือความถ่ีของสญัญาณมากกวา่หรือ
เท่ากบั 20 Hz  (AUTO) 

14 LEVEL ใชป้รับควบคุมรูปคล่ืนสญัญาณบนจอ CRT ใหห้ยดุน่ิงหรือ
เป็นการปรับเลือกจุด Trigger ใหเ้หมาะสม  

15 LOCK ใชล้อ็ครูปคล่ืนสญัญาณใหห้ยดุน่ิง 

16 INTEN ใชป้รับความเขม้ของเสน้สญัญาณ  

17 FOCUS ปรับเสน้สญัญาณใหค้มชดั  

18 DISPLAY จอแสดงผลรูปคล่ืนสญัญาณ 

19 POWER สวติซ์เปิด-ปิดเคร่ือง 

20 AC  DC  (CH1) ปุ่มเลือกชนิดกระแสไฟฟ้าของช่องสญัญาณท่ี 1 

21 GND  (CH1) ปุ่มเลือกใชก้ราวนดข์องช่องสญัญาณท่ี 1 

22 CH1 ช่องเสียบสายวดัของช่องสญัญาณท่ี 1 

23 VAR. (CH1) เป็นปุ่มปรับการลดทอนความไวทางแนวตั้งของช่องสญัญาณท่ี 
1จะใชส้มัพนัธ์กบัปุ่ม Volt/Div สภาวะปกติจะปรับตามเขม็
นาฬิกา  
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ตารางที ่5.3  ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปและหนา้ท่ีการใชง้าน (ต่อ) 
หมายเลข ช่ือ หน้าที ่

24 AC  DC  (CH2) ปุ่มเลือกชนิดกระแสไฟฟ้าของช่องสญัญาณท่ี 2 

25 CH2 ช่องเสียบสายวดัของช่องสญัญาณท่ี 2 

26 GND  (CH2) ปุ่มเลือกใชก้ราวนดข์องช่องสญัญาณท่ี 2 

27 VAR. (CH2) เป็นปุ่มปรับการลดทอนความไวทางแนวตั้งของช่องสญัญาณท่ี 
2จะใชส้มัพนัธ์กบัปุ่ม Volt/Div สภาวะปกติจะปรับตามเขม็
นาฬิกา 

28 GND ช่องสาํหรับเสียบสายวดัสญัญาณกราวนด ์

29 SWP. UNCAL ปุ่มเลือกความถ่ีของสญัญาณ 

30 SWP. VAR. ปุ่มปรับความถ่ีของสญัญาณ 

31 SLOPE เลือกความชนัของสญัญาณทีจะ trigger การกวาด วา่จะเป็นซีก
บวกหรือลบของสญัญาณ  

32 EXT ช่องสาํหรับเสียบสายวดัส่งสญัญาณออก 

33 TRIG. ALT แสดงสญัญาณการทริก 

34 SOURCE เลือกตาํแหน่งป้อนสญัญาณ 

35 COUPLING ปุ่มเลือกการทาํงานร่วมกนัของสญัญาณ 

 

     การใช้งานออสซิลโลสโคปเบ้ืองตน้โดยปกติจะถูกใช้งานโดยผูท่ี้ทาํการศึกษาอย่างชาํนาญการ
แล้วเท่านั้น เน่ืองจากการใช้งานมีความซับซ้อนของสัญญาณ ดงันั้นผูใ้ช้งานตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พอสมควร หากไม่มีความรู้โอกาสท่ีเคร่ืองจะชาํรุดเสียหายก็จะมีโอกาสสูงตามไป
ดว้ย สาํหรับการอ่านค่าท่ีปรากฏบนหนา้จอแสดงในเบ้ืองตน้จะแสดงดงัภาพท่ี 5.33 

X

Y

 

ภาพที ่5.33  แสดงสัญญาณท่ีไดบ้นหนา้จอของออสซิลโลสโคป 

Vp 
Vpp 
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      หากทาํการปรับปุ่ม VOLTS/DIV ไวท่ี้ 2 V แลว้ไดส้ัญญาณดงัภาพท่ี 5.33 วิธีการอ่านค่า ให้นบั
จาํนวนช่องของรูปคล่ืนสญัญาณในแนวตั้ง (แกน Y) วา่รูปคล่ืนสัญญาณมีความสูงเฉพาะซีกเดียวซ่ึงในภาพ
ตวัอย่างจะเป็น Vp มีความสูงก่ีช่อง จากภาพตวัอย่างนับได้ 2 ช่อง แล้วให้นําจาํนวนช่องคูณกับ 
VOLTS/DIV ท่ีตั้งไวซ่ึ้งเท่ากบั 2 (ช่อง) x 2 V ค่าท่ีไดจึ้งมีค่าเท่ากบั 4 V ซ่ึงใชห้ลกัการน้ีกบัช่วงการวดัอ่ืนๆ 

 
ตารางที ่5.4  สรุปตวัอยา่งเคร่ืองวดัค่าไฟฟ้าและการนาํไปใชง้านเบ้ืองตน้ 

ช่ือเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า ความเหมาะสมและการนําไปใช้ 
มลัติมิเตอร์แบบเขม็            
หรือ แบบแอนะลอ็ก 

งานซ่อมแซม ตรวจสอบ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้าและใน
งานอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป  

มลัติมิเตอร์แบบดิจิตอล งานซ่อมแซม ตรวจสอบ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้าและใน
งานอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป  

แคลมป์มิเตอร์ งานซ่อมแซม ตรวจสอบ กระแสไฟฟ้า ทัว่ไป 

ออสซิลโลสโคป สาํหรับหอ้งทดลอง เพื่อตรวจสอบ ทดลองแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
5.3  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช้เคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้า 

 การใชง้านเคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้าอาจมีขอ้ผดิพลาดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

        1) ความผดิพลาดของค่าท่ีวดัไดท่ี้เกิดจากผูใ้ชง้านมีทกัษะการใชง้านท่ียงัไม่ดีพอ 

        2) กระแสไฟฟ้า ร่ัวไหล ไฟช็อตผูใ้ชง้านเคร่ืองมือวดั41ไฟฟ้า 

        3) การขาดทกัษะความรู้ทางดา้นไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย 

         4) ความประมาทและหลงลืม ผูใ้ชง้านอาจตั้งช่วงการวดัไม่ตรงกบัค่าท่ีจะวดัทาํใหเ้กิด  
                    ความเสียหายต่อเคร่ืองมือวดั 

       5) การดดัแปลงเคร่ืองมือวดั เช่น การต่อสายตรงแทนการใชฟิ้วส์ในเคร่ืองมือวดั อาจทาํให ้ 
                    เคร่ืองเสียหายอยา่งร้ายแรง รวมไปถึงผูใ้ชง้านไดรั้บอนัตราย 

 

5.4  ข้อปฏิบัติในการใช้เคร่ืองมือค่าไฟฟ้า 
 การใช้เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าถือว่าเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีอนัตรายเพราะหากผิดพลาดอาจถูกไฟฟ้าช็อต  

ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อร่างกายและชีวติไดด้งันั้นควรใชเ้คร่ืองมืออยา่งระมดัระวงัโดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

         1)  เก็บเคร่ืองมือวดัค่าไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ใหอ้ยูใ่นท่ีอากาศแหง้ ไม่ช้ืน เพราะความช้ืนอาจ  
                     ทาํใหแ้ผงวงจรมีปัญหาและเสียหายได ้



 110 

         2)  ควรศึกษาการใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดใหเ้ขา้ใจดีก่อนจะใชง้านเพือ่ลดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดกบั 

                     เคร่ืองมือและผูว้ดั 

         3)  หา้มดดัแปลงเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เพราะอาจส่งผลเสียมากกวา่ผลดี 

         4)  หากเกิดอาการผดิปกติใดๆ ข้ึนระหวา่งการวดัควรปิดสวติซ์และตดักระแสไฟฟ้าทนัที 

         5)  หมัน่ตรวจสอบและเปล่ียนแบตเตอร่ีในเคร่ืองมือวดัเม่ือพลงังานหมด 

 

5.5  บทสรุป 
 หน่วยการวดักระแสไฟฟ้าคือ แอมแปร์ โดยนิยามของแอมแปร์หรือกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์มีค่า
เท่ากบัปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซ่ึงถา้รักษาให้คงท่ีอยูใ่นตวันาํไฟฟ้า 2 เส้นท่ีมีความยาวอนนัต ์ มีพื้นท่ี
ภาคตดัขวางกลมเล็กมากจนไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง และวางอยูคู่่ขนานห่างกนั 1 เมตร ในสุญญากาศแลว้ ทาํ
ใหเ้กิดแรงระหวา่งตวันาํไฟฟ้าทั้งสองเท่ากบั 2 × 10-7

 นิวตนัต่อความยาว 1 เมตร  

 นิยามของความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 1 โวลต ์ มีค่าเท่ากบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่ง 2 จุดของตวันาํ
ไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิดปริมาณกระแสไฟฟ้าคงท่ี 1 แอมแปร์ เม่ือมีความตา้นทานไฟฟ้าระหวา่งจุดทั้งสองเท่ากบั 1 

โอห์มและมาตรฐานแห่งชาติดา้นความต่างศกัยไ์ฟฟ้า คือ ชุดกาํเนิดไฟฟ้ารอยต่อโจเซฟสัน (Josephson 

junction) วสิัยสามารถ (Capacity) 1 โวลต ์และ 10 โวลต ์

 มาตรฐานแห่งชาติดา้นความตา้นทานไฟฟ้า คือ กลุ่มตวัตา้นทานไฟฟ้ามาตรฐาน 1 โอห์ม ตามท่ี
สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติประกาศกาํหนด 

 เคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้าท่ีนิยมใชง้านในงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือดิจิตอลมลัติมิเตอร์ ซ่ึง 

สามารถวดัค่าทางไฟฟ้าหลากหลายค่าในเคร่ืองเดียว 

 

5.6  คาํถามท้ายบท 

 1)  นิยามของกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์คืออะไร มีเคร่ืองมือใดสร้างจากคาํนิยามน้ีหรือไม่  
                     เพราะเหตุใด 

 2)  ในการใชง้านมลัติมิเตอร์แบบแอนะล็อก การวดัค่าใดท่ีง่ายท่ีสุดและการวดัค่าใดยุง่ยากท่ีสุด  
                      เพราะเหตุใด 

 3)  ในงานประกนัคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการตรวจสอบ (QC) เช่น การตรวจสายไฟฟ้าวา่ขาด 

                      หรือไม่ วงจรต่อถึงกนัหรือไม่ เป็นตน้ เคร่ืองมือใดท่ีควรนาํมาใชต้รวจสอบ เน่ืองจากอะไร 

 4)  มาตรฐานของความตา้นทานไฟฟ้าในระดบันานาชาติคืออะไรและในประเทศไทยใชอ้ะไรเป็น 

                     มาตรฐาน 

 5)  หากตอ้งการวดัค่ากระแสไฟฟ้าโดยท่ีไม่ตอ้งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะทาํงานควรใชเ้คร่ืองมือใด 

                     วดัค่ากระแสไฟฟ้า และมีวธีิการวดัอยา่งไร 



บทที ่6 

หน่วยวดัและเคร่ืองมอืวดัอุณหภูมแิบบสัมผสั 

 

 การวดัค่าอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถูกใชเ้พื่อการตรวจสอบกระบวนการผลิตว่า
มีอุณหภูมิอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมแก่การผลิตหรือไม่ ผลิตภณัฑถู์กเก็บรักษาไวใ้นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
กบัผลิตภณัฑ์นั้นหรือไม่ หรือการตรวจสอบว่าตวัผลิตภณัฑ์เองมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมแก่การใชง้าน 

เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปดว้ยหัวขอ้จาํนวน 2 เร่ือง คือ หน่วยการวดัอุณหภูมิ และประเภทของ
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

6.1  หน่วยการวดัอุณหภูมิ 
 ในหน่วยฐานระบบ SI อุณหภูมิ มีหน่วยวดัเป็นเคลวิน (K) แต่ความคุน้เคยการใชง้านและการ

อ่านค่าอุณหภูมิของคนไทยและในแวดวงการทาํงานต่างๆ ในปัจจุบนันิยมอ่านค่าอุณหภูมิในรูปแบบ
ของหน่วยองศาเซลเซียส (Degree Celsius, สัญลกัษณ์ °C) ซ่ึงเป็นหน่วยวดัอุณหภูมิหน่วยหน่ึง ท่ี
กาํหนดให้จุดเยือกแขง็ของนํ้ าคือ 0 °C และจุดเดือดคือ 100 °C และอีกระบบท่ีนิยมรองลงมาคือองศา  

ฟาเรนไฮต ์(°F) 

 เคลวิน (kelvin, สัญลกัษณ์: K) เป็นหน่วยวดัอุณหภูมิท่ีเป็นหน่วยพื้นฐานหน่ึงในเจ็ดของ
ระบบ SI นิยามใหเ้ท่ากบั 1/273.16 เท่าของอุณหภูมิเทอร์โมไดนามิกของจุดสามสถานะของนํ้ า ดงัภาพ
ท่ี 6.1 ซ่ึงนํ้ าท่ีนาํมาเป็นมาตรฐานจุดกาํเนิดหน่วยวดัอุณหภูมิน้ีนาํมาจากทะเลสาปในกรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย เคลวินตั้งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแต่นักฟิสิกส์และวิศวกรชาวองักฤษ วิลเลียม ทอมสัน     

บารอนท่ีหน่ึงแห่งเคลวิน (William Thomson, 1st Baron Kelvin) เป็นหน่วยของหน่วยวดัอุณหภูมิหน่ึง
ท่ีลอร์ดเคลวิน ได้พฒันาคิดสเกลข้ึนใหม่ โดยหาความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเร็วของ
อิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียส โดยสังเกตว่าถา้ให้ความร้อนกบัสสารมากข้ึน อิเล็กตรอนจะมี
พลังงานมากข้ึน ทําให้เคล่ือนท่ีมีความเร็วมากข้ึน ในทางกลับกันถ้าลดความร้อนให้กับสสาร 

อิเล็กตรอนก็จะมีพลงังานน้อยลง ทาํให้การเคล่ือนท่ีลดลง และถา้สามารถลดอุณหภูมิลงจนถึงจุดท่ี
อิเลก็ตรอนหยดุการเคล่ือนท่ี ณ จุดนั้น จะไม่มีอุณหภูมิหรือพลงังานในสสารเลย และจะไม่มีการแผรั่งสี
ความร้อนจากวตัถุ จึงเรียกอุณหภูมิ ณ จุดน้ีวา่ ศูนยอ์งศาสมับูรณ์ (0 K)  
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          (ก)  เซลของนํ้าจากทะเลสาบกรุงเวียนนา    (ข) จุดท่ีนํ้ ามี 3 สถานะ 

ภาพที ่6.1  จุดสามสถานะของนํ้า ซ่ึงนํ้ ามีสถานะเป็นทั้งของเหลว ของแขง็ และก๊าซ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 ปัจจุบนัองศาเซลเซียสใชก้นัแพร่หลายทัว่โลกในชีวิตประจาํวนั ยกเวน้แต่สหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจาไมกาเท่านั้ นท่ีนิยมใช้หน่วยองศาฟาเรนไฮต์  ซ่ึงหน่วยน้ีตั้ งตามช่ือของนายแอนเดอส์ 

เซลเซียส (Anders Celsius) นกัดาราศาสตร์ชาวสวีเดน ซ่ึงมีชีวิตอยูร่ะหว่าง พ.ศ. 2244 - 2287 ดงัแสดง
ในภาพท่ี 6.2 (ข) ซ่ึงเป็นคนแรกท่ีเสนอระบบท่ีใกลเ้คียงกบัระบบน้ีในปี พ.ศ. 2285 แต่แรกกาํหนดให้
อุณหภูมิจุดเยือกแขง็ของนํ้ าคือ  0 องศา และจุดเดือดของนํ้ าคือ 100 องศาท่ีระดบัความดนับรรยากาศ
มาตรฐาน แต่ไดมี้การสลบัสเกลต่อมาหลงัจากท่ีเซลเซียสเสียชีวิตไประยะหน่ึง 

 องศาฟาเรนไฮต ์คือชนิดสเกลค่าวดัอุณหภูมิชนิดหน่ึง ท่ีถูกตั้งช่ือตามนกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนั ซึ
ช่ือว่า เกเบรียล ฟาเรนไฮต ์(Daniel Gabriel Fahrenheit) ซ่ึงมีอายอุยูร่ะหว่าง พ.ศ. 2229-2279 ดงัแสดง
ในภาพท่ี 6.2 (ค) โดยท่ีค่าสเกลองศาฟาเรนไฮตน้ี์ มีจุดเยือกแขง็อยูท่ี่ 32 องศาฟาเรนไฮต ์โดยปกติจะ
เขียนว่า 32 °F และมีจุดเดือดท่ี 212 องศาฟาเรนไฮต ์โดยท่ีมีระยะห่างระหว่างจุดเยอืกแขง็กบัจุดเดือด
ของนํ้ าคือ 180 องศา โดยท่ี 1 องศาในสเกลองศาฟาเรนไฮตน้ี์ มีค่าเท่ากบั 5/9 ของ 1 เคลวิน (ซ่ึงก็คือ 

1 องศาเซลเซียส) และท่ีลบ 40 องศาฟาเรนไฮตเ์ท่ากบัติดลบ 40 องศาเซลเซียส  

                                                                              
(ก) วิลเลียม ทอมสนั  บารอนท่ี 1 แห่งเคลวิน      (ข) แอนเดอส์ เซลเซียส       (ค) เกเบรียล ฟาเรนไฮต ์

ภาพที ่6.2  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยการวดัอุณหภูมิ  K  °C  และ °F 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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 จากความสัมพนัธ์กนัระหว่างหน่วยการวดัอุณหภูมิทั้ง 3 หน่วย จึงควรศึกษาการแปลงหน่วย
จากตารางท่ี 6.1 ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่6.1  การแปลงหน่วยอุณหภูมิ 

แปลงจาก ไปเป็น วธีิการแปลงหน่วย 
องศาเซลเซียส เคลวิน K = °C + 273.15 

เคลวิน องศาเซลเซียส °C = K - 273.15 

องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต ์ °F = (°C × 1.8) + 32 

องศาฟาเรนไฮต ์ องศาเซลเซียส °C = (°F - 32) / 1.8 

  

6.2  ประเภทของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการสัมผสักับอุณหภูมิได้สองแบบคือ 

เคร่ืองมือท่ีสัมผสักบัอุณหภูมิ และเคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งสัมผสักบัอุณหภูมิ โดยเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบ
สมัผสัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบบไม่ใชไ้ฟฟ้า และแบบใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงสามารถแสดงประเภทของ
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิไดด้งัภาพท่ี 6.3  

 

 

ภาพที ่6.3  ประเภทของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 
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 จากภาพท่ี 6.3 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสั (Contact Thermometers) สามารถแบ่ง
ออกเป็นสองแบบคือเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่ใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบใชไ้ฟฟ้าโดยมี
เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

       6.2.1  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่ใชไ้ฟฟ้า (Non-Electrical) 

                  6.2.1.1  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบของเหลวในหลอดแกว้ (Liquid in Glass Thermometer : LIG) 

                 เป็นเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิท่ีอาศยัหลกัการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัเชิงกลของสสาร 

กล่าวคือ สสารจะขยายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน และจะหดตวัเม่ืออุณหภูมิเยน็ลง และหากแปลตรงๆ ตาม
ช่ือของประเภทเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิน้ีคาํว่า Liquid in Glass จะแปลว่าของเหลวในหลอดแกว้ ซ่ึงบ่ง
บอกลักษณะของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิประเภทน้ีอย่างชัดเจน สําหรับโครงสร้างของเคร่ืองมือวดั
อุณหภูมิประเภทน้ีจะแยกส่วนประกอบไดด้งัภาพท่ี 6.4 

 

 

 
 

                   

ภาพที ่6.4  โครงสร้างของเทอร์โมมิเตอร์แบบของเหลวในหลอดแกว้ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

                 จากภาพท่ี 6.4 สามารถอธิบายโครงสร้างของเทอร์โมมิเตอร์ของเหลวในหลอดแกว้ 

ในแต่ละส่วนประกอบไดด้งัน้ี 

 Bulb หรือกระเปาะ มีหนา้ท่ีบรรจุของเหลวส่วนใหญ่ของเทอร์โมมิเตอร์ ซ่ึงรูปร่าง
และขนาด รวมไปถึงชนิดของแกว้จะมีผลต่อ Sensitivity และความสามารถของเทอร์โมมิเตอร์ 

 Stem หรือกา้นแกว้ คือส่วนท่ีอยูเ่หนือกระเปาะข้ึนไปทั้งหมด เรียกโดยรวมว่ากา้น
แกว้ ซ่ึงกา้นแกว้น้ียงัแบ่งออกไดเ้ป็นสองชนิดคือ Solid-Stem และ Enclosed-Stem โดยท่ี Solid-Stem 

ท่อทางเดินของของเหลวจะมีขนาดเลก็ มีความหนาของแกว้มาก (6 mm.) และจะแกะสลกัสเกล (Scale) 

บนผวิของกา้นแกว้ ส่วน Enclosed-Stem แกว้จะเปราะบาง และ Scale จะพิมพล์งบน Plate ซ่ึงจะถูกติด
อยูด่า้นหลงัท่อทางเดิน ดงัแสดงดงัภาพท่ี 6.5 

Bulb 

Stem 

Auxiliary Scale 

Contraction Chamber 
Immersion Line 

Main Scale 
Expansion Chamber 

Thermometric Liquids 

Bore 
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                     (ก)  Enclosed-Stem                  (ข)  Solid-Stem 

 

ภาพที ่6.5  Enclosed-Stem และ Solid-Stem  

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 Auxiliary Scale เป็น Scale ช่วงแคบๆ มีหนา้ท่ีไวใ้ชส้าํหรับการอ่านค่าอุณหภูมิ
อา้งอิง 

 Contraction Chamber เป็นท่อทางเดินของเหลวท่ีถูกขยายอยู่ระหว่าง Auxiliary 

Scale และ Main Scale หรืออยูร่ะหว่างกระเปาะกบั Main Scale มีหนา้ท่ีถูกใชเ้พื่อลดความยาวของท่อ
ทางเดินของเหลว 

 Immersion Line เป็นเสน้แสดงระยะจุ่มของเทอร์โมมิเตอร์ตวันั้นๆ 

 Main Scale เป็นสเกลหลกัของเทอร์โมมิเตอร์โดยท่ีถา้มีอุณหภูมิอา้งอิงในช่วงน้ี
เทอร์โมมิเตอร์จะมีเพียง Main Scale เท่านั้น 

 Expansion Chamber เป็นพื้นท่ีท่ีถูกทาํข้ึนมาเพื่อรองรับการขยายตวัของของเหลว
เพื่อป้องกนัความดนัท่ีเปล่ียนแปลงไปในเทอร์โมมิเตอร์ 

 Bore เป็นท่อทางเดินของของเหลวภายในแท่งแกว้ 

 Thermometric Liquids หรือ Liquid Column เป็นของเหลวท่ีใชเ้ติมลงในท่อ
ทางเดินของหลอดแก้ว ซ่ึงของเหลวท่ีจะเติมลงในท่อแก้วเทอร์โมมิเตอร์ได้จะต้องมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม เช่น การมีสัมประสิทธ์ิการขยายตวัแบบเชิงเส้น การคงสถานะเป็นของเหลวเม่ืออยู่ในช่วง
อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ตวันั้นๆ ตวัอย่างของของเหลวท่ีนิยมใช้เติมลงในเทอร์โมมิเตอร์พร้อม
คุณสมบติัแสดงไดด้งัตารางท่ี 6.2 
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ตารางที ่6.2 คุณสมบติัของของเหลวท่ีนาํมาเติมในเทอร์โมมิเตอร์แบบของเหลวในหลอดแกว้ 

ชนิดของเหลว 

(Liquid) 

ค่าสมัประสิทธ์ิการขยายตวั 

(Typical Apparent Expansion 

Coefficient : °C
-1
) 

ช่วงท่ีวดัอุณหภูมิได ้

(Possible Temperature Range) 

ปรอท (Mercury) 0.00016 -35 °C ถึง 510 °C 

เอธิลอลักอฮอล ์(Ethanol) 0.00104 -80 °C ถึง 60 °C 

เพนเทน  (Pentane) 0.00145 -200 °C ถึง 30 °C 

โทลูอีน  (Toluene) 0.00103 -80 °C ถึง 100 °C 

 

 ความผดิพลาดและขอ้ควรระวงัในการใชง้านเทอร์โมมิเตอร์แบบแบบของเหลวใน
หลอดแกว้มีดงัน้ี 

 1)  Time Constant Effects เป็นขอ้ผดิพลาดจากช่วงเวลาท่ีเทอร์โมมิเตอร์ตอ้งใชใ้น
การแสดงค่าอุณหภูมิ เกิดข้ึนเน่ืองจากความร้อนจะถูกนาํจากผนงัดา้นขา้งเขา้ไปส่วนกลางของกระเปาะ 

เป็นช่วงเวลาระหว่างท่ีผนังนาํพาความร้อนเขา้สู่กระเปาะนั้นทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนหากรีบอ่านค่า
สเกลบนเทอร์โมมิเตอร์โดยไม่รอให้ของเหลวหยดุน่ิงก่อน ยกตวัอย่างช่วงเวลาท่ีตอ้งรอให้ค่าอุณหภูมิ
อยูน่ิ่งตามชนิดของสารไดต้ารางท่ี 6.3 

 

ตารางที ่6.3 ช่วงเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงค่าอุณหภูมิของสาร 

ตัวกลาง ช่วงเวลาน่ิง การไหล 0.5 m/s (flow) อตัราความเร็ว 
ของการไหล 

นํ้า 10 วินาที 2.4 วินาที 2.2 วินาที 

นํ้ามนั 40 วินาที 4.8 วินาที 2.2 วินาที 

อากาศ 190 วินาที 71 วินาที 2.2 วินาที 

  

 2)  Pressure Effects  เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากความดนับรรยากาศกระทาํต่อ
เทอร์โมมิเตอร์ เพราะขนาดของกระเปาะจะมีความไวต่อความดนัมาก เน่ืองจากความหนาของผนงันอ้ย 

โดยท่ี Pressure Coefficient จะมีค่าประมาณ 0.1 °C ต่อความดนับรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
ขอ้ผิดพลาดน้ีไดมี้การทดลองโดยนกัวิทยาศาสตร์ดงัภาพท่ี 6.6 ผลการทดลองพบว่าเทอร์โมมิเตอร์ท่ีมี
ลาํปรอทยาว 400 mm. เม่ืออ่านค่าในแนวตั้งอ่านค่าได ้19.374 °C และเม่ืออ่านค่าในแนวนอนอ่านค่าได ้

19.451 °C ซ่ึงมีค่าต่างกนัมากถึง 0.077 °C 
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       (ก)  อ่านค่าแนวตั้งได ้19.374 °C          (ข)  อ่านค่าแนวนอนได ้19.451 °C 

ภาพที ่6.6  การทดลองการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์ท่ีความดนับรรยากาศต่างกนั 

 

 3)  Secular Change  เป็นความผดิพลาดของเทอร์โมมิเตอร์เน่ืองจากระยะเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไปความเสถียรของเคร่ืองมือกเ็ปล่ียนแปลงไปดว้ย Secular Change จะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

แต่ไม่เป็นเชิงเสน้และจะมีค่ามากสาํหรับเทอร์โมมิเตอร์ใหม่ๆ แลว้จะค่อยๆ ลดลง แสดงดงัภาพท่ี 6.7 

 

 
Time (years) 

ภาพที ่6.7  กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของค่าการวดัของเทอร์โมมิเตอร์จากเวลาท่ีเปล่ียนไป 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 4)  Temporary Depression เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการลดอุณหภูมิลงอยา่ง
รวดเร็ว ทาํให้โครงสร้างของกระเปาะเปล่ียนแปลงตามไม่ทนั (Frozen in) ทาํให้ขนาดของกระเปาะ
ใหญ่กวา่ปกติ ค่าอุณหภูมิท่ีอ่านไดจ้ะมีค่านอ้ยกวา่ท่ีควร 

 5)  Bore Non-Unifromity Effects  เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากท่อทางเดินของ
ของเหลวในหลอดแกว้ท่ีไม่เรียบ ซ่ึงอาจเกิดจากการฝังตวัของส่ิงแปลกปลอมระหวา่งการผลิต 
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 6)  Stiction เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดขั้นเน่ืองจากแรงตึงผวิระหว่างผนงัท่อทางเดินกบั
ของเหลวในท่อทางเดิน ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนกับเทอร์โมมิเตอร์ท่ีมีกระเปาะบางใหญ่และมีท่อทางเดิน
ของเหลวเลก็ สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดใ้นเบ้ืองตน้ดว้ยการดีดเทอร์โมมิเตอร์เบาๆ ก่อนอ่านค่า 

 7)  Separated Columns  เป็นขอ้ผดิพลาดจากการท่ีของเหลวในท่อทางเดินขาดตอน
หรือขาดออกเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเน่ืองกนั ดงัภาพท่ี 6.8 การขาดตอนของของเหลว สามารถเกิดไดจ้ากสอง
สาเหตุคือการกลายเป็นไอของปรอท และผลกระทบเชิงกลซ่ึงมกัเกิดจากการขนส่ง สามารถลดการขาด
ตอนของปรอทท่ีอุณหภูมิสูงไดโ้ดยการเติมก๊าซเฉ่ือยในเทอร์โมมิเตอร์ นิยมใชไ้นโตรเจนเพื่อลดการ
ออกซิเดชัน่ของปรอท 

 

ภาพที ่6.8  การขาดตอนเป็นช่วงๆ ของของเหลวในท่อทางเดินของเหลว 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 8)  Errors in Reading เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการอ่านค่าโดยท่ีระดบัสายตาไม่อยู่
แนวเดียวกบัลาํปรอทหรือลาํของเหลว ซ่ึงจะทาํใหก้ารอ่านค่าคลาดเคล่ือน (Parallax Error) ดงัภาพท่ี 6.9 

 

ภาพที ่6.9  ค่าคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการอ่านค่าโดยท่ีระดบัสายตาไม่อยูแ่นวเดียวกบัลาํปรอท 

 

 9)  Immersion Error เกิดข้ึนในกรณีท่ีกา้นแกว้อยูเ่หนือแหล่งกาํเนิดอุณหภูมิ ทาํให้
อุณหภูมิของกระเปาะและของเหลวในกา้นแกว้ไม่เท่ากนั ซ่ึงถือเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการจุ่ม
ปรอทในระดบัท่ีไม่เหมาะสม โดยการจุ่มของเทอร์โมมิเตอร์แบบ Liquid in Glass แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทดงัภาพท่ี 6.10 คือ 
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 ก)  Complete Immersion  กระเปาะกบักา้นแกว้จุ่มทั้งหมดท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 

 ข)  Total Immersion  ของเหลวในกา้นแกว้เกือบทั้งหมดถูกจุ่ม โดยท่ีบางส่วนโผล่
ขั้นมาเพื่อความสะดวกในการอ่านค่า 

 ค)  Partial Immersion เป็นระยะการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ในระดบั Immersion Line ท่ี
กาํหนดไวบ้นกา้นแกว้  

 

ภาพที ่6.10  ประเภทของการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในอุณหภูมิ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 

ภาพที ่6.11  ส่ิงบ่งช้ีประเภทของการจุ่ม 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 

Complete Immersion   

Total Immersion  

Partial Immersion 

Immersion Line และขอ้ความท่ีบ่งบอกระดบัการจุ่มแบบ Partial Immersion Total Immersion   
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 ขอ้แนะนาํในการอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์แบบของเหลวในหลอดแกว้ 

 1) รอจนลาํปรอท หรือลาํของเหลวน่ิง จึงอ่านค่า 

 2) เคาะเบาๆ ก่อนทาํการอ่านเพ่ือป้องกนัแรงตึงผวิ 

 3) ใชก้า้นสาํลีทาํความสะอาดบนสเกลก่อนอ่านค่า 

 4) ใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการอ่านค่า เช่น แวน่ขยาย และกลอ้งขยายพร้อมขาตั้ง เป็นตน้ 

                 6.2.1.2  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบก๊าซ (Gas Thermometer, Constant Volume Thermometer)  

                เป็นเทอร์โมมิเตอร์ท่ีมีโครงสร้างการใชง้านท่ีเหมาะสําหรับนักวิทยาศาสตร์ใชง้าน
เพื่อทดสอบกฎทางวิทยาศาสตร์ หาใชง้านและหาซ้ือไดย้ากในทอ้งตลาด หลกัการคือเม่ือก๊าซท่ีถูกบรรจุ
ในหลอดท่ีถูกต่อเขา้ท่อส่งต่อไปยงัของเหลว อย่างเช่นปรอท ถูกจุ่มลงในอุณหภูมิ จะส่งผลให้ก๊าซ       

มีความดนัท่ีเปล่ียนแปลงไปและไปผลกัดนัของเหลวในหลอดทาํให้ระดบัของเหลวเปล่ียนแปลงตาม
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงระดบัของเหลวท่ีเปล่ียนไปทาํใหรู้้ค่าของอุณหภูมิ ดงัแสดงในภาพท่ี 6.12 

 

               
 

              ก) ลกัษณะการทาํงาน   ข) ลกัษณะของ Gas Thermometer 

ภาพที ่6.12  ลกัษณะของเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบก๊าซ 

(ท่ีมา : http://www.kshitij-iitjee.com/constant-volume-gas-thermometer-and 

                                 -absolute-temperature-scale) 

 

                  6.2.1.3  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบแผน่โลหะ 2 แผน่ประกบกนั (Bimetallic Strip Thermometer) 

                 เป็นเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิรูปแบบหน่ึงท่ีอาศยัหลกัการการบิดงอตวัหรือการขยายตวั
ของโลหะสองชนิดท่ีถูกประกบติดกนัและโลหะสองชนิดท่ีนาํมาติดกนัมีสัมประสิทธ์ิการขยายตวัเม่ือ
ไดรั้บอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 6.13 เม่ือไดรั้บความร้อนโลหะชนิดท่ี 2 (B) จะขยายตวัมากกว่า
โลหะชนิดท่ี 1 (A) ทาํใหโ้ลหะชนิดท่ี 2 ดนัหรือผลกัใหง้อข้ึนไปในทิศทางของโลหะชนิดท่ี 1 ท่ีมีการ

อุณหภมิูท่ีตอ้งการวดั 

หลอดแกว้ 

ของเหลว 

สเกล 
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ขยายตวัตํ่ากว่า และในทางกลบักนัเม่ือไดรั้บความเยน็ โลหะชนิดท่ี 2 จะมีการหดตวัของโลหะมากกว่า
โลหะชนิดท่ี 1 ทาํใหโ้ลหะชนิดท่ี 1 โคง้งอตามโลหะชนิดท่ี 2 จึงอาศยัการบิดงอของโลหะน้ีต่อกบัสเกล
ทาํให้ทราบค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีส่วนใหญ่ในชีวิตประจาํวนัจะพบถูกนาํมาใชใ้นเตารีด
ไฟฟ้าเพื่อตดักระแสไฟฟ้าเม่ืออุณหภูมิสูงถึงระดบัท่ีกาํหนดไว ้

  
                                  ก) หลกัการทาํงานของ Bimetallic Strip                           ข)  ลกัษณะภายนอก 

ภาพที ่6.13  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบแผน่โลหะ 2 แผน่ประกบกนั 

(ท่ีมา : http://imgarcade.com/1/bimetallic-strip-thermometer/) 

 

                 6.2.1.4  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบระบบของแรงดนัจากของไหล (Filled System) 

                หลกัการคือ ของไหล (Fluids) ทุกชนิดไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบของของเหลว ก๊าซหรือ
ไอ เม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั และจะหดตวัเม่ือเยน็ลง ดว้ยหลกัการน้ี เม่ือของไหล อยูใ่นปริมาตร 

ท่ีจาํกัด ความเปล่ียนแปลงจะออกมาในรูปของความดัน จึงอาศยัความดันน้ีเปล่ียนแปลงค่าออกมา
แสดงผล โครงสร้างและหลกัการทาํงานแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.14 

      
                             ก)  หลกัการทาํงาน             ข)  ลกัษณะภายนอก 

ภาพที ่6.14  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบระบบของแรงดนั 

(ท่ีมา : http://instengram.tripod.com/temp1.html) 

 

 

 

กระเปาะรับอุณหภูมิท่ีตอ้งการวดัค่า 

ท่อแคพพิลลารี 

แถบโลหะคู่ 

เป็นตวัชดเชย 

ตวับูร์ดองวดัความดนั 
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                 6.2.1.5  การใชส้ารเคมีวดัอุณหภูมิ 

                ในงานอุตสาหกรรมหรือในงานท่ีมีลกัษณะงานบางอย่าง ตอ้งการทราบค่าอุณหภูมิ
จุดสูงสุดในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นการวดัเพียงคร้ังเดียว การใช้สารเคมีจะทาํให้สะดวก รวดเร็วไม่
เสียเวลาในการวดัอุณหภูมิ โดยอาศยัหลกัการท่ีว่าสารเคมีจะละลายในช่วงอุณหภูมิท่ีตวัสารเคมีนั้นจะ
รับไดสู้งสุดหรือเปล่ียนสีไป มีเคร่ืองมือรูปแบบท่ีอาศยัหลกัการน้ีดงัต่อไปน้ี  

                               ก)  แบบดินสอ (Crayons) 

     ใชส้าํหรับวดัอุณหภูมิท่ีผวิของช้ินงาน โดยขีดเป็นเสน้ลงบนช้ินงาน เม่ืออุณหภูมิ
ถึงจุดท่ีแต่ละสีระบุ แนวเสน้ท่ีขีดไวจ้ะละลาย ลกัษณะของเคร่ืองมือชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.15 

 

           
                          (ก)  ลกัษณะภายนอก         (ข)  ลกัษณะการใชง้าน 

ภาพที ่6.15  ดินสอวดัอุณหภูมิ 

(ท่ีมา : http://temperatureindicatorcrayons.com/temperature_Crayon.html) 

 

                               ข)  แบบแลก็เคอร์ (Lacquer) 

                      ใชส้าํหรับวดัอุณหภูมิท่ีผิวของช้ินงาน โดยใชส้ารเคมีทาหรือพ่นบางๆ ในกรณีน้ี
คือการพ่นหรือทาแลก็เคอร์ลงบนผิวของช้ินงาน แลก็เคอร์จะแห้งในเวลาอนัรวดเร็ว เม่ืออุณหภูมิสูงถึง
จุดท่ีระบุ บริเวณผวิส่วนท่ีพน่แลก็เคอร์ไวจ้ะละลาย ภาพของเคร่ืองมือชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.16 

 

 

ภาพที ่6.16  แลก็เคอร์สาํหรับวดัอุณหภูมิ 

(ท่ีมา : http://www.weldingproducts.net/temperature-indicators.html) 
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                               ค)  แบบเมด็ยา (Pellet) 

                      มีลกัษณะเหมือนเม็ดยา ใชบ้อกอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีนานกว่าแบบ
ดินสอและแบบแล็กเคอร์ การใชง้านคือการนาํไปติดตรงบริเวณท่ีตอ้งการวดัอุณหภูมิ ใชว้ดัอุณหภูมิ
ของก๊าซ เช่น ไฮโดรเจน เป็นตน้ ลกัษณะของเคร่ืองมือชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.17 

 

ภาพที ่6.17  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบเมด็ยา 

(ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4270) 

 

                                ง)  แบบแผน่ (Labels) 

                       จะใชส้ารเคมีฉาบอยู่บนแผ่นกระดาษเป็นวงๆ ระบุจุดอุณหภูมิแต่ละวงไวด้ว้ย 

อาจมีค่าเดียวหรือหลายค่าบนแผน่เดียวกนั ดา้นหลงัแผน่กระดาษจะมีกาวสาํหรับติดลงในท่ีๆ ตอ้งการ
ทราบอุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิสูงถึงจุดใด สารเคมีท่ีฉาบอยูภ่ายในวงนั้นๆ จะเปล่ียนเป็นสีดาํ ลกัษณะของ
เคร่ืองมือชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.18 

 

ภาพที ่6.18  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบแผน่กระดาษ 

(ท่ีมา : http://www.directindustry.com/prod/tempil/product-27619-235658.html) 
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                               (จ)  โคนวดัอุณหภูมิ (Fusion Cone) 

                                      เป็นวิธีท่ีนิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองกระเบ้ือง (Ceramic) ลกัษณะ
เป็นกรวยเลก็ๆ  ดงัในภาพท่ี 6.19 ซ่ึงจะสูงประมาณ 2 น้ิว ส่วนผสมท่ีใชคื้อดินเหนียว ผงโลหะและเกลือ
ในอตัราส่วนต่างกนั โคนจะถูกนาํไปวางขา้งๆ ช้ินงานท่ีอยูใ่นอุณหภูมิเดียวกนั เม่ืออุณหภูมิสูงถึงขีดท่ี
กาํหนด ส่วนปลายจะโคง้ลงมาบอกใหท้ราบช่วงอุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีโคนละลายโคง้ลงมาจะข้ึนกบัอตัรา
และช่วงเวลาของการใหค้วามร้อน วิธีการน้ีจึงไม่เหมาะสมกบังานอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
จุดหลอมละลายข้ึนอยู่กบัเวลาและอุณหภูมิ จึงเหมาะกบัสาํหรับอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองกระเบ้ือง 

เน่ืองจากคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของมนัจะควบคู่ไปอยา่งใกลชิ้ดกบัช้ินงาน 

                       
                                   (ก)  ลกัษณะภายนอก                              (ข)  ลกัษณะการใชง้าน 

ภาพที ่6.19  โคนวดัอุณหภูมิ 

(ท่ีมา : http://www.cerawan.com/14391543) 

 

       6.2.2  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบใชไ้ฟฟ้า (Electrical) 

     เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบใช้ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือแบบท่ีอาศยัการ
เปล่ียนแปลงของความตา้นทาน และแบบอาศยัการเปล่ียนแปลงความต่างศกัยข์องวสัดุสองชนิด มี
เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 

                  6.2.2.1  แบบอาศยัการเปล่ียนแปลงของความตา้นทาน (Thermoresistive) 

        6.2.2.1.1  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบตรวจจบัความตา้นทาน (Resistance Temperature 

Detector : RTD) 

 RTD ทาํดว้ยโลหะท่ีมีความยาวค่าหน่ึง โดยมาตรฐานจะใชแ้พลทินมั ซ่ึง
ทาํใหเ้กิดค่าความตา้นทานท่ีตอ้งการ  ลวดโลหะจะพนัอยูบ่นแกนท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าและมีคุณสมบติัทน
ต่อความร้อน  RTD จึงอาศยัการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานจากความร้อนท่ีไดรั้บแกนท่ีใชเ้ป็นสาร
ประเภท เซรามิก หรือแกว้ จะทาํใหเ้สน้ลวดมีความตา้นทานต่อส่ิงสกปรกต่างๆ  RTD จะถูกบรรจุอยูใ่น
ฝักโลหะ  ตามตวัอยา่งโครงสร้างในภาพท่ี 6.20 เป็นภาพลกัษณะของ RTD และภาพตดัขยายให้เห็น
ส่วนประกอบของRTD 
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ภาพที ่6.20 โครงสร้างของ RTD  

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 RTD ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือมาตรฐานสากลในการวดัอุณหภูมิ ตั้งแต่จุด
แขง็ตวัของออกซิเจน (-182.96 ºC) ไปจนถึงจุดแขง็ตวัของแอนติโมนี  (630.74 ºC) ในปัจจุบนัมีผูคิ้ดคน้
ประดิษฐ์ RTD โดยใชโ้ลหะชนิดต่างๆ ซ่ึงทาํให้ RTD มีคุณสมบติัต่างกนัและเหมาะกบัการใชง้านท่ี
ต่างกนัดงัตารางท่ี 6.4 

 

ตารางที ่6.4  คุณสมบติัของ RTD ท่ีทาํจากโลหะต่างกนั 

ชนิดโลหะของ RTD ยา่นอุณหภูมิการใชง้าน 

(ºC) 

การนาํไปใชง้านและคุณสมบติั 

แพลตินมั  

(แบบมาตรฐาน) 

-182.96 – 630.74 แบบมาตรฐานใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทัว่ไป และ
เป็นแบบท่ีใชก้นัมากท่ีสุดในงานอุตสาหกรรม 

นิกเกิล -195 - 360 ค่าความผดิพลาดตํ่ากวา่แบบแพลทินมั 

ทองแดง -200 - 150 มีความเป็นเชิงเสน้ในการวดัท่ีดีท่ีสุด 

ทงัสเตน -200 - 700 มีความแขง็แรงและทนอุณหภูมิไดสู้งกวา่แบบอ่ืน 

 

 

ครอบโลหะ ฉนวนเซรามิก สายขยายภายนอก 

สายขยายภายใน ซีลทนอุณหภูมิสูง ผงเซรามิกบริสุทธ์ิ แคปซูลครอบอาร์ทีดี 
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    เน่ืองจากเคร่ืองมือประเภทน้ีแบบมาตรฐานมีการเปรียบเทียบความ
ต้านทานของแพลตินัมท่ีเปล่ียนไป ดังนั้ นจึงมีมาตรฐานกาํกับควบคุมการเทียบเคียงหน่วยความ
ตา้นทานกบัหน่วยวดัอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส ดงัภาพท่ี 6.21 เป็นตวัอยา่งมาตรฐาน DIN IEC 751  

ในการเทียบเคียงค่าอุณหภูมิท่ีไดก้บัค่าความตา้นทาน 

 

 

ภาพที ่6.21  ตวัอยา่งตารางเทียบความตา้นทานกบัหน่วยอุณหภูมิตามมาตรฐาน DIN IEC 751 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

   เคร่ืองวดัอุณหภูมิความตา้นทานของแพลตินมัมีราคาค่อนขา้งแพงเพราะ
ทาํจากแพลตินมั ดงันั้นจึงไม่นิยมใชเ้ท่าใดนกั แต่เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิประเภทน้ีใหค่้าความถูกตอ้งท่ีดี
มาก โดยการวดั ณ ระดบัอุณหภูมิ 100 °C มีความถูกตอ้งในระดบั 0.001 °C มีขอ้จาํกดัการใชง้านการวดั
อุณหภูมิอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -200 °C  ถึง 960 °C เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิท่ีอาศยัความตา้นทานท่ี
เปล่ียนแปลงไป ไม่นิยมใชใ้นอุณหภูมิท่ีสูงกว่า 660 °C เน่ืองจากแพลตินมัจะเกิดการปนเป้ือนจาก แผน่
โลหะท่ีเป็นโครง (Metal Sheath) ของเทอร์โมมิเตอร์ไดง่้าย 
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                   6.2.2.1.2  เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) 

 เทอร์มิสเตอร์เป็นอุปกรณ์วดัอุณหภูมิท่ีอาศยัการเปล่ียนแปลงค่าความ
ตา้นทานเหมือน RTD แต่เทอร์มิสเตอร์ใชค้าร์บอนแบบสารก่ึงตวันาํ (Semiconductor) เช่น นิกเกิล 

โคบอลต ์แมงกานีส เหลก็ทองแดง เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 6.22  หลกัการของเทอร์มิสเตอร์ คือค่า
ความตา้นทานจะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิตามหลกัการของสารก่ึงตวันาํ นัน่คือเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน
ความตา้นทานจะลดลง คุณลกัษณะดงักล่าวน้ีเรียกว่ามี “สัมประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเป็นลบ” 

การเปล่ียนแปลงน้ีจะแปรผนัตามความไม่บริสุทธ์ิในการเจือปน หากเจือปนมากเกินไปสารก่ึงตวันาํจะมี
สัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิเป็นบวก เทอร์มิสเตอร์บางตวัอาจเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทาน 156 โอห์ม 

เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปเพียง 1 ºC การท่ีเทอร์มิสเตอร์มีสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงค่าความ
ตา้นทานสูงทาํใหช่้วงการวดัอุณหภูมิแคบ โดยทัว่ไปจะใชว้ดัอยูใ่นยา่นตํ่ากวา่ 0 ºC  ถึง 100 ºC  

 

 
                           ก) ลกัษณะภายนอก                                   ข) โครงสร้างของเทอร์มิสเตอร์ 

ภาพที ่6.22  เทอร์มิสเตอร์ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

                  6.2.2.1.3  ไอซีเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Integrated – Circuit Temperature Sensors)  

                                 เป็นอุปกรณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเป็นทางเลือกตวัหน่ึงในการวดัอุณหภูมิ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการวดัอุณหภูมิโดยใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ สร้างข้ึนจากสารก่ึงตวันาํอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีอยู่
ในรูปของโมโนลิธิกไอซี จากตวัอยา่งในภาพท่ี 6.23 เป็นไอซี LM335 มียา่นการวดัประมาณ -40 ºC ถึง 

100 ºC 

 

ภาพที ่6.23 ไอซีเซ็นเซอร์อุณหภูมิ 

(ท่ีมา : http://www.ti.com/product/lm335) 
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    6.2.2.2  แบบอาศยัการเปล่ียนแปลงความต่างศกัยข์องวสัดุสองชนิด (Thermojunctive) 

        6.2.2.2.1  เทอร์โมคปัเปิล (Thermocouples) 

   เทอร์โมคปัเปิลมีหลายรูปแบบ (Type) ให้เลือกใชง้าน ข้ึนอยู่กบัย่าน
อุณหภูมิและลกัษณะการใชง้าน โดยความแตกต่างของเทอร์โมคปัเปิลแต่ละรูปแบบเกิดจากการเลือกใช้
วสัดุ (Element) ของโลหะ ท่ีนาํโลหะชนิดต่างๆ กนัมาจบัคู่เช่ือมเขา้ดว้ยกนั จะทาํให้คุณสมบติัของ 

เทอร์โมคปัเปิลท่ีไดแ้ตกต่างกนัไป นอกจากน้ียงัไดมี้การผสมโลหะต่างชนิดเขา้ดว้ยกนั เพื่อปรับปรุง
คุณสมบติัของโลหะเดิมให้ดีข้ึน หรือเพื่อใช้แทนโลหะบางชนิด เช่น แพลตินัม เน่ืองจากมีราคาสูง 

ตวัอยา่งโลหะผสม เช่น โครเมล (Cromel) คือ โลหะผสมของทองแดง 60% และนิกเก้ิล 40% เป็นตน้ 

ลกัษณะของเทอร์โมคปัเปิลแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.24 

  

ภาพที ่6.24  เทอร์โมคปัเปิล 

(ท่ีมา : http://www.tutco.com/temperature_sensors/thermocouples.php) 

 

 

 

 

ภาพที ่6.25  วงจรการทาํงานของเทอร์โมคปัเปิล 

 

รอยต่อร้อน 

รอยต่อร้อน สาํหรับไวว้ดัค่าอุณหภมิู 

โลหะชนิดท่ี 1 

โลหะชนิดท่ี 2 

รอยต่อเยน็อา้งอิง 

ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีเกิด
จากโลหะต่างชนิดกนัรับ
ความร้อน 
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 จากภาพท่ี 6.25 อธิบายวงการทาํงานของเทอร์โมคปัเปิลไดด้งัน้ี เม่ือนาํ
ลวดโลหะ 2 เส้น ท่ีทาํดว้ยโลหะต่างชนิดกนัมาเช่ือมต่อปลายไวด้ว้ยกนั ถา้นาํปลายตรงบริเวณท่ีเช่ือม
ต่อไปกนัไปสัมผสัอุณหภูมิความร้อน ดงัภาพท่ี 6.25 เป็นการนาํไปรนดว้ยเปลวไฟ จะเกิดกระแสไฟฟ้า
ไหลในวงจรเสน้ลวดทั้งสองเสน้ ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าจะเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีสมัผสั 

จะทาํให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้า เรียกว่า “ซีเบ็ค โวลเตจ” ซ่ึงแรงเคล่ือนไฟฟ้าน้ีถูกนาํมาวดัเทียบเคียงกบั
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป เทอร์โมคปัเปิลมีหลากหลายแบบมากข้ึนอยูก่บัการใชโ้ลหะเส้นลวดสองเส้น
ว่าจะใชโ้ลหะใดคู่กบัโลหะใด คุณสมบติัการใชง้านก็จะแตกต่างกนัออกไปตามแต่การจบัคู่โลหะนั้นๆ 

ซ่ึงสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากตารางท่ี 6.5  

 

ตารางที ่6.5  คุณสมบติัเปรียบเทียบเทอร์โมคปัเปิล แบบมาตรฐาน (Type) ต่างๆ 

Type ขั้วไฟฟ้า ส่วนผสม 

ยา่นอุณหภมิู   

ใชง้าน 

(ºC) 

แรงเคล่ือน 

ไฟฟ้าท่ีได ้ 

(mV) * 

การนาํไปใชง้าน 

B 

+ 
แพลทินมั 70% – 

โรเดียม 30% 
0 - 1820 0 – 13.814 

เหมาะกบังานในสภาวะท่ี
เป็น Oxidizing หรือ Inert 

- 
แพลทินมั 94 % – 

โรเดียม 6% 

E 

+ 
นิกเกิล 90% - โครเมียม 

10%   
-270 - 1000 -9.835 – 76.358 

เหมาะกบังานในสภาวะท่ี
เป็น Oxidizing 

- 
ทองแดง 60% - นิกเกิล 

40% 

J 

+ เหลก็ 

-210 - 760 -8.096 – 42.922 

เหมาะกบัสภาวะ 

Vacuum, Oxidizing, 

Reducing หรือ Inert 
- 

ทองแดง 60% - นิกเกิล 

40% 

K 

+ 
นิกเกิล 90% - โครเมียม 

10%   
-270 - 1372 -6.458 – 54.875 

เหมาะกบัในสภาวะ 

Oxidizing หรือ Inert ได้
ดีกวา่แบบอ่ืน 

 
- 

นิกเกิล 95% - 

อลมิูเนียม 5%   

R 
+ 

แพลทินมั 87% – 

โรเดียม 13% -50 - 1768 -2.26 – 21.108 
เหมาะกบังานในสภาวะท่ี
เป็น Oxidizing และ Inert 

- แพลทินมั 
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ตารางที ่6.5  คุณสมบติัเปรียบเทียบเทอร์โมคปัเปิล แบบมาตรฐาน (Type) ต่างๆ (ต่อ) 

Type ขั้วไฟฟ้า ส่วนผสม 

ยา่นอุณหภมิู   

ใชง้าน 

(ºC) 

แรงเคล่ือน 

ไฟฟ้าท่ีได ้ 

(mV) * 

การนาํไปใชง้าน 

S 
+ 

แพลทินมั 90% – 

โรเดียม 10% 

-50 - 1768 -0.236 – 18.698 เหมาะกบังานในสภาวะท่ี
เป็น Oxidizing และ Inert 

- แพลทินมั 

T 

+ ทองแดง -270 - 400 -6.258 – 20.869 เหมาะกบัสภาวะ 

Vacuum, Oxidizing, 

Reducing หรือ Inert 
- 

ทองแดง 60% - นิกเกิล 

40% 

หมายเหตุ *แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีวดักบัจุดเยอืกแขง็ของนํ้า 

Oxidizing  หมายถึง กระบวนการทางเคมีท่ีดึงออกซิเจนจากภายนอกเขา้ทาํปฏิกิริยากบัสารนั้น 

Reducing  หมายถึง กระบวนการทางเคมีท่ีออกซิเจนถูกดึงออกมาจากสารนั้นเพื่อไปทาํปฏิกิริยา 

                                          กบัสารภายนอก 

Vacuum   หมายถึง ค่าความดนัท่ีตํ่ากวา่บรรยากาศจนถึงภาวะสุญญากาศ 

Inert  หมายถึง ภาวะเฉ่ือยท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี 

           นอกจากน้ียงัไดมี้การทดลองนาํโลหะอีกหลายชนิดเช่น ทงัสเตน รีเนียม 

เออริเดียม มาประดิษฐ ์เทอร์โมคปัเปิลแบบใหม่ๆ เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติัท่ีต่างไปจากแบบมาตรฐานท่ีมีอยู ่
เรียกเทอร์โมคปัเปิลแบบน้ีว่าเทอร์โมคปัเปิลแบบไม่เป็นมาตรฐาน (Non-standard) จึงทาํให้แบ่ง
ประเภทของเทอร์โมคปัเปิลไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือเทอร์โมคปัเปิลแบบมาตรฐาน (Standard 

Type Thermocouple) ซ่ึงมีการกาํหนดชนิดวสัดุ Tolerance ของวสัดุท่ีใช ้เพื่อควบคุมการผลิตเทอร์
โมคปัเปิลให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัในตารางท่ี 6.5 ประเภทท่ีสองคือเทอร์โมคปัเปิลแบบไม่เป็น
มาตรฐาน (Non Standard Type Thermocouple) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเป็นพิเศษเพื่อการใชง้านเฉพาะดา้นหรือ
เพื่อการวิจยั หากพิจารณาจากช่วงอุณหภูมิการใชง้านของเทอร์โมคปัเปิลแบบต่างๆ สามารถสรุปไดด้งั
ภาพท่ี 6.26 ดงัน้ี 

 

ภาพที ่6.26  การเลือกใชง้านเทอร์โมคปัเปิลตามช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

Type T, Type E Type K Type N Type N, Type K 

Type R, Type S Type B 
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   เน่ืองจากเทอร์โมคปัเปิลเกิดจากการเลือกวสัดุนําความร้อน (Thermo 

Element) 2 ชนิด เพื่อนาํมาใชท้าํเป็นสายท่ีเช่ือมเทอร์โมคปัเปิลจึงมีขอ้พิจารณาในการเลือกใชว้สัดุดงัน้ี 

  1) การทนต่อความร้อนของวสัดุ (Melting Point) 

  2) ค่าสญัญาณส่งออก (output) ท่ีสูงพอ 

  3) ค่าความไว (Sensitivity) ท่ีเหมาะสมท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 

  4) อุณหภูมิช่วงใด ท่ีจะใหส้ญัญาณท่ีมีความเป็นเชิงเสน้มากท่ีสุด 

   จากท่ีเทอร์โมคปัเปิลสามารถเลือกวสัดุ 2 ชนิดมาเพื่อนาํมาใชท้าํสายท่ี
เช่ือมเทอร์โมคปัเปิล ท่ีหลากหลายแบบ การใช้งานและแยกประเภทจึงทาํไดย้าก ดงันั้นจึงไดมี้การ
กาํหนดมาตรฐานสีของสายเทอร์โมคปัเปิลแบบต่างๆ ข้ึนเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั โดยมาตรฐานการ
ผลิตเทอร์โมคปัเปิลของประเทศต่างๆ ไดก้าํหนดสีเพื่อบ่งช้ีแบบ (Type) ของเทอร์โมคปัเปิลดงัภาพท่ี 

6.27 

 

ภาพที ่6.27  รหสัสีของสายเทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple Color Code) 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

   การใชง้านเทอร์โมคปัเปิล 

   การใช้งานเทอร์โมคัปเปิลจะประกอบไปด้วยการตัดสินใจเลือกใช้
ส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

                                        1) รอยต่อ (Juntions) แบ่งออกเป็น Measurement Junction และ 

Cold/Reference Junction มีรายละเอียดดงัน้ี 
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     1.1)  รอยต่อสาํหรับวดั (Measurement Junction) 

                                                        ก)  รอยต่อแบบเปิด (An Exposed Measuring Junction) ดงัภาพท่ี 

6.28 เหมาะสาํหรับ การวดัแบบไม่ปนเป้ือน การใชเ้ทอร์โมคปัเปิลแบบรอยต่อเปิดจะไดค่้า Sensitivity 

และการตอบสนองท่ีดีท่ีสุดในบรรดารอยต่อแบบอ่ืนๆ 

 

 

ภาพที ่6.28  รอยต่อแบบเปิด 

 

                                                         ข)  รอยต่อแบบมีฉนวนปกคลุม (An Insulate Junction) เหมาะ
สาํหรับการใชง้านท่ีภาวะปนเป้ือนการตอบสนองจะชา้กว่าแบบเปลือย นอกจากน้ีการท่ีมีฉนวนปกคลุม
ยงัช่วยป้องกันการร่ัวไหลของสัญญาณไฟฟ้าหรือป้องกนัสัญญาณรบกวน เขา้สู่วงจรระบบการวดั 

รอยต่อแบบมีฉนวนปกคลุมแสดลไดด้งัภาพท่ี 6.29 

 

 

ภาพที ่6.29  รอยต่อแบบมีฉนวนปกคลุม 

 

                                                           ค)  รอยต่อแบบมีกราวด ์(An Earthed, Grounded) รอยต่อแบบน้ี
เหมาะสาํหรับการใชง้านในภาวะปนเป้ือนเหมือนเทอร์โมคปัเปิลแบบมีฉนวนปกคลุม แต่ให้การตอบ 

สนองท่ีไวดีกวา่ รอยต่อแบบมีกราวดแ์สดงไดด้งัภาพท่ี  6.30 

 

 

ภาพที ่6.30  รอยต่อแบบมีกราวด ์

 

                                   1.2)  รอยต่ออา้งอิง (Cold/Reference Junction) 

                                                   การใชง้านรอยต่อแบบน้ีจะมีการสร้างจุดอา้งอิงอุณหภูมิข้ึนดงั
ภาพท่ี 6.31 



 133 

 

ภาพที ่6.31  วงจรการใชง้านรอยต่ออา้งอิง 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

   2)  สายชดเชยและสายขยายระยะ (Extension and Compensating Cable) 

ใชเ้พื่อเพิ่มความยาวของสายเทอร์โมคปัเปิล โดยท่ีสายชดเชยจะตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนหรือใกลเ้คียงกบั
ชนิดของเทอร์โมคปัเปิล สําหรับจุดอา้งอิงของเทอร์โมคปัเปิลแบบมาตรฐาน (Reference Standard 

Thermocouple) ควรหลีกเล่ียงการใช ้สายชดเชยและสายขยายระยะ  

   สายขยายระยะ (Extension Cable) ทนอุณหภูมิไดไ้ม่เกิน -40 ºC ถึง 

200 ºC (Limited by Insulator) ทาํดว้ยวสัดุชนิดเดียวกบัเทอร์โมคปัเปิล โดยใชม้ากในเทอร์โมคปัเปิล
โลหะพื้นฐาน แบบ J, K, N, E, T 

   สายชดเชย (Compensating Cable) ทาํจากโลหะผสมท่ีไม่ใช่ชนิด
เดียวกบัเทอร์โมคปัเปิล แต่ให้คุณสมบติัของแรงเคล่ือนไฟฟ้าต่ออุณหภูมิ (EMF-Temp) ใกลเ้คียงกนั  

มกัถูกใชง้านในโลหะชั้นสูงแบบ R และ S ท่ีมีวสัดุของเทอร์โมคปัเปิลเป็นทองคาํขาวซ่ึงมีราคาแพง  

   สายขยายระยะและสายชดเชยถูกผลิตโดยมีมาตรฐานรหัสสีของสาย
ขยายระยะและสายชดเชยท่ีผลิตกาํกบัไวด้งัภาพท่ี 6.32  

 



 134 

 

ภาพที ่6.32  รหสัสีของสายชดเชยและสายขยายระยะ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

   3)   เตา้เสียบและเตา้รับ (Plug and Sockets) 

    เป็นการเลือกใชป้ลัก๊และหัวต่อสายให้เหมาะสมกบัสภาพงาน และ
ความตอ้งการความหนาแน่นของรอยต่อดงัภาพท่ี 6.33 

 

 

 
 

ภาพที ่6.33  ส่วนประกอบของเตา้รับและเตา้เสียบ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

เตา้เสียบ 

สายเทอร์โมคปัเปิล 

ขาของเตา้เสียบ 

ท่ีมีขนาดต่างกนั 

เตา้รับ อุปกรณ์ยดึสายไฟ 

ใหติ้ดแน่นกบัเตา้เสียบ 

สายขยายสญัญาณ 
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  4)  รอยต่ออา้งอิง (Referent Junction)  

                                         เป็นการสร้างอุณหภูมิจุดอา้งอิง สาํหรับการวดัอุณหภูมิหรือ การสอบ
เทียบเทอร์โมคปัเปิล โดยส่วนใหญ่รูปแบบของ Referent Junction แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบดงัน้ี 

 ก) จุดเยือกแขง็ (Ice Point, Referent Cold Junction)  จุดอา้งอิง
อุณหภูมิน้ี จะมีรอยต่ออุณหภูมิจุดอา้งอิง อยูท่ี่ 0 ºC เสมอ ซ่ึงจุดเยอืกแขง็ เป็นจุดอา้งอิงดั้งเดิมท่ีดีในการ
ใชอ้า้งอิงอุณหภูมิ  0 ºC ดว้ยอุณหภูมิของนํ้าแขง็กาํลงัละลายท่ีผา่นการเตรียมการอยา่งเหมาะสมสาํหรับ
วงจร  การต่อใชง้าน แสดงไดด้งัภาพท่ี 6.34 

 

                             
                                 (ก)  ลกัษณะของวงจรการต่อใชง้าน                     (ข)  ลกัษณะของอปุกรณ์ 

ภาพที ่6.34  การอา้งอิงจุดเยอืกแขง็ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 ข) รอยต่อเยอืกแขง็แบบอตัโนมติั (Automatic Cold Junction) 

                                                     เ ป็นการสร้างอุณหภูมิจุดอ้างอิงโดยใช้เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 

(Electrical Refrigerate Device) การใชง้าน รอยต่อเยอืกแขง็แบบอตัโนมติั มกัใชก้รณีมีเทอร์โมคปัเปิล
จาํนวนมาก หรือการวดัท่ียาวนาน (Long Term) ตวัอยา่ง เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ แสดงไดด้งัภาพท่ี 6.35 

 

 

ภาพที ่6.35  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิจุดเยอืกแขง็แบบอตัโนมติั 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

พื้นผวิท่ีจะวดัอุณหภูมิ 

Tip เทอร์โมคปัเปิล 

รอยต่ออา้งอิง 

อุณหภูมิอา้งอิง 

สายไฟ 

Vout 

เกจ 

อ่างนํ้าแขง็ 
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 ค) วงจรชดเชยรอยต่อเยน็ (Cold Junction Compensation : CJC) 

                                                      ใช้อย่างแพร่หลายทั่วไปในเคร่ืองมือวัดหรือควบคุมอุณหภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล หรือ หัววดัเทอร์โมคปัเปิลแบบพกพา วงจรชดเชย
ภายในเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบน้ี ประกอบดว้ย RTD Sensor ท่ีวดัอุณหภูมิของรอยต่อเยน็ ขณะขั้น 

(Ambient) และวงจรจะผลิตสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF) ท่ีสอดคลอ้งกบัชนิดเทอร์โมคปัเปิลท่ีอุณหภูมิ
ขณะนั้น นาํไปบวกรวมกบัสัญญาณท่ีส่งออกมา (Output) ทาํให้ไดค่้าอุณหภูมิท่ีอ่านใกลเ้คียงความ   

เป็นจริง ตวัอยา่งวงจรชดเชย แสดงไดด้งัภาพท่ี 6.35 และแสดงความสัมพนัธ์ในการใชง้าน รอยต่อเยน็
รูปแบบต่างๆ ดงัตารางท่ี 6.36 

 
 

ภาพที ่6.36  วงจรชดเชย 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

ตารางที ่6.6  สรุปการใชง้านรอยต่อเยน็  

รูปแบบ รายละเอยีดการใช้งาน การนําไปใช้ 

จุดเยอืกแขง็ 

ใชเ้กลด็นํ้าแขง็และนํ้าสะอาด ผสมรวมกนัในกระติกเกบ็
ความเยน็ และจุ่มรอยต่อเยน็ของเทอร์โมคปัเปิลลงไป    

รอจนอุณหภมิูเสถียรประมาณ 30 นาที ไดท่ี้ ± (0.001 – 

0.005) ºC 

ใชใ้นงานสอบเทียบเทอร์โมคปัเปิล 

ท่ีตอ้งการความถกูตอ้งสูงสุด 

รอยต่อเยอืกแขง็
แบบอตัโนมติั 

ใชข้ดลวดทาํความเยน็ใหก้บัหน่วยควบคุม (Control Unit)

ตอ้งรอใหแ้น่ใจวา่ทาํความเยน็ถึง 0 ºC ระยะเวลาข้ึนกบั
ปริมาตรของเหลวในเคร่ือง และการควบคุมความเยน็
ภายในตวัเคร่ือง 

ใชใ้นงานสอบเทียบเทอร์โมคปัเปิล
ทัว่ไป และการใชว้ดัอุณหภมิู 

วงจรชดเชย
รอยต่อเยน็ 

ใชก้ารวดัอุณหภูมิท่ีรอยต่อ และมีวงจรสร้างแรงดนัไฟฟ้า
ท่ีสอดคลอ้งกบัอุณหภมิูและชนิดของเทอร์โมคปัเปิล
ภายในตวัเคร่ือง ค่าความคลอดเคล่ือนมาจากการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภมิูท่ีวดัไดต้รงรอยต่อ 

ใชใ้นการวดัอุณหภมิูทัว่ไป 

T 

Fe 

Cn 

Cu 

Cu 

Ta RT R1 R4 

R2 R3 

VR TA 

Cu 

Cu 
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  5)  เคร่ืองแสดงผลจากเทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple Indicators) 

                                            เป็นอุปกรณ์ใชป้ระกอบการอ่านค่าท่ีไดจ้ากเทอร์โมคปัเปิล โดยรับค่า
สัญญาณท่ีออกมาจากเทอร์โมคปัเปิลทางสัญญาณท่ีส่งออกมา (Output) แลว้แปลงผลและแสดงผลผา่น
จอแสดงผลแบบต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัเคร่ืองแสดงผลท่ีรับค่ามาจากเทอร์โมคปัเปิลมีหลากหลายรูปแบบ 

ตามการออกแบบของผูผ้ลิตท่ีผลิตออกมาจาํหน่าย ดงัแสดงไดใ้นภาพท่ี 6.37 

 

         
                                         (ก)  แบบตั้งโตะ๊                                 (ข) แบบพกพา 

ภาพที ่6.37  เคร่ืองแสดงผลอุณหภูมิจากเทอร์โมคปัเปิล 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

   รูปแบบของเทอร์โมคปัเปิล 

 1) เทอร์โมคปัเปิลแบบเปลือย 

                                   ก) เทอร์โมคปัเปิลแบบเปลือย ฉนวนอ่อน 

                                             ส่วนใหญ่พบในเทอร์โมคปัเปิลแบบท่ีใช้โลหะแบบพ้ืนฐาน (Base 

Metal) เหมาะสําหรับวดัอุณหภูมิท่ีไม่สูงมากนัก โดยทุกคร้ังท่ีจะใชง้านตอ้งคาํนึกถึงขีดจาํกดัต่อ
อุณหภูมิ (Temperature Limit) ของฉนวนอ่อนท่ีหุม้เส้นลวดโลหะดว้ยว่าจะสามารถทนอุณหภูมิความ
ร้อนไดม้ากเท่าใด ขอ้ดีของเทอร์โมคปัเปิลแบบน้ีคือ มีการตอบสนองท่ีเร็วเน่ืองจากสัมผสักบัอุณหภูมิ
โดยตรง ขอ้เสียคือเสียรูป บิดงอง่าย ความตา้นทานทางเคมีตํ่า ดงัแสดงในภาพท่ี 6.38 

 

ภาพที ่6.38  เทอร์โมคปัเปิลแบบเปลือย ฉนวนอ่อน 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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                            ข) เทอร์โมคปัเปิลแบบเปลือย ฉนวนเซรามิกส์ 

                                           ใชส้าํหรับเทอร์โมคปัเปิลแบบโลหะพิเศษ ท่ีใชง้านในห้องปฏิบติัการ
หรืออุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง โดยเซรามิกส์ท่ีจะนาํมาใช้เป็นฉนวนตอ้งเป็นแบบมีความบริสุทธ์ิสูง 

(Hight Pure Alumina > 90%) ขอ้ดีของเทอร์โมคปัเปิลแบบน้ีคือ มีการตอบสนองท่ีดี ใชไ้ดดี้ใน
งานสอบเทียบ อาจตอ้งใชคู่้กบัปลอกเซรามิกส์แต่การตอบสนองจะชา้ลง ขอ้เสียคือ เปราะแตกหักง่าย 

ตอ้งระมดัระวงัในการใชง้าน สาํหรับตวัอยา่งเทอร์โมคปัเปิลแบบน้ี แสดงไดด้งัภาพท่ี 6.39 

 

   

ภาพที ่6.39  เทอร์โมคปัเปิลแบบเปลือยฉนวนเซรามิกส์ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 2) เทอร์โมคปัเปิลแบบมีปลอกหุม้ (Sheathed) 

                                                เหมาะสาํหรับใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม มีโครงสร้างท่ีแขง็แรงทนทาน 

การเลือกควรเลือกในลกัษณะท่ีถูกห่อหุ้มดว้ยปลอกท่ีทาํจากเหล็กกลา้ หรือเหล็กไร้สนิม (Stainless 

Steel) ซ่ึงออกแบบไวส้าํหรับการสอดเขา้ไปในภาชนะท่ีตอ้งการวดัอุณหภูมิ โดยมีโครงสร้างและรูปร่าง
ดงัแสดงในภาพท่ี 6.40 เทอร์โมคปัเปิลแบบมีปลอกหุ้มแบ่งออกไดเ้ป็นแบบปลอกท่ีใชแ้ร่เป็นฉนวน 

และแบบปลอกเป็น Bare Wire ในฉนวนเซรามิกส์ ดงันั้นฉนวนจะมีผลต่ออุณหภูมิท่ีสามารถวดัไดด้งั
ตารางท่ี 6.7 

             
                                    (ก)  ลกัษณะทัว่ไป                          (ข)  ลกัษณะภายนอก   

ภาพที ่6.40  เทอร์โมคปัเปิลแบบมีปลอกหุม้ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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ตารางที ่6.7  ช่วงอุณหภูมิการวดัจากการใชว้สัดุเป็นปลอกฉนวนต่างๆ 

วสัดุ ช่วงการใช้งานวดัอุณหภูม ิ

PVC 65 ºC ถึง 85 ºC 

Polyurethane 65 ºC ถึง 85 ºC 

PTFE 190 ºC ถึง 260 ºC 

Polymer/Glass Laminate 200 ºC ถึง 280 ºC 

Glass Fibre 400 ºC ถึง 480 ºC 

Ceramic Fibre 800 ºC ถึง 1,200 ºC 

Ceramic Beads 1,100 ºC ถึง 1,950 ºC 

Magnesia/Stainless Steel Sheath 600 ºC ถึง 900 ºC 

Magnesia/Inconel Sheath 800 ºC ถึง 1,050 ºC 

Magnesia/Nicrobel or Magnesia/Nicrosil 1,100 ºC ถึง 1,200 ºC 

 

   ก) เทอร์โมคปัเปิลแบบปลอกท่ีใชแ้ร่เป็นฉนวน (Mineral-Insulate, 

Metal Sheathed) เทอร์โมคปัเปิลทาํมาจากเคเบิลท่ีมีแร่เป็นฉนวน โดยปลอกท่ีหุม้จะเป็นเหลก็ไร้สนิม 

ส่วนท่ีคล้ายกนักบัเทอร์โมคปัเปิลแบบมีปลอกทัว่ไปคือ ฉนวนจะเป็นเซรามิกส์ท่ีเป็นผงละเอียดอดัแน่น 

ดงัภาพท่ี 6.41 ปกติจะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ หรือแมกนีเซียมออกไซด์ เทอร์โมคปัเปิลแบบน้ีจะ
ตอบสนองชา้กว่าแบบเปลือย แต่จะมีความยืดหยุ่นทางกลท่ีดี คือสามารถดดัเป็นรูปร่างต่างๆ ไดแ้ละ
สามารถทาํใหมี้ขนาดเลก็ไดจ้นถึงขนาด 0.25 มิลลิเมตร 

 

ภาพที ่6.41  โครงสร้างของเทอร์โมคปัเปิลแบบปลอกท่ีใชแ้ร่เป็นฉนวน 

 

 ข) เทอร์โมคปัเปิลแบบปลอกเป็นสายเปลือย (Bare Wire) ในฉนวน 

เซรามิกส์ 

                                                เทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีจะมีการตอบสนองท่ีดีกวา่แบบปลอกท่ีใชแ้ร่
เป็นฉนวน แต่ตอ้งระวงัในการใชง้านมากกวา่    เพราะฉนวนทาํมากจากเซรามิกส์ซ่ึงจะแตกหกัไดง่้าย 

โครงสร้างของเทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 6.42 
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1) สายเทอร์โมคปัเปิล        6) สายขยายระยะหรือสายชดเชย 

2) รอยต่อสาํหรับวดั (Measuring Junction) 7) หวัวดั 

3) สายเทอร์โมคปัเปิลแบบเปลือย  8) ปลอกป้องกนั 

4) สายเทอร์โมคปัเปิลท่ีมีฉนวนกั้น  9) หวัปลอกสาํหรับต่อสายขยายระยะหรือ        

5) สายขยายระยะหรือสายชดเชย        สายชดเชย 

                                

ภาพที ่6.42  ส่วนประกอบของเทอร์โมคปัเปิลแบบปลอกเป็นสายเปลือยในฉนวนเซรามิกส์
(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 3) เทอร์โมคปัเปิลแบบสมัผสัพื้นผวิ 

                                                ใช้ในการวัดอุณหภูมิ ท่ีผิวของวัตถุ  เ ช่น  ท่อ  หรือส่วนประกอบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือช้ินส่วนในอุตสาหกรรมทัว่ไป การวดัอุณหภูมิท่ีผิวของวตัถุแบบน้ีทาํไดง่้ายแต่ไม่
สามารถจะวดัไดถู้กตอ้งมากนกั เทอร์โมคปัเปิลแบบน้ีจะติดอยู่บนแผ่นพลาสติกเล็กๆ ฉาบผิวอีกดา้น
หน่ึงดว้ยกาวดงัแสดงในภาพท่ี 6.43 

 

ภาพที ่6.43  เทอร์โมคปัเปิลแบบสมัผสัพื้นผวิ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 4) เทอร์โมคปัเปิลแบบอ่ืนๆ 

                            ก) แบบใชว้ดัโลหะร้อน 

                                           เม่ือมีความตอ้งการวดัอุณหภูมิแบบจุดบนแผ่นโลหะ ผูผ้ลิตไดผ้ลิต
หวัวดัลกัษณะเหมือนขาเสียบปลัก๊ไฟมี 2 ขา ดงัภาพท่ี 6.44  แต่ละขาทาํดว้ยโลหะเทอร์โมคปัเปิล เม่ือ

1) 

2) 

6 1) 

3) 

4) 8) 

7) 

5) 

9) 
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จุดปลายขาทั้งสองสัมผสักบัโลหะร้อนทาํใหเ้กิดเป็น 2 จุดต่อคือโลหะ A กบัแผน่โลหะ และโลหะ B 

กบัแผ่นโลหะ ถา้แผ่นโลหะมีขนาดใหญ่และมีเวลาในการวดัมากพอปลายโลหะทั้งสองจะมีอุณหภูมิ
เท่ากบัอุณหภูมิของแผน่โลหะ 

 

ภาพที ่6.44  เทอร์โมคปัเปิลแบบใชว้ดัโลหะร้อน 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

                                                       ข) เทอร์โมคปัเปิลใชใ้นโลหะเหลว (Liquid Metal) แลว้หลอมหมด
ไป ใชใ้นงานการตรวจสอบอุณหภูมิของเหลก็ท่ีหลอมเหลวดงัภาพท่ี 6.45 ซ่ึงจะใชห้วัต่อวดัท่ีมีลกัษณะ
เป็นแท่งยาวสาํหรับจุ่ม ท่ีมีความแขง็แรงและท่ีปลายติดตั้งเทอร์โมคปัเปิลแบบแพลตินมัผสมกบัโรเดียม
และอีกขาเป็นแพลตินมั  (Platinum-Rhodium /Platinum) หวัต่อวดัจะทนอยูใ่นโลหะหลอมเหลวได้
หลายวนิาที ซ่ึงนานเพยีงพอต่อการอ่านและวดัค่าอุณหภูมิได ้

 

 

ภาพที ่6.45  การติดตั้งใชง้านเทอร์โมคปัเปิลในอุตสาหกรรมการหลอมโลหะ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 

เทอร์โมคปัเปิลถกูติดไว้
บนผนงัหอ้ยหวัวดัจุ่มลง 

ในรางโลหะท่ีหลอมเหลว 



 142 

                                ค) เทอร์โมไพล ์

                                               ใชใ้นกรณีการวดัอุณหภูมิท่ีมีการเพิ่มของอุณหภูมิทีละนอ้ยๆ จะใช้
เทอร์โมคปัเปิลหลายตวัต่ออนุกรมกนั ดงัภาพท่ี 6.46 โดยใหจุ้ดต่อวดัทุกตวัอยูบ่นวตัถุท่ีตอ้งการวดัและ
ทุกจุดต่ออา้งอิงจะอยูท่ี่อุณหภูมิท่ีรู้ค่าและคงท่ี 

 
                             ก) ลกัษณะภายนอก              ข) วงจรการต่อใชง้าน 

ภาพที ่6.46  เทอร์โมไพล ์

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

                                       ง)  เคร่ืองวดัเทอร์โมคปัเปิลแบบพกพา 

                                                เป็นเทอร์โมคปัเปิลแบบท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เคร่ืองวดัแบบน้ีจะมี
วงจรท่ีซบัซอ้นแต่ใชง้านง่าย มีตวัเลือกใหส้ามารถใชร่้วมกบัเทอร์โมคปัเปิลชนิดอ่ืนๆ ได ้สามารถอ่าน
ค่าเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮท์ โดยสามารถหัวต่อวดัไดห้ลายแบบ เพื่อนาํไปใชง้านได้
หลากหลาย เช่นใชง้านทัว่ไป แบบท่ีมีสปริงช่วยสาํหรับวดัอุณหภูมิพื้นผิว แบบท่ีจ้ิมเขา้ไปในผิว เช่น 

เน้ือสตัว ์เป็นตน้ ตวัอยา่งภาพเคร่ืองวดัเทอร์โมคปัเปิลแบบพกพาและหวัต่อวดัท่ีสามารถถอดเปล่ียนได ้

แสดงดงัภาพท่ี 6.47  

                              
                       (ก)  ลกัษณะภายนอก                               (ข)  หวัวดั (Probe) แบบต่างๆ 

ภาพที ่6.47  เทอร์โมคปัเปิลแบบพกพา 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

Metal 1 
Metal 2 

T2 

T1 

T1 

T2 
T3 

T4 
T5 
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ตารางที ่6.8  สรุปเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสมัผสัและการนาํไปใชง้าน 

เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ การนําไปใช้งาน 

แบบของเหลวในหลอดแกว้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย ์

แบบก๊าซ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

แบบแผน่โลหะ 2 แผน่ประกบกนั ในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทัว่ไป เช่น เตารีด หมอ้ หรือหมอ้สุก้ีไฟฟ้า 

เป็นตน้ 

แบบระบบของแรงดนัจากของไหล ในงานอุตสาหกรรมทัว่ไปท่ีตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือแสดงผล
ตลอดเวลา 

แบบดินสอ ใชต้รวจขีดจาํกดัอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมดา้นโลหะ 

แบบแลก็เคอร์ ใชต้รวจขีดจาํกดัอุณหภูมิของวตัถุท่ีตอ้งการพึงระวงั 

แบบเมด็ยา ใชต้รวจขีดจาํกดัอุณหภูมิของก๊าซท่ีตอ้งการพึงระวงั 

แบบกระดาษ ใชต้รวจสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในงานอุตสาหกรรม 

แบบตรวจจบัความตา้นทาน งานอุตสาหกรรมทัว่ไปท่ีมีความร้อนไม่สูงมากนกั 

เทอร์มิสเตอร์ งานท่ีตอ้งการความไวของการตรวจจบัอุณหภูมิ 

ไอซีเซ็นเซอร์อุณหภูมิ งานทดลองทางดา้นไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ 

เทอร์โมคปัเปิล งานอุตสาหกรรมท่ีมีความร้อนสูง 

 

6.3  บทสรุป 

  อุณหภูมิมีหน่วยของการวดัท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปสามหน่วยคือ องศาเซลเซียส (°C) เคลวิน (K)     

และองศาฟาเรนไฮต ์(°F) ถึงแมเ้คลวินจะเป็นหน่วยตามมาตรฐานสากลท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั
ในนานาชาติแต่ในทางปฏิบติัจริง หน่วยองศาเซลเซียส (°C) และองศาฟาเรนไฮต ์(°F) กลบัเป็นท่ีนิยม
และถูกใชง้านในการอ่านค่าจากการวดัอุณหภูมิอยา่งแพร่หลาย 

  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสั 

และแบบไม่สัมผสั โดยท่ีแบบสัมผสักบัอุณหภูมิโดยตรงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ
แบบใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่ใชไ้ฟฟ้า โดยท่ีเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสัมผสัพบเห็น    

ได้ง่ายและนิยมใช้โดยผู ้ใช้งานทั่วไปมากกว่าแบบไม่สัมผัส เ น่ืองจากมีราคาท่ีถูกกว่าและค่า           

ความถูกตอ้งอุณหภูมิท่ีอ่านไดดี้กวา่แบบไม่สมัผสั 
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6.4  คาํถามท้ายบท 

  1)  นิยามของอุณหภูมิ 1 เคลวิน คืออะไร และนํ้าท่ีนาํมาเป็นมาตรฐานมาจากแหล่งใด 

  2)  หน่วยของการวดัอุณหภูมิมีอะไรบา้ง และหน่วยใดนิยมใชง้านมากท่ีสุดในปัจจุบนั 

  3)  ใชเ้กณฑอ์ะไรจาํแนกหรือแบ่งประเภทเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสมัผสั 

  4)  ถา้ตอ้งการวดัอุณหภูมิในบริเวณท่ีมีความร้อนสูงมากแต่หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
วดัอุณหภูมิแบบสมัผสั เคร่ืองมือใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อสถานการณ์ดงักล่าว เพราะเหตุใด 

  5)  ถา้ตอ้งการวดัอุณหภูมิของร่างกายมนุษยโ์ดยใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสมัผสัควรใช้
เคร่ืองมือใดในการวดั เพราะเหตุใด 



บทที ่7 
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั 

 
 จากเน้ือหาในบทท่ี 6 ท่ีกล่าวถึงเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสัไปแล้วนั้ น แต่ในงาน
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิท่ีถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่แพก้นั คือเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบ    
ไม่สัมผสั เน่ืองจากมีความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งานมากกว่า โดยเน้ือหาในบทน้ีประกอบไปด้วยหัวข้อ
จาํนวน 5 เร่ือง คือ เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั การแผรั่งสีความร้อนของวตัถุ การวดัอุณหภูมิเชิง
รังสี และประเภทของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั และการประยกุตใ์ชง้านเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิท่ี
อาศยัหลกัการแผรั่งสีความร้อน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

7.1  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมแิบบไม่สัมผสั (Non-Contact Thermometers) 
  การใช้เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสัคือการวดัอุณหภูมิโดยใช้การแผ่รังสีจากวตัถุท่ี
ตอ้งการจะวดั (Radiance Temperature) โดยอาศยักฎของพลงัค ์(Planck’s law) เคร่ืองมือท่ีใชห้ลกัการ
แผรั่งสี จากวตัถุ เช่น เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบแผรั่งสีความร้อน (Radiation Thermometer) อินฟราเรด
เทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) กลอ้งถ่ายภาพความร้อน(Themal Imaging Camera) และไพโร
มิเตอร์ (Pyrometer) เป็นตน้ การวดัการแผรั่งสีความร้อนน้ีเป็นการวดัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการแผ่
รังสีความร้อนจากวตัถุร้อนเท่านั้นและสามารถวดัไดอ้ยู่ในช่วง   ความยาวคล่ืน 0.4 µm ถึง 0.7 µm 

เท่านั้นดงัภาพท่ี 7.1 

 

ภาพที ่7.1  ช่วงความยาวคล่ืนจากการแผรั่งสีความร้อนท่ีสามารถวดัได ้

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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7.2  การแผ่รังสีความร้อนของวตัถุ 
       พลงังานการแผรั่งสีความร้อนของแต่ละวตัถุ เป็นลกัษณะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าผลรวมของ
ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน (Absorptivity, α) สัมประสิทธ์ิการส่งผ่าน (Transmissivity, τ) ค่า
สัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (Reflectivity, ρ) ของคล่ืนท่ีตกกระทบพื้นผวิของวตัถุจะเท่ากบัหน่ึง โดยค่า 

ทั้งสามของวตัถุใด ๆ จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของวตัถุนั้น ๆ เช่น สมบติัทางกายภาพ อุณหภูมิ 
ลกัษณะของพื้นผวิ เป็นตน้ ค่าสัมประสิทธ์ทั้งสามของวตัถุใดๆ ในการแผรั่งสีความร้อนแสดงไดด้งัภาพ
ท่ี 6.49 

  

ภาพที ่7.2  สัมประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อนของวตัถุใดๆ 

 

        จากภาพท่ี 7.2  ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน (Absorptivity, α) สัมประสิทธ์ิการส่งผ่าน 
(Transmissivity, τ) ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (Reflectivity, ρ) ของคล่ืนท่ีตกกระทบพื้นผวิของวตัถุ 

มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

  τ + ρ + α = 1 

       จาก  α = ε  (Kirchoff’s Law ) 

  ดงันั้น  ε + τ + ρ  = 1 

  กฎของเคอร์ชอฟ (Kirchoff’s Law) ไดก้ล่าวไวว้่าค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน α จะเท่ากบั 
สัมประสิทธ์การเปล่งออก (Emissivity, ε ) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิการเปล่งออกน้ีไดถู้กนาํมาใชใ้นการวดัค่า
อุณหภูมิโดยเคร่ืองมือตรวจจบัการเปล่งแสงท่ีออกมาจากวตัถุใดๆ และถา้สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนมีค่า
เท่ากบั 1 สัมประสิทธ์ิการสะทอ้นส่งผา่นเป็น 0 นัน่หมายความวา่วตัถุนั้นมีคุณสมบติัของการเป็นวตัถุ
ดาํ (Blackbody) ดงันั้นจะมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี  

  เม่ือ α = 1 , τ= 0,  ρ  = 0 และ α = ε   

  และ  ε + τ + ρ +  = 1 

  ดงันั้น ε + 0 + 0 = 1  

  ε = 1   
  ε = Emissivity    

รังสีความร้อน 

การดูดกลืน 

การสะทอ้น 

การส่งผา่น 
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              รับและส่งพลงังานออกอยา่งสมบูรณ์แบบ     พลงังานบางส่วนถูกดูดกลืนและสะทอ้น 

                                         Emissivity (ε) = 1                         Emissivity (ε) < 1 

                                      (ก)  วตัถุดาํในอุดมคติ                     (ข)  วตัถุจริงทัว่ไป 

ภาพที ่7.3  สัมประสิทธ์ิการเปล่งออกของวตัถุดาํในอุดมคติ และของวตัถุจริงทัว่ไป 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

  จากภาพท่ี 7.3 พบวา่หากเป็นวตัถุดาํในอุดมคติ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งเขา้มาหาวตัถุดาํ จะ
เปล่งออกมาหมด ไม่มีการดูดกลืนใดๆ หรือไม่สูญเสียพลงังานใดๆ เลย แต่ในความเป็นจริง พลงังานท่ี
ส่งเขา้มาจะถูกดูดกลืนบางส่วน ดงันั้นพลงังานท่ีออกมาจากวตัถุใดๆ จะเป็นการสะทอ้นและการส่งผา่น
ของวตัถุ ค่าสัมประสิทธ์ิการเปล่งออกจึงนอ้ยกวา่ 1 

  ดงันั้นค่าสมัประสิทธ์ิการเปล่งออกของวตัถุใดๆ จะข้ึนอยูก่บั 

  1)  รูปทรงของวตัถุ 

  2)  วสัดุท่ีใช ้

  3)  ลกัษณะของพื้นผวิ 

  4)  Oxidation ของวตัถุท่ีใช ้

 

7.3  การวดัอุณหภูมิเชิงรังสี 
  การวดัอุณหภูมิเชิงรังสีคือการมองสีของวตัถุท่ีตอ้งการวดัอุณหภูมิ 3 9เพื่อเปรียบเทียบกบัช่วง
ของสีจากอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัดงัแสดงในภาพท่ี 7.4 

 

ภาพที ่7.4  หลกัการวดัอุณหภูมิเชิงรังสี 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

วตัถุท่ีตอ้งการวดัค่าอุณหภูมิ 

สญัญาณ 

รังสีความร้อนท่ีจะมอง 

ใชต้าส่องดู 

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบแผรั่งสีความร้อน 
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  จากภาพท่ี 7.4  การวดัอุณหภูมิเชิงรังสีคือการมองสีหรือแสงท่ีเปล่งออกมาจากวตัถุความ
ร้อนใดๆ โดยคล่ืนรังสีท่ีเปล่งออกมาน้ีจะมีสีท่ีแตกต่างกนัตามช่วงของอุณหภูมิดงัภาพท่ี 7.5  

                 
                     (ก)  หน่วยเซลเซียส                                                                  (ข)  หน่วยเคลวิน 

 

ภาพที ่7.5  แสงสีของคล่ืนรังสีท่ีเปล่งออกมาจากช่วงอุณหภูมิต่างๆ  
(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

   จะเห็นไดว้า่การวดัอุณหภูมิเชิงรังสีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัการวดัอุณหภูมิแบบท่ีตอ้งสมัผสั
กบัวตัถุ ดงันั้นผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั อาจมีเหตุผลท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบ
ไม่สัมผสัดงัน้ี 

     1)  ตอ้งการใชง้านในช่วงอุณหภูมิท่ีสูงเป็นเวลานาน 

     2)  ตอ้งการหลีกเล่ียงการสึกกร่อนของเคร่ืองมือวดัจากการสมัผสักบัอุณหภูมิโดยตรง 

     3)  ตอ้งการหลีกเล่ียงความร้อนและเพิ่มความปลอดภยัจากผูท่ี้ทาํการใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

     4)  วตัถุท่ีจะวดัความร้อนอุณหภูมิมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา 

     5)  ตอ้งการการตอบสนองการวดัอยา่งรวดเร็ว 

     6)  ไม่ตอ้งการใหมี้การรบกวนระบบการทาํงานหรือระบบการผลิตท่ีตอ้งการวดัอุณหภูมิ 

     7)  ตอ้งการหลีกเล่ียงการปนเป้ือนในระบบท่ีตอ้งการวดั 

 

7.4  ประเภทของเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั 
      เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิท่ีอาศยัการแผค่ล่ืนรังสีความร้อนออกมา แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ 
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว แบบวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วง 
แบบวดัทุกความยาวคล่ืน แบบใชส้ายตาเป็นตวัตรวจรับ และแบบอ่ืนๆ โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
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        7.4.1  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว  (Spectral-Band 

Radiation Thermometer) 

       เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว เทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีจะใช้ สารก่ึงตัวนํา
(Semiconductor) เป็นตวัตรวจจบัคล่ืนรังสีท่ีรับเขา้มา และใชส้ายตาของมนุษยเ์ป็นตวัตดัสินค่าอุณหภูมิ
ท่ีจะวดั ตวัอยา่งเทอร์โมมิเตอร์แบบน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.6 

 
                     (ก)  ลกัษณะภายนอก                                           (ข) ลกัษณะการใชง้าน 

ภาพที ่7.6  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว   

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 

ภาพที ่7.7  ตาํแหน่งการอ่านค่าวดัอุณหภูมิจากช่วงคล่ืนรังสี 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

  จากภาพท่ี 7.7 จะพบวา่ตาํแหน่งความยาวคล่ืนท่ีเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิชนิดน้ีอ่านค่า
ไดคื้อ 1,000  nm หากนาํไปวดัวตัถุอ่ืนๆ ท่ีมีสัมประสิทธ์ิการเปล่งออกของความยาวคล่ืนนอกจากน้ี จะ
ไม่สามารถวดัได ้ตอ้งทาํการกาํหนดค่าเลือกความยาวคล่ืนให้ตรงกบัค่าสัมประสิทธ์ิการเปล่งออกของ
วตัถุแต่ละชนิดดงัตวัอย่างในภาพท่ี 7.8 และสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากมาตรฐาน INST หมายเลข
เอกสาร INE-374-P5CE 

ใชต้าส่องดู 
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ภาพที ่7.8  สัมประสิทธ์ิการเปล่งของวตัถุแต่ละชนิด 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว  มีขอ้ดี
และขอ้เสียของเคร่ืองมือดงัน้ี 

  ขอ้ดี 

 1) มีความถูกตอ้งในการวดัสูง 

  2) สามารถเลือกความยาวคล่ืน ใหเ้หมาะกบัวตัถุท่ีจะวดัแต่ละชนิด เช่น แกว้ 
พลาสติก หรือ เปลวไฟ เป็นตน้ 

 ขอ้เสีย 

 1) มีช่วงของการวดัอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งแคบ 

 2) มีราคาค่อนขา้งสูง 

        7.4.2  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วง (Wide-Band 

Radiation Thermometer) 

         เคร่ืองมือวดัชนิดน้ีจะวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วงและใช้เลนส์กระจกภายในเคร่ืองมือเป็น
ตวัรับและแปลงค่าแสดงผล ใช ้Pyroelectric หรือ Thermoelectric Sensor เป็นตวัตรวจจบัอุณหภูมิ และ
เคร่ืองมือวดัแบบน้ีตอ้งมีการกาํหนดค่าช่วงรังสีของการเปล่งสําหรับการวดั ตวัอย่างเคร่ืองมือชนิดน้ี
แสดงไดด้งัภาพท่ี 7.9 และตวัอยา่งช่วงตาํแหน่งคล่ืนรังสีท่ีเคร่ืองมืออ่านค่าไดแ้สดงไดด้งัภาพท่ี 7.10 
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ภาพที ่7.9  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วง 

 

 

ภาพที ่7.10  ตาํแหน่งการอ่านค่าวดัอุณหภูมิจากช่วงคล่ืนรังสี 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

  จากภาพท่ี 7.10 พบวา่ตาํแหน่งคล่ืนความยาวของรังสีท่ีเคร่ืองมือวดัชนิดน้ีวดัค่าได้
มีลกัษณะเป็นช่วงคล่ืนความยาวของคล่ืนรังสีท่ีเปล่งออกมาจากวตัถุ เม่ือมีการวดัเป็นช่วงดงันั้นความ
ถูกตอ้งจึงไม่สูงเท่ากบัเคร่ืองมือวดัชนิดท่ีวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว ทาํใหเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผ่
รังสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วง มีขอ้ดี ขอ้เสียดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ดี 

  1)  มีช่วงการวดัอุณหภูมิท่ีกวา้ง 

  2)  เหมาะสาํหรับการวดัอุณหภูมิท่ีตํ่า 

  3)  ราคาไม่สูงมาก (ข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้ง) 
  ขอ้เสีย 

 1) มีค่าความไว (Sensitivity) ทีตํ่า 

 2) มีความแม่นยาํในการวดัท่ีตํ่า 
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         7.4.3  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัทุกความยาวคล่ืน (Total Radiation 

Thermometer) 

         เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีวดัความความยาวคล่ืนรังสีท่ีเปล่งออกมาจากวตัถุแบบทุกความยาวคล่ืน
ภายในช่วงการวดัของเคร่ืองมือดงัภาพท่ี 7.11 ซ่ึงพบวา่ช่วงขอบเขตการวดัของเคร่ืองมือชนิดน้ี วดัได้
ตั้งแต่ความยาวคล่ืน 400 – 80,000 nm. ภายในช่วงความยาวของคล่ืนรังสีดงักล่าวสามารถวดัค่าไดห้มด  

 

  ภาพที ่7.11  ช่วงการวดัคล่ืนรังสีของเคร่ืองมือ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบวดัทุกความยาวคล่ืน มีขอ้ดีขอ้เสีย
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ดี 

 1) ราคาถูก (เม่ือเทียบกบั Spectral-Band Radiation Thermometer) 

 2) วดัอุณหภูมิไดก้วา้ง 

 3) มีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 

 ขอ้เสีย 

 1) มีการเปล่ียนของสัญญาณส่งออก (Output) นอ้ยมาก 

 2) มีการตอบสนองชา้ 
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        7.4.4  ไพโรมิเตอร์แบบใชส้ายตาตรวจจบัสีของไส้หลอด (Disappearing-Filament Optical 

Pyrometer) 

        เป็นเคร่ืองมือวดัชนิดท่ีใช้ดวงตาของผูว้ดัเป็นตวัตรวจรับสัญญาณ (Detector) โดยจะใช ้
เลนส์กระจกสีแดงเป็นตวักรองแสง มีหลกัการโครงสร้างการวดัแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.12  และหลกัการ
วดัแสดง  ดงัภาพท่ี 7.13 ซ่ึงเม่ือมองวตัถุท่ีตอ้งการวดัแลว้มีสีเดียวกบัไส้หลอด (Filament) ถือวา่วตัถุนั้น
มีอุณหภูมิเท่ากนั 

 

ภาพที ่7.12  ลกัษณะการวดัของไพโรมิเตอร์แบบใชส้ายตาตรวจจบัสีของไส้หลอด 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

 

ภาพที ่7.13  การอ่านค่าอุณหภูมิ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

  ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดัชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.14 นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมเหล็ก
และงานเซรามิกส์ ซ่ึงมีการกาํหนดอุณหภูมิท่ีตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตมีอุณหภูมิถึงระดบัท่ีกาํหนดไว ้

                             
             (ก)  แบบส่องกลอ้งเปรียบเทียบสีดว้ยสายตา            (ข)  แบบมีเขม็ช้ีแสดงผลประมาณค่า 

ภาพที ่7.14  ไพโรมิเตอร์แบบใชส้ายตาตรวจจบัสีของไส้หลอด 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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  ไพโรมิเตอร์แบบใชส้ายตาตรวจจบัสีของไส้หลอด มีขอ้ดี ขอ้เสียดงัน้ี 

  ขอ้ดี 

 1) ใชห้ลกัการในการวดัท่ีง่าย ไม่ยุง่ยาก 

 2) ใชก้บัเป้าหมายการวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดเลก็ได ้

 ขอ้เสีย 

 1) เป็นเทคโนโลยท่ีีค่อนขา้งเก่าลา้สมยั 

 2) ตอ้งอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ ความชาํนาญการใชง้านท่ีสูงของผูว้ดั 

        7.4.5  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อนแบบอ่ืนๆ 

         7.4.5.1  ไพโรมิเตอร์แบบวดัความยาวคล่ืนสองความยาวคล่ืน (Two Colour Pyrometer) 

                     เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีคลา้ย กบัเคร่ืองมือวดัความยาวคล่ืนรังสีเชิงเด่ียว แต่เคร่ืองแบบน้ี
จะวดัความยาวคล่ืนสองความยาวคล่ืน หรือสีท่ีเปล่งออกมาจากวตัถุสองสีพร้อมกนั ตวัอยา่งหลกัการวดั
และเคร่ืองมือวดัแบบน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี  7.15 

 

ภาพที ่7.15  ไพโรมิเตอร์แบบวดัความยาวคล่ืนสองความยาวคล่ืน 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

         7.4.5.2  ไพโรมิเตอร์แบบวดัความยาวคล่ืนหลายความยาวคล่ืน (Multi-Spectral Pyrometer) 

                      เคร่ืองมือวดัชนิดน้ีหลกัการทาํงานคลา้ยเคร่ืองมือวดัความยาวคล่ืนรังสีเชิงเด่ียว แต่
เคร่ืองมือชนิดน้ีจะวดัความยาวคล่ืนตั้งแต่สองความยาวคล่ืนข้ึนไปหรือหลายความยาวคล่ืน ตวัอยา่ง
เคร่ืองมือวดัชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.16 

 
 

ภาพที ่7.16  ไพโรมิเตอร์แบบวดัความยาวคล่ืนหลายความยาวคล่ืน 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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          7.4.5.3  ไพโรมิเตอร์แบบเส้นใยแกว้นาํแสง (Fiber-Optic Pyrometer) 

                     เป็นไพโรมิเตอร์ท่ีใชเ้ส้นใยแกว้นาํแสง เป็นตวันาํคล่ืนรังสี เขา้สู่ตวัรับสัญญาณ แสง
ท่ีเปล่งออกมาจากวตัถุไม่ไดส่้งผา่นเขา้สู่ตวัรับสญัญาณโดยตรง แต่เกิดจากการสะทอ้นไปมาภายในเส้น
ใยแก้วนาํแสงจนแสงสะทอ้นเดินทางถึงเลนส์รับสัญญาณแสงตวัอย่างไพโรมิเตอร์แบบเส้นใยแก้ว     
นาํแสง แสดงไดด้งัภาพท่ี  7.17 

 

ภาพที ่7.17  ไพโรมิเตอร์แบบเส้นใยแกว้นาํแสง 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

         7.4.5.4  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสอดในรูหู (Clinical Ear Thermometer) 

                     เป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพื่อใช้วดัอุณหภูมิความร้อนของร่างกายคน หรือสัตว์
เล้ียงต่างๆ โดยหลกัการคือ ความร้อนท่ีเปล่งหรือแผ่รังสีความร้อนจากเส้นเลือดภายหูของคนจะมี
อุณหภูมิท่ีใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายในแกนกลางของคน ซ่ึงอุณหภูมิท่ีวดัไดน้ี้จะนาํไปสู่การตดัสินใจใน
การรักษาทางการแพทยต่์อไป ซ่ึงโดยปกติแลว้อุณหภูมิร่างกายของคนท่ีไม่มีโรคภยั จะอยู่ท่ี 37.5 ºC 

ตวัอยา่งเคร่ืองมือน้ีและการใชง้านแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.18 ซ่ึงจะพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการเปล่งรังสีของ
เส้นเลือดภายในหูของคนอยู่ท่ี 1.00 และถา้หากวดัอุณหภูมิท่ีผิวหนา้ของคนจะมีสัมประสิทธ์ิการเปล่ง
อยู่ท่ี 0.98 – 0.99 และในภาพพบวา่มีการสร้างเพื่อวดัอุณหภูมิของสัตวเ์ล้ียงดว้ย ซ่ึงมีขอ้สังเกตของ
เคร่ืองมือชนิดน้ีวา่ตวัใดใชก้บัคนหรือสัตวเ์ล้ียงใหส้ังเกตท่ีดา้มจบั หากดา้มจบัมีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะ
ใชส้าํหรับสัตวเ์ล้ียง หากดา้มจบัมีขนาดเล็กจะใชก้บัคน  

 

ภาพที ่7.18  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสอดในรูหู 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 



 156 

         7.4.5.5  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบวดัหลงัใบหู  (Behind Ear Thermometer) 

                    ถูกออกแบบสร้างมาเพื่องานวดัอุณหภูมิของเด็กเล็กโดยเฉพาะ เน่ืองจากการแหย่
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิเขา้รูหูของเด็กเล็กนั้นแหย่เขา้ไปยาก จึงวดัอุณหภูมิเส้นเลือดบริเวณหลงัหูแทน 
โดยท่ีเส้นเลือดบริเวณหลงัหูของเด็กเล็กมีสัมประสิทธ์ิการเปล่งความร้อนใกลเ้คียงกบัเส้นเลือดในหู 
ตวัอยา่งเคร่ืองมือชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.19 

 

ภาพที ่7.19  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบวดัหลงัใบหู   
(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

         7.4.5.6  เคร่ืองวดัอุณหภูมิหนา้ผาก (Forehead Thermometer) 

                    เป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพื่อวดัสัมประสิทธ์ิการเปล่งความร้อนของหน้าผากคน 
ซ่ึงในการใช้งานปกติจะมีระยะใช้งานในขอบเขตการวดัความห่างจากหน้าผาก 5 ถึง15 เซนติเมตร
เท่านั้น ถา้ระยะระหว่างตวัตรวจจบัความร้อนของเคร่ืองมือกบัหน้าผากห่างกนัน้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
หรือมีระยะห่างมากกวา่ 15 เซนติเมตร ค่าท่ีอ่านไดจ้ะมีความถูกตอ้งตํ่า และก่อนใชง้านตอ้งไม่ให้มีเส้น
ผมบงั ตวัอยา่งการใชง้านแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.20 

 
             (ก)  ระยะการวดัท่ีดีท่ีสุดคือ 5-15 เซนติเมตร         (ข)  ลกัษณะการใชง้าน 

ภาพที ่7.20  เคร่ืองวดัอุณหภูมิหนา้ผาก 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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         7.4.5.7  กลอ้งถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) 

                       ในยคุแรกเคร่ืองมือชนิดถูกสร้างข้ึนมาเพือ่วตัถุประสงคท์างการทหาร เพื่อใหเ้ห็น
คนหรือขา้ศึกในความมืดได ้ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เช่นใชค้ดักรองผูป่้วยท่ีเดินผา่นกลอ้งอยา่งเช่น
สนามบิน เป็นตน้ ซ่ึงสัมประสิทธ์ิการเปล่งความร้อนของผวิมนุษยจ์ะอยูท่ี่ 0.98 ถึง 0.99 ตวัอยา่ง
เคร่ืองมือชนิดน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.21  

 

ภาพที ่7.21  กลอ้งถ่ายภาพความร้อน  

 

                    7.4.5.8  อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์  (Infrared Thermometer : IR) 

                     อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ สามารถวัดอุณหภูมิได้ในย่านท่ีกว้างมาก ตั้ งแต่
อุณหภูมิหอ้ง จนถึง 3,500 ºF (บางแบบอาจวดัไดถึ้ง 8,000 ºF) ตวัตรวจวดัอุณหภูมิเป็นสารประเภท     

เซมิคอนดักเตอร์ท่ีเรียกว่า โฟตอน เม่ือโฟตอนได้รับพลังงานความร้อนท่ีอยู่ในรูปของอินฟราเรด       
จะเกิดเป็นแรงเคล่ือนไฟฟ้าข้ึน แรงเคล่ือนไฟฟ้าจึงถูกนํามาแปลงเป็นค่าอุณหภูมิ เป็นเคร่ืองมือวดั
อุณหภูมิชนิดหน่ึงในปัจจุบนัท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากใชง้านง่าย ราคาไม่แพงนกั และในบางรุ่น
ไดผ้ลิตใหมี้ขีดความสามารถเพิ่มข้ึนดว้ยการผลิตใหส้ามารถต่อกบัเทอร์โมคปัเปิลไดด้งัภาพท่ี 7.22 

 

 

ภาพที ่7.22  อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์   
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7.5  การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิทีอ่าศัยหลกัการแผ่รังสีความร้อน 
       7.5.1  งานอุตสาหกรรมเหล็ก   
       เป็นงานท่ีตอ้งหลอมเหล็ก หรือโลหะเพื่อทาํการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก ซ่ึงอุณหภูมิท่ีจะทาํ
ให้เหล็กหลอมเหลวมีช่วงอุณหภูมิท่ีสูงมาก และเพื่อท่ีผลิตภณัฑ์จะไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการอุณหภูมิ
การหลอมเหลวของเหล็กตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้นตอ้งมีการวดัอุณหภูมิของเหล็กท่ีหลอมเหลว
วา่อยูใ่นระดบัอุณหภูมิท่ีตอ้งการหรือไม่ การวดัอุณหภูมิของเหล็กท่ีหลอมเหลวโดยการสัมผสัโดยตรง
กบัเหล็กท่ีหลอมเหลวนบัเป็นเร่ืองท่ียากลาํบาก ดงันั้นจึงนิยมใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดอาศยัการแผรั่งสีความ
ร้อนส่องดูอุณหภูมิ แทนการใชเ้คร่ืองมือท่ีสัมผสัโดยตรงกบัเหล็กท่ีหลอมเหลวดงัภาพท่ี 7.23 

 

ภาพที ่7.23  วดัอุณหภูมิเหล็กท่ีหลอมเหลวโดยไม่ตอ้งสัมผสั 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

       7.5.2  อุตสาหกรรมซีเมนต ์(เตาเผาซีเมนต)์ 
       อุตสาหกรรมประเภทน้ีตอ้งมีการเผาอบซีเมนต ์เพื่อใหไ้ดผ้งซีเมนตต์ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผง
ซีเมนตท่ี์ผา่นกระบวนการอบใหไ้ดค้วามช้ืนตามท่ีตอ้งการน้ีจะถูกควบคุมอุณหภูมิ ในแต่ละช่วงการ
ผลิตดงัภาพท่ี 7.24 ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบวดัการแผรั่งสีความร้อน 

 

 

ภาพที ่7.24  อุตสาหกรรมซีเมนตท่ี์มีการใชอุ้ณหภูมิท่ีสูงในกระบวนการผลิต 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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       7.5.3  งานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

                ในงานอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีการเคล่ือนไหวตลอดอย่างการผลิตขวดแกว้ ซ่ึงขวดแกว้ท่ี
ผ่านการหลอมข้ึนรูปจะไหลอย่างต่อเน่ืองบนสายพานดังภาพท่ี 7.25 ดังนั้นการวดัอุณหภูมิจะใช้
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิประเภทสัมผสัไม่ได้ การวดัโดยเคร่ืองมือท่ีอาศยัการแผ่รังสีความร้อนจึงถูก
นาํมาใชง้านอยา่งเหมาะสม รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ เช่น พลาสติก อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 

ภาพที ่7.25  การใชง้านในงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

       7.5.4  งานซ่อมบาํรุงต่างๆ 

       ในงานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร ดงัภาพท่ี 7.26 การตรวจจบัอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัจะสามารถระบุ
จุดท่ีตอ้งทาํการแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมไปถึงการซ่อมบาํรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเพื่อหาจุด
ร่ัวไหลของอุณหภูมิ เป็นตน้ 

 

                                          
        (ก)  หาจุดท่ีร้อนผดิปกติในเคร่ืองจกัร                              (ข)  หาจุดอุณหภูมิท่ีผดิปกติของบา้น 

ภาพที ่7.26  การใช ้ในงานซ่อมบาํรุงต่างๆ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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   ในงานซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้าในภาพท่ี 7.27  เป็นการตรวจจบัอุณหภูมิความร้อนภายใน
อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือในระบบสายไฟฟ้าเพือ่หาจุดท่ีมีความร้อนสูงผดิปกติเพื่อทาํการวเิคราะห์หาสาเหตุ
และซ่อมบาํรุงต่อไป 

 

                                              
          (ก)  ลกัษณะการใชง้าน                                                (ข)  ตรวจพบอุปกรณ์ท่ีมีความร้อนผดิปกติ 

ภาพที ่7.27  การใชใ้นงานซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้า 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

        7.5.5  งานดา้นสาธารณสุข 

       ใชต้รวจจบัอุณหภูมิร่างกายของคนท่ีตอ้งการวดัอุณหภูมิในสถานพยาบาล หรือใชค้ดักรอง
ผูป่้วยในกรณีท่ีผูป่้วยปะปนเคล่ือนไหวอยูก่บัคนทัว่ไป เช่น ในสนามบิน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 7.28 

 

                         
(ก)  การใชง้านเพื่อคดักรองผูป่้วยในสถานพยาบาล          (ข)  การใชง้านเพื่อตดักรองผูป่้วยในสนามบิน 

ภาพที ่7.28  การใชง้านในดา้นสาธารณสุข 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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        7.5.6  งานดา้นการวจิยั 

        ในงานดา้นการวิจยั ดงัภาพท่ี 7.29 ใชว้ิจยัเก่ียวกบัอุณหภูมิของโลก อุณหภูมิของเมือง หรือ
อุณหภูมิของส่ิงมีชีวติตามแต่วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

                             
    (ก)  การใชเ้พื่อตรวจสอบอุณหภูมิของเมือง                       (ข)  การใชต้รวจสอบอุณหภูมิของสัตว ์

 

ภาพที ่7.29  การใชง้านในดา้นการวจิยั 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

       7.5.7  งานดา้นกีฬา 

       ในงานดา้นกีฬาบางประเภท เช่น กีฬาการแข่งขนัรถ F1 ดงัภาพท่ี 7.30 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ
ถูกนาํมาใชต้รวจจบัอุณหภูมิของยางรถขณะขบัข่ีวา่ร้อนถึงขีดจาํกดัหรือไม่ หากร้อนถึงขีดจาํกดัตอ้งทาํ
การเปล่ียนลอ้ เพื่อความปลอดภยัของผูข้บัข่ี 

 

 

ภาพที ่7.30  การใชง้านในดา้นกีฬา 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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        7.5.8  งานดา้นความปลอดภยั 

          ในงานดา้นความปลอดภยัของผูข้บัข่ีรถยนตต์อนกลางคืนดงัภาพท่ี 7.31 กลอ้งตรวจจบั
อุณหภูมิถูกนาํมาใชเ้พื่อใหมี้ทศันะวสิัยการมองเห็นส่ิงมีชีวติในตอนกลางคืนไดช้ดัเจนมากข้ึน เน่ืองจาก
คนหรือส่ิงมีชีวติจะมีสัมประสิทธ์ิการเปล่งรังสีความร้อนท่ีแตกต่างจากส่ิงอ่ืนๆ ทาํใหแ้ยกแยะไดช้ดัเจน 

 

 

ภาพที ่7.31  การใชง้านในดา้นความปลอดภยัในการขบัข่ีรถยนต ์

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 

 

         7.5.9  งานดา้นอ่ืนๆ 

         เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบแผ่รังสีความร้อน ถูกนาํมาใช้งานตรวจจบัอุณหภูมิได้อย่าง
เอนกประสงคต์ามความตอ้งการของแต่ละลกัษณะงาน จากตวัอยา่งในภาพท่ี 7.32  เป็นการตรวจจบั
อุณหภูมิของภูเขานํ้าแขง็เพื่อหาจุดท่ีมีอุณหภูมิสูงสาํหรับพยากรณ์การถล่มของหิมะ หรือนาํมาใชใ้นการ
ตรวจจบัอุณหภูมิของลานสเก็ตนํ้ าแข็งก่อนทาํการแข่งขนั รวมไปถึงการตรวจจบัอุณหภูมิของวตัถุดิบ
การเกษตรต่างๆ ท่ีอยูใ่นโกดงัจดัเก็บ เป็นตน้ 

 
 (ก)  ใชต้รวจอุณหภูมิของภูเขาหิมะ      (ข)  ตรวจลานสเก็ตนํ้าแขง็          (ค)  ตรวจอุณหภูมิของขา้ว 

ภาพที ่7.32  การใชง้านในดา้นอ่ืนๆ 

(ท่ีมา : นฤดม  นวลขาว, 2557) 
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ตารางที ่7.1  สรุปเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั 

เคร่ืองมอืวดัอณุหภูมแิบบไม่สัมผสั ข้อดข้ีอเสีย-การนําไปใช้งาน 
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อน 

แบบวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว 

ขอ้ดี 

1) มีความถูกตอ้งในการวดัสูง 

2) สามารถเลือกความยาวคล่ืน ใหเ้หมาะกบัวตัถุท่ีจะวดัแต่ละชนิด   
     เช่น แกว้ พลาสติก เป็นตน้ 

ขอ้เสีย 

1) มีช่วงของการวดัอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งแคบ 

2) มีราคาค่อนขา้งสูง 

เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อน 

แบบวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วง 

ขอ้ดี 

1)  มีช่วงการวดัอุณหภูมิท่ีกวา้ง 

2)  เหมาะสาํหรับการวดัอุณหภูมิท่ีตํ่า 

3)  ราคาไม่สูงมาก (ข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้ง) 
ขอ้เสีย 

1) มีค่าความไว (Sensitivity) ทีตํ่า 

2) มีความแม่นยาํในการวดัท่ีตํ่า 

เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผรั่งสีความร้อน 

แบบวดัทุกความยาวคล่ืน 

ขอ้ดี 

1) ราคาถูก (เม่ือเทียบกบัแบบความยาวคล่ืนเป็นช่วง) 

2) วดัอุณหภูมิไดก้วา้ง 

3) มีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น 

ขอ้เสีย 

1) มีการเปล่ียนของสญัญาณส่งออก (Output) นอ้ยมาก 

2) มีการตอบสนองชา้ 

ไพโรมิเตอร์แบบใชส้ายตาตรวจจบัสี 

ของไสห้ลอด 

ขอ้ดี 

1) ใชห้ลกัการในการวดัท่ีง่าย ไม่ยุง่ยาก 

2) ใชก้บัเป้าหมายการวดัท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็ได ้

ขอ้เสีย 

1) เป็นเทคโนโลยท่ีีค่อนขา้งเก่าลา้สมยั 

2) ตอ้งอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ ความชาํนาญการใชง้าน 

     ท่ีสูงของผูว้ดั 

ไพโรมิเตอร์แบบวดัความยาวคล่ืนสองคล่ืนรังสี เพ่ิมความสามารถใหว้ดัอุณหภูมิวตัถุไดม้ากข้ึน 

ไพโรมิเตอร์แบบวดัความยาวคล่ืนหลาย 

ความยาวคล่ืน 

สามารถวดัไดห้ลากหลายความยาวคล่ืน ทาํใหซ้ื้อตวัเดียวแต่วดั
อุณหภูมิของวตัถุไดห้ลากหลายชนิด 

ไพโรมิเตอร์แบบเสน้ใยแกว้นาํแสง ลดความผิดพลาดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจรบกวนคล่ืนรังสี โดยมีเสน้
ใยแกว้นาํแสงเขา้มาใหต้รวจจบัสญัญาณ 
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ตารางที ่7.1  สรุปเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั (ต่อ) 
เคร่ืองมอืวดัอณุหภูมแิบบไม่สัมผสั ข้อดข้ีอเสีย-การนําไปใช้งาน 
เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสอดในรูหู เหมาะกบังานทางการแพทยใ์ชว้ดัอุณหภูมิร่างกายของคนและสตัว ์

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบวดัหลงัใบหู   ใชเ้ฉพาะกบังานการแพทยท่ี์ตรวจอุณหภูมิเพ่ือรักษาเด็กเลก็ 

เคร่ืองวดัอุณหภูมิหนา้ผาก ใชต้รวจอุณหภูมิหนา้ผากหาอาการไขห้รือคดักรองผูป่้วย 

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

กลอ้งถ่ายภาพความร้อน เหมาะกบังานวจิยัทุกประเภทและงานซ่อมบาํรุงต่างๆ  
มีราคาสูงมาก 

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ไดรั้บความนิยมมากเน่ืองจากสามารถวดัอุณหภูมิไดใ้นยา่นท่ีกวา้ง
ใชง้านง่าย ราคาไม่แพง 

 

7.6  บทสรุป 

 การใช้เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสัคือการวดัอุณหภูมิโดยใช้การแผ่รังสีจากวตัถุท่ี
ตอ้งการจะวดัโดยอาศยักฎของพลงัค ์การวดัการแผรั่งสีความร้อนเป็นการวดัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีได้
จากการแผ่รังสีความร้อนจากวตัถุร้อนเท่านั้น ดงันั้นประเภทของเคร่ืองมือวดัความยาวแบบไม่สัมผสั  
จึงถูกแบ่งตามลกัษณะการวดัคล่ืนรังสีความร้อน 

  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสัแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิการแผ่
รังสีความร้อนแบบวดัความยาวคล่ืนเชิงเด่ียว แบบวดัความยาวคล่ืนเป็นช่วง แบบวดัทุกความยาวคล่ืน 
แบบใชส้ายตาเป็นตวัตรวจรับ และแบบอ่ืนๆ  
 

7.7  คาํถามท้ายบท 

  1)  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสั ใชเ้กณฑใ์ดจาํแนกแบ่งประเภทของเคร่ืองมือ      

  2)  หากตอ้งการซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้า หรือเคร่ืองจกัรดว้ยการวเิคราะห์อุณหภูมิ เคร่ืองมือใด
เหมาะสมแก่การใชง้านมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

  3)  ถา้จาํเป็นตอ้งซ้ือเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสัเพื่อเอาไวใ้ชใ้นโรงงาน กรณีท่ียงัไม่
ทราบวา่จะเอาไปวดัอุณหภูมิอะไร ใชห้ลกัความคิดหรือหลกัเกณฑใ์ดในการตดัสินใจซ้ือ 
  4)  ถา้ทราบค่าสมัประสิทธ์ิความเปล่งของวตัถุท่ีจะวดัควรใชเ้คร่ืองมือใดวดัอุณหภูมิ และถา้
ไม่ทราบค่าควรใชเ้คร่ืองมือใด 

  5)  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสัแบบไหนท่ีมีความปลอดภยัสูงสุด เพราะเหตุใด 



บทที ่8 
หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัปริมาณสาร 

 
 การวดัปริมาณสารในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถูกใชเ้พื่อตรวจสอบปริมาณสารท่ีถูกเติมใน
กระบวนการผลิต หรือการตรวจสอบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การตรวจหานํ้ าเสีย การตรวจอากาศท่ีถูก
ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต เป็นตน้ ดงันั้นผูใ้ช้งานส่วนใหญ่จึงเป็นนกัวิทยาศาสตร์ประจาํ
โรงงานหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบสภาพส่ิงแวดล้อม เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปด้วยหวัขอ้
จาํนวนส่ีหวัขอ้คือ หน่วยการวดัปริมาณสาร  เคร่ืองมือวดัปริมาณสาร  ความผิดพลาดและค่าผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการวดัปริมาณสาร  และขอ้ปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือวดัปริมาณสาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

8.1  หน่วยการวดัปริมาณสาร 
 ปริมาณสาร (Amount of Substance) เป็นหน่วยการวดัตามหน่วยฐานในระบบ SI  มีช่ือเรียก

หน่วยวา่ โมล  (mole) และมีสัญลกัษณ์ของหน่วยเป็น mol มีนิยามวา่ โมลเป็นหน่วยของปริมาณสาร
ของระบบท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบมูลฐาน ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนอะตอมของ C12

 จาํนวน 0.012 

กิโลกรัม 

 โมลเป็นหน่วยท่ีใช้กาํหนดอนุภาคต่างๆ อาจเป็นอะตอม โมเลกุล หรือไอออนอะตอมก็ได ้
การใชค้าํวา่  โมล (mol)  จะไม่มีการบอกวา่ เป็นโมลอะตอมหรือโมลโมเลกุลหรือโมลอ่ืน   จะใชค้าํวา่ 
โมล(mol)   เท่านั้น   จะเป็นปริมาณของอะไรข้ึนอยู่กบัการใช้ เช่น ถา้เป็นอะตอม  โมล  = โมล
อะตอม   ถา้เป็นโมเลกุล โมล  = โมลโมเลกุล   และถา้เป็นโมเลกุล หน่ึงโมลคือปริมาณของสารท่ีมี
หน่วยย่อยเท่ากบัจาํนวนอะตอม 3ของคาร์บอน -12 ท่ีมีมวล 12 กรัม 3 เม่ืออะตอมของคาร์บอน-12 ไม่ถูก
ยดึและอยูน่ิ่งในสถานะฐาน จาํนวนอะตอมดงักล่าวเรียกวา่เลขอาโวกาโดร3ซ่ึงมีค่าประมาณ 6.0221415 

x 10
23

 ถา้เป็นโมลอะตอม วิธีในทางปฏิบติัท่ีจะระบุปริมาณสารหน่ึงโมล คือใช้มวลของสารเท่ากบั
นํ้าหนกัอะตอม3ของสารนั้น เป็นหน่วยกรัม ยกตวัอยา่งเช่น  

 Na    มวลอะตอม  เท่ากบั  23   ดงันั้น     1 โมลอะตอมของ Na   =  23  g    

                Ca    มวลอะตอม  เท่ากบั 40    ดงันั้น      1 โมลอะตอมของ Ca   = 40  g 

         1  โมลโมเลกุล    คือ ปริมาณ มวลอะตอมท่ีรวมเป็นโมเลกุล ในแต่ละสารประกอบ   แลว้ใส่
หน่วยเป็น g 

 ตวัอยา่งเช่น      

                NaOH    มวลอะตอม  เท่ากบั  23  +  16  +1   =   40  ดงันั้น 1โมลโมเลกุลของ NaOH  = 40 g 

 CaO     มวลอะตอม  เท่ากบั 40  + 16   =  56   ดงันั้น   1 โมลอะตอมของ CaO   = 56 g 
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         การหาปริมาณสารต่างๆ นั้นส่วนใหญ่แลว้สารท่ีจะหาปริมาณจะถูกละลายหรือผสมอยู่กบั
สารอ่ืนๆ อยู่เสมอ เช่น การหาปริมาณก๊าซออกซิเจนซ่ึงจะเจือปนอยู่กบัก๊าซอ่ืนๆ ในอากาศ การหา
ปริมาณสารคลอรีนในนํ้ า การหาปริมาณความเค็มท่ีเจือปนอยูใ่นนํ้ าหรือในอาหารเป็นตน้ ดงันั้นหน่วย
ของการบอกปริมาณสารน้ีจะอยูใ่นระบบการหาปริมาณสารท่ีเรียกวา่ปริมาณสารสัมพนัธ์ ซ่ึงมีการหา
ปริมาณสารในระบบดงัต่อไปน้ี 

        8.1.1  ระบบโมลาร์ (Molarity หรือ Molar Concentration) ระบบน้ีมีหน่วยพื้นฐานของปริมาณสาร
เป็นโมล (mole) และของความเขม้ขน้เป็นโมลาร์ (molar; M) โมลาร์จะบอกถึงจาํนวนโมลของสารใน
สารละลาย 1 dm

3
 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นสูตรคาํนวณไดด้งัน้ี 

     M  =   
ปริมาณสาร (mol)

ปริมาตรสารละลาย (dm3)
 

 

               =   
นํ้าหนกัสาร (g)

ปริมาตรสารละลาย (dm3) x นํ้าหนกัโมเลกลุ (g mol-1)
 

 

                    =   
ปริมาณสาร (mmol)

ปริมาตรสารละลาย (cm3)
 

 

                    =  
นํ้าหนกัสาร (mg)

ปริมาตรสารละลาย (cm3) x นํ้าหนกัโมเลกลุ (g mol-1)
 

 

         8.1.2  ระบบฟอร์มอล (Formality หรือ Formal Concentration)  ระบบน้ีมีหน่วยพื้นฐานของความ
เขม้ขน้เป็นฟอร์มอล (formal; F)  ฟอร์มอลระบุจาํนวนนํ้ าหนกัสูตร (Formula Weight) ของตวัทาํละลาย
นั้นในสารละลาย 1 dm

3
  ปัจจุบนัไม่นิยมเรียกหน่วยน้ี  แต่ใช้อย่างสับเปล่ียนกนัไดก้บัโมลาร์ และ

เรียกช่ือหน่วยวา่โมลาร์แทนฟอร์มอล  การคาํนวณทาํเช่นเดียวกบัหน่วยโมลาร์ เพียงแต่ใชน้ํ้ าหนกัสูตร
แทนนํ้าหนกัโมเลกุล 

         8.1.3 ระบบนอร์มอล   (Normality  หรือ  Normal Concentration)    ระบบน้ีมีหน่วยพื้นฐานของ
ปริมาณสารเป็นสมมลูย ์(Equivalent; eq)  และของความเขม้ขน้เป็นนอร์มอล (Normal; N) ความเขม้ขน้ 
1 N หมายถึงสารละลายท่ีมี ตวัทาํละลาย 1 eq ในปริมาตรสุทธิของสารละลาย 1 dm

3
  ความเขม้ขน้ใน

หน่วยนอร์มอลสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 N  =   
จาํนวนสมมลูย์

ปริมาตรสารละลาย (dm3)
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                  =   
นํ้าหนกัตวัทาํละลาย (g)

ปริมาตรสารละลาย (dm3) x นํ้าหนกัสมมูลย ์(g/eq)
 

 

                  =   
จาํนวนมิลลิสมมูลย์

ปริมาตรสารละลาย (cm3)
 

 

                   =  
นํ้าหนกัตวัทาํละลาย (mg)

ปริมาตรสารละลาย (cm3) x นํ้าหนกัสมมูลย ์(g/eq)
 

 

 เม่ือ จาํนวนสมมูลย ์ =  
นํ้าหนกัตวัทาํละลาย (g)

นํ้าหนกัสมมูลย ์(g/eq)
 

 

            และ นํ้าหนกัสมมูลย ์(g/eq)  =  
นํ้าหนกัโมเลกุลหรือนํ้ าหนกัสูตร (g/mol)

จาํนวนหน่วยปฏิกิริยาเคมี  

 

         8.1.4  ระบบสัดส่วน   ระบบน้ีระบุนํ้าหนกั  หรือปริมาตรของตวัถูกละลายเทียบกบัปริมาณ   หรือ
ปริมาตรทั้งหมด ของสารละลาย หรือสัดส่วนของตวัถูกละลายท่ีมีอยูใ่นสารละลายนัน่เอง สดัส่วนท่ีใช้
มีหลายระดบัตามความนิยม และความเหมาะสมของขอ้มูล ดงัน้ี  

                  8.1.4.1 เปอร์เซนต ์(%) สามารถระบุได ้3 แบบ คือเปอร์เซนตโ์ดยนํ้าหนกั เปอร์เซนตโ์ดย
ปริมาตร และ เปอร์เซนตโ์ดยนํ้าหนกัต่อปริมาตร  แต่ละแบบคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

 เปอร์เซนตโ์ดยนํ้าหนกั (w/w)  = 
นํ้าหนกัตวัถูกละลาย
นํ้าหนกัสารละลาย

× 100   

 

  เปอร์เซนตโ์ดยปริมาตร (v/v)  =   
ปริมาตรตวัถูกละลาย

ปริมาณสารละลาย
× 100 

 

  เปอร์เซนตโ์ดยนํ้าหนกัต่อปริมาตร (w/v)  =  
นํ้าหนกัตวัถูกละลาย (g)

ปริมาตรสารละลาย (cm3)
× 100 

  

     8.1.4.2  เปอร์มิลส์ หรือส่วนในพนัส่วน (Parts per Thousand ; ppt) ระบุเช่นเดียวกบัหน่วย
เปอร์เซนต ์ เพียงแต่เปล่ียนตวัคูณในสมการทางขวามือเป็น 1,000  นิยมใช ้บอกความเขม้ขน้ของ
ไอโซโทปของธาตุ  และใชก้บัขอ้มูลทางสมุทรศาสตร์  
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                   8.1.4.3 ส่วนในลา้นส่วน (Parts per Million ; ppm)  ความเขม้ขน้ในหน่วยน้ี มีค่าเท่ากบั 

1/10
6
 ถา้เป็นนํ้ายอ่มหมายความถึง ส่วนของปริมาณสารในปริมาณของนํ้าลา้นส่วน ยกตวัอยา่งเช่น จาก

ผลการตรวจวเิคราะห์นํ้าจากหอ้งปฏิบติัการ พบวา่ มีปริมาณทองแดง เท่ากบั 0.5 ppm ยอ่มหมายถึงการ
พบวา่ มีปริมาณทองแดง 0.5 ส่วนในนํ้าลา้นส่วน หรือในนํ้าลา้นส่วนมีปริมาณทองแดงอยู ่0.5ส่วน  

เป็นตน้ หน่วยของนํ้าหนกัทั้งตวัถูกละลาย และสารละลายจะตอ้งเป็นหน่วยเดียวกนั  ในกรณีท่ีใชน้ํ้า
เป็นตวัทาํละลาย สามารถคาํนวณไดจ้าก 

             ppm  =   
นํ้าหนกัตวัถูกละลาย (mg)

ปริมาตรสารละลาย (dm3)
 

 

 หน่วยน้ีนิยมใชก้บัสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่าๆ เช่น ความเขม้ขน้ของจุลธาตุ
อาหารในดิน ความเขม้ขน้ของออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า เป็นตน้  

 หน่วย ppm จะมีความสมัพนัธ์กบัหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร  กล่าวคืออาจกล่าวได้
วา่  ppm. นั้น เท่ากบั มิลลิกรัมต่อลิตร แต่นิยมใชเ้ฉพาะในเร่ืองความเขม้ขน้ของสารประกอบนํ้าเท่านั้น 

ซ่ึงสามารถพสูิจน์ใหเ้ห็นวา่ ppm. เท่ากนักบั มิลลิกรัมต่อลิตร ไดด้งัน้ี 

 ppm. คือ  
1

106
 

 ส่วน มิลลิกรัมต่อลิตร  คือ ปริมาณสารเป็นมิลลิกรัม (mg) ต่อนํ้า 1ลิตร  และ
เน่ืองจากคุณสมบติัของนํ้า ในทางปฏิบติัโดยทัว่ไปแลว้ นํ้ า 1 ลูกบาศกเ์มตรหนกั 1 ตนั หรือ 1,000 

กิโลกรัม (kg) และนํ้า 1 ลบ.ม. เท่ากบั 1,000 ลิตร นัน่หมายความวา่ นํ้า 1 ลิตรหนกั 1 kg  

  จาก มิลลิกรัมต่อลิตร ขา้งตน้ แทนค่า นํ้า 1 ลิตร ดว้ย 1 kg จะได ้ mg/kg และจาก
การแปลงค่า prefix ของหน่วย คือ 1 kg เท่ากบั 10

6
 mg แทนค่าได ้ mg/10

6
 mg เม่ือตดั mg ทั้งเศษและ

ส่วนออก จะได ้1/10
6
 จะเห็นไดว้า่ เฉพาะในกรณีความเขม้ขน้ของสารละลายในนํ้านั้น มิลลิกรัมต่อ

ลิตร  จึงเท่ากบั ppm.  

                   8.1.4.4  ส่วนในพนัลา้นส่วน (Parts per Billion ; ppb)  ระบุหรือคาํนวณในทาํนองเดียวกบั
หน่วย ppm เพียงแต่เปล่ียนตวัเลขท่ีใชคู้ณจาก 10

6
 เป็น 10

9
 ในระบบอเมริกนั หรือ 10

12
 ในระบบองักฤษ 

          การใช้หน่วยจะตอ้งคาํนึงถึงความนิยม หรือใช้เม่ือเป็นท่ียอมรับและ เขา้ใจกนัดี   

อยูแ่ลว้สาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยท่ีนิยมนาํมาใชม้ากท่ีสุดในเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัปริมาณสารท่ี
พบมากท่ีสุดคือหน่วย ppm และหน่วย mg/L เป็นตน้ 

 เคร่ืองมือวดัปริมาณสารนั้นมีหลากหลายชนิดมากข้ึนอยู่กบัว่าตอ้งการวดัปริมาณ
สารใด เช่น ต้องการวดัปริมาณสารอาหารในนํ้ า วดัปริมาณออกซิเจนในอากาศ วดัปริมาณสาร
พนัธุกรรม เป็นตน้ ตอ้งการวดัค่าใดก็ทาํการสร้างเคร่ืองมือให้เหมาะสมกบัการวดัค่านั้นๆ ไม่สามารถ
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นาํไปวดัผลปริมาณสารอ่ืนๆ ได้ ดงันั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทของเคร่ืองมือวดัชนิดน้ี ในปัจจุบนั
นอกจากจะวดัปริมาณสารแล้วยงัมีการวดัปริมาตรและมวลซ่ึงเป็นการวดัเพื่อหาปริมาณของส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัอีกด้วย เคร่ืองมือวดัปริมาณสารท่ีพบเจอและพอจะซ้ือขายโดยทัว่ไปในปัจจุบนัสามารถ
ศึกษาไดจ้ากหวัขอ้ต่อไป 

 

8.2  เคร่ืองมือวดัปริมาณสาร 
        เคร่ืองมือสําหรับวดัปริมาณสารถูกออกแบบสร้างมาเพื่อวดัค่าปริมาณสารตวัใดตวัหน่ึง ตาม
ความตอ้งการวดัค่าการผสมหรือเจือปนอยูข่องสารนั้นๆ ในสารละลาย หรือในอากาศ ดงันั้นเคร่ืองมือ
วดัปริมาณสารน้ีจะมีความหลายหลายมากข้ึนอยู่กบัสารท่ีตอ้งการทราบค่ายกตวัอย่างเคร่ืองมือวดัค่า
ปริมาณสารท่ีพบเจอและซ้ือขายกนัในงานอุตสาหกรรมและงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ไดด้งัต่อไปน้ี 

       8.2.1  เคร่ืองมือวดัปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (Digital Dissolved Oxygen Meter) 

     ในภาพท่ี 8.1 เป็นตวัอย่างเคร่ืองมือวดัปริมาณออกซิเจน ซ่ึงเป็นการวดัปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ้ า (Dissolved Oxygen : DO) มีช่วงการวดัของเคร่ืองมืออยูท่ี่ 0.0 - 19.9 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
ลกัษณะงานท่ีตอ้งใช้เคร่ืองมือน้ี เช่น การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า การตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เกณฑ์คุณภาพของปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ ากาํหนดไวว้่าสัตวน์ํ้ าส่วนใหญ่
ตอ้งการปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ าอย่างน้อย 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อมีชีวิตรอด โดยระดบัท่ี
เหมาะสมและระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ํ้ าจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดและอายุสัตวน์ํ้ านั้น ระดบั
ท่ีเหมาะสมสาํหรับสัตวน์ํ้าทัว่ไปควรมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าเท่ากบั 5 มิลลิกรัมต่อลิตรข้ึนไป  

มาตรฐานของนํ้ าท่ีมีคุณภาพดีโดยทัว่ไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 ppm หรือปริมาณ 0 O2 ละลายอยู่
ปริมาณ 5-8 มิลลิกรัม / ลิตร หรือ 5-8 ppm นํ้าเสียจะมีค่า DO ตํ่ากวา่ 3 ppm ค่า DO มีความสําคญัในการ
บ่งบอกวา่แหล่งนํ้านั้นมีปริมาณออกซิเจนเพยีงพอต่อความตอ้งการของส่ิงมีชีวติหรือไม ่

 

 

ภาพที ่8.1  เคร่ืองมือวดัปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 
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        8.2.2  เคร่ืองวดัมวลสารรวมละลายในนํ้า (TDS Meter) 

     เป็นเคร่ืองมือใช้สําหรับวดัมวลสารต่างๆ ในนํ้ าว่ามีความเข้มข้นระดับใด ใช้สําหรับ
ตรวจสอบสภาพนํ้ า เหมาะกับงานทางการประมง เพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า และงานส่ิงแวดล้อม สําหรับ
มาตรฐานคุณภาพนํ้ าบริโภคกระทรวงสาธารณสุข เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 67 ง (พศ.2553) ไดก้าํหนดไว้
วา่ ค่า TDS ตอ้งไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ถึงจะเป็นนํ้ าท่ีเหมาะสมกบัการบริโภค ตวัอยา่งเคร่ืองวดั
มวลสารรวมละลายในนํ้าแสดงในภาพท่ี 8.2  

 

ภาพที ่8.2  เคร่ืองวดัมวลสารรวมละลายในนํ้า 

(ท่ีมา : http://www.ocean-grown.com/tds.html) 

 

        8.2.3  เคร่ืองวดัคลอรีน (Chlorine Meter) 

      เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการวดัปริมาณสารคลอรีนในนํ้า เหมาะกบังานประเภทการตรวจสอบ
การผลิตนํ้าประปา ปริมาณสารคลอรีนในสระวา่ยนํ้า เป็นตน้ จากภาพตวัอยา่งท่ี 8.3 เคร่ืองมือมีช่วงการ
วดัปริมาณสารคลอรีนในช่วง 0.00 - 10.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) 

 

 

 ภาพที ่8.3  เคร่ืองวดัคลอรีน 
(ท่ีมา : http://nano-machinery.com/catalog/index.php/cPath/29_148) 
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        8.2.4  เคร่ืองวดัแก๊ส  (Gas Leak Detector) 

     ใชใ้นการตรวจสอบหาแก๊สท่ีร่ัวไหล เช่น ใชก้ารตรวจสอบหาปริมาณแก๊สท่ีร่ัวไหลของงาน
อุตสาหกรรม ในจุดท่ีมีการใชแ้ก๊สในการทาํงาน หรือในงานผลิตแก๊ส เพือ่ควบคุมดา้นความปลอดภยั 
หากพบวา่มีแก๊สร่ัวไหลจะไดท้าํการหาช่องโหวข่องระบบการผลิตท่ีแก๊สร่ัวออกมาและทาํการปิดจุดท่ี
แก๊สร่ัวไหลใหเ้รียบร้อย จากตวัอยา่งในภาพท่ี 8.4 เคร่ืองมือจะส่งสญัญาณไฟเม่ือตรวจพบวา่มีแก๊สใน
อากาศ 

  

ภาพที ่8.4  เคร่ืองวดัแก๊ส 
(ท่ีมา : http://www.coleparmer.com/Product) 

 

        8.2.5  เคร่ืองวดัก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด ์ (Carbon Monoxide Meter-Gas Detector) 

     เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับตรวจหาก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์ เป็นก๊าซพิษซ่ึงถ้ามีใน
บรรยากาศร้อยละ 0.35 ทาํให้ถึงตายได้ ตัวอย่าง กรณีผูข้ ับรถรับจ้างนอนหลับในรถ โดยเปิด
เคร่ืองปรับอากาศรถยนตไ์ว ้ทาํใหถึ้งแก่ความตายโดยไม่รู้สึกตวั สาเหตุมาจากก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์
ท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองยนต์ จากตวัอย่างในภาพท่ี 8.5 เป็นการใช้งานในเหมืองท่ีต้องมีการใช้งาน
เคร่ืองจกัรกลในการขุดเจาะ ทาํใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์ข้ึน ตอ้งทาํการตรวจสอบปริมาณก๊าซ
ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภยัของผูท่ี้ทาํงาน จากภาพเคร่ืองมือมีช่วงการวดั 0 0 – 1,000 ppm  

 
ภาพที ่8.5  เคร่ืองวดัก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด ์

(ท่ีมา : http://www.waterindex.com/CarbonM-CO-110-p1.htm) 
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        8.2.6  เคร่ืองวดัก๊าซออกซิเจนในอากาศ  (Oxygen Gas Detector) 

     เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับวดัปริมาณออกซิเจนในอากาศ ใช้ในงานทางส่ิงแวดล้อม เช่น 
ตรวจสอบหาปริมาณออกซิเจนในชุมชน ในสภาพแวดลอ้มท่ีแออดั ว่ามีระดบัออกซิเจนเหมาะสมกบั
การอยู่อาศัยหรือไม่ หรือในสภาวะการทาํงานท่ีเส่ียงต่อการอยู่รอดต้องวดัระดับออกซิเจนอย่าง
สมํ่าเสมอ เช่น ในการขดุเจาะอุโมงค ์หรือเหมือง เป็นตน้ จากภาพท่ี 8.6  เคร่ืองมือมีระดบัยา่นการวดัอยู่
ท่ีการตรวจพบออกซิเจน 0 – 30 % 

 

 
ภาพที ่8.6  เคร่ืองวดัก๊าซออกซิเจนในอากาศ   

 
        8.2.7  เคร่ืองวดัก๊าซคาร์บอนไดออ็กไซด ์(Carbondioxide Meter) 

    เป็นเคร่ืองมือสําหรับวดัค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปะปนในอากาศได ้ใชใ้นงานลกัษณะ
เดียวกบัเคร่ืองวดัก๊าซออกซิเจน คือการตรวจสอบคุณภาพของสภาพอากาศ จากตวัอยา่งในภาพท่ี 8.7    

มีช่วงการวดัอยูใ่นระดบั 0 - 5000 ppm 

 

 
ภาพที ่8.7 เคร่ืองวดัก๊าซคาร์บอนไดออ็กไซด ์
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        8.2.8   เคร่ืองวดัแอมโมเนีย (Ammonia Meter) 

       เป็นเคร่ืองมือใช้ตรวจสอบหาปริมาณแอมโมเนียใช้ในลักษณะงานตรวจหาปริมาณ
แอมโมเนียในนํ้าหรือในอากาศ การหาปริมาณแอมโมเนียในนํ้ าเหมาะกบั ผูท่ี้ตอ้งดูแลสภาพนํ้ าสําหรับ
ปลา เช่น อาชีพเพาะเล้ียงปลา หรือในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้ าต่าง ๆ จากภาพท่ี 8.8 เป็นภาพเคร่ืองมือวดั
แอมโมเนียท่ีวดัค่าจากนํ้า และวดัค่าจากอากาศ 

                                 
                (ก) แบบวดัค่าจากนํ้า                                              (ข) แบบวดัค่าจากอากาศ     
          

ภาพที ่8.8  เคร่ืองมือวดัแอมโมเนีย 

 (ท่ีมา : http://www.waterindex.com/Ammonia-Total-p1.htm) 

 

        8.2.9  เคร่ืองวดัฟอสเฟต  (Phosphate Checker) 

     เคร่ืองมือน้ีใชต้รวจสอบปริมาณสารฟอสเฟตในนํ้ า สารพวกฟอสเฟตเป็นปุ๋ยจากผงซกัฟอก
เม่ือปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ า จะทาํให้พืชนํ้ าเจริญเติบโตรวดเร็ว ทาํให้ขวางทางคมนาคมทางนํ้ าทาํลาย
ทศันียภาพ ทาํใหอ้อกซิเจนละลายนํ้าไม่ได ้ส่ิงมีชีวติขาดออกซิเจนตายได ้และพืชนํ้ าเกิดมากอาจจะตาย 
ยอ่ยสลาย เน่า ทาํให้นํ้ าเสียได ้ดงันั้นลกัษณะของการใชง้านเคร่ืองมือน้ีโดยหลกั ๆ คือเพื่อตรวจสภาพ
นํ้ าของนกัจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางดา้นนํ้ า จากตวัอยา่งในภาพท่ี 8.9 มีช่วงการวดัอยูท่ี่   0.00 -  2.50 

ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 

ภาพที ่8.9 เคร่ืองวดัฟอสเฟต   
(ท่ีมา : http://www.waterindex.com/Phosphate-HI-713-p1.htm) 



174 

 

        8.2.10  เคร่ืองวดัไอโอดีน  (Iodine Checker) 

        ใช้สําหรับตรวจหาปริมาณสารไอโอดีนในนํ้ าหรือนํ้ าด่ืม เคร่ืองมือน้ีถูกใช้งานโดย          
นกัโภชนาการทางอาหาร เคร่ืองมือชนิดน้ีใชง้านคลา้ยเคร่ืองวดัฟอสเฟต คือหยดนํ้ าท่ีตอ้งการตรวจสอบ
ลงในเคร่ืองมือ เคร่ืองมือจะวิเคราะห์ตวัเลขออกมา ดงัภาพท่ี 8.10 ซ่ึงมีช่วงการวดัอยูท่ี่ 0.0 - 12.50 ppm 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 
ภาพที ่8.10 เคร่ืองวดัไอโอดีน  

(ท่ีมา : http://www.waterindex.com/Iodine-HI-718-p1.htm) 

 

        8.2.11  เคร่ืองวดัปริมาณเหล็ก (Iron Checker) 

       เป็นเคร่ืองมือใช้ตรวจสอบหาปริมาณสารเหล็กท่ีละลายในนํ้ า สารเหล็กในนํ้ าเป็นโลหะท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติในหินท่ีเกิดจากลาวา(igneous rock) และในหินทราย งานวิจยัทุกวนัน้ีไม่ได้
กล่าวถึงระดบัของเหล็กในนํ้าท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกาย   แต่หากมีเหล็กในนํ้ าด่ืมเกิน 0.3 ppm  จะทาํให้
เกิดสีและรสท่ีไม่พงึประสงค ์ นอกจากนั้นยงัทาํให้เกิดคราบเกาะตามเส้ือผา้และอ่างลา้งอีกดว้ย  ในท่อ
ส่งนํ้ ามกัจะมีเหล็กละลายอยู่ในนํ้ า  เม่ือสัมผสักับออกซิเจนจะกลายเป็นสารประกอบชนิดใหม่ท่ี
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า(visible)  หรือท่ีเราพบเป็นประจาํในรูปสนิมเหล็ก ดังนั้ นการใช้
เคร่ืองมือน้ีตรวจสอบปริมาณเหล็กท่ีละลายในนํ้ า เพื่อตรวจสอบสภาพนํ้ าของนักจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม จากภาพท่ี 8.11 เป็นเคร่ืองมือวดัค่าเหล็กมีช่วงการวดัอยูท่ี่ 0.00 - 5.50 ppm (มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) 

 

ภาพที ่8.11 เคร่ืองวดัปริมาณเหลก็ 

(ท่ีมา : http://www.waterindex.com/Iron-HI-721-p1.htm) 
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        8.2.12  เคร่ืองวดัก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม ้

       เคร่ืองมือน้ีถูกใชส้าํหรับงานประเภทดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน ดว้ยการวดัก๊าซ
ไอเสียจากการเผาไหม ้จากในท่อหรือปล่องไอเสียมกัถูกใชโ้ดยนกัวิทยาศาสตร์ของโรงงานหรือผูต้รวจ
โรงงานเพื่อประเมินด้านการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม จากภาพท่ี 8.12 เคร่ืองมือน้ีมีย่านการวดัได้
หลากหลาย เช่น % – CO : 0 ถึง 10,000 ppm – COlow : 0 ถึง 500 ppm – NO : 0 ถึง 3000 ppm – 

NOlow : 0 ถึง 300 ppm – NO2 : 0 ถึง 500 ppm – SO2 : 0 ถึง 5000 ppm 

 
ภาพที ่8.12 เคร่ืองวดัค่าก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม ้

(ท่ีมา : http://www.entech.co.th/1543/testo-340-เคร่ืองวดัก๊าซไอเสียแ/) 

 

       8.2.13  เคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในอากาศ 
       เคร่ืองมือชนิดน้ีมีไวใ้ช้สําหรับตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในอากาศเหมาะกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และอุตสาหกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใชใ้นกรณีเกิดเหตุผดิปกติทางสภาพอากาศเช่นเกิดไฟ
ป่ามีหมอกควนั หรือในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตก่อให้เกิดฝุ่ นควนั นกัวิชาการจะใช้
เคร่ืองมือน้ีตรวจสอบปริมาณของฝุ่ นวา่เกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดหรือเกินกวา่ท่ีร่างกายจะสามารถรับ
ไดห้รือไม่จากภาพท่ี 8.13 เคร่ืองมือน้ีมีช่วงการวดัอยูท่ี่  0 ถึง 6,000 µg/m

3
  

 

 
ภาพที ่8.13 เคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในอากาศ 

(ท่ีมา : http://www.entech.co.th/7128/เคร่ืองวดัปริมาณฝุ่ น/) 
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       8.2.14  เคร่ืองวดัความเคม็ (Salinity Refractometer) 

      เป็นเคร่ืองมือวดัความเค็ม ซ่ึงใช้สาํหรับตรวจสอบค่าความเค็มของนํ้ าว่ามีค่าอยู่ในระดบัท่ี
ตอ้งการหรือไม่ ลกัษณะการใชง้าน เช่น การตรวจสอบความเค็มของการผลิตนํ้ าประปา จากภาพท่ี 8.14 

เคร่ืองมือมีช่วงการวดั 2 หน่วยคือ  0 - 28% Sodium Chloride และ  0 - 280 ppt 

 
ภาพที ่8.14 เคร่ืองวดัความเคม็ 

(ท่ีมา : http://www.waterindex.com/Salinity-300054-5-stars-p1.htm) 
 

        8.2.15  เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ (Alcohol Breath Tester) 

       เป็นเคร่ืองมือท่ีมีไวส้ําหรับการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยจะพบเจอบ่อยใน
ด่านตรวจตามถนนต่าง ๆ ท่ีตํารวจจะให้ผู ้ข ับข่ีรถทําการเป่าเคร่ืองตรวจน้ี เพื่อตรวจวดัปริมาณ
แอลกอฮอลจ์ากภาพท่ี 8.15 เคร่ืองมือน้ีมีช่วงการวดัอยูท่ี่ 0.000 – 0.400 %BAC 

 

 
 

ภาพที ่8.15 เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ 
(ท่ีมา :  http://www.waterindex.com/Alcohol-Total-p1.htm/) 
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ตารางที ่8.1  ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดัปริมาณสารและการใชง้าน 
ช่ือเคร่ืองมอืวดัปริมาณสาร การนําไปใช้งาน หน่วยการวดัของ

เคร่ืองมอืตวัอย่าง 
เคร่ืองมือวดัปริมาณออกซิเจนในนํ้ า การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า การตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มของนํ้ า mg/L 

เคร่ืองวดัมวลสารรวมละลายในนํ้า งานทางการประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า และงาน
ส่ิงแวดลอ้ม 

ppm (mg/L) 

เคร่ืองวดัคลอรีน ตรวจสอบการผลิตนํ้ าประปา ปริมาณสารคลอรีนใน
สระวา่ยนํ้ า 

mg/L 

เคร่ืองวดัแก๊ส   จุดท่ีมีการใชแ้ก๊สในการทาํงาน หรือในงานผลิตแก๊ส 
เพ่ือควบคุมดา้นความปลอดภยั 

gr/yr 

เคร่ืองวดัก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด ์  งานท่ีตอ้งตรวจสอบปริมาณก๊าซเพ่ือความปลอดภยั
ของผูท่ี้ทาํงานในสภาพอากาศปิด 

ppm 

เคร่ืองวดัก๊าซออกซิเจนในอากาศ   งานตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการอยูอ่าศยั % 

เคร่ืองวดัก๊าซคาร์บอนไดออ็กไซด ์ งานตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการอยูอ่าศยั ppm 

เคร่ืองวดัแอมโมเนีย การเพาะเล้ียงปลา หรือในพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า mg/L 

เคร่ืองวดัฟอสเฟต   การตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มของนํ้ า ppm 

เคร่ืองวดัไอโอดีน   งานทางดา้นโภชนาการอาหาร ppm 

เคร่ืองวดัค่าเหลก็ การตรวจดา้นส่ิงแวดลอ้มของนํ้ า ppm 

เคร่ืองวดัก๊าซไอเสียและ
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้

ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงานจากในท่อหรือ
ปล่องไอเสีย 

หลายหน่วย 

เคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในอากาศ งานส่ิงแวดลอ้มและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี
กระบวนการผลิตก่อใหเ้กิดฝุ่ นควนั 

µg/m
3
 

เคร่ืองวดัความเคม็ การตรวจสอบความเคม็ของการผลิตนํ้ าประปา 
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

ppt 

เคร่ืองวดัแอลกอฮอล ์ ใชใ้นงานตรวจปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด จากลม
หายใจ 

% BAC 

 
8.3  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการวัดปริมาณสาร 
 การใชเ้คร่ืองมือวดัค่าปริมาณสารอาจมีความผดิพลาดจากสาเหตุต่อไปน้ี 

          1)  ค่าความคลาดเคล่ือนจากเคร่ืองมือวดั (% Error) และจากผูใ้ชง้าน 

          2)  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากการใชง้านในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมกบัเคร่ืองมือ 

          3)  ความคลาดเคล่ือนจากกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองมือวดัอ่อนกาํลงั เช่น ถ่าน หรือแบตเตอร่ีหมด 

          4)  ความผดิพลาดจากการใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีไม่เหมาะสมกบัช่วงของปริมาณสารท่ีจะทาํการวดั 

          5)  ความผดิพลาดจากช้ินส่วนอุปกรณ์ภายในเคร่ืองมือวดั เสียหาย จึงทาํใหไ้ดค่้าผดิเพี้ยน 
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8.4  ข้อปฏิบัติในการใช้เคร่ืองมือวดัปริมาณสาร 
 เคร่ืองมือวดัปริมาณสารเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความไวต่อส่ิงแวดลอ้มขณะวดัดงันั้นควรปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

          1)  เน่ืองจากเคร่ืองมือวดัปริมาณสารต่างๆ มีความไวต่อส่ิงท่ีสมัผสัมาก ดงันั้นควรเก็บแยก 

                     จากเคร่ืองมืออ่ืนๆ และเก็บในสภาพแวดลอ้มปิด ไม่ถูกแดด ถูกฝน เป็นตน้ 

          2)  ควรอ่านคู่มือระบุการใชง้านและช่วงของการวดั และใชง้านตามคู่มืออยา่งเคร่งคดั 

          3)  ควรใชเ้คร่ืองมือดว้ยความระมดัระวงั มิใหก้ระทบกระเทือน หรือมีการกระแทกเคร่ืองมือ 

          4)  เคร่ืองมือท่ีใชขี้ดระยะบอกปริมาณ ตอ้งใหส้ายตาอยูร่ะดบัเดียวกบัขีดระยะ 

                     จากปริมาณสารก่อนจึงอ่านค่า 

          5)  ควรใชง้านโดยผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อเคร่ืองมือ 

 

8.5  บทสรุป 
 หน่วยการวดัตามหน่วยมาตรฐานในระบบ SI ปริมาณสารมีหน่วยวดัเป็น โมล  (mole) ไม่มี
เคร่ืองมือใดๆ ท่ีวดัค่าออกมาแล้วระบุเป็นหน่วยโมล ซ่ึงต่างจากหน่วยมาตรฐานในระบบ SI อ่ืนๆ 

ส่วนมาก ท่ีมีเคร่ืองมือวดัผลท่ีไดอ้อกมาระบุค่าเป็นหน่วยฐาน SI โดยตรง ในทางปฏิบติัสาร 1 โมล คือ
การใชม้วลของสารเท่ากบันํ้ าหนกัอะตอม 3ของสารนั้น เป็นหน่วยกรัม ดงันั้นเคร่ืองมือวดัปริมาณสาร
ส่วนมากจะระบุหน่วยเป็น กรัม มิลลิกรัม เปรียบเทียบกบัปริมาณของสารทั้งหมดท่ีนาํมาวดั เช่น 0.5 

มิลลิกรัมต่อลิตร (ml/L) เป็นตน้ 

 เคร่ืองมือวดัปริมาณสารถูกสร้างมาเพื่อใช้สําหรับการวดัค่าใดค่าหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถทาํ
การวดัปริมาณสารหลายชนิดไดพ้ร้อมๆ กนั ดงันั้นจึงไม่มีการแบ่งประเภทของเคร่ืองมือวดัปริมาณสาร 

ตอ้งการทราบค่าปริมาณสารใดตอ้งใชเ้คร่ืองมือสาํหรับวดัปริมาณสารนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น 

  

8.6  คาํถามท้ายบท 
 1)  ในหน่วยฐานระบบ SI ปริมาณสารมีหน่วยการวดัคืออะไร และมีสญัลกัษณ์เป็นอยา่งไร มี
เคร่ืองมือท่ีสร้างตามคาํนิยามหรือไม่อยา่งไร ใหอ้ธิบายพอสงัเขป 

 2)  ใหอ้ธิบายการวดัปริมาณสาร 1 โมล วา่วดัอยา่งไร 

                3)  เหตุใดความเขม้ขน้ของสารละลายในนํ้า มิลลิกรัมต่อลิตรจึงเท่ากบั ppm.  

 4)  นอกจากงานทางดา้นวยิาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มแลว้ เคร่ืองมือวดัปริมาณสารสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนๆ ไดอี้กหรือไม่อยา่งไรบา้ง 

 5)  ใหย้กตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองมือวดัปริมาณสารในงานอุตสาหกรรม 
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หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัความเข้มของการส่องสว่าง 

 
 การวดัความเขม้ของการส่องสว่างในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่วดัเพื่อหามาตรฐานความ
สวา่งในท่ีทาํงาน วา่เหมาะสมกบัการทาํงานของคนตามตาํแหน่งงานนั้นหรือไม่ ดงันั้นเน้ือหาในบทน้ี
จึงประกอบไปดว้ยหวัขอ้จาํนวน 5 เร่ืองคือ  หน่วยการวดัความเขม้ของการส่องสวา่ง  มาตรฐานความ
เข้มของแสงสว่างในประเทศไทย  เคร่ืองมือวดัความเข้มของการส่องสว่าง  ความผิดพลาดและค่า
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวดัความเขม้ของการส่องสวา่ง  ขอ้ปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือวดัความเขม้
ของการส่องสวา่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

9.1  หน่วยการวดัความเข้มของการส่องสว่าง 
 ความเขม้ของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) เป็นหน่วยฐานของการวดัในระบบ SI มี

หน่วยการวดัตามระบบสากลเป็นแคนเดลา (Candela, cd) ซ่ึงมีนิยามวา่ แคนเดลา คือความเขม้ของการ
ส่องสว่างในทิศทางกาํหนดหน่ึงของแหล่งกาํเนิดแสงซ่ึงแผ่รังสีเดียวท่ีความถ่ี 540x10

12
 เฮริทซ์ ดว้ย

ความเขม้ของการแผ่รังสีขนาด 1/683 วตัต์ต่อสเตอร์เรเดียนในทิศทางเดียวกนั ในปัจจุบนัเคร่ืองมือ
สาํหรับวดัค่าความเขม้ของการส่องสวา่ง หน่วยท่ีนิยมใชคื้อ ลกัซ์ ซ่ึงเป็นหน่วยของการวดัความสวา่งใน
ระบบของหน่วยอนุพนัธ์ และมีหน่วยเทียบเท่าท่ีเรียกว่าลูเมนซ่ึงเป็นมาตรการวดัท่ีมีขนาดเล็ก           
การเปรียบหน่วย ลกัซ์  แคนเดลา และ ลูเมน เปรียบไดด้งัต่อไปน้ี 

 1 ฟุต-แคนเดิล = 1 ลูเมนต่อตารางฟุต 

 1 ลกัซ์ = 1 ลูเมนต่อตารางเมตร 

 1 ฟุต-แคนเดิล = 10.76 ลกัซ์ 

 1 ลูเมน = 0.0016 วตัต ์

 1 แคนเดลา = 12.57 ลูเมน 

 

9.2  มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยมาตรฐานเร่ืองหน่วยการวดัค่าการส่องสว่างน้ีไม่ไดถู้กกาํหนดไวแ้ต่อยา่งใด 
ดงันั้นในปัจจุบนัหน่วยของการวดัค่าการส่องสวา่งในไทยจึงอา้งอิงจากหน่วยการวดัในระบบหน่วยฐาน 
SI ท่ีเป็นหน่วยการวดัมาตรฐานนานาชาติท่ีเขา้ใจตรงกนัและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  

 ในประเทศไทยไดก้าํหนดกฎกระทรวงเก่ียวกบัมาตรฐานท่ีระบุความเขม้ของแสงสว่างไว้
สาํหรับตาํแหน่งต่างๆ ในการทาํงาน โดยมีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อนัเป็นกฎหมาย
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ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา  31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํ 
ไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้0 
โดยมีเน้ือหาและมาตรฐานความเขม้ของการส่องสวา่งตามกฎกระทรวงดงัน้ี 

 กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง 

 นายจา้งตอ้งจดัใหส้ถานประกอบกิจการมีความเขม้ของแสงสวา่ง ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 1 (9.1) ทา้ยกฎกระทรวงน้ี สาํหรับบริเวณพื้นท่ี
ทัว่ไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ทางเดิน หอ้งนํ้า หอ้งพกั 

 (2) ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 2 (9.2) ทา้ยกฎกระทรวงน้ี สาํหรับบริเวณพื้นท่ี
ใชป้ระโยชน์ในกระบวนการผลิตท่ีลูกจา้งทาํงาน 

 (3) ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 3 (9.3) ทา้ยกฎกระทรวงน้ี สาํหรับบริเวณท่ี
ลูกจา้งตอ้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดหรือตอ้งใชส้ายตาอยูก่บัท่ีในการทาํงาน 

 (4) ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานเทียบเคียงท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 4 (9.4)  ทา้ยกฎกระทรวงน้ีสาํหรับ
บริเวณท่ีลูกจา้งตอ้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดหรือตอ้งใชส้ายตาอยูก่บัท่ีในการทาํงาน ในกรณี
ท่ีความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งทาํงานมิไดก้าํหนดมาตรฐานไวใ้นตารางท่ี 3 (9.3) 

 (5) ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 5 (9.5) ทา้ยกฎกระทรวงน้ี สาํหรับบริเวณ  

รอบๆ สถานท่ีลูกจา้งตอ้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุด 

ตารางที ่9.1  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพื้นท่ีทัว่ไป 

 ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 
แสงสว่าง (ลกัซ์) 

บริเวณพื้นท่ีทัว่ไปของอาคาร  ทางเขา้ 

- ทางเขา้ห้องโถง หรือหอ้งพกัรอ 

- บริเวณโตะ๊ประชาสัมพนัธ์ หรือโตะ๊ติดต่อลูกคา้ 

- ประตูทางเขา้ใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 

- ป้อมยาม 

- จุดขนถ่ายสินคา้ 

พื้นท่ีสัญจร 

- ทางเดินในพื้นท่ีสญัจรเบาบาง 

- ทางเดินในพื้นท่ีสญัจรหนาแน่น 

- บนัได 

   

200 

400 

50 

100 

100 

  

20 

50 

50 
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ตารางที ่9.1  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพื้นท่ีทัว่ไป (ต่อ) 
 ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
บริเวณพื้นท่ีทัว่ไปของอาคาร 

(ต่อ) 
  

หอ้งฝึกอบรมและหอ้งบรรยาย 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

อาคารสถานีขนส่ง(ท่าอากาศยาน ท่ารถ  
และสถานีรถไฟ) 
- หอ้งจองตัว๋หรือห้องขายตัว๋ 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 

- บริเวณทัว่ไป 

หอ้งประชุม 

งานธุรการ 

- หอ้งถ่ายเอกสาร 

- หอ้งนิรภยั 

โรงอาหาร 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

- บริเวณโตะ๊เก็บเงิน 

โรงซกัรีด 

- บริเวณหอ้งอบหรือหอ้งทาํใหแ้หง้ 

หอ้งครัว 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

- บริเวณท่ีปรุงอาหารและท่ีทาํความสะอาด 

  

 

 300 

  

 

400 

  

400 

300 

  

300 

100 

  

200 

300 

  

100 

  

200 

300 
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ตารางที ่9.2  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณการผลิต 

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 
แสงสว่าง (ลกัซ์) 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

  

โรงงานนํ้าตาล 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

โรงนํ้าแขง็ 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

  

  

200 

  

200 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

อาคารหมอ้นํ้า 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

หอ้งควบคุมและหอ้งสวติช์ 
- พื้นท่ีทัว่ไป 

หอ้งปฏิบติัการทดลองและห้องทดสอบ 

- พื้นท่ีทัว่ไป 

โรงภาพยนตร์ 

- หอ้งจองตัว๋หรือห้องขายตัว๋ 

- หอ้งฉายภาพยนตร์ 

  

  

50 

  

50 

  

200 

  

400 

  

400 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

  

โรงงานทาํขนมปัง 

- บริเวณกระบวนการผลิตทัว่ไป 

- บริเวณหอ้งผสมและหอ้งอบขนมปัง 

  

  

200 

300 

อุตสาหกรรมกระดาษและ
ส่ิงพมิพ ์

  

โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ 

- หอ้งเคร่ืองจกัร 

- หอ้งรีดกระดาษ 

- โรงเตรียมวตัถุดิบและบริเวณกระบวนการตดั
แต่งการทาํให้เรียบร้อย 

  

  

400 

400 

400 

  

 



183 

 

 ตารางที ่9.2  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณการผลิต (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมกระดาษและ
ส่ิงพมิพ ์(ต่อ) 

  

โรงพิมพ ์

หอ้งแท่นพิมพ ์

- บริเวณกระบวนการผลิตทัว่ไป 

- บริเวณการตรวจสอบ 

  

  

  

400 

600 

อุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์ม ้   

งานไมว้สัดุแผน่ตกแต่งผวิ 

- บริเวณกระบวนการผลิตทัว่ไป 

  

  

200 

อุตสาหกรรมเคมี   

โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธ์ิ 

- บริเวณท่ีเก็บวตัถุดิบ 

- บริเวณหอ้งทดสอบและหอ้งทดลอง 

- บริเวณกระบวนการผลิตสารเคมีบริสุทธ์ิ 

โรงงานผลิตสบู่ 
- บริเวณกระบวนการตม้หรือการตดัสบู่เป็นช้ิน 

  

  

300 

400 

300 

  

200 

อุตสาหกรรมพลาสติกและ
ยาง 

  

โรงงานผลิตเคร่ืองหนงั 

- บริเวณกระบวนการตม้ 

โรงงานผลิตยาง 

- บริเวณท่ีเก็บสินคา้และท่ีเตรียมโครงสร้าง 

  

  

200 

  

300 

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ   

โรงประกอบเคร่ืองบินและซ่อมเคร่ืองบิน 

- บริเวณคลงัเก็บช้ินส่วนเตรียมผลิต 

- บริเวณกระบวนการซ่อมและบาํรุงรักษา 

  

  

600 

400 
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ตารางที ่9.2  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณการผลิต (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมผลิตโลหะ 

(ต่อ) 
  

โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกาและเคร่ืองประดบั 

- บริเวณกระบวนการผลิตทัว่ไป 

- บริเวณกระบวนการผลิตละเอียด 

- บริเวณกระบวนการผลิตละเอียดมาก 

 

  

600 

800 

2,400 

อุตสาหกรรมเหลก็   

โรงงานผลิตเหล็ก(เหล็กเส้น เหลก็แผน่ และลวด) 
- บริเวณบ่อชุบและเตาอบ 

- บริเวณกระบวนการนาํเหลก็เขา้อบ 

- บริเวณกระบวนการรีดหนกั รีดหยาบ หรือการ
เฉือนหยาบ 

- บริเวณการรีดเยน็ รีดร้อน และดึงลวดดว้ย
เคร่ืองจกัรอตัโนมติั หรือการเฉือนละเอียด 

- บริเวณกระบวนการผลิตทัว่ไปในแผนกหลอม
และรีด 

- บริเวณกระบวนการทาํแผน่เหลก็ การเคลือบ
สังกะสีและดีบุก 

- บริเวณหอ้งมอเตอร์ 

โรงงานผลิตเหล็กก่อสร้าง 

- บริเวณกระบวนการผลิตทัว่ไป 

  

  

100 

200 

200 

 

300 

  

100 

 

200 

  

600 

  

200 

อุตสาหกรรมเหมือง   

กระบวนการบนพื้นดิน 

- บริเวณกระบวนการเตรียมวตัถุดิบ 

- บริเวณการทาํงานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองเป่า หรือ
พดัลม 

- บริเวณกระบวนการลา้งแร่ 

- หอ้งหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน (Rescue room) 

- บริเวณกระบวนการซ่อม 

  

  

200 

200 

 

100 

200 

200  



185 

 

ตารางที ่9.2  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณการผลิต (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมเหมือง   

กระบวนการทาํงานใตพ้ื้นดิน 

- ทางเขา้ - ออก 

- หอ้งเคร่ืองจกัรใตดิ้น 

- บริเวณสายพานลาํเลียง 

- บริเวณทางแยก 

- สาํนกังานใตดิ้น 

 

  

20 

20 

20 

20 

100 

อุตสาหกรรมอโลหะ   

โรงโม่หิน 

- บริเวณอุโมงคแ์ละสายพานลาํเลียง ปล่องทางข้ึน
ลงรางเทหิน 

- บริเวณหอ้งบดหิน 

- บริเวณกระบวนการคดัแยก 

โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเซรามิก 

- บริเวณกระบวนการบด การคดัแยก และหอ้งเผา 

- บริเวณกระบวนการป๊ัมข้ึนรูป การอดั การทาํ
ความสะอาดและการแต่ง 

โรงหล่อโดยใชแ้ม่พิมพท์ราย 

- บริเวณกระบวนการเตรียมทราย และการทาํ
ความสะอาด 

โรงงานแกว้ 

- บริเวณห้องผสมและเตาเผา 

  

  

200 

  

200 

200 

  

200 

300 

  

  

200 

  

 

200 

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

- บริเวณท่ีตั้งหมอ้นํ้า กงัหนั และเคร่ืองสูบนํ้า 

- บริเวณพื้นท่ีรอบ ๆ หวัเผาและเคร่ืองเป่าเขม่า 

- บริเวณกระบวนการอ่ืน ๆ 

 

  

  

200 

200 

200 
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ตารางที ่9.2  มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณการผลิต (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   

อาคารหมอ้นํ้า 

- บริเวณการขนถ่ายถ่านหิน 

- บริเวณพื้นท่ีหนา้หมอ้นํ้า 

สถานีบริการนํ้ามนั 

- บริเวณหวัจ่ายนํ้ามนั 

- บริเวณบริการทัว่ไป (บ่อตรวจช่วงล่าง ลา้งรถ 
จารบี) 

สถานีดบัเพลิง 

- หอ้งอุปกรณ์ หอ้งเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

หอ้งควบคุมและหอ้งสวติช์ 
- บริเวณแผงควบคุมและแผงสวติช์ 
- บริเวณดา้นหลงัแผงควบคุมและแผงสวติช ์

หอ้งบรรจุหีบห่อ 

- บริเวณการบรรจุหีบห่อ ทาํเคร่ืองหมายและจดัส่ง 

- บริเวณโตะ๊ตรวจนบั 

  

  

50 

200 

  

200 

200 

 

  

200 

  

400 

200 

  

200 

200 

 

ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน 

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 
แสงสว่าง (ลกัซ์) 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

โรงโม่แป้ง 

- การทาํความสะอาด การโม่ หรือการบด 

- การอบ 

- การคดัเกรดแป้ง 

โรงงานนํ้าตาล 

- การคดัเกรดนํ้าตาล 

 

  

200 

300 

400 

  

600 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ต่อ) 

โรงงานขนมปัง 

- งานผสมและตกแต่ง 

- การตกแต่งและการเคลือบนํ้าตาล 

โรงงานอาหารกระป๋อง 

- งานตรวจสอบอาหาร 

- กระบวนการเตรียมอาหาร(การทาํความสะอาด 
การตม้ ฯลฯ) 

- กระบวนการตม้กลัน่ 

- กระบวนการติดฉลากดว้ยความเร็วสูง 

โรงงานทาํเน้ือสตัว ์

- การลอกหนงั 

- การถอดกระดูก การทาํความสะอาด การบด หรือ
การตดั 

- การบรรจุหีบห่อและกระป๋อง 

- การตรวจสอบ 

โรงงานนํ้าแขง็ 

- งานเล่ือยนํ้าแขง็ 

โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม 

- กระบวนการตม้และบรรจุ 

โรงงานรีดนม 

- การบรรจุขวด 

โรงงานผลิตช็อกโกแลตหรือลูกกวาด 

- การผสม การกวน หรือการตม้ 

- การปอกเปลือก การกรองร่อน หรือการสกดัแยก
ไขมนั การบด การกลัน่ การทาํความสะอาดถัว่ 
การโม่บด หรือการทาํครีม 

- การตกแต่งดว้ยมือ 

  

300 

400 

  

600 

400 

 

200 

400 

  

200 

400 

 

400 

600 

  

300 

  

300 

  

600 

  

200 

300 

  

  

400 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมส่ิงทอส่ิงถกั   

โรงงานทอผา้ไหมและผา้ใยสังเคราะห์ 

- การกรอดา้ย การยอ้ม หรือการต่อเส้นดา้ย 

- การทอและการตกแต่งสาํเร็จ 

- การสืบดา้ยเส้นยนื(เส้นดา้ยตามยาวในเคร่ืองทอผา้) 
- การร้อยตะกร้อ 

โรงงานทอผา้ปอกระเจา 

- การทอ การป่ันเคร่ืองแจก็การ์ด หรือการกรอ 

- การรีดเส้นดา้ย 

โรงงานทอผา้ฝ้ายและผา้ลินิน 

- การทอผา้สีเขม้ ทอละเอียด 

- การทอผา้สีอ่อน ทอละเอียด 

- การทอผา้ดิบ 

- การสืบดา้ย การแต่ง หรือการบรรจุ 

- การลงดา้ยคู่ 
- การกรอดา้ย การยอ้ม การทาํเกลียวเส้นใย การรีดปุย 

หรือการป่ัน 

- การอดัเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย 

- การร้อยตะกร้อ 

- การตรวจสอบดว้ยมือ 

- การตรวจสอบดว้ยความเร็ว 

โรงงานยอ้มผา้ 

- การรับผา้ หรือการตรวจตาํหนิผา้ดิบ 

- กระบวนการชนิดเปียก 

- กระบวนการชนิดแหง้ 

- การจบัคู่สี (การเทียบสี) 
- การตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

  

 

400 

800 

400 

800 

  

200 

200 

  

800 

400 

300 

300 

300 

200 

  

200 

800 

800 

1,200 

  

800 

200 

300 

1,200 

1,600 

  



189 

 

ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมส่ิงทอส่ิงถกั 

(ต่อ) 
  

โรงงานยอ้มผา้ 

- การรับผา้ หรือการตรวจตาํหนิผา้ดิบ 

- กระบวนการชนิดเปียก 

- กระบวนการชนิดแหง้ 

- การจบัคู่สี (การเทียบสี) 
- การตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ 

- งานรีด หรืองานบาํรุงรักษาผา้ 

- งานคดัแยก ตดั หรือเยบ็ ผลิตภณัฑสี์อ่อน 

- งานคดัแยก ตดั หรือเยบ็ ผลิตภณัฑสี์ปานกลาง 

- งานคดัแยก ตดั หรือเยบ็ ผลิตภณัฑสี์เขม้ 

- การตรวจสอบ หรือการตดัเยบ็ดว้ยมือ 

โรงงานผลิตถุงเทา้ ชุดชั้นในและเส้ือผา้ไหมพรม 

- เคร่ืองถกักลม 

- เคร่ืองเยบ็ตะเขบ็หรือเยบ็ริม 

- การประกอบ 

- การซ่อมแซมผลิตภณัฑสี์อ่อน 

- การซ่อมแซมผลิตภณัฑสี์เขม้ 

- การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภณัฑสี์อ่อนดว้ยมือ 

- การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภณัฑสี์เขม้ดว้ยมือ 

โรงงานผลิตหมวก 

- การถกั การทาํความสะอาด การข้ึนรูป การวดัขนาด 
การทาํปีกหมวก หรือการตกแต่งสาํเร็จ 

- การยอ้มสี 

- การเยบ็ผลิตภณัฑสี์อ่อน - ปานกลาง 

- การเยบ็ผลิตภณัฑสี์เขม้ 

- การตรวจสอบ 

 

  

800 

200 

300 

1,200 

1,600 

  

400 

400 

600 

800 

1,200 

  

400 

600 

600 

1,600 

2,400 

1,200 

1,600 

  

200 

  

300 

600 

800 

1,200 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมส่ิงทอส่ิงถกั 

(ต่อ) 
  

โรงงานผลิตพรม 

- การกรอดา้ย หรือการเตรียมดา้ยเส้นยนื 

- การออกแบบ การตดัแบบกระดาษ การยดึแบบ การ
ตดั หรือการเยบ็ริม 

- การถกั การปะซ่อม และการตรวจสอบ 

โรงซกัรีดและซกัแหง้ 

- การซกั อบ 

- งานรับ - ส่ง และทาํความสะอาด 

- งานรีดและพบั 

- งานคดัแยก และตรวจสอบ 

- งานปะซ่อม 

 

  

300 

400 

  

600 

  

200 

300 

400 

400 

600 

อุตสาหกรรมกระดาษ
และส่ิงพมิพ ์

  

งานแกะสลกัและแกะแม่พิมพ ์

- การแกะสลกัหิน และเคร่ืองจกัร 

- การแกะสลกัดว้ยมือ หรือการแกะแม่พิมพล์ะเอียด 

งานไมท้ัว่ไป 

- งานเล่ือย 

- การวดัขนาด ออกแบบ หรือขดักระดาษทรายหยาบ 
การติดกาว การใชเ้คร่ืองจกัรและโตะ๊ทาํงานปาน
กลาง 

- การตกแต่ง การขดักระดาษทรายละเอียด การใช้
เคร่ืองจกัรและโตะ๊ทาํงานละเอียด การดาดพื้นหนา้
โตะ๊ เกา้อ้ีและอ่ืนๆ 

งานไมว้สัดุแผน่ตกแต่งผวิ 

- การตรวจสอบผลิตภณัฑ์ 
 

  

  

600 

1,200 

  

200 

300 

  

 

400 

  

 

  

400 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมกระดาษ
และส่ิงพมิพ ์(ต่อ) 

  

โรงงานทาํเฟอร์นิเจอร์ไม ้

งานเคร่ืองจกัรและการประกอบไม ้

- งานเล่ือยและตดัไมแ้บบหยาบ 

- งานท่ีใชเ้คร่ืองจกัร งานขดักระดาษทราย และการ
ประกอบ 

งานฝีมือละเอียด 

- งานคดัแยกและเตรียมไมล้ายบางๆ หรือพลาสติก
สาํหรับดาดพื้นหนา้โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ 

- การดาดพื้นหนา้โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ 

- การเขา้รูป และตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

การทาํเบาะบุนวม 

- ขั้นตอนการตรวจสอบวตัถุดิบ 

- การใส่วตัถุดิบและคลุม 

- การทาํปลอกสวมโตะ๊ หรือเกา้อ้ี 

- การตดัและเยบ็ 

การทาํฟูกและท่ีนอน 

- การประกอบ 

- การติดขอบ 

งานท่ีเก่ียวกบังานสี ใชม้าตรฐานงานทาสีและพน่สีใน
อุตสาหกรรมเคมี 

งานท่ีเก่ียวกบังานไม ้ใชม้าตรฐานงานไมท้ัว่ไป 

  

 

  

200 

400 

 

  

800 

  

400 

400 

  

1,200 

400 

600 

600 

  

400 

600 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมเคมี โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธ์ิ 

การผลิตยา 

- การบด กวนผสม ทาํใหแ้หง้ การอดัเมด็ ฆ่าเช้ือ การ
เตรียมและเติมสารละลาย 

- การติดฉลาก บรรจุและทาํหีบห่อ การตรวจสอบ 
และการผลิตสารเคมีบริสุทธ์ิ 

- การแต่งเคมีบริสุทธ์ิขั้นสุดทา้ย 

โรงงานผลิตสารเคมี 

- กระบวนการตม้ ทาํใหแ้หง้ การกรอง การทาํใหต้ก
ผลึก การฟอกสี และการสกดั 

- เคร่ืองมือวดั เกจ วาลว์ ฯลฯ 

งานทาสีและพน่สี 

- การจุ่ม การอบ และการพน่สีรองพื้น 

- การขดัถู การพน่สี ทาสี และการตกแต่งงานปกติ 

- การพน่สี ทาสี และการตกแต่งงานละเอียด 

- การพน่สี ทาสี หรือการตกแต่งงานละเอียดมากเป็น
พเิศษ เช่น ตวัถงัรถยนต ์หีบเปียโน ฯลฯ 

โรงงานผลิตสี 

- เคร่ืองจกัรอตัโนมติัทัว่ไป 

- การผสมสีกลุ่มพิเศษ 

- การเปรียบเทียบสี 

โรงงานผลิตสบู่ 
- การห่อ การบรรจุ และการประทบัตรา 

โรงงานยาสูบ 

- การทาํใหแ้หง้ และงานทัว่ไป 

- การทาํเป็นช้ิน 

- การคดัเลือกและการแบ่งเกรด 

  

  

400 

  

400 

  

400 

  

200 

  

100 

  

200 

400 

600 

800 

  

  

200 

600 

800 

  

300 

  

200 

400 

600 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมพลาสติก
และยาง 

  

โรงงานพลาสติก 

- กระบวนการรีด 

- กระบวนการอดั ฉีด และการเป่าแม่พมิพก์ารข้ึน
โครงแผน่ 

- การข้ึนรูป 

- การตกแต่งทาํใหเ้รียบและการขดัเงา 

- การติดประสาน 

- การเปรียบเทียบสี และการประกอบ 

- การตรวจสอบ 

งานท่ีเก่ียวกบังานผลิตวตัถุดิบพลาสติก ใชม้าตรฐาน 

โรงงานผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเคมี 

โรงงานผลิตเคร่ืองหนงั 

- การทาํความสะอาด หรือการฟอก 

- การตดั หรือการขดู 

- การตกแต่ง 

- การอดับดและมว้นหนงัสีอ่อน 

- การอดับดและมว้นหนงัสีเขม้ 

- การติดการเยบ็หนงัสีอ่อน 

- การติดการเยบ็หนงัสีเขม้ 

- การคดัเกรดและการเปรียบเทียบสีหนงัสีอ่อน 

- การคดัเกรดและการเปรียบเทียบสีหนงัสีเขม้ 

โรงงานผลิตยาง 

- การทาํยางรถยนตแ์ละยางใน 

- การตรวจสอบ และแกไ้ข 

 

  

  

400 

300 

 

300 

400 

300 

800 

600 

  

  

  

200 

200 

300 

300 

600 

400 

800 

600 

1,200 

  

300 

600 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรม
พลาสติกและยาง (ต่อ) 

  

โรงงานผลิตรองเทา้ 

- การคดัเลือกและการแบ่งเกรด 

- การเตรียมส่วนประกอบ 

- การคดั การตดั หรือการเยบ็ช้ินส่วนประกอบ 

- การเตรียมพื้น การใส่แบบไมแ้ละทาํพื้น หรือการ
ตกแต่งสาํเร็จ 

 

  

1,200 

800 

1,200 

800 

  

อุตสาหกรรมผลิต
โลหะ 

  

โรงประกอบเคร่ืองจกัร 

งานหยาบ 

- การประกอบเคร่ืองจกัรกลหนกั โครงและช้ินส่วน
ขนาดใหญ่ 

งานปานกลาง 

- งานประกอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรยนตแ์ละงานตวัถงั
รถยนต ์

งานละเอียด 

- งานประกอบช้ินส่วนเลก็ๆ วทิย ุอุปกรณ์โทรศพัท ์หรือ
ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์

งานละเอียดพิเศษ 

- งานประกอบช้ินส่วนขนาดเล็กมากๆ หรือการทาํ
เคร่ืองมือวดั 

เคร่ืองจกัรกลท่ีเท่ียงตรง 

โรงประกอบเคร่ืองบินและโรงซ่อม 

- การเจาะ การเยบ็หมุด ขนันอต การจดัวางแผน่
อลูมิเนียม และการทาํผนงั การทาํปีก การทาํกระบงัรับ
ลม การเช่ือม การประกอบยอ่ย การประกอบขั้นสุดทา้ย 
หรือการตรวจสอบ 

- งานทดสอบเคร่ืองยนต ์

  

  

  

200 

 

  

400 

 

  

800 

  

  

1,600 

  

  

 

400 

  

  

 

600 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมผลิต
โลหะ (ต่อ) 

  

โรงกลึง เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเคร่ือง 

- งานท่ีใชโ้ตะ๊ทาํงานและเคร่ืองจกัรแบบหยาบ การนบั 
หรือการตรวจสอบช้ินส่วนอะไหล่ในคลงัเก็บ 

(โดยทัว่ไปขนาดใหญ่กวา่ 750 ไมโครเมตร) 
- งานท่ีใชโ้ตะ๊ทาํงานและเคร่ืองจกัรแบบปานกลาง งาน
เคร่ืองจกัรกลอตัโนมติัตามปกติ การเจียรแบบหยาบ 
หรือการขดัและขดัเงาปานกลาง 

(โดยทัว่ไปขนาดใหญ่กวา่ 125 ไมโครเมตร) 
- งานท่ีใชโ้ตะ๊ทาํงานและเคร่ืองจกัรแบบละเอียด งาน
เจียรปานกลาง หรือการขดัและขดัเงาละเอียด 

(โดยทัว่ไปขนาดใหญ่กวา่ 25 ไมโครเมตร) 
- งานท่ีใชโ้ตะ๊ทาํงานและเคร่ืองจกัรแบบละเอียดพเิศษ 
งานเจียรละเอียด หรืองานทาํเคร่ืองมือและแกะแม่พิมพ์
(โดยทัว่ไปขนาดเล็กกวา่ 25 ไมโครเมตร) 

งานเช่ือมและบดักรี 

- การเช่ือมดว้ยก๊าซ ไฟฟ้า หรือทองเหลือง 200 

- การเช่ือมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง และบดักรีธรรมดาทัว่ไป 

- การเช่ือมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง และบดักรีขนาดเล็ก 

- การเช่ือมไฟฟ้าเฉพาะแห่ง และบดักรีขนาดเล็กมาก เช่น 
หลอดวทิย ุฯลฯ 

โรงงานผลิตยานยนต ์

- กระบวนการประกอบทัว่ไป หรือการประกอบโครงรถ 

- การตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

- งานตกแต่ง งานทาํตวัถงั หรืองานประกอบตวัถงั 

 

  

200 

  

  

400 

  

  

  

800 

  

  

1,600 

  

  

  

200 

400 

800 

1,200 

  

  

400 

600 

400 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมผลิต
โลหะ (ต่อ) 

  

งานท่ีเก่ียวกบังานสี ใชม้าตรฐานงานทาสีและพน่สี ใน
อุตสาหกรรมเคมี 

งานท่ีเก่ียวกบังานเบาะบุนวม ใชม้าตรฐานการทาํเบาะ 

บุนวมของโรงงานทาํเฟอร์นิเจอร์ไม ้ในอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑไ์ม ้

โรงงานผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

- กระบวนการแช่ และการทาํไมกา 

- การทาํขดลวดคอยล ์หรือกระบวนการหุม้ฉนวน
โดยทัว่ไป 

- การทาํขดลวดคอยล ์หรือกระบวนการหุม้ฉนวนโดย
อุปกรณ์ละเอียด 

งานท่ีเก่ียวกบังานกลึง เจาะ หรือไสโลหะ ใชม้าตรฐาน
โรงกลึงเจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเคร่ืองงานท่ีเก่ียวกบั
งานผลิตโลหะแผน่ ใชม้าตรฐานโรงงานผลิตโลหะแผน่ 
ในอุตสาหกรรมเหลก็ 

โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองประดบั 

- การเจียระไนเพชรพลอย ขดัเงา หรือฝังเพชรพลอย 

 

  

  

  

  

 

 

300 

400 

 

800 

  

  

  

  

  

  

1,600 

อุตสาหรรมเหล็ก   

โรงงานผลิตเหล็ก (เหล็กเส้น เหลก็แผน่ และลวด) 
- งานตรวจสอบแผน่เหล็ก 

โรงงานผลิตโลหะแผน่ 

- งานท่ีทาํดว้ยเคร่ืองจกัรหรือบนโตะ๊ทาํงาน ป๊ัมตรา การ
เฉือน 400 

การรีด การเช่ือมไฟฟ้า และมว้น 

โรงงานตีเหล็ก 

- งานตี และเช่ือม 

  

  

400 

  

400 

  

  

 

200 
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ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหรรมเหล็ก 

(ต่อ) 
  

โรงงานผลิตเหล็กก่อสร้าง 

- งานทาํเคร่ืองหมาย 

 

  

400 

อุตสาหกรรมอโลหะ โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิก 

- งานเคลือบเงา หรือลงยา  
- งานลงสี และทาํใหข้ึ้นเงา  

โรงหล่อโดยใชแ้ม่พิมพท์ราย 

- การเทโลหะหลอมละลายใส่แม่พิมพ ์และการถอด
แม่พิมพ ์

- การแต่ง และการยงิทราย  
- การทาํแม่พิมพห์ยาบ 

- การทาํแม่พิมพล์ะเอียดและการตรวจสอบ  
งานทาํแกว้ 

- การป๊ัมข้ึนรูป เป่าแกว้ และขดัเงา 

- การโม่ การตดั หรือการตดัแกว้ตามขนาด 

- การโม่ละเอียด แกะสลกั ตกแต่ง ทาํมุม และการ
ตรวจสอบ 

- การตรวจสอบอยา่งละเอียด และตดัแต่ง 

  

400 

600 

  

200 

 

300 

200 

400 

  

200 

300 

400 

 

800 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ   

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า 

- การปฏิบติังานทัว่ไปของโรงกงัหนั 

- การบาํรุงรักษากงัหนั 

- เคร่ืองมือวดั เกจ วาลว์ ฯลฯ (ไม่รวมอาคารหมอ้นํ้า) 
งานท่ีเก่ียวกบัหมอ้นํ้าใชม้าตรฐานอาคารหมอ้นํ้า 

อาคารหมอ้นํ้า 

- เคร่ืองมือวดั เกจ ฯลฯ 

 

  

  

300 

600 

100 

  

  

200 

  

 



198 

 

ตารางที ่9.3  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พืน้ที ่ ค่าเฉลีย่ความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

(ต่อ) 
  

สถานีบริการนํ้ามนั 

- งานบริการซ่อม 

หอ้งปฏิบติัการทดลองและหอ้งทดสอบ 

- การปรับเทียบมาตรฐานสากล เคร่ืองจกัรกลท่ี
เท่ียงตรง  เคร่ืองทดสอบ และเคร่ืองมือวดั 

  

 

400 

  

800 

งานสาํนกังาน   

หอ้งคอมพิวเตอร์ 

- งานบนัทึกขอ้มูล 

- บริเวณท่ีแสดงขอ้มูล (จอภาพและเคร่ืองพิมพ)์ 
หอ้งธุรการ 

- งานพิมพดี์ด การเขียน การอ่าน และการจดัเก็บเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การทาํงานท่ีสีของช้ินงานกบัสีของพื้นผวิกลมกลืนกนั 

  

  

600 

600 

  

400 

  

600 

  

 

ตารางที ่9.4  มาตรฐานเทียบเคียงความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน 

การใช้สายตาตาม
ลกัษณะงาน 

ความเข้มของแสงสว่าง 
(ลกัซ์) 

ตัวอย่าง 

งานละเอียดสูงมาก
เป็นพิเศษ 

2,400 หรือมากกวา่ - การตรวจสอบช้ินงานท่ีมีขนาดเลก็ 

(เช่น เคร่ืองมือท่ีมีขนาดเลก็มาก) 
- การทาํเคร่ืองประดบัและทาํนาฬิกาในกระบวนการท่ีมี
ขนาดเล็ก 

- การถกัถุงเทา้ เส้ือผา้ท่ีมีสีเขม้ รวมทั้งการซ่อมแซมสินคา้ท่ี
มีสีเขม้ 
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ตารางที ่9.4  มาตรฐานเทียบเคียงความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
การใช้สายตาตาม
ลกัษณะงาน 

ความเข้มของแสงสว่าง 
(ลกัซ์) 

ตัวอย่าง 

งานละเอียดสูงมาก 1,600 - งานละเอียดท่ีตอ้งทาํบนโตะ๊หรือเคร่ืองจกัร เช่น ทาํ
เคร่ืองมือและแม่พิมพ ์(ขนาดเลก็กวา่ 25 ไมโครเมตร) 
ตรวจวดั และตรวจสอบช้ินส่วนท่ีมีขนาดเลก็และช้ินงานท่ี
มีส่วนประกอบขนาดเลก็ 

- การซ่อมแซมสินคา้ส่ิงทอ ส่ิงถกัท่ีมีสีอ่อน 

- การตรวจสอบและตกแต่งช้ินส่วนของสินคา้ ส่ิงทอ ส่ิงถกั
ท่ีมีสีเขม้ 

- การวดัระยะความยาวขั้นสุดทา้ย 

งานละเอียดสูง 1,200 - การตรวจสอบการตดัเยบ็เส้ือผา้ดว้ยมือ 

- การตรวจสอบและการตกแต่งช้ินส่วนสินคา้ส่ิงทอ ส่ิงถกั 
หรือเส้ือผา้ท่ีมีสีอ่อนขั้นสุดทา้ยดว้ยมือ 

- การแบ่งเกรดและเทียบสีของหนงัท่ีมีสีเขม้ 

- การเทียบสีในงานยอ้มผา้ 

 800 - การระบายสี พน่สี และตกแต่งช้ินงานท่ีละเอียดมากเป็น
พเิศษ 

- การเทียบสีท่ีระบายช้ินงาน 

- งานยอ้มสี 

- งานละเอียดท่ีทาํบนโตะ๊และท่ีเคร่ืองจกัร (ขนาดเล็กถึง 25 

ไมโครเมตร) การตรวจสอบงานละเอียด (เช่น ตรวจ ปรับ
ความถูกตอ้งของสเกล กลไก และเคร่ืองมือท่ีตอ้งการความ
ถูกตอ้งเท่ียงตรง) 

งานละเอียด 

ปานกลาง 

600 - การทาํงานสาํนกังานท่ีมีสีติดกนันอ้ย 

- งานวาดภาพหรือเขียนแบบระบายสี พน่สี และตกแต่งสี
งานท่ีละเอียด 

- งานพิสูจน์อกัษร 

- การตรวจสอบขั้นสุดทา้ยในโรงงานผลิตรถยนต ์

- งานบนัทึกขอ้มลูทางจอภาพ 
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ตารางที ่9.4  มาตรฐานเทียบเคียงความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน (ต่อ) 
การใช้สายตาตาม
ลกัษณะงาน 

ความเข้มของแสงสว่าง 
(ลกัซ์) 

ตัวอย่าง 

งานละเอียดนอ้ย 400 - งานขนาดปานกลางท่ีทาํท่ีโตะ๊หรือเคร่ืองจกัร (มีขนาดเล็ก
ถึง 125 ไมโครเมตร) 

- งานประจาํในสาํนกังาน เช่น การพมิพ ์การจดัเก็บแฟ้ม 
หรือการเขียน 

- การตรวจสอบงานท่ีมีขนาดปานกลาง 

(เช่น เกจทาํงานหรือไม่ เคร่ืองโทรศพัท)์ 
- การประกอบรถยนตแ์ละตวัถงั 

- การทาํงานไมอ้ยา่งละเอียดบนโตะ๊หรือท่ีเคร่ืองจกัร 

- การประดิษฐห์รือแบ่งขนาดโครงสร้างเหลก็ 

- งานสอบถาม หรืองานประชาสมัพนัธ์ 

 300 - การเขียนหรืออ่านกระดานดาํหรือแผน่ชาร์ทในหอ้งเรียน 

- งานรับและจ่ายเส้ือผา้ 

- งานร้านขายยา 

- การทาํงานไมช้ิ้นงานขนาดปานกลางซ่ึงทาํท่ีโตะ๊หรือ
เคร่ืองจกัร 

- งานบรรจุนํ้าลงขวดหรือกระป๋อง 

- งานทากาว เจาะรูและเยบ็เล่มหนงัสือ 

- งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และลา้งจาน 

งานละเอียด 

นอ้ยมาก 

200 - งานหยาบท่ีทาํท่ีโตะ๊หรือเคร่ืองจกัร (ขนาดใหญ่ตน้ฉบบั
กวา่ 750 ไมโครเมตร) การตรวจงานหยาบดว้ยสายตา การ
นบั หรือการตรวจเช็คส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่ในหอ้งเก็บของ 
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ตารางที ่9.5  มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง (ลกัซ์) บริเวณโดยรอบท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงาน 

                     โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 
1,000 - 2,000 

มากกวา่ 2,000  - 5,000 

มากกวา่ 5,000  - 10,000 

มากกวา่ 10,000 

300 

600 

1,000 

2,000 

200 

300 

400 

600 

 หมายเหตุ :     

 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

 พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมมือถึง 

 พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

9.3  เคร่ืองมือวดัความเข้มของการส่องสว่าง  
       9.3.1  ลกัซ์มิเตอร์ (Luxmeter/Lightmeter) 

     จากภาพท่ี 9.1 เป็นภาพลกัซ์มิเตอร์รูปแบบต่างๆ ตามท่ีแต่ละบริษทัจะทาํออกมาจาํหน่าย ซ่ึง
เคร่ืองมือวดัค่าความเขม้ของการส่องสว่างในปัจจุบนัส่วนใหญ่วดัค่าออกมาเป็นหน่วยอนุพนัธ์ก็คือ
หน่วยลักซ์ (Lux) และหน่วยฟุต-แคนเดิล (Fc)ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในการวดัค่าของการส่องสว่างมากกว่า
หน่วยแคนเดลา (cd) ท่ีเป็นหน่วยฐานในระบบ SI หากตอ้งการทราบค่าเป็นหน่วยฐานหน่วยแคนเดลา 
ตอ้งทาํการแปลงหรือเทียบค่าเอง 

     
ภาพที ่9.1  ลกัซ์มิเตอร์ 

 

     การใชง้านลกัซ์มิเตอร์ในเบ้ืองตน้นาํเคร่ืองวดัไปวางยงัตาํแหน่งท่ี ตอ้งการวดั ให้ส่วนท่ีรับ
แสงตรงกบัตาํแหน่งท่ีแสงตก อ่านค่าท่ีวดัได้จากหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลของเคร่ืองวดั แล้ว
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานของกาํลงัส่องสวา่งของแสงตามตารางท่ี 9.1 ถึง 9.5  หากยงัมีค่าความสวา่งท่ี
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ยงัไม่เหมาะสมก็ให้ปรับเพิ่มหรือลดแสงสว่างบริเวณนั้ น เพื่อให้การทํางานเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

        9.3.2  ฟุต- แคนเดิล มิเตอร์ (Foot-Candle Meter) 

     เป็นเคร่ืองมือท่ีสําหรับวดัค่าความเขม้ของการส่องสว่างประเภทหน่ึงแต่ไม่เป็นท่ีนิยมและ
พบไดย้ากมากข้ึนตามลาํดบัในปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัท่ีผลิตเคร่ืองมือต่างๆ หนัไปให้ความสําคญักบั
เคร่ืองมือวดัค่าความเขม้ของการส่องสว่างประเภทลกัซ์มิเตอร์มากกวา่ ซ่ึงเป็นหน่วยการใช้งานท่ีนิยม
มากกวา่ สาํหรับหน่วยของเคร่ืองมือฟุต- แคนเดิล มิเตอร์ หน่วยท่ีวดัไดคื้อ ฟุต – แคนเดิล (Fc) ตวัอยา่ง
ฟุต- แคนเดิลมิเตอร์ แสดงไดด้งัภาพท่ี 9.2 การใชง้านเบ้ืองตน้เหมือนกบัการใชง้านลกัซ์มิเตอร์ คือนาํ
เคร่ืองวดัไปวางยงัตาํแหน่งท่ี ตอ้งการวดั ให้ส่วนท่ีรับแสงตรงกบัตาํแหน่งท่ีแสงตกแลว้ อ่านค่าท่ีวดัได้
จากหนา้จอแสดงผลแบบเขม็ของเคร่ืองวดั  

                          
                          ก) แสดงผลแบบดิจิตอล                                       ข) แสดงผลแบบแอนะล็อก 

ภาพที ่9.2  ฟุต - แคนเดิล มิเตอร์ 
(ท่ีมา : http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=10&prodid=58) 

 

         9.3.3  เคร่ืองวดัแสงจากรังสีอลัตราไวโอเลต (UV Light Meter) 

      เป็นเคร่ืองมือวดัแสงท่ีออกแบบมาเพื่อวดัรังสีอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet) หรือรังสี UV ท่ี
มีปะปนทั้งในแสงแดดธรรมชาติและแสงจากหลอดไฟในอาคาร หน่วยของการวดัโดยเคร่ืองมือชนิดน้ี
ค่าท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปแบบของ มิลลิวตัตต่์อตารางเซนติเมตร (mW/cm

2
) หรือ หรือ ไมโครวตัต์ต่อตาราง

เซนติเมตร (µW/cm
2
) ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดัแสง UV แสดงไดด้งัภาพท่ี 9.3 
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ภาพที ่9.3  เคร่ืองวดัแสงจากรังสีอลัตราไวโอเลต 

(ท่ีมา : http://www.ecvv.com/product/2868838.html) 

 

9.4  ความผดิพลาดและค่าผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการวัดความเข้มของการส่องสว่าง 
 การใชง้านเคร่ืองมือค่าความเขม้ของการส่องสวา่งอาจเกิดความผดิพลาดจากสาเหตุดงัน้ี 

          1)  ความคลาดเคล่ือนจากการท่ีมีฝุ่ นละอองจบัตวัหนาบริเวณแป้นรับแสง 

          2)  ความผดิพลาดท่ีเกิดจากการใชง้านในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมกบัเคร่ืองมือ 

          3)  ความคลาดเคล่ือนจากกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองมือวดัอ่อนกาํลงั เช่น ถ่าน หรือแบตเตอร่ี 

                     ในเคร่ืองมือใกลห้มดพลงังาน เป็นตน้ 

          4)  ความผดิพลาดจากการใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีไม่เหมาะสมกบัช่วงของปริมาณสารท่ีจะทาํการวดั 

          5)  ความผดิพลาดจากช้ินส่วนอุปกรณ์ภายในเคร่ืองมือวดั เสียหาย จึงทาํใหไ้ดค่้าผดิเพี้ยน 

          6)  ค่าความคลาดเคล่ือนจากเคร่ืองมือวดั (% Error) และจากผูใ้ชง้าน 

 

9.5  ข้อปฏิบัติในการใช้เคร่ืองมือวดัความเข้มของการส่องสว่าง 
 การใชเ้คร่ืองมือวดัความเขม้การส่องสวา่งพงึมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

          1)  ควรเก็บเคร่ืองมือวดัความเขม้ของการส่องสวา่งในพื้นท่ีท่ีไม่มีฝุ่ นละอองต่างๆ 

                     หรือเก็บในสภาพแวดลอ้มปิด ไม่ถูกแดด ถูกฝน เป็นตน้ 

          2)  ควรอ่านคู่มือระบุการใชง้านและช่วงของการวดั และใชง้านตามคู่มืออยา่งเคร่งคดั 

          3)  ควรใชเ้คร่ืองมือดว้ยความระมดัระวงั มิใหก้ระทบกระเทือน หรือมีการกระแทก เคร่ืองมือ 

          4)  ไม่ควรนาํเคร่ืองมือวดัไปวดัความเขม้แสงสวา่งท่ีมีค่าปริมาณสูงเกินช่วงการวดัของ 

                     เคร่ืองมือ 

          5)  ควรใชง้านโดยผูท่ี้ศึกษาการใชง้านเท่านั้น เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อเคร่ืองมือ 
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9.6  บทสรุป 
 หน่วยการวดัความเขม้ของการส่องสว่างในหน่วยฐานระบบ SI คือ แคนเดลา (cd) แต่ใน
ปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีนิยมถูกใชง้านโดยแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมคือเคร่ืองมือวดัค่าความเขม้ของ
แสงสวา่งท่ีมีหน่วยการวดัเป็นลกัซ์ (Lux) และหน่วยฟุต-แคนเดิล (Fc) 

 ในประเทศไทยไม่ไดก้าํหนดคาํนิยามหรือมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัความเขม้ของการส่อง
สว่าง แต่ไดอ้อกกฎกระทรวงเพื่อเป็นมาตรฐานเร่ืองความปลอดภยัของผูท้าํงานในดา้นแสงสวา่งในท่ี
ทาํงาน 

 เคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยมในการวัดความเข้มของการส่องสว่างท่ีถูกใช้งานมากท่ีสุดคือ           

ลกัซ์มิเตอร์ (Luxmeter) ซ่ึงหน่วยการวดัท่ีไดอ้อกมาคือหน่วยลกัซ์ ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัของแสงสวา่งในท่ีทาํงานจากกฎกระทรวงท่ีประกาศออกมาไดโ้ดยตรง 

 

9.7  คาํถามท้ายบท 
 1)  ในหน่วยฐานระบบ SI ความเขม้ของการส่องสวา่งมีหน่วยการวดัคืออะไร   มีสัญลกัษณ์ 

                     เป็นอยา่งไรและหน่วยการวดัความเขม้ของแสงท่ีนิยมในปัจจุบนัคือหน่วยใด เพราะเหตุใด 

 2)  หากความเขม้ของแสงสวา่งมีปริมาณท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑข์องกฎกระทรวงแลว้จะส่งผล  
                     อยา่งไรตอ้ผูป้ฏิบติังานและต่อสถานประกอบการบา้ง 

 3)  ประเทศไทยมีมาตรฐานใดท่ีเป็นมาตรฐานดา้นแสงสวา่งในท่ีทาํงานบา้ง 

 4)  ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 หอ้งคอมพิวเตอร์สาํหรับงานสาํนกังาน ควรมีความเขม้ของ 

                     แสงสวา่งเท่าใด ทาํไมถึงตอ้งกาํหนดแสงสวา่งตามกฏกระทรวงน้ี 

 5)  ความเขม้ของการส่องสวา่งขนาด 2,400 ลกัซ์ ถือเป็นมาตรฐานของงานประเภทใดและให ้

                     ยกตวัอยา่งลกัษณะงานท่ีตอ้งใชค้วามเขม้ของแสงขนาดน้ี 

 



บทที ่10 
เคร่ืองมือวดัในหน่วยอนุพนัธ์ 

 
 นอกจากการวดัค่าตามหน่วยมาตรฐานจากระบบ SI แล้ว การวดัค่าต่างๆในโรงงาน
อุตสาหกรรม ยงัตอ้งมีการวดัค่าออกมาอีกหลายอย่างท่ีอยูใ่นระบบของหน่วยอนุพนัธ์ ในบทน้ีจึงเป็น
การยกตัวอย่างหน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัค่าหน่วยอนุพนัธ์ท่ีนิยมถูกใช้งานในงานอุตสาหกรรม 
ประกอบไปดว้ยหวัขอ้จาํนวน 3 เร่ืองคือ หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัความดนั  หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดั
แรงบิด  และหน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัอตัราการไหล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

10.1  หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัความดัน 
 ปริมาณความดันเป็นหน่ึงในหน่วยอนุพทัธ์ของระบบ SI มีช่ือเรียกหน่วยของการวดัว่า 
ปาสคาล มีสัญลกัษณ์คือ Pa มีสมการพื้นฐานของหน่วยคือ N/m

2 ซ่ึงเรียกว่านิวตนัต่อตารางเมตร ผูท่ี้
กาํหนดหน่วยความดนัน้ีข้ึนมาคือ Blaise Pascal แต่ปาสคาลเป็นหน่วยเล็ก ต่อมา Bar ซ่ึงเป็นนกัฟิสิกส์
ชาวฝร่ังเศส จึงไดก้าํหนดหน่วยในทางปฏิบติัข้ึนดงัน้ี 

   1 Bar  =   100,000 Pa  =   10
5 
 Pa

 

 ค่าความดนั 1 Bar น้ีมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าความดนั 1 บรรยากาศและ 1 kg/cm
2
 มาก หน่วยความ

ดนั “Bar” น้ีต่อไปจะเป็นหน่วยมาตรฐานสากลของทุกประเทศและในปัจจุบนัเคร่ืองมือวดัค่าความดนั
ต่างๆ ท่ีผลิตออกมาจาํหน่ายและถูกใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายนิยมใชห้น่วยของการวดัเป็น Bar 

 ในประเทศไทยมาตรฐานแห่งชาติดา้นความดนั (Pressure, p) โดยสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ
ไดป้ระกาศมาตรฐานออกเป็นราชกิจจานุเบกษา ไวว้่าหน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นความดนั คือ 

พาสคลั (Pascal, Pa) โดยท่ีความดนั 1 พาสคลัคือ แรง 1 นิวตนั ท่ีกระทาํบนพื้นท่ี 1 ตารางเมตร (Square 

Metre, m
2
) มาตรฐานแห่งชาติดา้นความดนั คือ เคร่ืองวดัความดนัมาตรฐานแบบเพรสเชอร์บาลานซ์ 

(Pressure Balance) วิสัยสามารถ 500 เมกะพาสคลั (Megapascal, MPa) และเคร่ืองวดัสุญญากาศ
มาตรฐานแบบคาพาซิแทนซ์ไดอะแฟรมเกจ (Capacitance Diaphragm Gauge) สปินนิงโรเตอร์เกจ
(Spinning Rotor Gauge) และไอออไนเซชนัเกจ (Ionization Gauge) วสิยัสามารถ 10-6 พาสคลั 

 ในระดบัผูใ้ชง้านทัว่ไปเคร่ืองมือท่ีพบเจอในงานอุตสาหกรรมต่างๆ แสดงไดใ้นลาํดบัต่อไปน้ี 

        10.1.1  มาโนมิเตอร์ (Manometer) 

     ในอดีตมาโนมิเตอร์ คือการใชห้ลกัการของความดนัในการดนัของเหลวในหลอดแกว้ ความ
ดนัดา้นสูงจะดนัให้ของเหลวจากด้านหน่ึงไหลไปยงัอีกขา้งหน่ึง ของเหลวจะหยุดเม่ือแรงท่ีเกิดจาก
ความดนั แตกต่างสมดุลกบัแรงท่ีเกิดจากนํ้ าหนกัของของเหลวในหลอดแกว้อีกดา้น แต่ในปัจจุบนัไดมี้
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การสร้างมาโนมิเตอร์แบบดิจิตอลทาํให้การใช้งานสะดวกสบายมากข้ึน และมีช่วงการวดัสูงข้ึนดว้ย    
ดงัตวัอย่างมาโนมิเตอร์แบบดิจิตอลในภาพท่ี 10.1 เป็นภาพมาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล ซ่ึงมีช่วงการวดั 
2,000 mbar / 1 mbar และมีหน่วยของการวดัให้เลือกใชต้ามความถนดั และความเหมาะสมกบังานอยา่ง
หลากหลาย เช่น หน่วย psi, mbar, Kg/cm2, mmHg, inch/Hg, meter/H2O, inch/H2O, Atmosphere   

เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้ใชง้านเคร่ืองมือวดัความดนัในยุคใหม่ๆ จึงไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้หลกัของมาโนมิเตอร์
แบบเดิมซ่ึงใช้ของเหลวในการเปรียบเทียบ หากแต่ในปัจจุบนัและในอนาคตเรียนรู้ว่าใช้เคร่ืองมือ
ดิจิตอลอยา่งไร อ่านผลอยา่งไร มีวธีิการซ่อมบาํรุงรักษาอยา่งไรมากกวา่ 

       

ภาพที ่10.1  มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล 

(ท่ีมา :  http://www.legaeng.com/Pressure-Meter/Manometer/Manometer-AZ-82012.html/) 

 

       10.1.2  บร์ูดอง (Bourdon Gauge) 

     บูร์ดองเป็นเคร่ืองมือวดัความดนัท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในงานอุตสาหกรรม ประมาณ 95% ของ
เกจวดัความดนัท่ีพบเป็นบูร์ดองทั้งส้ิน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีโครงสร้างง่าย ราคาถูก วดัความดนัไดถึ้ง
ยา่นสูงๆ แบบพิเศษอาจถึง 6,800 bar ความเท่ียงตรงดีเม่ือเทียบกบัราคา และสามารถออกแบบใหใ้ชง้าน
ร่วมกบัทรานสมิตเตอร์หรือเคร่ืองบนัทึกค่าได ้หลกัการทาํงานคือบูร์ดองเป็นท่อโลหะท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดั
เป็นรูปวงรี ปลายขา้งหน่ึงปิด เม่ือมีความดนัต่อเขา้ปลายอีกขา้งหน่ึงท่ีเปิดและถูกตรึงอยูก่บัท่ี ความดนัท่ี
ต่อเขา้บูร์ดองจะทาํใหเ้กิดความเครียด (Stress) บูร์ดองจะพยายามเหยยีดตวัออกให้ตรง ทาํให้ปลายขา้งท่ี
ปิดเคล่ือนท่ีไป การเคล่ือนท่ีของปลายท่อดา้นน้ีจะเปล่ียนไปเป็นอตัราส่วนกบัความดนัท่ีอยู่ภายในท่อ
จากตวัอยา่งในภาพท่ี 10.2 

                               
                                  (ก)  ลกัษณะภายนอก                         (ข)  ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.2  บร์ูดอง 

(ท่ีมา: นวภทัรา และ ทวพีล, 2555) 

ป้อนความดนัเขา้ 

ท่อบูร์ดองขด 

เขม็ช้ี 

สเกลบอกค่าความดนั 
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       10.1.3  เบลโลว ์(Bellow) 

    เบลโลวเ์ป็นเคร่ืองมือวดัความดนัเช่นเดียวกบัแบบบูร์ดอง คือ เปล่ียนความดนัมาเป็นการ
เคล่ือนท่ี (Movement) มีโครงสร้างของตวัวดัเป็นรูปทรงกระบอกบางกลวง ปลายขา้งหน่ึงปิด ผนงัมี
ลกัษณะเป็นลูกฟูก เพื่อให้ยืดหยุ่นได ้ดงัภาพท่ี 10.3  เม่ือต่อความดนัเขา้ดา้นบน ความดนัจะทาํให ้   

เบลโลวย์ืดตวัยืดตวัออกมาทางดา้นล่าง ผลกัดนัให้เข็มเคล่ือนท่ีไปช้ีบอกค่าท่ีสเกลตามความแรงของ
ความดนั เบลโลวเ์ป็นเคร่ืองมือวดัความดนัท่ีดีมากสําหรับความดนัค่าตํ่าๆ หรือสูญญากาศ (Vacuum) 

โดยปกติยา่นการใชง้านจะอยูป่ระมาณ 0 ถึง 1.5 bar ในงานเคร่ืองวดัหรือเคร่ืองควบคุมแบบนิวแมติก 
แต่แบบพิเศษของเบลโลวอ์าจวดัไดถึ้ง 135 bar ลกัษณะของเบลโลวแ์สดงไดด้งัภาพท่ี 10.3 

 

                                   
                              (ก)  ลกัษณะภายนอก                                       (ข)  ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.3  เบลโลว ์

(ท่ีมา: นวภทัรา และ ทวพีล, 2555) 

 

       10.1.4  แมก็คลาวดเ์กจ (McLeod Gauge) 

    เกจแบบแม็กคลาวด์ ใชว้ดัความดนัตํ่ากว่าบรรยากาศในสูญญากาศ ย่านกลาง จาก 10 – 5  

mm Hgabs ถึง 22 mm Hgabs  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัค่าความดนัไดเ้ป็นจุดๆ เท่านั้น ไม่สามารถใชว้ดัดูค่า
ไดต้ลอดเวลา ก่อนทาํการวดัตอ้งต่อระบบสูญญกาศในระบบท่ีตอ้งการทราบค่าเขา้สักครู่ ความผดิพลาด
ของการวดัดว้ยวิธีน้ีเกิดจากความช้ืนท่ีปนมากบัก๊าซ ดงันั้นท่ีปากหลอดแกว้ท่ีนาํระบบสุญญากาศเขา้ 
ของเกจแบบแมก็คลาวด ์จะมีภาชนะซ่ึงบรรจุสารดูดความช้ืน เช่น P2O5 เป็นตวัดูดความช้ืนในก๊าซก่อน
เขา้สู่ตวัวดั สาํหรับลกัษณะของ เกจแบบแมก็คลาวด ์แสดงไดด้งัภาพท่ี 10.4 

 

ภาพที ่10.4  แมก็คลาวดเ์กจ 

(ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/McLeod_gauge) 

ป้อนความดนัเขา้ 

เบลโลว ์

เขม็ช้ีค่าความดนั สเกลบอกค่าความดนั 
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       10.1.5  เกจสูญญากาศ  (Vacuum Gauge) 

  ในกระบวนการผลิตหลายอยา่ง โดยเฉพาะกระบวนการผลิตยาและอาหาร เช่นการไล่นํ้ าออก
จากสาร (Dehydration) หรือการทาํให้ไดว้ิตามินเอจากนํ้ ามนัตบัปลาบริสุทธ์ิ (Purification) โดยวิธีท่ีลด
ความดนัลงตํ่าสุดจนใกลจุ้ดศนูยส์ัมบูรณ์ เกจชนิดน้ีจะบอกให้ทราบถึงอากาศท่ีเหลืออยูใ่นระบบ หน่วย
วดัจะเป็น ไมครอน / hg หรือ mBar  ซ่ึงเป็นค่าของแรงดูดอากาศของแวคคัม่ป๊ัม เกจชนิดน้ีจะใชไ้ดดี้ใน
ระบบท่ีไม่มีการร่ัวซึม การแสดงผลจะเป็นตวัเลข(ดิจิตอล) หรือเป็นแบบเข็มช้ีสเกลตวัเลข ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 10.5  

                     
                                ก)แสดงผลแบบแอนะล็อก                     ข) แสดงผลแบบดิจิตอล 

ภาพที ่10.5  เกจสูญญากาศ 

(ท่ีมา : http://www.eogb.com/acatalog/info_G04_0008.html) 

 

       10.1.6  อินเวร์ิตเบลล ์(Inverted Bell) 

    เคร่ืองมือวดัความดนัแบบอินเวิร์ตเบลล์ เป็นแบบท่ีมีความไวในการวดัสูง เหมาะสําหรับ    
ความดนัในย่านตํ่าๆ จนถึงย่าน Vacuum มีทั้งแบบอินเวิร์ตเบลล์เด่ียวและคู่สําหรับวดัความดนัแบบ 

สแตติก และแบบดิฟเฟอเรนเชียล ลกัษณะของการทาํงานของอินเวิร์ตเบลล์แบบดิฟเฟอเรนเชียล แสดง
ไดด้งัภาพท่ี 10.6 

 
 

ภาพที ่10.6  หลกัการทาํงานอินเวร์ิตเบลลแ์บบดิฟเฟอเรนเชียล 

(ท่ีมา : http://www.slideshare.net/idctechnologies/pressure-measurement-34749965) 

ดา้นความดนัสูง 

ดา้นความดนัตํ่า 
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       10.1.7  ทรานสมิตเตอร์ (Transmitter) 

    ในวงการอุตสาหกรรม ความดันดิฟเฟอเรนเชียล ถูกประยุกต์ใช้งานในการวดัอย่าง
หลากหลาย เช่น วดัอตัราการไหล วดัระดบัของเหลว วดัค่าความหนืด หรือวดัค่าความหนาแน่นของ
ของเหลว อุปกรณ์สําหรับวดัความดนัดิฟเฟอเรนเชียลพร้อมทรานสมิตเตอร์ ไดรั้บการออกแบบให้อยู่
ในแคปซูลเดียวกนัมีช่ือเรียกยอ่ๆ วา่ ดีพีทรานสมิตเตอร์ (DP Transmitter) ในส่วนท่ีเป็นตวัวดัค่าความ
ดนัดิฟเฟอเรนเชียล อาศยัหลกัการหลายอยา่ง เช่น Force Balance, Resonant Wire ใชไ้ดอะแฟรมเปล่ียน
ค่าอินดกัแตนซ์ เป็นตน้ ลกัษณะของทรานสมิตเตอร์แสดงไดด้งัภาพท่ี 10.7 

  

ภาพที ่10.7  ทรานสมิตเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.tradekorea.com/product/detail/P229206.html) 

 

       10.1.8  ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) 

    เป็นเคร่ืองมือวดัความดนัท่ีอาศยัหลกัการการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของเซนเซอร์จบัความ
ความเปล่ียนแปลง เช่น ทรานสดิวเซอร์แบบสเตรนเกจ อาศยัหลกัการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานของ
ตวันาํ เม่ือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเส้นลวดตวันาํเปล่ียนไป  ทรานสดิวเซอร์แบบใชแ้สง (Optical 

Pressure Sensor) ใช้โฟโตไดโอด ซ่ึงเป็นทรานสดิวเซอร์ท่ีไวต่อความดนัท่ีเปล่ียนแปลงมาก โดย
สามารถรับรู้การเคล่ือนท่ีของไดอะแฟรมหรือบูร์ดอง แม้การเปล่ียนแปลงของความดันมีค่าเพียง 
0.005%  ทรานสดิวเซอร์แบบ LVDT ใช ้LVDT (Linear Variable Differrential Transformer) เป็นตวั
เปล่ียนระยะทางการเคล่ือนท่ี (Displacement) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสัญญาณทางไฟฟ้า 
ทรานสดิวเซอร์แบบเปล่ียนค่าความฝืดแม่เหล็ก (Reluctance) ใช้หลกัการ ให้ไดอะแฟรม เป็นตวัรับรู้
การเปล่ียนค่าของความดันและเปล่ียนค่าความดันไปเป็นระยะทางเคล่ือนท่ี  ทรานสดิวเซอร์แบบ 
ตรวจวดัแรงกล (Piezoelectric) ใช้สารท่ีมีโครงสร้างเป็นผลึก เช่น ผลึกควอตซ์ (Quartz), ผลึกเกลือ 
(Rochelle Salt) เป็นตน้ ซ่ึงมีคุณสมบติัเม่ือไดรั้บแรงกดเป็นห้วง ๆ แลว้จะปล่อยพลงังานไฟฟ้าออกมา 
จึงสามารถนาํมาประยุกตว์ดัความดนัท่ีมีค่าเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ลกัษณะของทรานสดิวเซอร์แสดง
ไดด้งัภาพท่ี 10.8 
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ภาพที ่10.8  ทรานสดิวเซอร์ 

(ท่ีมา : http://www.process-controls.com/A121.html) 

 

10.2  หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัแรงบิด 
 แรงบิด (torque, T) เป็นหน่วยอนุพนัธ์ในระบบ SI สาํหรับในประเทศไทยสถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติไดก้าํหนดความหมายของแรงบิดไวว้า่ หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นแรงบิด คือ นิวตนั
เมตร (newton.metre, N.m) แรงบิด 1 นิวตนัเมตร คือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ท่ีเกิดจากเวกเตอร์ของรัศมียาว 

1 เมตร จากจุดหมุนไปยงัจุดท่ีแรงกระทาํคูณกบัเวกเตอร์ของแรง 1 นิวตนั ท่ีกระทาํในแนวตั้งฉากกบั
เวกเตอร์ของรัศมี  และมาตรฐานแห่งชาติดา้นแรงบิด คือ เคร่ืองกาํเนิดแรงบิดแบบนํ้าหนกัตายตวัระดบั 

ปฐมภูมิ (primary deadweight torque machine) พิสัย 1 ถึง 1 000 นิวตนัเมตร  

 หน่วยการวดัแรงบิดนอกจากจะมีหน่วยเป็นนิวตนัเมตร (N.m) แลว้ ยงัมีมีอีกหลายหน่วยการ
วดัท่ีนิยมใชใ้นการวดัแรงบิดในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานนั้น ๆ การแปลงหน่วยแรงบิด
หน่วยต่างๆ เทียบเคียงไดจ้ากมาตรฐาน ISO 31-3 : 1992(E) ดงัตารางท่ี 10.1 

 

ตารางที ่10.1  การแปลงหน่วยวดัแรงบิดตามมาตรฐาน ISO 31-3 : 1992 (E) 

 N-m cN-m kgf-m kgf-cm ozf-inc ozf-ft lbf-inc lbf-ft 
1 N-m  1 100 0.102 10.197 141.61 11.80 8.8507 0.7376 

1 cN-m 0.01 1 0.001 0.102 1.4161 0.1180 0.0885 0.0074 

1 kgf-m 9.8067 980.67 1 100 1388.7 115.73 86.796 7.233 

1 kgf-cm 0.0981 9.8067 0.01 1 13.887 1.1573 0.868 0.0723 

1 ozf-inc 0.0071 0.7062 0.0007 0.072 1 0.0833 0.0625 0.0052 

1 ozf-ft 0.0847 8.4739 0.0086 0.8641 12 1 0.75 0.0625 

1 lbf-inc 0.113 11.298 0.0115 1.1521 16 1.3333 1 0.0833 

1 lbf-ft 1.3558 135.58 0.1383 13.825 192 16 12 1 
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โดยท่ี 1lb = 0.45359237 kg 1 oz = 1/16 lb = 28.34952 g 1 ft-lbf = 1.355818 N-m 

          1 kg = 2.20462262 lb 1 inc = 1/12 ft = 2.54 cm  g = 9.80665 m/s
2
 

 

 วตัถุประสงคข์องการวดัแรงบิดในภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ความปลอดภยัของทั้ง
ผูป้ฏิบติังานและผูอุ้ปโภคบริโภคสินคา้ ในการควบคุมแรงประกอบช้ินงาน ผลิตภณัฑ์ ยิ่งซับซ้อนยิ่ง
ประกอบไปดว้ยช้ินส่วนเล็กใหญ่มากมาย เช่น รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ สายพาน เป็นตน้ 
ช้ินส่วนเหล่าน้ีต่างรูปร่างหรืออาจจะต่างวสัดุ การประกอบให้เขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงผลิตภณัฑ์จาํเป็นตอ้ง
ใชเ้ทคนิคการประกอบช้ินงานและวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การขนัประกอบดว้ยน็อตหรือสกรูซ่ึงใช้
อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัน้ี ซ่ึงการจะขนัน็อตให้แน่นนั้นไม่สามารถรู้ไดเ้ลยวา่ตวัสลกัเกลียว (bolt) จะ
เกิดความเสียหายเม่ือไหร่ และช้ินงานท่ีประกบกนันั้นจะแน่นหรือไม่ อนัจะทาํให้เกิดความเส่ียงต่อการ
ใชง้านได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการพิจารณาถึงคุณลกัษณะทางกลของสลกัเกลียว เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนเน่ืองจากการขนัน็อตดว้ยแรงท่ีมากเกินไป (Over Load) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะกาํหนดการใช้
งานไวท่ี้ไม่เกิน 65 % - 70 % ของช่วงขีดจาํกดัความยดืหยุน่ (Elastic Limit) 

 โดยปกติช้ินส่วนแต่ละช้ินจะถูกออกแบบใหใ้ชแ้รงประกอบ (Clamp Load) ท่ีแตกต่างกนัตาม
ประเภทของวสัดุท่ีใชท้าํช้ินงานและวตัถุประสงคข์องช้ินงานนั้นๆ แรงประกอบท่ีตอ้งการสามารถเลือก
ตามขนาดของน็อตท่ีส่งผลต่อการใชป้ริมาณแรงบิดสาํหรับขนัประกอบต่างกนั มาตรฐานการใชป้ริมาณ
แรงบิดตามขนาดของน็อต ตามมาตรฐาน SAE Grade 2 แสดงไดด้งัดงัตารางท่ี 10.2  

 

ตารางที ่10.2  มาตรฐานการใชง้านน็อตตวัผู ้(Bolt) ตามมาตรฐาน SAE Grade 2 

Bolt Size (in) TPI Proof Load (lbs) Clamp Load (lbs) Tightening Torque (ft lbs) 
Waxed Galv Plain 

1/4 20 1750 1313 3 7 5 

5/16 18 2900 2175 6 14 11 

3/8 16 4250 3188 10 25 20 

7/16 14 5850 4388 16 40 32 

1/2 13 7800 5850 24 61 49 

9/16 12 10000 7500 35 88 70 

5/8 11 12400 9300 48 121 97 

3/4 10 18400 13800 86 216 173 

7/8 9 15200 11400 83 208 166 

1 8 20000 15000 125 313 250 
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ตารางที ่10.2  มาตรฐานการใชง้านน็อตตวัผู ้(Bolt) ตามมาตรฐาน SAE Grade 2 (ต่อ) 

Bolt Size (in) TPI Proof Load (lbs) Clamp Load (lbs) Tightening Torque (ft lbs) 
Waxed Galv Plain 

1 1/8 7 25200 18900 177 443 354 

1 1/4 7 32000 24000 250 625 500 

1 3/8 6 38100 28575 327 819 655 

1 1/2 6 46400 34800 435 1088 870 

 

 เคร่ืองมือวดัแรงบิดท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมการประกอบหลกัๆ คือ เคร่ืองมือขนัแรงบิดแบบ    
มือถือ (Hand Torque Tools) ซ่ึงถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานท่ีใชป้ระกอบช้ินงานในอุตสาหกรรม มีความถูก
ตอ้งอยูท่ี่ 4% - 6% อุปกรณ์ดงักล่าวถูกผลิตและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 6789 : 2003 (E) Hand 

Torque Tools ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มตามลกัษณะการใชง้าน คือ กลุ่มประแจ (Wrench) ใชง้านดว้ยแรงบิด
ท่ีมีแรงขา้มกระทาํ (Torque with Cross Force) เหมาะสําหรับงานท่ีตอ้งการแรงบิด 10 N-m ถึง 1000 N-

m  กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มไขควง (Screw Driver) ใชง้านดว้ยแรงบิดบริสุทธ์ิ (Pure Torque)  เหมาะสมกบั
งานท่ีตอ้งการแรงบิดตํ่ากวา่  10 N-m ในปัจจุบนั เคร่ืองมือขนัแรงบิดแบบมือถือท่ีใชร้ะบบลมหรือ
ระบบไฟฟ้าแสดงดงัภาพท่ี 10.9 ไดถู้กนาํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมและงานซ่อมบาํรุงมากข้ึน เน่ืองจาก
ผอ่นแรงผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมากและลดเวลาใชง้านไดดี้ 

  

ภาพที ่10.9  เคร่ืองมือขนัแรงบิดแบบมือถือท่ีใชร้ะบบลม 

(ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumatic_torque_wrench) 

 

 ตามมาตรฐาน  ISO 6789 : 2003 แบ่งรูปแบบและระดบัของเคร่ืองมือวดัแรงบิดออกเป็นสอง
รูปแบบ โดยรูปแบบท่ี 1 (Type 1) คือเคร่ืองมือวดัแรงบิด (Indicating Torque Tools) และรูปแบบท่ี 2 

(Type 2) คือเคร่ืองมือตั้งค่าแรงบิด (Setting Torque Tools) ดงัแสดงไดต่้อไปน้ี 
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       10.2.1  เคร่ืองมือวดัแรงบิด (Indicating Torque Tools)  

   เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งช้ีโดยจอแสดงผลแบบสเกลทางกลในรูปของเข็มช้ี หรือเป็นแบบตวัเลข
ดิจิตอลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5 Class) ดงัน้ี 

                10.2.1.1 Class A : ประแจบิดท่ีมีแถบโคง้บอกค่าแรงบิด (Wrench, Torsion or Flexion Bar) 

                 เป็นประแจบล็อคท่ีใชว้ธีิการบิดแท่งประแจแต่เขม็ช้ีแถบแรงบิดจะไม่บิดตามมาดว้ย 

ดงันั้นจึงเป็นการวดัแรงบิดโดยอาศยัการโคง้งอตวัของโลหะท่ีออกแรงบิด ดงัแสดงไดใ้นภาพท่ี 10.10 

 

 
 

ภาพที ่10.10  ประแจบิดท่ีมีแถบโคง้บอกค่าแรงบิด 

(ท่ีมา : http://www.vw-resource.com/heads.html) 

 

                10.2.1.2 Class B : ประแจโครงสร้างแข็งแรงท่ีมีสเกลหรือเข็มช้ีหน้าจอบอกค่าแรงบิด 

(Wrench, Rigid Housing, with Scale or Dial or Display) 

                เป็นประแจบล็อคสาํหรับวดัแรงบิดท่ีมีโครงสร้างของประแจท่ีแข็งแรงผลิตดว้ยวสัดุ
เหล็กกลา้ท่ีแข็งแรงไม่โคง้บิดงอตวัตามแรงบิด การแสดงค่าปริมาณแรงบิดใช้จอแสดงผลแบบเป็นขีด
หรือแบบเขม็ ดงัภาพท่ี 10.11 

 

 

  ภาพที ่10.11  ประแจโครงสร้างแขง็แรงท่ีมีสเกลหรือเขม็ช้ีหนา้จอบอกค่าแรงบิด 

(ท่ีมา : http://www.frbiz.com/image-construction-torque-wrench) 

 

ออกแรงบิด 

แรงบิด 

เขม็ช้ีตามแรงบิด 
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                10.2.1.3 Class C : ประแจท่ีมีโครงสร้างแข็งแรงท่ีมีการวดัขนาดแรงบิดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Wrench, Rigid Housing and Electronic Measurement) 

                 เป็นประแจบล็อคสําหรับวดัแรงบิดท่ีมีโครงสร้างของประแจท่ีแข็งแรงคล้ายกับ
ประแจใน Class B แตกต่างกนัตรงท่ีใน Class C น้ีจะใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงผลและแสดง
ค่าแรงบิดออกมาเป็นตวัเลขระบบดิจิตอลดงัแสดงในภาพท่ี 10.12 

 

 

ภาพที ่10.12 ประแจโครงสร้างแขง็แรงท่ีมีการวดัขนาดแรงบิดดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

                10.2.1.4 Class D : ไขควงท่ีมีสเกลหรือเข็มช้ีหนา้จอบอกค่าแรงบิด (Screwdriver, with Scale 

or Dial or Display) 

                เป็นไขควงวดัแรงบิดท่ีมีการแบ่งขีด หรือการใช้ระบบเข็มช้ี เป็นการแสดงผลแรงบิด 
โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดน้ีวดัแรงบิดถือวา่เป็นการวดัแรงบิดแบบบริสุทธ์ิ คือแรงบิดแสดงออกมาเป็น
ค่าเขม็ช้ีโดยไม่ผา่นการดดัแปรงค่า ตวัอยา่งไขควงวดัแรงบิดแบบน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 10.13 

  

ภาพที ่10.13  ไขควงท่ีมีสเกลหรือเขม็ช้ีหรือหนา้จอบอกค่าแรงบิด 

(ท่ีมา : https://tohnichi.wordpress.com/page/2/) 
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                10.2.1.5 Class E : ไขควงท่ีมีการวดัขนาดแรงบิดดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Screwdriver, with 

Electronic Measurement) 

                เป็นไขควงวดัแรงบิดท่ีคลา้ยกบัไขควงวดัแรงบิดใน Class D แตกต่างกนัท่ีใน Class E 

น้ี ระบบการแปลงค่าแรงบิด และระบบแสดงผลแรงบิดใช้การทาํงานในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทาํใหก้ารแสดงจะแสดงออกมาเป็นตวัเลขดิจิตอลดงัแสดงในภาพท่ี 10.14 

  

ภาพที ่10.14  ไขควงท่ีมีการวดัขนาดแรงบิดดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

       10.2.2  เคร่ืองมือตั้งค่าแรงบิด (Setting Torque Tools)  

    เป็นเคร่ืองมือท่ีตั้ งค่าแรงบิดท่ีแน่นอนก่อน เม่ือใช้งานถึงค่าแรงบิดท่ีกําหนดแล้วจะมี
สัญญาณการคลายตวั เช่น มีเสียงดงัพอท่ีจะไดย้ิน มองเห็นได ้หรือสามารถสัมผสัได ้แบ่งออกเป็น 7 

ระดบั   (7 Class) ดงัน้ี 

                10.2.2.1 Class A : ประแจแบบปรับหวัประแจได ้ปรับระดบัค่าแรงบิดได ้หรือประกอบดว้ย
หนา้จอบอกค่าขนาดแรงบิด(Wrench, Adjustable, Graduated or with Display) 

                เป็นประแจสําหรับตั้งค่าการขนัน็อตท่ีสามารถปรับค่าระดบัแรงบิดท่ีตอ้งการได ้โดย
มีหนา้จอท่ีบอกค่าแรงบิดท่ีตอ้งการใชง้าน ดงัแสดงในภาพท่ี 10.15 

  
                           (ก)  ลกัษณะภายนอก                                (ข)  หนา้จอบอกค่าแรงบิด 

ภาพที ่10.15  ประแจแบบปรับระดบัค่าแรงบิดได ้

(ท่ีมา : http://www.jbltools.co.uk/r208-25-facom-14dr-torque-wrench-5-25nm-5842-p.asp) 
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                10.2.2.2 Class B : ประแจแบบค่าแรงบิดคงท่ี (Wrench, Fixed Adjustment) 

                เป็นประแจท่ีผลิตมาเพื่อค่าแรงบิดค่าใดค่าหน่ึงตามท่ีตอ้งการเท่านั้น ไม่สามารถปรับ
ค่าแรงบิดตามท่ีต้องการได้ ดังนั้นประแจแบบน้ีจะมีการผลิตออกมาให้เป็นตามมาตรฐานแรงบิด
ของน็อต และตามความนิยมการใช้งานขนาดของน็อตในงานอุตสาหกรรม ตวัอย่างเคร่ืองมือชนิดน้ี
แสดงไดด้งัภาพท่ี 10.16 

 

  
              (ก)  แบบเปล่ียนหวับล็อกได ้           (ข) แบบประแจปากตาย 

ภาพที ่10.16  ประแจแบบค่าแรงบิดคงท่ี 

(ท่ีมา : http://www.belknaptools.com/preset-torque-wrenches/fixed-head-preset-torque-wrenches/) 

 

                10.2.2.3 Class C : ประแจแบบเปล่ียนขนาดหวัประแจได ้(Wrench, Adjustable, Non-

graduated) 

                 เป็นประแจท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนระดบัค่าแรงบิดได ้(Non-graduated)  แต่สามารถ
ปรับเปล่ียนขนาดของหวัประแจสาํหรับขดัน็อตได ้หรือเปล่ียนหวัประแจได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 10.17 

        

ภาพที ่10.17  ประแจแบบเปล่ียนขนาดหวัประแจได ้

(ท่ีมา : http://toolguyd.com/digital-adjustable-wrench-torque-wrench/) 
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                10.2.2.4 Class D : ไขควงแบบเปล่ียนหวัไขควงได ้ปรับระดบัค่าแรงบิดได ้หรือประกอบดว้ย
หนา้จอบอกค่าขนาดแรงบิด (Screwdriver, Adjustable, Graduated or with Display) 

                เป็นไขควงสาํหรับขนัน็อตดว้ยแรงบิดท่ีสามารถปรับเปล่ียนหรือตั้งค่าปริมาณแรงบิด
ตามท่ีตอ้งการไดอ้าจมีหนา้จอบอกระดบัแรงบิดหรือเป็นขีดบอกระดบัแรงบิดดงัแสดงในภาพท่ี 10.18 

  

ภาพที ่10.18  ไขควงแบบปรับระดบัค่าแรงบิดได ้ 
(ท่ีมา : http://www.flexibleassembly.com/Products) 

 

                10.2.2.5 Class E : ไขควงแบบค่าแรงบิดคงท่ี (Screwdriver, Fixed Adjustment) 

                เป็นไขควงท่ีมีการกําหนดแรงบิดท่ีตายตัวสําหรับไขควงตัวนั้ นๆ ไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนตั้งค่าแรงบิดได ้หากตอ้งการแรงบิดท่ีมีปริมาณค่าแรงบิดอ่ืนๆ ตอ้งซ้ือไขควงท่ีมีระดบัค่า
แรงบิดตามท่ีตอ้งการเพิ่มเติม ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 10.19 เป็นไขควงท่ีมีการกาํหนดค่าไวท่ี้ 3 N-m 

 

ภาพที ่10.19  ไขควงแบบค่าแรงบิดคงท่ี 

(ท่ีมา : https://www.cromwell.co.uk/PRO5550004A) 

 

                10.2.2.6 Class F : ไขควงแบบปรับเปล่ียนหัวไขควงได้แต่ปรับระดบัแรงบิดไม่ได ้

(Screwdriver, Adjustable,Non-graduated) 

                 เป็นไขควงท่ีสามารถปรับเปล่ียนขนาดของหวัไขควงได ้หรือเปล่ียนหวัไขควงได ้แต่
ไม่สามารถทาํการปรับเปล่ียนระดบัค่าปริมาณแรงบิดตามท่ีตอ้งการได ้ไขควงแบบน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 
10.20 

 

ภาพที ่10.20  ไขควงแบบปรับเปล่ียนหวัไขควงได ้

(ท่ีมา : http://www.shop4tools.co.uk/acatalog/Torque_Setting_Wrench_Screwdrivers.php) 
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                10.2.2.7 Class G : ประแจท่ีปรับเปล่ียนขนาดหวัประแจได ้ปรับแรงบิดได ้ (Wrench Flexion 

Bar, Adjustable, Graduated) 

               เป็นประแจท่ีการบอกค่าแรงบิดท่ีตอ้งการตั้งค่าโดยใช้แถบโคง้ท่ีมีขีดสเกล สามารถ
ปรับเปล่ียนขนาดหวัประแจได ้สามารถปรับระดบัค่าปริมาณแรงบิดตามท่ีตอ้งการได ้ดงัภาพท่ี 10.21 

 

ภาพที ่10.21  ประแจท่ีปรับเปล่ียนขนาดหวัประแจได ้ปรับแรงบิดได ้  
(ท่ีมา : http://www.flaretite.com/torquetite.php) 

 

                      เคร่ืองมือสําหรับวดัค่าแรงบิดและเคร่ืองมือสําหรับตั้งค่าแรงบิดสําหรับขนัน็อตตอ้งมี
การสอบเทียบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่เคร่ืองมือมีการวดัหรือตั้งค่าแรงบิดไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีมาตรฐาน จึงมีการ
สร้างเคร่ืองมือสําหรับสอบเทียบเคร่ืองมือวดัแรงบิดข้ึน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของค่าปริมาณแรงบิดท่ีได้วดัของเคร่ืองมือ ดงัแสดงในภาพท่ี 10.22 เป็นเคร่ืองทดสอบแรงบิดของ       

ประแจวดัแรงบิด 

 

ภาพที ่10.22  เคร่ืองสอบเทียบประแจวดัแรงบิด 

(ท่ีมา : http://www.jjpsupply.com/product/product-sub1.php?s1=37) 

 

                นอกเหนือจากเคร่ืองมือวดัแรงบิดต่างๆ ท่ีผ่านมายงัมีการสร้างเคร่ืองมือสําหรับวดั
แรงบิดเฉพาะงานข้ึนอีกมากมายข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัยกดงัเช่นเคร่ืองวดัแรงบิดของฝา
ขวดภาชนะ เช่น ขวดนํ้ า เป็นต้น เน่ืองจากการผลิตฝาปิดขวดนํ้ าต่างๆ ท่ีจาํหน่ายในปัจจุบนัมีมาก
หลากหลายชนิด ส่ิงหน่ึงท่ีผูผ้ลิตใส่ใจให้ความสําคัญคือแรงบิดในการเปิดฝาขวดเหล่าน้ี จะต้อง
เหมาะสมสะดวกในการใช้งานของลูกคา้ หากผลิตฝาปิดขวดยึดติดแน่นจนเกินไปลูกคา้ก็จะเปิดขวด  

ไดย้าก ซ่ึงจะพบปัญหาไดโ้ดยทัว่ไป หากสังเกตว่าเวลาซ้ือขวดนํ้ าต่าง ๆ การใช้แรงบิดในการเปิดขวด
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จะต่างกัน เกิดจากการใส่ใจตั้ งค่าแรงบิดในการเปิดขวดจากโรงงานท่ีผลิตท่ีต่างกัน และในทาง    

ตรงกนัขา้มหากยึดติดฝาหลวมเกินไปก็จะทาํให้เกิดการร่ัวซึมของนํ้ าออกมาได ้ดงันั้นโรงงานท่ีผลิต
จะตอ้งทาํการวจิยัใหไ้ดค้วามแน่นท่ีเหมาะสมของฝาปิด ซ่ึงไม่เปิดยากจนเกินไปและไม่หลวมจนเกินไป 

เม่ือไดค้่าท่ีเหมาะสมแลว้ เคร่ืองมือวดัแรงบิดน้ีก็จะถูกใชง้านเพื่อตรวจสอบวา่แรงบิดท่ีเป็นมาตรฐาน
การผลิตน้ีมีค่าเท่าใดเพื่อสาํหรับใชผ้ลิตขวดนํ้าอ่ืนๆ ต่อไปดงัภาพท่ี 10.23 

   

ภาพที ่10.23  เคร่ืองวดัแรงบิดของฝาขวดภาชนะ 

(ท่ีมา : http://santatechnology.nanasupplier.com/) 

 

 อีกเหตุผลหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมีการวดัแรงบิด คือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือหลกัในการวดัพลงังานกล 
และการประเมินสมรรถนะของเคร่ืองยนต์และของมอเตอร์ ดงัภาพท่ี 10.24 ซ่ึงความสัมพนัธ์ของหลงั
งานกลกบัแรงบิด แสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

 Power (kW) = 
Torque (N.m)×2π×Rotation Speed (rpm)

6,000
 

 

 
      (ก)  ลกัษณะภายนอก                 (ข)  การต่อเขา้กบัมอเตอร์เพือ่วดัแรงบิด 

ภาพที ่10.24  เคร่ืองวดัแรงบิดมอเตอร์ 

(ท่ีมา : http://thaibigplaza.com/id-512dd7b54fba0b417c0022e1.html) 
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10.3  หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัอตัราการไหล 
 ในประเทศไทยมาตรฐานแห่งชาติดา้นอตัราการไหล (Flow rate, q) ถูกนิยามไวด้งัน้ี 

   หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นอตัราการไหล คือ กิโลกรัมต่อวินาที (Kilogram per 

Second, kg/s) และลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (CubicMmetre per Second, m
3
/s) อตัราการไหลเชิงมวล       

1 กิโลกรัมต่อวนิาที คือ อตัราการไหลของของไหล(Fluid) ท่ีมีมวล 1 กิโลกรัม ไหลผา่นพื้นผิวในเวลา  

1 วนิาที อตัราการไหลเชิงปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที คือ อตัราการไหลของของไหลท่ีมีปริมาตร 

1 ลูกบาศกเ์มตร ไหลผา่นพื้นผวิในเวลา 1 วนิาที 

      มาตรฐานแห่งชาติดา้นอตัราการไหล คือ เคร่ืองวดัอตัราการไหลของนํ้ าแบบลูกสูบ (Piston  

Prover) วิสัยสามารถ 0.00032 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที และชุดวดัอตัราการไหลของแก๊สแบบโซนิก   

นอซเซิล (Sonic Nozzle) และแบบแลมินาร์ (Laminar) วสิยัสามารถ 0.0167 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 

 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหลระดบัผูใ้ชง้านทัว่ไปท่ีพบเจอในงานอุตสาหกรรมแสดงไดต่้อไปน้ี 

       10.3.1  ออริฟิส (Orifice) 

     การใชแ้ผน่ออริฟิศวดัอตัราการไหล ใชม้านานตั้งแต่สมยัจูเรียต ซีซาร์ ในอาณาจกัรโรมนั ได้
มีการใชอ้อริฟิศวดัการใชน้ํ้าของพลเมือง ออริฟิศท่ีพบใชง้านอยูโ่ดยทัว่ไปจะมีรูปร่าง ดงัรูป 10.25  เป็น
แผน่ท่ีมีรูตรงกลางช่องออริฟิสทางดา้นท่ีมีของไหล (Fluid) ไหลเขา้จะเป็นมุมฉากคม ทางดา้นออกจะ
ผายออกประมาณ 45 องศา เพื่อเป็นการลดความเสียดทานลงให้เหลือเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับการวดั 
หลกัการทาํงานเพื่อวดัการไหลของออริฟิศคือการวดัความดนัท่ีแตกต่างกนัของของไหลก่อนผา่นแผ่น
ออริฟิศ และหลังผ่านแผ่นออริฟิศ ซ่ึงโดยปกติจะติดตั้งมาโนมิเตอร์สําหรับวดัความดันท่ีแตกต่าง
ดงักล่าว ดงัรูปท่ี 10.25 

   
       ก) แผน่ออริฟิสท่ีติดตั้งเขา้ไปในท่อ                      ข) หลกัการทาํงานของแผน่ออริฟิส 

ภาพที ่10.25  ออริฟิศ 

(ท่ีมา : http://www.spiraxsarco.com/Resources/Pages/Steam-Engineering-Tutorials) 

แผน่ออริฟิส 

ขนาดรูของแผน่ออริฟิส 

ขนาดของท่อ 

ความดนัตก 

หลงัผา่นแผน่ออริฟิส 
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       10.3.2  ท่อเวนทูรี (Venturi Tube) 

     ท่อเวนทูรี ดงัภาพท่ี 10.26 ถูกออกแบบมาเพื่อวดัการไหลโดยคาํนึงถึงค่าความดนัท่ีสูญเสีย
ไปกับตัววดัจะต้องให้เกิดน้อยท่ีสุด ท่อเวนทูรีจึงเหมาะกับเร่ืองแบบน้ี เพื่อให้ของไหล ไหลด้วย
ความเร็วเพิ่มข้ึน หลกัการทาํงานของท่อเวนทูรีคลา้ยหลกัการทาํงานของออริฟิศคือการวดัความดนัของ
ไหลก่อนเขา้ส่วนท่ีแคบ และวดัความความดนัจุดท่ีแคบของท่อเพื่อวดัความแตกต่างของความดนัสอง
จุด นาํมาซ่ึงค่าอตัราการไหล 

  

         ก) การติดตั้งท่อเวนทูรี                                 ข) หลกัการทาํงานของท่อเวนทูรี 

 

ภาพที ่10.26  ท่อเวนทรีู 

(ท่ีมา : http://www.ustudy.in/node/3464) 

 

       10.3.3  นอซเซิล (Nozzle) 

    เร่ิมใชง้านคร้ังแรกในเยอรมนั รูปแบบของนอซเซิลมีหลายแบบ นอซเซิลเหมาะสําหรับใชก้บั
ของไหลท่ีมีความเร็วในการไหลสูง ทนต่อการกดักร่อนอนัเกิดจากการเสียดสีไดดี้กวา่ออริฟิศ หลกัการ 

ทาํงานคล้ายออริฟิศคือการวดัความแตกต่างของความดันก่อนผ่านนอซเซิล และความดนัหลงัผ่าน   

นอซเซิล ตวัอยา่งนอซเซิลและการติดตั้งนอซเซิลแสดงไดด้งัภาพท่ี 10.27 

                  
                                ก)  ลกัษณะภายนอก                            ข)  ลกัษณะการติดตั้งนอซเซิล 

ภาพที ่10.27  นอซเซิล 

(ท่ีมา : http://www.helandermetal.com/standard-air-flow-nozzle-products.html) 

 

แรงดนัไหลผา่น 

วดัความดนั 

ท่ีแตกต่างกนั 
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       10.3.4  เอลโบว (Elbow) 

    จากภาพท่ี 10.19 คือขอ้งอท่ีถูกสร้างข้ึนมาสําหรับวดัอตัราการไหล ท่ีถูกเรียกว่าเอลโบว 
เหมาะสาํหรับการวดัแบบไม่ตอ้งการความถูกตอ้งสูงมากนกั ตวัวดัแบบขอ้งอน้ีเป็นแบบท่ีสะดวกท่ีสุด 

ค่าผดิพลาดของการวดัดว้ยวธีิน้ีประมาณ 5-10 % เหมาะสาํหรับของไหลท่ีมีค่าสูง ๆ ความดนัดิฟเฟอเรน
เชียลท่ีวดัไดเ้กิดจากแรงหนีศูนยข์องของไหลท่ีไหลผา่นขอ้งอ ทาํให้วงนอกเกิดความดนัท่ีสูงกวา่วงใน 
จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหห้ลกัการวดัอตัราการไหลของเอลโบวใชห้ลกัการวดัความแตกต่างของความ
ดนัระหวา่งวงนอกและวงในของขอ้งอ  

      
                            ก)  การติดตั้งเอลโบว                                   ข) ลกัษณะการทาํงานของเอลโบว 

ภาพที ่10.28  เอลโบว 

(ท่ีมา :  http://www.ec21.com/product-details/Elbow-Flow-Meter--4686430.html/) 

 

       10.3.5  ท่อปิโตต ์(Pitot Tube) 

    เป็นเคร่ืองมือวดัความเร็วของของไหลโดยตรง ปลายท่ีใชว้ดัจะถูกสอดใส่เขา้อยูใ่นส่วนกลาง
ของท่อ ให้ตั้งฉากกบัทิศทางการไหล และปลายอีกดา้นหน่ึง เปิดอยู่ เพื่อใช้วดัความดนัแบบสแตติก 
(Static) จุดวดัความดนัทั้งสองดา้นจะตั้งฉากกนั ความดนัดิฟเฟอเรนเชียลท่ีเกิดข้ึนจะเป็นสัดส่วนกบั
ความเร็วในการไหล ตวัอยา่งท่อปิโตตแ์ละการติดตั้งใชง้านแสดงไดด้งัภาพท่ี 10.29 

                           
                                ก) ลกัษณะท่อท่อปิโตต ์                   ข) การต่อท่อปิโตตเ์ขา้กบักบัท่อของไหล 

ภาพที ่10.29 ท่อปิโตต ์

(ท่ีมา : http://www.indiamart.com/starmech/fluid-bar-averaging-pitot-tube-flow-meter.html) 

แรงดนัไหลผา่น 

ความดนัวงใน 

ความดนัวงนอก 
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       10.3.6  แอนนูบาร์ (Annubar) 

    เป็นเคร่ืองมือวดัการไหลท่ีแกไ้ขปรับปรุงขอ้ดอ้ยของท่อพิโตต ์โดยออกแบบใหว้ดัค่าเฉล่ีย
ของความเร็วในการไหลไดถู้กตอ้งมากกวา่ โดยการวดัจากรูท่ีอยูใ่นส่วนท่ียืน่เขา้ไปสัมผสักบัของไหลส่ี
จุดมาเฉล่ียกนั ตวัอยา่งแอนนูบาร์แสดงไดด้งัภาพท่ี 10.30 

                        
                ก)  แอนนูบาร์แบบต่างๆ          ข) การต่อแอนนูบาร์เขา้กบัท่อของไหล 

ภาพที ่10.30 แอนนูบาร์ 

(ท่ีมา : http://www2.emersonprocess.com/en-us/brands/rosemount/flow) 

 

       10.3.7  เคร่ืองมือวดัการไหลแบบทาร์เกต (Target Flow Meter) 

     เป็นเคร่ืองมือวดัการไหลชนิดหน่ึงท่ีนิยมในงานอุตสาหกรรมเพราะมีหนา้จอแสดงผลอยา่ง
ง่าย บอกอตัราการไหลอยา่งรวดเร็วชดัเจน หลกัการทาํงานของ Target Flowmeter คือการวดัแรงท่ีเกิด
จากการไหลของของไหล กระทาํกบัแผน่ Target ตามภาพท่ี 10.31 เม่ือของไหล ไหลมาปะทะกบัแผน่ 
Target จะเกิดความดนัแตกต่างข้ึนท่ีดา้นหน้าและดา้นหลงัของแผ่น Target แรงท่ีเกิดจากจากความ
แตกต่างของความดันท่ีเกิดข้ึนจะแปรผนัตามค่าอตัราการไหลกําลังสองตามทฤษฎีของแบร์นูล่ี 
(Bernouli) 

    
                     ก) ลกัษณะภายนอก                                     ข) ลกัษณะของไหลท่ีผา่นทาร์เกต 

ภาพที ่10.31 เคร่ืองวดัการไหลแบบทาร์เกต 

(ท่ีมา : http://jhhdyb.en.ec21.com/Target_Type_Flow_Meter--4686355_4687565.html/) 
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       10.3.8  นิวเตต้ิงดิสก์ (Nutating Disc) 

     นิวเตต้ิงดิสก์ เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีนิยมใชส้ําหรับวดัอตัราการไหลของนํ้ าหรือนํ้ ามนัหนืด ตวั
ดิสก์ถูกติดตั้งอยูบ่นบอลแบร่ิงในตาํแหน่งเอียงพอดีท่ีขอบทั้งสองดา้นสัมผสักบักล่องท่ีบรรจุอยู ่ทาํให้
ปริมาตรถูกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง (Chamber) คือดา้นล่างและดา้นบนของตวัดิสก์ โดยแต่ละรอบของการ
หมุนของดิสก์จะแบ่งปริมาตรของเหลวออกเป็นห้วงๆ แต่ละห้วงท่ีไหลผ่านมีอตัราท่ีแน่นอน ดงันั้น
อตัราการไหลข้ึนอยู่กบัจาํนวนห้วง (Pulse) ท่ีไหลผ่านในหน่ึงหน่วยเวลา แลว้อาศยัชุดเฟืองท่ีติดกบั
แกนทาํให้อ่านค่าของไหลรวมได้ท่ีหน้าปัดโดยตรง แต่ปัจจุบนัสามารถต่อเขา้กับระบบดิจิตอลได้
โดยตรง ตวัอยา่งนิวเตต้ิงดิสกแ์ละโครงสร้างแสดงไดด้งัภาพท่ี 10.32 

               

                      ก) ลกัษณะภายนอก                                           ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.32 นิวเตต้ิงดิสก์ 
(ท่ีมา : http://www.stateinstruments.com/nutating-disc/) 

 

       10.3.9  ลูกสูบหมุน (Oscillating Piston) 

    หลกัการทาํงานของลูกสูบหมุนคลา้ยกบันิวเตต้ิงดิสก ์แต่ใชลู้กสูบท่ีถูกวางเยื้องศูนยอ์ยูก่บั
กรอบวงกลมหมุนส่ายไปรอบๆ โรลเลอร์ ดา้นเขา้และดา้นออกของของเหลวจะถูกกั้นดว้ยไดอะเฟรม
แผน่ตรง ดงัภาพท่ี 10.33 

                 

                             ก)  ลกัษณะภายนอก                                  ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.33  เคร่ืองวดัการไหลแบบลูกสูบหมุน 

(ท่ีมา : http://www.badgermeter.de/en/products/344-oscillating-piston-meters-op15-op25-op50) 

ดิสก ์

บอลแบร่ิง 

ไหลเขา้ ไหลออก 
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       10.3.10  โอวอล (Oval) 

       ลกัษณะของเคร่ืองมือชนิดน้ีจะมีเฟืองรูปวงรี (Oval) 2 อนัขบกนัอยูใ่นตวัวดัดงัในภาพท่ี 
10.34 เฟืองน้ีจะถูกผลกัใหห้มุนไปเน่ืองจากความดนัของของเหลวทางดา้นเขา้ เม่ือเฟืองทั้งคู่หมุนไปจะ
เกิดจงัหวะรับและคายของเหลวสลบักนัไปมา การวดัการไหลจะติดตั้งตวัตรวจวดัท่ีเฟืองตวัใดตวัหน่ึง  
โดยติดแม่เหล็กถาวรไวท่ี้เฟืองโรเตอร์ท่ีหมุนไปตามอตัราการไหล เม่ือจุดท่ีติดตั้งแม่เหล็กหมุนผา่น  
เยนเนอเรเตอร์ตวัเล็กจะเกิดสัญญาณไฟเป็นหว้งๆ  จาํนวนหว้งจะแปรผนัโดยตรงกบัอตัราการไหล 

 
ก)  ลกัษณะภายนอก 

 

 
ข)  ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.34 โอวอล 

(ท่ีมา : http://www.semrad.com.au/products/flow-meters) 

 

       10.3.11  เคร่ืองมือวดัการไหลแบบอลัตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 

      เคร่ืองมือวดัการไหลแบบอลัตราโซนิก แสดงดงัภาพท่ี 10.35 หลกัการของเคร่ืองมือน้ี อาศยั
หลักการสะท้อนกลับของคล่ืนเสียงเม่ือส่งไปกระทบกับอนุภาคของสารท่ีปะปนมากับของเหลว 
เน่ืองจากอนุภาคของสารมีความเร็วเท่ากบัการไหลของของไหล ดงันั้นความถ่ีท่ีสะทอ้นกลบัจะต่างไป
จากค่าท่ีส่งออกไป ค่าความถ่ีน้ีจะเปล่ียนไปแปรผนัตรงกบัความเร็วในการไหล  
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                          ก)  ลกัษณะภายนอก   ข) ลกัษณะการต่อเขา้กบัท่อ 

 
ค) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.35  เคร่ืองวดัการไหลแบบอลัตราโซนิก 

(ท่ีมา  :  http://www.instreng.com/tag/ultrasonic-flow-meter/) 

 

       10.3.12  เทอร์ไบน์มิเตอร์ (Turbine Meter) 

      โครงสร้างของเทอไบน์มิเตอร์ จะมีใบพดัทาํมุมเฉียงกบัทิศทางการไหล ขณะท่ีของไหล
ไหลผา่นจะทาํให้ใบพดัหมุนไปตามอตัราการไหล ขอ้ดีของเทอร์ไบมิเตอร์คือให้สัญญาณเอาตพ์ุตเป็น
หว้ง ซ่ึงสามารถทาํค่ารวมปริมาณของของไหลท่ีผา่นได ้และค่าสัญญาณน้ีก็เหมาะสําหรับระบบดิจิตอล 
ตวัอยา่งเทอร์ไบมิเตอร์แสดงไดด้งัภาพท่ี 10.36 

                   
                        ก)  ลกัษณะภายนอก                                     ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.36  เทอร์ไบน์มิเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.exactflow.com/flowmeter-dual-rotor-concept.html/) 

ตวัส่งสญัญาณ ตวัรับสญัญาณ 
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       10.3.13  วอร์เทกซ์มิเตอร์ (Vortex Meters) 

      หลักการทาํงานของวอร์เทกซ์มิเตอร์คือ เม่ือของไหลไหลผ่านเคร่ืองมือท่ีมี Shedding 

Element รูปตวั T ดงัในภาพท่ี 10.37 ท่ีอธิบายไวว้า่คือ Shedder Bar ขวางกั้นการไหลอยูจ่ะทาํให้เกิดการ
ไหลวน ดา้นหลงัตวั Shedder Bar น้ี เน่ืองจากการเกิดกระแสไหลวนจะสร้างคล่ืนความถ่ีข้ึน และคล่ืน
ความถ่ีน้ีจะแปรผนัโดยตรงกบัความเร็วของการไหล จึงส่งสัญญาณไปยงัตวัเซนเซอร์ท่ีใชบ้อกค่าต่อไป 

                                     
                               ก) ลกัษณะภายนอก                                    ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.37  วอร์เทกซ์มิเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www2.emersonprocess.com/en-us/brands/rosemount/flow/vortex-flowmeters/) 

 

       10.3.14  สเวลิมิเตอร์ (Swirl Meter) 

      เป็นเคร่ืองมือวดัการไหลอีกแบบหน่ึงท่ีใชห้ลกัการของวอร์เทกซ์มิเตอร์ (นํ้ าวน) สําหรับวดั
การไหลแบบปริมาตร ส่วนประกอบท่ีสาํคญัคือตวัสร้างกระแสของไหลให้หมุนวน เป็นรูปใบพดัติดอยู่
ตรงส่วนหนา้ของมิเตอร์ ดงัภาพท่ี 10.38 เม่ือมีกระแสของไหลไหลผา่น กระแสจะบิดเป็นเกลียวตามทิศ
ทางการบิดเบนของใบพดัทาํให้เกิดความถ่ีของกระแสคล่ืนข้ึนท่ีด้านหลงั ความถ่ีของคล่ืนน้ีจะเป็น
สัดส่วนโดยตรงกบัความเร็วของการไหล ดา้นหลงัใบพดัจะถูกเพิ่มความเร็วในการไหลผา่นท่อเวนทูรี 
เม่ือกระแสของไหลผ่านช่องเซนเซอร์ตรวจวดั เวนทูรีจะถูกผายออกให้ขนาดท่อใหญ่เท่าเดิมอีกคร้ัง 
และก่อนท่ีจะผ่านพน้มิเตอร์จะมีใบพดัตรง เพื่อแก้กระแสไหลวน ทาํให้กระแสหยุดการไหลวน เพื่อ
ป้องกนัมิใหเ้กิดผลยอ้นกลบัมาหาตวัมิเตอร์อีกคร้ัง 

                   
                                         ก)  ลกัษณะภายนอก             ข) โครงสร้างภายใน 

ภาพที ่10.38  สเวลิมิเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.metconeng.ca/swirl-and-vortex.html) 

เซนเซอร์ตรวจจบัความดนั 

Shedder Bar 
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       10.3.15  โรตามิเตอร์ (Rota Meter) 

       ตวัมิเตอร์เป็นแกว้ใสซ่ึงดา้นในเป็นกรวยเรียวดงัภาพท่ี 10.39 และมีลูกลอยท่ีออกแบบพิเศษ
บรรจุอยูภ่ายในกรวย ของไหลท่ีตอ้งการวดัจะไหลผา่นเขา้มาทางดา้นล่างของตวัวดั ลูกลอยจะถูกยกให้
ลอยตวัข้ึน ตาํแหน่งของลูกลอยจะลอยน่ิงอยูก่บัท่ีเม่ือเกิดความสมดุลระหวา่งความเร็วอตัราการไหลกบั
นํ้ าหนกัของลูกลอย เม่ือลุกลอยสูงข้ึน พื้นท่ีสําหรับให้ของไหล ไหลผ่านก็จะมีมากข้ึน เป็นการรักษา
ความดนัตกคร่อมตวัวดัให้คงท่ี เน่ืองจากความเร็วของอตัราการไหลจะแปรเปล่ียนไปตามกนั ดงันั้น 
ตาํแหน่งของลุกลอยจะบอกค่าอตัราการไหลได ้

                    
                        ก) ลกัษณะภายนอก   ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.39  โรตามิเตอร์ 

(ท่ีมา :  http://www.sensorsmag.com/sensors/flow/the-basics-rotameters-1068/) 

 

       10.3.16  เคร่ืองมือวดัการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flow Meter) 

      หลกัการวดัดว้ยวธีิน้ีอาศยัแนวความคิดเช่นเดียวกบัวิธีอ่ืนๆ คือ หาค่าความเร็วเฉล่ียในการ
ไหลของของไหล โดยใชก้ฎของฟาราเดยท่ี์วา่ “เม่ือของเหลวท่ีเป็นตวันาํไฟฟ้าไหลผา่นสนามแม่เหล็ก 
จะเกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกบัทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก”  จากภาพท่ี 10.40 เม่ือท่อ
ถูกวางให้ตั้ งฉากกบัสนามแม่เหล็กท่ีมีความเขม้ข้นสมํ่าเสมอ มีความเข้มของเส้นแรงแม่เหล็ก (B)  

ของเหลวท่ีเป็นตวันาํไฟฟ้า ไหลอยูใ่นท่อดว้ยความเร็วเฉล่ีย จะไดแ้รงเคล่ือนไฟฟ้าเกิดข้ึนและอตัราการ
ไหลของของเหลวน่ีเองจะเป็นอตัราส่วนผนัแปรโดยตรงกบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีได ้

 

ลูกลอย 

แรงโนม้ถ่วง 

ท่อกรวย 

Flow 
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                         ก) ลกัษณะภายนอก                                    ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.40  เคร่ืองวดัการไหลแบบสนามแม่เหล็ก 

(ท่ีมา : https://www.instrumart.com/pages/223/magnetic-flow-meters) 

 

       10.3.17  โคริโอลิส (Coriolis) 

      เป็นเคร่ืองมือวดัการไหลท่ีเร่ิมนาํเขา้สู่ตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 หลงัจากนั้นก็แพร่หลายใน
วงการอุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว หลกัการของ โคริโอลิส คือ เม่ือมวรสาร (Mass) ไหลผา่นท่อโคง้รัศมี
คร่ึงวงกลมตามภาพท่ี 10.41 ภายนอกท่อจะเกิดแรงบิดตวัปรากฏข้ึน แรงบิดน้ีจะเกิดข้ึนเป็นสัดส่วน
โดยตรงกบัปริมาณในการไหลของมวลสารนั้นๆ ลกัษณะแรงบิดตวัท่ีเกิดข้ึนแสดงไดด้งัภาพท่ี 10.41    

โคริโอลิส เป็นเคร่ืองมือวดัการไหลในรูปของมวลสารโดยตรงแบบเดียวท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 
ก) ลกัษณะภายนอก 

  

ข) ลกัษณะการทาํงาน 

ภาพที ่10.41 โคริโอลิส 

(ท่ีมา : http://automationwiki.com/index.php/Mass_Flowmeters) 

ไหลเขา้ 

B แรงเคล่ือนไฟฟ้า 

ในแนวตั้งฉาก 

เม่ือมีแรงดนัท่อจะสัน่ข้ึนลง 

Flow 
Flow 

แรงจากการไหล 

แรงจากการไหล 

แรงจากการไหลจะทาํใหท่้อ
เกิดการสัน่ข้ึนลง 

แรงจากการไหลจะเกิดการบิดตวัของท่อเน่ืองจากการสัน่ 
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10.4  สรุป 
 ปริมาณความดนัเป็นหน่ึงในหน่วยอนุพทัธ์ของระบบ SI มาตรฐานแห่งชาติด้านความดัน 

(Pressure, p) ไดก้าํหนดวา่หน่วยการวดัความดนั คือ พาสคลั (Pascal, Pa) โดยท่ีความดนั 1 พาสคลัคือ 

แรง 1 นิวตนั ท่ีกระทาํบนพื้นท่ี 1 ตารางเมตร (Square Metre, m
2
)  

 แรงบิด (torque, T) เป็นหน่วยอนุพนัธ์ในระบบ SI ในประเทศไทยสถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติไดก้าํหนดความหมายของแรงบิดไวว้า่ หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นแรงบิด คือ นิวตนั
เมตร (newton.metre, N.m)แรงบิด 1 นิวตนัเมตร คือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ท่ีเกิดจากเวกเตอร์ของรัศมียาว 1 

เมตร จากจุดหมุนไปยงัจุดท่ีแรงกระทาํคูณกบัเวกเตอร์ของแรง 1 นิวตนั ท่ีกระทาํในแนวตั้งฉากกบั
เวกเตอร์ของรัศมี 7.2  

 หน่วยการวดัปริมาณแห่งชาติดา้นอตัราการไหล คือ กิโลกรัมต่อวินาที (Kilogram per 

Second,    kg/s) และลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (Cubic Metre per Second, m
3
/s) อตัราการไหลเชิงมวล 1 

กิโลกรัมต่อวนิาที คือ อตัราการไหลของของไหล(Fluid) ท่ีมีมวล 1 กิโลกรัม ไหลผา่นพื้นผิวในเวลา 1 

วนิาที     อตัราการไหลเชิงปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คือ อตัราการไหลของของไหลท่ีมี
ปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตร ไหลผา่นพื้นผวิในเวลา 1 วนิาที 

 

10.5  คาํถามท้ายบท 

 1)  หน่วยการวดัความดนั อตัราการไหล และแรงบิด คืออะไรและมีนิยามอยา่งไร 

 2) หากตอ้งการทดลองสร้างเคร่ืองมือวดัแรงดนั เคร่ืองมือใดท่ีมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด 

                    ในการสร้าง 

 3)  หากตอ้งการทดลองสร้างเคร่ืองมือวดัอตัราการไหล เคร่ืองมือใดท่ีมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด 

                    ในการสร้าง 

 4)  เคร่ืองมือวดัความดนัแบบใดนิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดเน่ืองจากอะไร 

 5)  ทาํไมจึงตอ้งมีการวดัแรงบิดการขนัน็อตในงานอุตสาหกรรม 



บทที ่11 

เคร่ืองมอืวดันอกระบบ 

 

 นอกจากการวดัค่าตามหน่วยมาตรฐานจากระบบ SI แลว้ การวดัค่าต่างๆในโรงงาน
อุตสาหกรรม ยงัตอ้งมีการวดัค่าออกมาอีกหลายอยา่งเพื่อตรวจสอบระบบการทาํงาน เพื่อตรวจสอบดา้น
ความปลอดภยั หรือเพื่อให้ไดม้าตรฐานการผลิต ซ่ึงไม่ไดมี้หน่วยการวดัอยู่ในระบบหน่วยฐานหรือ
หน่วยอนุพนัธ์ ยกตวัอยา่งเช่น การวดัระดบัของนํ้ าในแทงคน์ํ้ าท่ีมีไวส้าํหรับการผลิต เป็นตน้ ในบทน้ี
ประกอบไปดว้ยการยกตวัอย่างเคร่ืองมือในงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือหน่วยวดัระบบ SI 

และหน่วยอนุพนัธ์ โดยมีหัวขอ้จาํนวน 3 เร่ืองคือ  เคร่ืองมือวดัระดบั  เคร่ืองวดัการสั่นสะเทือน  และ
เคร่ืองวดัระดบัเสียง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

11.1  เคร่ืองมือวดัระดับ 

 การวดัระดบัในท่ีน้ีเป็นการวดัระดบัในแนวด่ิง ไม่ใช่การวดัระดบัความลาดเอียง ถือว่าจดัอยู่
ในหน่วยของการวดัความยาว หากแต่การใชง้านจริงในงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ส่วนใหญ่วดั
เพื่อให้รู้ว่าของเหลวในภาชนะท่ีบรรจุอยู่นั้นมีระดบัท่ีตอ้งการการบาํรุงรักษาแลว้หรือไม่ เช่น ระดบั
ของนํ้าในหมอ้นํ้า ระดบันํ้ามนัเคร่ืองในรถยนต ์เป็นตน้ 

         11.1.1  ดิพสติก (Dipstick) 

        เป็นเคร่ืองมือวดัระดบัท่ีนิยมใชใ้นภาชนะท่ีปิดมิดชิดมองไม่เห็นระดบัของเหลวภายใน 

ลกัษณะของเคร่ืองมือวดัน้ี เป็นกา้นโลหะท่ีมีขีดบอกระดบัเป็นระยะ สาํหรับจุ่มลงไปวดัระดบัของเหลว
ท่ีอยู่ในภาชนะท่ีไม่ลึกมากนัก เช่น ในรถยนต์จะมีดิพสติกสําหรับวดัระดบันํ้ ามนัเคร่ืองเม่ือตอ้งการ    

ใชง้านใหดึ้งดิพสติกข้ึนมาเช็ดคราบนํ้ามนัออกก่อนแลว้จึงจุ่มลงไปวดัระดบัอีกคร้ัง ค่าระดบัท่ีบอกส่วน
ใหญ่จะไม่บอกเป็นตวัเลขแต่จะบอกเป็นระดับ สูงสุด ตํ่าสุด ถา้ระดับนํ้ ามนัอยู่ในช่วงน้ีถือว่าปกติ      

ตวัอยา่งดิพสติกแสดงไดด้งัภาพท่ี 11.1 

        
                                      ก) ลกัษณะภายนอก           ข) ค่าระดบับ่งบอกระดบัสูงตํ่า 

ภาพที ่11.1  ดิพสติก 

(ท่ีมา : https://mennoknight.wordpress.com/the-hall-of-shame/) 
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       11.1.2  กระจกแกว้มองระดบั (Glass Gauge) 

      กระจกแกว้มองระดบัเป็นวิธีท่ีสามารถดูระดบัของเหลวไดโ้ดยตรง สามารถใชง้านไดใ้น
สภาวะท่ีมีความดนัหรืออุณหภูมิท่ีไม่สูงมากนัก การอ่านค่าตอ้งมองในระดบัสายตากบัขีดบอกระดบั
ของเหลวเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่สามารถมองในระยะไกล หากมองในระยะไกลใชว้ิธีการติดกลอ้งวงจรปิด
เพื่อสงัเกตแทนได ้กระจกแกว้มองระดบัแบ่งออกตามลกัษณะโครงสร้างไดเ้ป็น 3 แบบคือ แบบท่อแกว้ 

แบบแผน่แกว้เรียบ และแบบแบ่งเป็นช่อง ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 11.2 

 

                          
                   (ก) แบบท่อแกว้                (ข) แบบแผน่แกว้เรียบ             (ค) แบบแบ่งเป็นช่อง 

 
            (ง) การต่อใชง้าน 

ภาพที ่11.2  กระจกแกว้มองระดบั 

(ท่ีมา: นวภทัรา และ ทวพีล, 2555) 

 

       11.1.3  ลูกลอยวดัระดบั (Float Level Indicator) 

      เป็นเคร่ืองมือวดัระดับท่ีนิยมมากท่ีสุดวิธีหน่ึง การวดัระดับด้วยลูกลอยคือการวดัระดับ
ของเหลวโดยการใชลู้กลอยวดัการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงของลูกลอย เคร่ืองมือวดัแบบลูกลอยเป็นเคร่ืองมือ
วดัท่ีมีโครงสร้างง่ายๆ สามารถใชก้บังานในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูง และภายใตส้ภาพความดนัสูง ง่ายต่อ

ระดบัของเหลวจะเป็นระดบัเดียวกนักบั
ภายในภาชนะเน่ืองจากมีความดนัเท่ากนั 

กระจกแกว้มองระดบั 
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การใช ้สะดวกต่อการปรับแต่ง มีความเท่ียงตรงสูง จากตวัอยา่งในภาพท่ี 11.3  เป็นการใชเ้ทปบอกขีด
ระดบัประกอบในการอ่านค่า 

 

ภาพที ่11.3  ลูกลอยวดัระดบัท่ีใชเ้ทปบอกขีดระดบัประกอบการอ่านค่า 

(ท่ีมา : http://www.fidicondevicesindia.com/float-board-type-level-indicator.html) 

 

       11.1.4  วาลว์ลูกลอย (Float Valve) 

      วาลว์ลูกลอยถูกออกแบบมาเพื่อใชง้านเป็นจุดโดยเฉพาะ เพื่อใชใ้นการเปิดปิดระดบันํ้ าหรือ
ระดบัของเหลวเม่ือถึงระดบัท่ีตอ้งการ ในของเหลวส่วนใหญ่จะใชลู้กลอยเป็นตวัรับรู้การเปล่ียนแปลง
ของระดบั ดงัในภาพท่ี 11.4 แต่ในสารท่ี เป็นผง เช่น ผงถ่าน ข้ีเถา้ หรือมเลด็พืช นิยมใชไ้ดอะแฟรมและ
ใบพดัหมุนเป็นตวัตรวจวดัระดบั  

 
                       (ก)  ลกัษณะภายนอก                                      (ข)  ลกัษณะการต่อใชง้าน 

ภาพที ่11.4  วาลว์ลูกลอย 

(ท่ีมา : http://www.jarmjooree.com/product-วาลว์ลูกลอย-7996-1.html) 
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       11.1.5  การวดัระดบัโดยวิธีอ่ืน 

      นอกเหนือจากเคร่ืองมือวดัระดบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้การวดัระดับยงัมีวิธีการประยุกต์
เคร่ืองมือในการวดัระดบัดว้ยวิธีท่ีหลากหลายตามแต่ท่ีจะเหมาะสมกบัสภาวะท่ีใชง้านดงัต่อไปน้ี 

11.1.5.1  การวดัระดบัโดยวธีิวดัความดนัดิฟเฟอเรนเชียล 

                   นิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม สามารถใชก้บัของเหลวท่ีสกปรก มี
ความดนัหรืออุณหภูมิสูงไดดี้ ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการวดัแบบท่อปล่อยอากาศ เหมาะสําหรับใชว้ดัระดบั
ของเหลวในถงัเปิด โดยเฉพาะถา้ของเหลวนั้นสกปรก หรือมีฤทธ์ิกดักร่อน เพราะอุปกรณ์ไม่ตอ้งสัมผสั
โดยตรงกบัของเหลวนั้นจากภาพท่ี 11.5 จะมีการป้อนก๊าซลงในท่อ  ความดนัของก๊าซในท่อจะมีค่าแปร
เปล่ียนไปตามระดบัความสูงของของเหลว จึงสามารถทราบค่าความสูงไดจ้ากความดนัในท่อ 

แหล่งจ่ายอากาศ
หรือไนโตรเจน

กระเปาะนํ้ามนัเพ่ือ
ปล่อยอากาศเป็นฟอง

ท่อปรับความดนัใหเ้ท่ากนั

ห่างจากกน้ถงั 2-3 น้ิว

ท่อนาํอากาศ

 

ภาพที ่11.5  การวดัระดบัโดยวิธีวดัความดนัดิฟเฟอเรนเชียล 

 

               11.1.5.2  การวดัระดบัโดยหลกัการทางไฟฟ้า 

                        สามารถแบ่งออกเป็นสามวิธีตามลกัษณะของการใชค่้าทางไฟฟ้าเป็นตวัการวดั
ดงัน้ี 

                        (ก)  การวดัระดบัโดยการวดัค่าประจุไฟฟ้า 

 หลกัการคือถา้ใส่ขั้วตวันาํ (Electrode) ติดตั้งงลงไปในแนวตั้งของภาชนะ       

ดงัภาพท่ี 11.6  เม่ือป้อนไฟฟ้าไปท่ีขั้วตวันาํและโลหะของภาชนะจะเกิดเป็นตวัประจุไฟฟ้า (Capacitor) 

โดยขั้วตวันาํและโลหะของภาชนะจะเป็นแผน่ Plate สองแผน่ท่ีมีตวัเก็บประจุคือสารท่ีถูกบรรจุอยูใ่น
ภาชนะนั้น  สารทุกชนิดมีค่า Dielectric Constant ไม่เท่ากนั ซ่ึงเป็นคุณสมบติัประจาํตวัของสารนั้นๆ 

ดงันั้นค่าประจุจึงแปรเปล่ียนไปตามระดบัของสารตวักลางท่ีเขา้แทนท่ีอากาศ 
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ของเหลว็หรือผง
ท่ีตอ้งการอ่านระดบั

แท่ง Electrode หุม้ฉนวน

เคร่ืองอ่านระดบั

อุปกรณ์วดั

 

ภาพที ่11.6  การวดัระดบัโดยการวดัค่าประจุไฟฟ้า 

 

        (ข)  การวดัระดบัโดยการวดัค่าความตา้นทาน 

 หลกัการของวิธีการน้ีคือ ตวัวดัแบบเปล่ียนค่าความตา้นทาน ดังภาพท่ี 11.7  

ส่วนท่ีจมในสารท่ีตอ้งการวดัระดบัจะถูกสารนั้นบีบตวัทั้งสองดา้นทาํให้ลวดความตา้นทานถูกบีบติด 

(Short) เขา้กบัแกนซ่ึงเป็นตวันาํ (Conducting Base Strip) ค่าความตา้นทานรวมของตวัวดัจะลดลง ซ่ึง
การลดลงน้ีจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัการเพิ่มของระดบัของสารท่ีจะวดัระดบั 

 

 

ภาพที ่11.7  การวดัระดบัโดยการวดัค่าความตา้นทาน 
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        (ค)  การวดัระดบัโดยการวดัค่าความนาํไฟฟ้า 

 วิธีการน้ีเหมาะสําหรับวดัระดับของของเหลวท่ีมีค่าความนําไฟฟ้าสูง เช่น       

นํ้า เบียร์ ไวน์ ซุป แอมโมเนีย นํ้าผลไม ้นํ้าชา กรด เบส เกลือ สารเคมี นํ้าเช่ือม นม เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นได้
วา่เป็นสินคา้หลกั ท่ีมีจาํหน่ายโดยทัว่ไปตามทอ้งตลาด วิธีการคือ ตวัวดั (Probe) ตวันาํจะถูกติดตั้งอยูใ่น
ระดบัต่าง ๆ กนัในภาชนะ อาจติดตั้งอยูใ่นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได ้ดงัภาพท่ี 11.8 ไฟท่ีใชเ้ล้ียงวงจร
เป็นไฟท่ีมีค่าตํ่า (ไม่เกิน 45 โวลต)์ ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายกบัคน ขั้วหน่ึงต่อกบัตวัภาชนะท่ีเป็นโลหะ อีกขั้ว
หน่ึงต่อกบั Probe ตามความสูงท่ีตอ้งการในลกัษณะขนาน เม่ือระดบัของของเหลวสูงข้ึนมนัจะทาํหนา้ท่ี
เป็นตวันาํเช่ือมไฟใหค้รบวงจร อาจถูกต่อไปจุดไสห้ลอดหรือเล้ียงรีเลยแ์สดงใหท้ราบวา่ระดบัของเหลว
อยูช่่วงไหน 

 

 
 

ภาพที ่11.8  การวดัระดบัโดยการวดัค่าความนาํไฟฟ้า 

 

               11.1.5.3  การวดัระดบัโดยใชค้ล่ืนอลัตราโซนิก 

                      วิธีการการคือการใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 20 KHz ถึง 40 KHz สัญญาณจะถูก
ส่งออกมาเป็นหว้งๆ โดยมีตวัส่ง (Transmitter) และตวัรับ (Reciever) คอยรับสัญญาณการสะทอ้นกลบั
ของแต่ละหว้ง ดงัภาพท่ี 11.9  เวลาท่ีคล่ืนใชใ้นการเดินทางตั้งแต่ออกจากตวัส่งจนกลบัถึงตวัรับ จะเป็น
สดัส่วนโดยตรงกบัระยะทางหรือระดบัท่ีตอ้งการวดั 

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 

ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 

ท่ียดึอิเลก็โทรด 

อิเลก็โทรด 

ระดบัท่ีป๊ัมหยดุทาํงาน 

ระดบัท่ีป๊ัมเร่ิมทาํงาน 
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วตัถุกระทบและคล่ืนสะทอ้นกลบั

Receiver & 

Amplifier

Generator & Transmitter

Transducers

Timing Generator

Timed Gain 

Control
Wave Shaping

Logic & 

Display

 

 

ภาพที ่11.9  การวดัระดบัโดยใชค้ล่ืนอลัตราโซนิก 

 

               11.1.5.4  การวดัระดบัโดยวิธีวดัการแผรั่งสีของสารกมัมนัตภาพ 

                     หลกัการคือสารกมัมนัตภาพรังสีจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องซ่ึงถูก Shield ไวอ้ย่าง
ปลอดภยั มี Shuter Mechanism เปิดขณะใชง้านเท่านั้นเพื่อป้องกนัสารกมัตภาพสกปรกขณะขนส่งหรือ
ติดตั้งและบาํรุงรักษา ตวัรับซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปใช ้Geiger Mueller Tube เป็นตวัรับสัญญาณรังสีแกมมาและ
เปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นหว้งๆ (Impule) หลงัจากนั้นจึงส่งต่อไปยงัภาคขยายแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เปล่ียนรูปเป็นสญัญาณไฟตรงนาํไปช้ีบอกระดบัต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 11.10 
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ภาพที ่11.10  การวดัระดบัโดยวิธีวดัการแผรั่งสีของสารกมัมนัตภาพ 

 

               11.1.5.5  การวดัระดบัโดยใชค้ล่ืนอินฟราเรด 

                      เป็นการประยุกตห์ลกัการดูดซึมและหักเหของคล่ืนแสงอินฟราเรดในตวักลางท่ี
เป็นนํ้ าและอากาศ แตกต่างกนัมาใช้ในงานอุตสาหกรรมวดัระดบั ดงัภาพท่ี 11.11 เม่ือแสงจาก
ไดโอดเปล่งแสง (L) ส่องผา่น แท่งผลึกควอตซ์ (Q) ซ่ึงปลายเป็นมุมแหลมเพื่อหกัเหแสงอินฟราเรดใน
กรณีท่ีควอตซ์ลอยอยูใ่นอากาศ เพื่อใหเ้กิดแสงสะทอ้นกลบัมายงัโฟโตไ้ดโอด (P) สัญญาณท่ีตรวจจบั
ไดน้ี้แสดงวา่ระดบันํ้ายงัตํ่ากวา่จุดติดตั้งตวัวดัอนัน้ี แต่ถา้ระดบันํ้าสูงถึงตวัวดั คล่ืนแสงอินฟราเรดจะถูก
หักเหให้กระจัดกระจายไปในของเหลวไม่สะท้อนกลับมายงัโฟโตไ้ดโอด จึงทาํให้โฟโตไ้ดโอด         

ไม่ทาํงาน 

 

ภาพที ่11.11  การวดัระดบัโดยใชค้ล่ืนอินฟราเรด 
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11.2  เคร่ืองวดัการส่ันสะเทอืน (Vibration Meter) 

 ใชส้าํหรับงานซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและการวดัแรงสั่นสะเทือน ว่าปัญหามาจากส่วนใด 

ส่วนใดท่ีเกิดการสั่นสะเทือนมากท่ีสุดในเคร่ืองจกัร จนอาจจะส่งผลเสียต่อเคร่ืองจกัรโดยรวม หรือต่อ
ช้ินงาน เช่น การสั่นสะเทือนจากเน่ืองมากจาก แบร่ิง จากความไม่สมดุล เป็นตน้ ผูใ้ช้งานเคร่ืองวดั    

การสั่นสะเทือนน้ีส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรซ่อมบาํรุงประจาํเคร่ืองจักรของโรงงานท่ีมีหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลไม่ให้เสียหายหนักเน่ืองจากการเสียหายแบบไม่ท่ีไม่ได้
วางแผนไวห้รือเสียหายแบบซ่อมเม่ือเสียซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง หน่วยของการวดัท่ีได ้

เช่น RPM หรือรอบต่อนาที ตวัอยา่ง เคร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือนแสดงไดด้งัภาพท่ี 11.12 

   
                                   ก) ลกัษณะภายนอก                   ข) ลกัษณะการใชง้าน 

ภาพที ่11.12  เคร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือน 

(ท่ีมา : http://www.sperdirect.com/vibration-meter-65-prd1.htm) 

 

11.3  เคร่ืองวดัระดับเสียง (Sound Level Meter) 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการตรวจสอบระดบัเสียงของเคร่ืองจกัร หรือส่ิงแวดลอ้มทางเสียง
ของหอ้งทาํงาน โรงงาน ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ เพื่อวดัวา่ระดบัเสียงนั้นเป็นอนัตรายต่อผูท่ี้ทาํงานหรืออาศยั 

อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ หรือไม่ ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดัระดบัเสียงแสดงไดด้งัภาพท่ี 11.13 

 

  

ภาพที ่11.13  เคร่ืองวดัระดบัเสียง 
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 ส่วนประกอบพื้นฐานของเคร่ืองวดัเสียงมี 4 ส่วน ดงัน้ี 

                1) ไมโครโฟนชนิดทุกทิศทาง (Omnidirectional Microphone) 

                2) ชุดขยายสญัญาณ (Preamplifier และ Amplifier) 

                3) ข่ายถ่วงนํ้าหนกั (Weighting Networks) 

                4) มาตรวดั (Meter) 

 การทาํงานของเคร่ืองวดัเสียง คือ คล่ืนเสียงกระทบกบัแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ซ่ึง
แผ่นไดอะเฟรมจะส่ันตามความดันท่ีมากระทบไมโครโฟน จะทําการเปล่ียนความดันให้เป็น
สญัญาณไฟฟ้าเขา้สู่ชุดวงจรขยาย สญัญาณ(Preamplifier) ขยายสญัญาณและส่งผา่นต่อเขา้ไปยงัข่ายถ่วง
นํ้ าหนกั (Weighting Networks) (ข่าย A,B,C,F หรือ Z) สัญญาณน้ีจะส่งไปปรับขยายสัญญาณอีกคร้ัง
และส่งเขา้สู่มาตรวดั (Meter) เพื่อประมวลผลและอ่านค่าเป็นเดซิเบล 

 เน่ืองจาก เคร่ืองวดัเสียงมีการผลิตออกมาหลากหลายประเภท ตามวตัถุประสงค ์และความ
แม่นยาํในการใช ้จึงมีการกาํหนดมาตรฐานของเคร่ืองวดัเสียงของประเทศต่างๆ องคก์รท่ีสาํคญัคือ IEC 

(International Electrotechnical Commission) ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีมีบทบาทในการกาํหนด
มาตรฐานเก่ียวกบัไฟฟ้าและ อิเลกทรอนิกส์ต่างๆ สาํหรับมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองวดัเสียง มีดงัน้ี 

    มาตรฐาน IEC 651 :1979   Sound Level Meters 

                ชนิด 0  ใชง้านสาํหรับ Laboratory References standard 

                ชนิด 1   ใชว้ดัเสียงในหอ้งทดลองและวดัในภาคสนาม 

                ชนิด 2  วดัเสียงในภาคสนาม 

                ชนิด 3  วดัเสียงเพื่อการสาํรวจเบ้ืองตน้ 

                หมายเหตุ : ใชว้ดัเสียงท่ีดงัสมํ่าเสมอ 

     มาตรฐาน IEC 804 : 1985   Integration – Averaging Sound Level Meters 

                ชนิด 0  ใชง้านสาํหรับ Laboratory References standard 

                ชนิด 1   ใชว้ดัเสียงในหอ้งทดลองและวดัในภาคสนาม 

                ชนิด 2  วดัเสียงในภาคสนาม 

                ชนิด 3  วดัเสียงเพื่อการสาํรวจเบ้ืองตน้ 

หมายเหตุ : ใชว้ดัค่า Leq ของเสียงท่ีดงัสมํ่าเสมอและเสียงท่ีดงัไม่สมํ่าเสมอ 

   ทั้งน้ีเร่ืองของมาตรฐานเคร่ืองวดัเสียง สถาบนัต่างๆไดมี้การกาํหนดมาตรฐานสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานของ IEC ดงัน้ี 

   สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ( ANSI ) ไดก้าํหนดมาตรฐาน ANSI S.14-1983 

ใกลเ้คียงกบั IEC 651 : 1979 
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   สถาบนัมาตรฐานสหราชอาณาจกัร( BSI ) ไดก้าํหนดมาตรฐาน BS EN 60651 ใกลเ้คียงกบั 

IEC 651 : 1979 และ BS EN 60840 ใกลเ้คียงกบั IEC 804 : 1985 

   ในประเทศไทยไดมี้การประกาศกฎกระทรวงในดา้นมาตรฐานนะดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้ง
ไดรั้บตลอดเวลาการทาํงานในแต่ละวนัแสดงในตารางท่ี 11.1 

ตารางที ่11.1  มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั 

เวลาการทาํงานทีไ่ด้รับเสียง (ช่ัวโมง) ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการทาํงาน (TWA) 

ไม่เกนิ (เดซิเบลเอ) 
12 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 1/2 

1 

1/2 

1/4 หรือนอ้ยกวา่ 

87 

90 

91 

92 

93 

95 

97 

100 

102 

105 

110 

115 

  หมายเหตุ  

   1)   เวลาการทาํงานท่ีไดรั้บเสียงและระดบัเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทาํงาน (TWA) ใหใ้ชค่้า
มาตรฐานท่ีกาํหนดในตารางขา้งตน้เป็นลาํดบัแรก หากไม่มีค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดตรงตามตารางให้
คาํนวณจากสูตร ดงัน้ี 

T =         8      

          2 
(L-90)/5

 

 เม่ือ   T หมายถึง เวลาการทาํงานท่ียอมใหไ้ดรั้บเสียง (ชัว่โมง) 

           L หมายถึง ระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 

 ในกรณีค่าระดบัเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทาํงาน (TWA) ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีเศษทศนิยมให้
ตดัเศษทศนิยมออก 

 2) ในการทาํงานในแต่ละวนัระดบัเสียงท่ีนาํมาเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงาน (TWA) 

จะมีระดบัเสียงสูงสุด (Peak) เกิน 140 เดซิเบลเอ มิได ้
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11.4  บทสรุป 

 เคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิดข้ึนอยู่กบัความตอ้งการการใชง้าน เช่น 

ตอ้งการวดัความลึกหรือวดัระดบั ตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัแบบต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือวดัระดบัมี
ความหลากหลายตามสภาพการใชง้าน 

 ระดบัเสียงในประเทศไทยไดถู้กกาํหนดโดยกฎกระทรวงในดา้นมาตรฐานระดบัเสียงท่ียอม
ให้ลูกจา้งไดรั้บตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั ดงันั้นการใชเ้คร่ืองมือวดัระดบัเสียงเป็นการ
ตรวจสอบมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยัของผูท้าํงานในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีระดบัเสียงขณะนั้น 

 

11.5  คาํถามท้ายบท 

 1)  การวดัระดบัจดัอยูใ่นหน่วยการวดัอะไร เพราะเหตุใด 

 2)  เคร่ืองมือวดัระดบัแบบใดเป็นท่ีนิยมในการใชง้านมากท่ีสุดเน่ืองจากอะไร 

 3)  เคร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือนนาํมาใชป้ระโยชนด์า้นใดบา้งในงานอุตสาหกรรม 

 4)  ในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียการทาํงานประมาณ 8 ชัว่โมงต่อวนั ลูกจา้งจะตอ้งไดรั้บระดบั 

                     เสียงเฉล่ียไม่เกินเท่าใด หากเกินแลว้จะเป็นอยา่งไร 

 5)  ใหท้ดลองสร้างเคร่ืองมือวดัระดบัของนํ้าในกระติกนํ้าอยา่งง่าย 



บทที ่12 
ความไม่แน่นอนการวดั 

 
 ในการใช้เคร่ืองมือวดัค่าใดค่าหน่ึง ไม่มีทางเลยท่ีจะไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน เพราะ
ธรรมชาติของการวดัไม่มีการวดัใดท่ีไม่มีความผิดพลาด และไม่สามารถท่ีจะกาํจดัความผิดพลาด
ทั้งหมดในการวดัออกไปได ้ทาํไดแ้ต่ลดความผิดพลาดลงจนเป็นท่ียอมรับได ้ดงันั้นการประเมินความ
ไม่แน่นอนของการวดัมีความสาํคญัต่อความเช่ือมัน่ในผลการวดั  
 ความไม่แน่นอนในการวดั มีเน้ือหาท่ีควรทาํความเขา้ใจ ประกอบไปดว้ยหวัขอ้จาํนวน 4 เร่ือง 
คือ ความไม่แน่นอนในการวดั  นิยามศพัทม์าตรวทิยา แหล่งท่ีมาของความไม่แน่นอนของการวดั  และ
ชนิดของความไม่แน่นอน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

12.1  ความไม่แน่นอนการวดั (Measurement Uncertainty) 
 ตามความหมายของการวดัในทางมาตรวิทยา การวดัคือปฏิบติัการทั้งปวงท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การตดัสินค่าของปริมาณ   ผลลพัธ์ของการวดัจะแบ่งเป็นสองส่วนคือค่าท่ีวดัไดพ้ร้อมความไม่แน่นอน
ของค่าท่ีวดัได ้และอีกส่วนคือหน่วยวดั  ยกตวัอยา่งเช่น ความยาว 10.001 cm ± 0.002 cm เป็นตน้ ดงันั้น
ทุกคร้ังท่ีมีการวดั ค่าท่ีวดัหรืออ่านไดจ้ะมีความไม่แน่นอนของการวดัเสมอ การลดความผิดพลาดของ
ค่าท่ีวดัไดคื้อการพยายามทาํให้ค่าท่ีวดัไดมี้ความถูกตอ้งใกลเ้คียงค่าจริงมากท่ีสุดและน่าเช่ือถือเป็นท่ี
ยอมรับได ้หรือการวดัมีความเท่ียงและความถูกตอ้ง หากค่าท่ีวดัไดมี้ทั้งความเท่ียงและความถูกตอ้งแลว้
ค่าน้ีถือเป็นท่ียอมรับในท่ีสุด เคร่ืองมือวดัท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงค่าท่ีซํ้ าท่ีเดิมไดดี้ เม่ือ
ป้อนค่าคงท่ีค่าหน่ึงใหว้ดัหลายๆ คร้ัง ผลของการวดัดว้ยเคร่ืองมือแสดงค่าได ้4 แบบ ดงัภาพท่ี 12.1  

 

 
ภาพที ่12.1  ค่าท่ีไดจ้ากการวดัซํ้ า 

ไม่ถูกตอ้งและไม่เท่ียง เท่ียงแต่ไม่ถูกตอ้ง 

เท่ียงและถูกตอ้ง ไม่เท่ียงแต่ถูกตอ้ง 
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12.2  นิยามศัพท์มาตรวทิยา 
 สํานักงานชั่ง ตวง วดัระหว่างประเทศ (องักฤษ 2: International Bureau of Weights and 

Measures, ฝร่ังเศส 2: Bureau International des Poids et Mesures : BIPM ) เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
สนธิสัญญาเมตริก สํานกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงปารีส โดยใชป้าวิลลอง เดอ เบรตุย (Pavillon de Breteuil) 

เป็นท่ีตั้งของสํานักงานใหญ่ มีจุดมุ่งหมายให้ทัว่โลกมีการวดัไปในทางเดียวกนั สถาปนาหน่วยวดั
พื้นฐาน เก็บรักษาตน้แบบหน่วยวดัสากลและการสอบกลับได้ไปยงัหน่วยเอสไอ 2 ได้กาํหนดศพัท์
บญัญติัมาตรวิทยาระหวา่งประเทศ (International Vocabulary of Metrology : VIM) เพื่อใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ
ตรงกนัในระบบการวดัข้ึนโดยมีคาํจาํกดัความ (Definition) ท่ีสําคญัและเก่ียวขอ้งกบัระบบการวดั       

ซ่ึงหากจะศึกษาเร่ืองความไม่แน่นอนของวดัแลว้ควรทาํความเขา้ใจคาํจาํกดัความดงัตารางท่ี 12.1  

 

ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ 

คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Quantity ปริมาณ สมบติัของปรากฏการณ์, วตัถุ, หรือสสารหน่ึง โดยท่ีสมบติัน้ี  

มีขนาดท่ีสามารถแสดงเป็นเลขจาํนวนหน่ึง และส่ิงอา้งอิง 

ส่ิงหน่ึงได ้

Kind of 

Quantity, 

Kind 

ชนิดของปริมาณ , 

ชนิด 

ลกัษณะร่วมกนัของปริมาณต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกนัได ้

System of 

Quantities 

ระบบของปริมาณ ชุดของปริมาณต่างๆรวมกบัชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ 

ท่ีไม่ขดัแยง้กนัท่ีเช่ือมสมัพนัธ์ปริมาณเหล่านั้น 

Base Quantity ปริมาณฐาน ปริมาณในชุดยอ่ยท่ีถูกเลือกโดยสญันิยมของระบบของ 

ปริมาณหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้โดยท่ีไม่สามารถแสดงปริมาณ 

ชุดยอ่ยใดๆในรูปแบบของปริมาณชุดยอ่ยชุดอ่ืนๆ ได ้

Derived 

Quantity 

ปริมาณอนุพนัธ์ ปริมาณในระบบของปริมาณระบบหน่ึงซ่ึงถูกนิยามใน 

รูปแบบของปริมาณฐานของระบบนั้นๆ 

International 

System of 

Quantities 

ISQ 

ระบบของปริมาณ
ระหวา่งประเทศ 

ระบบ ISQ 

ระบบของปริมาณท่ีกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของปริมาณฐาน        

7 ปริมาณ ไดแ้ก่ : ความยาว, มวล, เวลา, กระแสไฟฟ้า 

อุณหภูมิอุณหพลวตั, จาํนวนของสสาร, และความเขม้ของ 

การส่องสวา่ง 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
 คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Quantity 

Dimension 

 

มิติปริมาณ นิพจน์ของความพึ่งพงิของปริมาณปริมาณหน่ึงต่อปริมาณ ฐาน
ต่างๆของระบบปริมาณระบบหน่ึงซ่ึงแสดงเป็นผลคูณของกาํลงั 

ของตวัประกอบต่างๆซ่ึงสมนยักบัปริมาณฐานเหล่านั้นโดย
ยกเวน้ตวัประกอบใดๆก็ตามท่ีเป็นตวัเลข 

Quantity of 

Dimension 

One 

ปริมาณท่ีมีมิติ
เป็นหน่ึง 

 

ปริมาณท่ีเลขช้ีกาํลงัทุกตวัของตวัประกอบท่ีสมนยักบัปริมาณ
ฐาน ในมิติปริมาณของมนัเป็นศนูย ์

Measurement 

Unit 

หน่วยการวดั ปริมาณสเกลาร์จริงท่ีถูกนิยามและเป็นท่ียอมรับตามสัญนิยม ซ่ึง
สามารถถูกเปรียบเทียบกบัปริมาณอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อ
แสดงอตัราส่วนของปริมาณสองปริมาณเป็นตวัเลขตวัหน่ึง 

Base Unit หน่วยฐาน หน่วยการวดัซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยสญันิยมสาํหรับปริมาณฐาน 

ปริมาณหน่ึง 

Derived Unit หน่วยอนุพนัธ์ หน่วยการวดัสาํหรับปริมาณอนุพนัธ์ปริมาณหน่ึง 

Coherent 

Derived Unit 

หน่วยอนุพนัธ์
อาพนัธ์ 

หน่วยอนุพนัธ์ซ่ึงสาํหรับระบบของปริมาณระบบหน่ึงท่ีกาํหนด
ไว ้และชุดของหน่วยฐานท่ีเลือกไว ้คือผลคูณของกาํลงัต่างๆของ
หน่วยฐานท่ีไม่มีตวัประกอบสัดส่วนอ่ืนใดนอกจาก 1 

System of 

Units 

ระบบของหน่วย ชุดของหน่วยฐานและหน่วยอนุพนัธ์ รวมทั้งพหุคูณและ 

พหุคูณยอ่ยของหน่วยเหล่านั้น ซ่ึงถูกนิยามไวส้อดคลอ้งกบั 

กฎเกณฑท่ี์ถูกกาํ หนดไวส้าํ หรับระบบของปริมาณระบบหน่ึงท่ี
ไดก้าํหนดไว ้

Coherent 

System of 

Units 

ระบบของ 

หน่วยอาพนัธ์ 

ระบบของหน่วยท่ีกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของระบบของปริมาณ
ระบบหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้โดยท่ีหน่วยการวดัสาํหรับปริมาณ
อนุพนัธ์แต่ละปริมาณภายในระบบดงักล่าวคือหน่วยอนุพนัธ์
อาพนัธ์ 

Off-System 

Measurement 

Unit 

หน่วยการวดั
นอกระบบ 

หน่วยการวดัท่ีไม่อยูใ่นระบบของหน่วยระบบหน่ึง 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
International 

System of 

Unit, SI 

ระบบของหน่วย
ระหวา่งประเทศ, 

ระบบ SI 

ระบบของหน่วยท่ีกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของระบบของ 

ปริมาณระหวา่งประเทศ โดยท่ีหน่วยเหล่านั้นมีช่ือและสัญลกัษณ์ 

รวมทั้งอนุกรมของคาํอุปสรรค และช่ือ และสญัลกัษณ์ พร้อมทั้ง
กฎเกณฑต่์างๆ ในการใช ้ของคาํอุปสรรค เหล่านั้น เป็นท่ียอมรับ
โดยท่ีประชุมทัว่ไปวา่ดว้ยการชัง่ และการวดั (CGPM) 

Multiple of a 

Unit 

พหุคูณ 

ของหน่วย 

หน่วยการวดัซ่ึงไดจ้ากการคูณหน่วยการวดัหน่วยหน่ึงท่ีกาํหนด 

ดว้ยจาํนวนเตม็จาํนวนหน่ึงท่ีมากกวา่หน่ึง 

Submultiple of 

a Unit 

พหุคูณยอ่ย 

ของหน่วย 

หน่วยการวดัซ่ึงไดจ้ากการหารหน่วยการวดัหน่วยหน่ึงท่ีกาํหนด 

ดว้ยจาํนวนเตม็จาํนวนหน่ึงท่ีมากกวา่หน่ึง 

Quantity Value ค่าปริมาณ ตวัเลขและส่ิงอา้งอิงท่ีใชร้วมกนัเพื่อแสดงขนาดของปริมาณ 

ปริมาณหน่ึง 

Numerical 

Quantity Value 

ค่าปริมาณ 

เชิงตวัเลข 

ตวัเลขในการแสดงถึงค่าปริมาณค่าหน่ึงท่ีไม่ใช่ตวัเลขตวัหน่ึง 

ตวัใด ท่ีถือวา่เป็นส่ิงอา้งอิง 

Quantity 

Calculus 

แคลคูลสัปริมาณ ชุดของกฎและการดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกประยุกตใ์ช้
กบัปริมาณต่างๆ นอกเหนือไปจากปริมาณเชิงลาํดบัท่ี 

Quantity 

Equation 

สมการปริมาณ ความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหวา่งปริมาณต่างๆในระบบของ
ปริมาณระบบหน่ึงท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งไม่ข้ึนกบัหน่วยการวดัต่างๆ 

Unit Equation สมการหน่วย ความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหวา่งหน่วยฐานต่างๆ 

หน่วยอนุพทัธ์อาพนัธ์ต่างๆ หรือ หน่วยการวดัอ่ืนๆ 

Conversion 

Factor 

Between Units 

ตวัประกอบ 

การแปลงผนั
ระหวา่งหน่วย 

อตัราส่วนของหน่วยการวดัสองหน่วยสาํหรับปริมาณ 

ชนิดเดียวกนั 

Numerical 

Value Equation 

สมการ 

ค่าเชิงตวัเลข 

ความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหวา่งค่าปริมาณเชิงตวัเลขต่างๆ
ท่ีกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของสมการปริมาณท่ีกาํหนดไวแ้ละ
หน่วยการวดัท่ีถูกระบุไว ้
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Ordinal 

Quantity 

ปริมาณ 

เชิงลาํดบัท่ี 

ปริมาณท่ีถูกนิยามโดยวธีิดาํเนินการวดัสัญนิยมซ่ึงความสัมพนัธ์
เชิงลาํดบัท่ีทั้งหมดสามารถถูกจดัตั้งไดต้ามขนาดเม่ือเทียบกบั
ปริมาณอ่ืนๆท่ีเป็นชนิดเดียวกนัแต่ไม่ปรากฏความสมัพนัธ์เชิง
พีชคณิตระหวา่งปริมาณต่างๆ เหล่าน้ี 

Measurement 

Scale 

สเกลการวดั ชุดท่ีถูกจดัลาํดบัของค่าปริมาณต่างๆของชนิดของปริมาณ 

ชนิดหน่ึงท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งใชใ้นการจดัลาํดบัตามขนาด 

ของปริมาณชนิดนั้นๆ 

Ordinal Value 

Scale 

สเกลค่า 

เชิงลาํดบัท่ี 

สเกลค่าปริมาณสาํหรับปริมาณเชิงลาํดบัท่ีต่างๆ 

Conventional 

Reference 

Scale 

สเกลอา้งอิง 

สัญนิยม 

สเกลค่าปริมาณท่ีถูกนิยามโดยการตกลงร่วมกนัอยา่งเป็นทางการ 

Nominal 

Property 

สมบติัระบุ สมบติัของปรากฏการณ์ วตัถุ หรือสสารหน่ึงๆ โดยท่ีสมบติันั้น
ไม่มีขนาด 

Measurement การวดั กระบวนการท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงค่าปริมาณค่าหน่ึงหรือมากกวา่นั้น
ทางการทดลองท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัแทนของปริมาณปริมาณหน่ึง
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

Metrology มาตรวทิยา วทิยาศาสตร์แห่งการวดัและการประยกุตใ์ช ้

Measurand ส่ิงท่ีถูกวดั ปริมาณท่ีตั้งใจจะวดั 

Measurement 

Principle 

หลกัการวดั ปรากฏการณ์ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นฐานของการวดั 

Measurement 

Method 

วธีิการวดั วธีิของการวดั 

Measurement 

Procedure 

วธีิดาํเนินการวดั คาํบรรยายลกัษณะอยา่งละเอียดของการวดัแบบหน่ึงท่ีเป็นไป
ตามหลกัการวดัหลกัการหน่ึง หรือมากกวา่ และวธีิการวดั  

วธีิหน่ึงท่ีกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของแบบจาํลองการวดั และ
รวมถึงการคาํนวณใดๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงผลการวดั 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Reference 

Measurement 

Procedure 

วธีิดาํเนินการวดั
อา้งอิง 

วธีิดาํเนินการวดั ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่ทาํใหไ้ดผ้ลการวดั  

ท่ีเหมาะสมกบัความมุ่งหมายเพื่อใชใ้นการประเมินความแม่น
การวดัของค่าปริมาณท่ีวดัไดท่ี้ไดจ้ากวธีิดาํเนินการวดัอ่ืนๆ 

สาํหรับปริมาณชนิดเดียวกนั ใชใ้นการสอบเทียบ หรือใชใ้น
การศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุอา้งอิงต่างๆ 

Primary 

Reference 

Procedure 

วธีิดาํเนินการ
อา้งอิงปฐมภูมิ 

วธีิดาํเนินการวดัอา้งอิงท่ีใชเ้พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงผลของการวดั  

โดยปราศจากความสมัพนัธ์กบัมาตรฐานการวดัสาํหรับปริมาณ
ปริมาณหน่ึงท่ีเป็นชนิดเดียวกนั 

Measurement 

Result 

ผลการวดั ชุดของค่าปริมาณท่ีถือไดว้า่เป็นตวัแทนของส่ิงท่ีถูกวดัส่ิงหน่ึง 

พร้อมดว้ยขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปรากฏ 

Measured 

Quantity Value 

ค่าปริมาณ 

ท่ีวดัได ้

ค่าปริมาณท่ีเป็นตวัแทนของผลการวดัอนัหน่ึง 

True Value ค่าจริง ค่าปริมาณท่ีสอดคลอ้งกบันิยามของปริมาณ ปริมาณหน่ึง 

Conventional 

Value 

ค่าสัญนิยม ค่าปริมาณของปริมาณหน่ึงท่ีไดจ้ากการตกลงร่วมกนั 

เพื่อวตัถุประสงคอ์นัหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้

Accuracy ความถูกตอ้ง ความใกลเ้คียงของการเป็นไปตามกนัระหวา่งค่าปริมาณท่ีวดัได้
ค่าหน่ึงกบัค่าปริมาณจริงค่าหน่ึงของส่ิงท่ีถูกวดัส่ิงหน่ึง 

Trueness ความแม่น ความใกลเ้คียงของการเป็นไปตามกนัระหวา่งค่าเฉล่ียของค่า
ปริมาณท่ีวดัไดซ้ํ้ า ๆ จาํนวนอนนัตก์บัค่าปริมาณอา้งอิงค่าหน่ึง 

Precision ความเท่ียง ความใกลเ้คียงของการเป็นไปตามกนัระหวา่งค่าบ่งช้ีต่างๆหรือ
ค่าปริมาณท่ีวดัไดจ้ากการวดัซํ้ าๆ ท่ีกระทาํต่อวตัถุอนัเดิม หรือ
ต่อวตัถุท่ีคลา้ยกนั ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆท่ีถูกระบุ 

Error ความ 

คลาดเคล่ือน 

ค่าปริมาณท่ีวดัไดล้บดว้ยค่าปริมาณอา้งอิงค่าหน่ึง 

Systematic 

Error 

ความ 

คลาดเคล่ือน 

เชิงระบบ 

องคป์ระกอบของความคลาดเคล่ือนการวดัโดยท่ีในการวดัซํ้ า
หลายๆ คร้ัง ยงัมีความคงตวัหรือการแปรผนัในลกัษณะ 

ท่ีทาํนายได ้
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Bias ความลาํเอียง ค่าประมาณของความคลาดเคล่ือนการวดัเชิงระบบค่าหน่ึง 

Random Error ความคลาด
เคล่ือนเชิงสุ่ม 

องคป์ระกอบของความคลาดเคล่ือนการวดัโดยท่ีในการวดัชํ้า 

หลายๆ คร้ัง มีการแปรผนัในลกัษณะท่ีไม่สามารถทาํนายได ้

Repeatability 

Condition 

เง่ือนไข 

การทวนซํ้ าได ้

เง่ือนไขของการวดัหน่ึงจากชุดของเง่ือนไขต่างๆ ท่ีรวมถึง 

วธีิดาํเนินการวดัเดียวกนั ผูป้ฏิบติังานคนเดียวกนั ระบบวดั
เดียวกนั  ภาวะปฏิบติังานเดียวกนั และสถานท่ีปฏิบติังาน
เดียวกนั และการวดัซํ้ าหลายๆ คร้ัง บนวตัถุเดิมหรือท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยเดิมในช่วงระยะเวลาสั้นๆระยะหน่ึง 

Repeatability การทวนซํ้ าได ้ ความเท่ียงการวดัภายใตชุ้ดของเง่ือนไขการทวนซํ้ าไดข้องการวดั 

Intermediate 

Precision 

Condition 

เง่ือนไข 

ความเท่ียง
ระดบักลาง 

เง่ือนไขของการวดัหน่ึงจากชุดของเง่ือนไขต่างๆ ท่ีรวมถึง 

วธีิดาํ เนินการวดัเดียวกนั ผูป้ฏิบติังานคนเดียวกนั ระบบวดั
เดียวกนั ภาวะปฏิบติังานเดียวกนั และสถานท่ีปฏิบติังานเดียวกนั 

และการวดัซํ้ าหลายๆ คร้ัง บนวตัถุเดิมหรือท่ีมีลกัษณะคลา้ยเดิม
ในช่วงระยะเวลาระยะหน่ึงท่ีไม่สั้นจนเกินไป แต่อาจรวมถึง 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

Intermediate 

Precision 

ความเท่ียง
ระดบักลาง 

ความเท่ียงการวดัภายใตชุ้ดของเง่ือนไขความเท่ียงระดบักลาง
ของการวดัชุดหน่ึง 

Reproducibility 

Condition 

เง่ือนไข 

การทาํซํ้ าได ้

เง่ือนไขของการวดัหน่ึงจากชุดของเง่ือนไขต่างๆ ท่ีรวมถึง
สถานท่ีท่ีต่างกนั ผูป้ฏิบติังานท่ีต่างกนั ระบบวดัท่ีต่างกนั และ
การวดัซํ้ าหลายๆ คร้ัง บนวตัถุเดิมหรือท่ีมีลกัษณะคลา้ยเดิม 

Reproducibility การทาํซํ้ าได ้ ความเท่ียงการวดัภายใตเ้ง่ือนไขการทาํซํ้ าไดข้องการวดั 

Uncertainty ความไม่แน่นอน พารามิเตอร์ท่ีไม่ใช่จาํนวนลบท่ีใชบ้่งบอกลกัษณะเฉพาะ 

ของการกระจายของค่าปริมาณต่างๆของส่ิงท่ีถูกวดัส่ิงหน่ึง 

ซ่ึงกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของขอ้มลูท่ีใช ้

Definitional 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
เชิงนิยาม 

องคป์ระกอบของความไม่แน่นอนการวดัอนัเป็นผล 

จากรายละเอียดจาํนวนจาํกดัในนิยามของส่ิงท่ีถูกวดั 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Type A 

Evaluation of 

Measurement 

Uncertainty 

การประเมินของ
ความไม่แน่นอน
การวดัแบบ A 

การประเมินองคป์ระกอบของความไม่แน่นอนการวดั 

โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติแบบหน่ึงของค่าปริมาณท่ีวดัไดต่้างๆ 

ซ่ึงไดม้าภายใตเ้ง่ือนไขการวดัต่างๆท่ีถูกนิยามไว ้

Type B 

Evaluation of 

Measurement 

Uncertainty 

การประเมิน
ความไม่แน่นอน
การวดัแบบ B 

การประเมินองคป์ระกอบของความไม่แน่นอนการวดัโดยหาจาก
วธีิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการประเมินความไม่แน่นอนการ
วดัแบบ A 

Standard 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
มาตรฐาน 

ความไม่แน่นอนการวดัซ่ึงถูกแสดงดว้ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าหน่ึง 

Combined 

Standard 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
มาตรฐานรวม 

ความไม่แน่นอนการวดัมาตรฐานท่ีไดจ้ากการใช ้

ความไม่แน่นอนของการวดัมาตรฐานแต่ละตวัท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กบั
ปริมาณเขา้ต่างๆในแบบจาํลอง-การวดัแบบหน่ึง 

Relative 

Standard 

Measurement 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
การวดัมาตรฐาน
สัมพทัธ์ 

ความไม่แน่นอนการวดัมาตรฐานท่ีถูกหารดว้ยค่าสัมบรูณ์ 

ของค่าปริมาณท่ีวดัได ้

Uncertainty 

Budget 

งบความ 

ไม่แน่นอน 

ประพจน์ของความไม่แน่นอนการวดัหน่ึงขององคป์ระกอบ 

ของความไม่แน่นอนการวดันั้น และของการคาํนวณและ 

การรวมกนัขององคป์ระกอบเหล่านั้น 

Target 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
เป้าหมาย 

ความไม่แน่นอนการวดัท่ีถูกระบุไวเ้ป็นขีดจาํกดับนขีดหน่ึงและ
ถูกตดัสินบนพื้นฐานของความตั้งใจในการใชผ้ลการวดัต่างๆ 

Expanded 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
ขยาย 

ผลคูณของความไม่แน่นอนการวดัมาตรฐานรวมหน่ึงและ 

ตวัประกอบตวัหน่ึงซ่ึงใหญ่กวา่เลขหน่ึง 

Coverage 

Interval 

ช่วงครอบคลุม ช่วงท่ีบรรจุชุดของค่าปริมาณจริงต่างๆ ของส่ิงท่ีถูกวดัส่ิงหน่ึง
ท่ีมากบัความน่าจะเป็นโดยระบุซ่ึงกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของ
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่

Coverage 

Probability 

ความน่าจะเป็น
ครอบคลุม 

ความน่าจะเป็นท่ีชุดของค่าปริมาณจริงต่างๆ ของส่ิงท่ีถูกวดัได้
ส่ิงหน่ึงจะตกอยูภ่ายในช่วงครอบคลุมช่วงหน่ึงท่ีถูกระบุไว ้
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Coverage 

Factor 

ตวัประกอบ
ครอบคลุม 

ตวัเลขท่ีมากกวา่หน่ึงท่ีนาํมาคูณกบัความไม่นอนนอนการวดั
มาตรฐานรวมค่าหน่ึงเพือ่ใหไ้ดค้วามไม่แน่นอนการวดัขยาย 

ค่าหน่ึง 

Calibration การสอบเทียบ การปฏิบติังานท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่างๆท่ีถูกระบุไวโ้ดยท่ี 

ในขั้นแรกสร้างความสมัพนัธ์อนัหน่ึงระหวา่งค่าปริมาณต่างๆ 

กบัความไม่แน่นอนการวดัต่างๆท่ีไดจ้ากมาตรฐานการวดั และ
ส่ิงบ่งช้ีต่างๆท่ีสมนยัซ่ึงมาพร้อมกบัความไม่แน่นอนการวดั 

ท่ีเช่ือมสัมพนัธ์และในขั้นท่ีสองใชข้อ้มูลน้ีในการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัหน่ึงเพือ่ให้ไดผ้ลการวดัอนัหน่ึงจากส่ิงบ่งช้ี 

ส่ิงหน่ึง 

Calibration 

Hierarchy 

ลาํดบัชั้น 

การสอบเทียบ 

ลาํดบัของการสอบเทียบส่ิงอา้งอิงส่ิงหน่ึงท่ีอา้งอิงไปยงัระบบวดั
ระบบสุดทา้ย โดยท่ีผลการสอบเทียบในแต่ละคร้ังข้ึนอยูก่บัผล
ของการสอบเทียบในคร้ังก่อนหนา้ 

Metrological 

Traceability 

การสอบกลบัได้
เชิงมาตรวทิยา 

สมบติัของผลการวดัอนัหน่ึงโดยท่ีผลลพัธ์อนันั้นสามารถ
สัมพนัธ์กบัส่ิงอา้งอิงส่ิงหน่ึงโดยสายโซ่ท่ีไม่ขาดสาย 

ของการสอบเทียบต่างๆ ซ่ึงไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารไวโ้ดย 

การสอบเทียบ แต่ละคร้ังมีส่วนทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนการวดั 

Traceability 

Chain 

สายโซ่ 

การสอบกลบัได ้

ลาํดบัของมาตรฐานการวดัและการสอบเทียบต่างๆ ท่ีถูกใชเ้พื่อ
สร้างความสมัพนัธ์ของผลการวดัอนัหน่ึงไปยงัส่ิงอา้งอิงส่ิงหน่ึง 

Metrological 

Traceability to 

a Unit 

การสอบกลบั 

เชิงมาตรวทิยา 

ไปยงัหน่วย 

การสอบกลบัไดเ้ชิงมาตรวทิยาโดยท่ีส่ิงอา้งอิงคือนิยามของ
หน่วยการวดัหน่วยหน่ึง ผา่นทางการทาํใหเ้ป็นจริงเชิงปฏิบติั 

ของหน่วยหน่วยนั้น 

Verification การทวนสอบ บทบญัญติัของหลกัฐานเชิงวตัถุวสิัยท่ีส่ิงส่ิงหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้

เป็นไปตามขอ้กาํหนดต่างๆท่ีถูกระบุไว ้

Validation การตรวจสอบ 

ความสมเหตุ  

สมผล 

การทวนสอบโดยท่ีขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีถูกระบุในการทวนสอบ
ดงักล่าวเพยีงพอสาํหรับความตั้งใจในการใชง้าน 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Metrological 

Comparability 

การ
เปรียบเทียบ
กนัได ้

เชิงมาตร
วทิยา 

การเปรียบเทียบกนัไดข้องผลการวดัสาํหรับปริมาณต่างๆ ของชนิด
ชนิดหน่ึงท่ีถูกกาํหนดไวโ้ดยผลการวดัเหล่านั้นสามารถสอบกลบัได้
เชิงมาตรวทิยาไปยงัส่ิงอา้งอิงเดียวกนั 

Metrological 

Compatibility 

การเขา้กนั
ไดเ้ชิง 

มาตรวทิยา 

สมบติัของชุดของผลการวดัชุดหน่ึงสาํหรับส่ิงท่ีถูกวดัส่ิงหน่ึง 

ท่ีถูกระบุไวโ้ดยท่ีค่าสมับรูณ์ของความแตกต่างของคู่ของ 

ค่าปริมาณท่ีวดัไดใ้ดๆ มาจากผลการวดัท่ีแตกต่างกนัสองอนั 

มีค่านอ้ยกวา่พหุคูณของความไม่แน่นอนการวดัมาตรฐานของความ
แตกต่างนั้นๆ ท่ีถูกเลือกบางค่า 

Measurement 

Model 

แบบจาํลอง 

การวดั 

ความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ของปริมาณทั้งหมดท่ีทราบวา่เก่ียวขอ้ง
กบัการวดัคร้ังหน่ึง 

Measurement 

Function 

ฟังกช์นั 

การวดั 

ฟังกช์นัของปริมาณต่างๆซ่ึงค่าของปริมาณเหล่านั้นคือค่าปริมาณท่ี
วดัไดข้องปริมาณออกในแบบจาํลองการวดัแบบหน่ึงเม่ือถูกคาํนวณ
โดยการใชค้่าปริมาณต่างๆท่ีทราบค่าสาํหรับปริมาณเขา้ใน
แบบจาํลองการวดันั้นๆ 

Input Quantity ปริมาณเขา้ ปริมาณท่ีตอ้งถูกวดั หรือปริมาณปริมาณหน่ึงซ่ึงมีค่าท่ีหาได ้

ทางใดทางหน่ึงเพื่อคาํนวณค่าปริมาณท่ีวดัไดค่้าหน่ึงของส่ิงท่ีถูกวดั
ส่ิงหน่ึง 

Output Quantity ปริมาณออก ปริมาณซ่ึงมีค่าท่ีวดัไดท่ี้ถูกคาํนวณโดยการใชค่้าของปริมาณ 

เขา้ในแบบจาํลองการวดัแบบหน่ึง 

Influence 

Quantity 

ปริมาณ 

ส่งอิทธิพล 

ปริมาณท่ีไม่ส่งผลต่อปริมาณ ท่ีถูกวดัจริงในการวดัทางตรง 

 คร้ังหน่ึง แต่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่ง ค่าบ่งช้ี และ  

ผลการวดั 

Correction ค่าแก ้ การชดเชยสาํ หรับผลกระทบเชิงระบบอนัหน่ึงท่ีถูกประมาณไว ้

Measuring 

Instrument 

เคร่ืองมือวดั อุปกรณ์ท่ีถูกใชส้าํหรับสร้างการวดั ซ่ึงอาจจะเป็นอุปกรณ์เด่ียว หรือ
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัอุปกรณ์เสริมช้ินหน่ึง หรือมากวา่ 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Measuring 

System 

ระบบวดั ชุดของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือมากกวา่และบ่อยคร้ัง 

รวมอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรวมไปถึงรีเอเจนต ์และวตัถุดิบใดๆ ท่ีถูก
ประกอบเขา้กนั และถูกปรับแต่งหรือดดัแปลง เพื่อใหข้อ้มูลท่ีทาํ
ใหเ้กิดค่าปริมาณท่ีวดัไดต่้างๆ ภายในช่วงต่างๆท่ีถูกระบุไว้
สาํหรับปริมาณของชนิดท่ีถูกระบุไว ้

Indicating 

Measuring 

Instrument 

เคร่ืองมือวดับ่งช้ี เคร่ืองมือวดัท่ีใหส้ัญญาณออกสัญญาณหน่ึงท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ค่าของปริมาณท่ีกาํลงัถูกวดั 

Displaying 

Measuring 

Instrument 

เคร่ืองมือวดั
แสดงผล 

เคร่ืองมือวดับ่งช้ีท่ีสัญญาณออกถูกแสดงในรูปแบบท่ีมองเห็นได ้

Scale of a 

Displaying 

Measuring 

Instrument 

สเกลของ
เคร่ืองมือวดั
แสดงผล 

ส่วนของเคร่ืองมือวดัแสดงผลท่ีประกอบไปดว้ยชุดของ
เคร่ืองหมายท่ีเรียงลาํดบัชุดหน่ึงรวมกบัค่าปริมาณใดๆ 

ท่ีเช่ือมสัมพนัธ์ 

Material 

Measure 

เคร่ืองวดัเชิงวสัดุ เคร่ืองมือวดัท่ีจาํลองหรือใหป้ริมาณต่างๆ ของชนิด ชนิดหน่ึง
หรือมากกวา่ ท่ีกาํหนดไวใ้นลกัษณะถาวรระหวา่งการใชง้าน 

ของเคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองมีค่าปริมาณโดยกาํหนด 

Measuring 

Transducer 

ตวัแปร 

สัญญาณวดั 

อุปกรณ์ซ่ึงถูกใชใ้นการวดัท่ีใหป้ริมาณออกปริมาณหน่ึง 

ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัหน่ึงท่ีถูกระบุไวก้บัปริมาณเขา้ 

Sensor ตวัรับรู้ สมาชิกของระบบวดัระบบหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง 

จากปรากฏการณ์ วตัถุ หรือสสารหน่ึง ท่ีมีปริมาณ ปริมาณหน่ึง 

ท่ีจะถูกวดั 

Detector ตวัตรวจหา อุปกรณ์หรือสสารท่ีบ่งช้ีการปรากฏอยูข่องปรากฏการณ์ วตัถุ 

หรือสสารหน่ึง เม่ือปริมาณท่ีเช่ือมสัมพนัธ์ดว้ยปริมาณหน่ึง 

มีค่าเกินค่ากกักั้น 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Measuring 

Chain 

สายโซ่การวดั อนุกรมของสมาชิกของระบบวดัระบบหน่ึงท่ีเป็นวถีิเด่ียว 

ทางหน่ึงของสญัญาณจากตวัรับรู้ตวัหน่ึงไปยงัสมาชิกออก 

ตวัหน่ึง 

Adjustment การปรับแก ้ ชุดของการปฏิบติัต่างๆ ท่ีกระทาํต่อระบบวดัระบบหน่ึงเพือ่ท่ี
ระบบวดันั้นใหค้่าบ่งช้ีต่างๆท่ีกาํหนดเป็นค่าท่ีสมนยักบัค่าท่ี
กาํหนดไวข้องปริมาณปริมาณหน่ึงท่ีจะถูกวดั 

Zero 

Adjustment 

การปรับแกศ้นูย ์ การปรับแกข้องระบบวดัระบบหน่ึงเพือ่ท่ีระบบวดันั้น 

ใหค้่าบ่งช้ีสู่ศูนยค์่าหน่ึงท่ีสมนยักบัค่าศนูยข์องปริมาณ 

ปริมาณหน่ึงท่ีจะถูกวดั 

Indication ค่าบ่งช้ี ค่าปริมาณท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดั 

ระบบหน่ึง 

Blank 

Indication 

ค่าบ่งช้ีเปล่า ค่าบ่งช้ีซ่ึงไดม้าจากปรากฏการณ์ วตัถุ หรือสสารหน่ึง 

ท่ีเหมือนกบัส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้อยูแ่ต่ปริมาณ ปริมาณหน่ึงท่ีสนใจ
ถูกคาดเดาวา่ไม่ปรากฏอยู ่หรือไม่มีส่วนในค่าบ่งช้ีนั้น 

Indication 

Interval 

ช่วงค่าบ่งช้ี ชุดของค่าปริมาณต่างๆ ท่ีถูกกาํหนดขอบเขตโดยค่าบ่งช้ีสุดขีด 

ท่ีเป็นไปได ้

Nominal 

Interval 

ช่วงระบุ ชุดของค่าปริมาณต่างๆ ท่ีถูกกาํหนดขอบเขตโดยค่าบ่งช้ีสุดขีด 

ท่ีเป็นตวัเลขจาํนวนกลมๆ ท่ีลงทา้ยดว้ยศูนย ์หรือค่าบ่งช้ีสุดขีด
ประมาณต่างๆ ซ่ึงสามารถไดม้าดว้ยการตั้งตวัควบคุมของ
เคร่ืองมือวดั หรือระบบวดัอยา่งเฉพาะเจาะจงและชุดของ 

ค่าปริมาณดงักล่าวถูกใชเ้พือ่กาํหนดการตั้งนั้นๆ 

Range of a 

Nominal 

Indication 

Interval 

พิสัยของ 

ช่วงค่าบ่งช้ีระบุ 

ค่าสัมบรูณ์ของความแตกต่างระหวา่งค่าปริมาณสุดขีดต่างๆ 

ของช่วงค่าบ่งช้ีระบุช่วงหน่ึง 

Nominal Value ค่าระบุ ค่าท่ีเป็นตวัเลขจาํนวนกลมๆ ท่ีลงทา้ยดว้ยศนูยห์รือค่าประมาณ
ของปริมาณเชิงคุณลกัษณะของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือ
ระบบวดัระบบหน่ึงซ่ึงไดใ้ห้แนวทางสาํหรับการใชค้่าปริมาณ
ระบุไวอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Measuring 

Interval 

ช่วงการวดั ชุดของค่าของปริมาณต่างๆท่ีเป็นชนิดเดียวกนัซ่ึงสามารถถูกวดั
โดยเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดัระบบหน่ึงท่ีถูกกาํหนด
ไวพ้ร้อมกบัความไม่แน่นอนเชิงเคร่ืองมือ ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ  

ท่ีถูกนิยามไว ้

Steady-State 

Operating 

Condition 

ภาวะปฏิบติังาน
สถานะคงตวั 

ภาวะปฏิบติังานของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดั 

ระบบหน่ึงซ่ึงมีความสมัพนัธ์ท่ีถูกจดัตั้งโดยการสอบเทียบ  

ท่ียงัคงความสมเหตุสมผลถึงแมว้า่ส่ิงท่ีถูกวดั ส่ิงหน่ึง 

จะเปล่ียนแปลงตามเวลา 

Rated 

Operating 

Condition 

ภาวะปฏิบติังาน
กาํหนดชั้น 

ภาวะปฏิบติังานท่ีตอ้งบรรลุหรือเติมเตม็ในระหวา่งการวดัเพื่อท่ี
เคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดัระบบหน่ึงปฏิบติัการได้
ตามท่ีออกแบบไว ้

Limiting 

Operating 

Condition 

ภาวะปฏิบติังาน
จาํกดัขีด 

ภาวะปฏิบติังานสุดขีดท่ีเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดั 

ระบบหน่ึงท่ีตอ้งทนไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหายและไม่เกิดความ
เส่ือมของสมบติัเชิงมาตรวทิยาต่างๆ ท่ีถูกระบุ เม่ือเคร่ืองมือวดั
หรือระบบวดันั้นๆ ถูกใชง้านอยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะ
ปฏิบติังานกาํหนดชั้น 

Reference 

Condition 

ภาวะอา้งอิง ภาวะปฏิบติังานท่ีถูกกาํหนดข้ึนสาํหรับประเมินสมรรถนะ 

ของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดั ระบบหน่ึง หรือ
สาํหรับเปรียบเทียบผลการวดัต่างๆ 

Sensitivity ความไว ผลหารท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของค่าบ่งช้ีค่าหน่ึงของ 

ระบบวดัระบบหน่ึงหารดว้ยการเปล่ียนแปลงท่ีสมนยัของค่าค่า
หน่ึงของปริมาณ ปริมาณหน่ึงท่ีถูกวดั 

Selectivity สมรรถนะ 

การเลือก 

สมบติัของระบบวดัระบบหน่ึงท่ีถูกใชก้บัวธีิดาํเนินการวดั 

วธีิหน่ึงท่ีถูกระบุไว ้โดยท่ีวธีินั้นๆ ใหค้่าปริมาณท่ีวดัไดต่้างๆ 

สาํหรับส่ิงท่ีถูกวดัหน่ึงส่ิงหรือมากกวา่ ส่งผลใหส่ิ้งท่ีถูกวดั 

แต่ละส่ิงเป็นอิสระจากส่ิงท่ีถูกวดัส่ิงอ่ืนๆ ในปรากฏการณ์  

วตัถุ หรือสสารท่ีกาํลงัถูกศึกษาคน้ควา้นั้น 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Resolution ความละเอียด การเปล่ียนแปลงท่ีเล็กท่ีสุดในปริมาณท่ีกาํลงัถูกวดัท่ีทาํ 

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอนัหน่ึงท่ีสามารถสงัเกตเห็นได ้

ในค่าบ่งช้ีท่ีสมนยั 

Resolution of a 

Displaying Device 

ความละเอียด
ของอุปกรณ์
แสดงผล 

ความแตกต่างท่ีเลก็ท่ีสุดระหวา่งค่าบ่งช้ีท่ีถูกแสดงผล 

ท่ีสามารถถูกทาํใหเ้ห็นความแตกต่างไดอ้ยา่ง 

มีความหมาย 

Discrimination Threshold ค่ากกักั้น 

การแยกแยะ 

การเปล่ียนแปลงท่ีใหญ่ท่ีสุดในค่าค่าหน่ึงของปริมาณ 

ปริมาณหน่ึงท่ีกาํลงัถูกวดัซ่ึงไม่ทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีตรวจหาพบในค่าบ่งช้ีท่ีสมนยั 

Dead Band แถบตาย ช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด โดยท่ีค่าค่าหน่ึงของปริมาณปริมาณ
หน่ึงท่ีกาํลงัถูกวดัสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นทิศทางทั้ง
สองทิศทางภายในช่วงดงักล่าวโดยปราศจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีสามารถตรวจหาพบในค่าบ่งช้ีท่ีสมนยั 

Detection Limit ขีดจาํกดั 

การตรวจหา 

ค่าปริมาณท่ีวดัไดซ่ึ้งไดม้าโดยวธีิดาํเนินการวดัวธีิหน่ึง 

ท่ีกาํหนดไว ้โดยท่ีความน่าจะเป็นในการอา้งอยา่ง 

ไม่ถูกตอ้งถึงการไม่ปรากฏขององคป์ระกอบหน่ึงๆ  

ในวสัดุหน่ึงคือ β และความน่าจะเป็นในการอา้ง 

อยา่งไม่ถูกตอ้งถึงการปรากฏขององคป์ระกอบนั้นๆ  

ถูกกาํหนดเป็น α 

Stability เสถียรภาพ สมบติัของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงโดยท่ีสมบติัเชิง 

มาตรวทิยาของเคร่ืองมือนั้นๆ ยงัคงตวัในเวลา 

Instrumental Bias ความลาํเอียง 

เชิงเคร่ืองมือ 

ค่าเฉล่ียของค่าบ่งช้ีซํ้ าๆ ลบดว้ยค่าปริมาณอา้งอิงค่าหน่ึง 

Instrumental Drift ความลอยเล่ือน
เชิงเคร่ืองมือ 

การเปล่ียนแปลงท่ีต่อเน่ืองหรือการเปล่ียนแปลงท่ี
เพิ่มข้ึนตามเวลาในค่าบ่งช้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 

ในสมบติัเชิงมาตรวทิยาของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึง 
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Variation due 

to an Influence 

Quantity 

การแปรผนั
เน่ืองจากปริมาณ
ส่งอิทธิพล 

ความแตกต่างในค่าบ่งช้ีสาํหรับค่าปริมาณท่ีวดัไดท่ี้ถูกกาํหนดไว ้

หรือในค่าปริมาณต่างๆ ท่ีไดม้าจากเคร่ืองวดัเชิงวสัดุเม่ือปริมาณ
ส่งอิทธิพลปริมาณหน่ึงสมมติเป็นค่าปริมาณท่ีแตกต่างกนัสองค่า
ตามลาํดบั 

Step Response 

Time 

เวลาตอบสนอง
แบบขั้น 

ระยะเวลาระหวา่ง ณ เวลาท่ีค่าปริมาณเขา้ค่าหน่ึงของ 

เคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดัระบบหน่ึงถูกเปล่ียนแปลง
อยา่งทนัทีทนัใดระหวา่งค่าปริมาณคงตวัสองค่าท่ีถูกระบุไว ้และ 

ณ เวลาท่ีค่าบ่งช้ีค่าหน่ึงท่ีสมนยัคงตวัอยูภ่ายในขีดจาํกดัรอบๆ  

ค่าคงตวัสุดทา้ยท่ีถูกระบุไว ้

Instrumental 

Measurement 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
การวดัเชิง
เคร่ืองมือ 

องคป์ระกอบของความไม่แน่นอนการวดัท่ีเกิดข้ึนจาก 

เคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึงหรือระบบวดัระบบหน่ึงท่ีใช ้

Accuracy Class ชั้นความถูกตอ้ง ชั้นของเคร่ืองมือวดัต่างๆ หรือระบบวดัต่างๆ ท่ีเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเชิงมาตรวทิยาโดยระบุท่ีมีความมุ่งหมายเพือ่รักษา 

ความคลาดเคล่ือนการวดั หรือความไม่แน่นอนการวดัเชิง
เคร่ืองมือต่างๆ ใหมี้ค่าภายในขีดจาํกดัภายใตภ้าวะปฏิบติังาน 

ท่ีถูกระบุไว ้

Limit of Error ขีดจาํกดั 

ของความ 

คลาดเคล่ือน 

ค่าสุดขีดของความคลาดเคล่ือนการวดัซ่ึงสัมพนัธ์กบัค่าปริมาณ
อา้งอิงค่าหน่ึงท่ีทราบค่า ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดจาํเพาะหรือ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของการวดัหน่ึง เคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึง หรือ
ระบบวดัระบบหน่ึงท่ีกาํหนดไว ้

Datum Error ความ 

คลาดเคล่ือน 

เชิงขอ้มูล 

ความคลาดเคล่ือนการวดัของเคร่ืองมือวดัเคร่ืองหน่ึง หรือ 

ระบบวดัระบบหน่ึง ณ ค่าปริมาณท่ีวดัไดค่้าหน่ึงท่ีถูกระบุไว ้

Zero Error ความ 

คลาดเคล่ือน 

ท่ีศูนย ์

ความคลาดเคล่ือนการวดัเชิงขอ้มูลโดยท่ีค่าปริมาณท่ีวดัได ้

ท่ีถูกระบุไวคื้อศูนย ์
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ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Null 

Measurement 

Uncertainty 

ความไม่แน่นอน
การวดัวา่ง 

ความไม่แน่นอนการวดัเม่ือค่าปริมาณท่ีวดัไดท่ี้ถูกระบุไวคื้อศนูย ์

Calibration 

Diagram 

แผนภาพ 

การสอบเทียบ 

นิพจน์เชิงกราฟของความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าบ่งช้ีและผลการวดั 

ท่ีสมนยั 

Calibration 

Curve 

เส้นโคง้ 

การสอบเทียบ 

นิพจน์ของความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าบ่งช้ีกบัค่าปริมาณ 

ท่ีวดัไดท่ี้สมนยั 

Measurement 

Standard 

,Etalon 

มาตรฐานการวดั, 

มาตรฐาน 

การทาํใหเ้ป็นจริงของนิยามของปริมาณปริมาณหน่ึงท่ีกาํหนดไว้
ซ่ึงมาพร้อมกบัค่าปริมาณโดยระบุ และความไม่แน่นอนการวดั 

ท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนัท่ีถูกใชเ้ป็นส่ิงอา้งอิงส่ิงหน่ึง 

International 

Measurement 

Standard 

มาตรฐานการวดั
ระหวา่งประเทศ 

มาตรฐานการวดัท่ีไดรั้บการยอมรับโดยการลงนามในขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศฉบบัหน่ึงและมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหใ้ชไ้ดท้ัว่โลก 

National 

Standard 

มาตรฐาน
แห่งชาติ 

มาตรฐานการวดัท่ีไดรั้บการยอมรับโดยผูมี้อาํนาจระดบัประเทศ
ใหใ้ชใ้นรัฐหรือเศรษฐกิจหน่ึงๆ เพือ่เป็นพื้นฐานในกามอบหมาย
ค่าปริมาณต่างๆ ไปยงัมาตรฐานการวดัอ่ืนๆ สาํหรับชนิดของ
ปริมาณท่ีขอ้งเก่ียว 

Primary 

Standard 

มาตรฐาน 

ปฐมภูมิ 

มาตรฐานการวดัซ่ึงถูกจดัตั้งโดยการใชว้ธีิดาํเนินการวดัอา้งอิง
ปฐมภูมิวธีิหน่ึง หรือสร้างข้ึนจากส่ิงประดิษฐช้ิ์นหน่ึงท่ีถูกเลือก
โดยสัญนิยม 

Secondary 

Standard 

มาตรฐาน 

ทุติยภูมิ 

มาตรฐานการวดัท่ีถูกจดัตั้งข้ึนโดยผา่นทางการสอบเทียบ 

ท่ีสมัพนัธ์กบัมาตรฐานการวดัปฐมภูมิอนัหน่ึงสาํหรับปริมาณ
ปริมาณหน่ึงของชนิดเดียวกนั 

Reference 

Standard 

มาตรฐานอา้งอิง มาตรฐานการวดัท่ีถูกแต่งตั้งสาํหรับการสอบเทียบของมาตรฐาน
การวดัอ่ืนๆ สาํหรับปริมาณต่างๆ ของชนิด ชนิดหน่ึงท่ีถูก 

กาํหนดไว ้หรือ ณ สถานท่ีท่ีถูกกาํหนดไว ้

Working มาตรฐานใชง้าน มาตรฐานการวดัท่ีถูกใชเ้ป็นประจาํเพือ่สอบเทียบ หรือทวนสอบ 
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Standard เคร่ืองมือวดัหรือระบบวดัต่างๆ 

 
ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Travelling 

Standard 

มาตรฐานจร มาตรฐานการวดัซ่ึงในบางคร้ังบางคร้ังถูกสร้างข้ึนเป็นพเิศษ  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่การขนส่งระหวา่งสถานท่ีต่างๆ 

Transfer 

Device 

อุปกรณ์ถ่ายโอน อุปกรณ์ท่ีถูกใชเ้ป็นตวักลางตวัหน่ึงในการเปรียบเทียบมาตรฐาน
การวดัต่างๆ 

Intrinsic 

Standard 

มาตรฐานในตวั มาตรฐานการวดัท่ีกาํหนดไวบ้นพื้นฐานของสมบติัในตวั 

และทาํซํ้ าไดส้มบติัหน่ึงของปรากฏการณ์หรือสสารหน่ึง 

Conservation 

of a 

Measurement 

Standard 

การอนุรักษข์อง
มาตรฐานการวดั 

ชุดของการดาํเนินการต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการรักษาสมบติั 

เชิงมาตรวทิยาต่างๆ ของมาตรฐานการวดัอนัหน่ึงใหค้งอยูภ่ายใน
ขีดจาํกดัต่างๆโดยระบุ 

calibrator ตวัสอบเทียบ มาตรฐานการวดัท่ีถูกใชใ้นการสอบเทียบ 

Reference 

Material, 

RM 

วสัดุอา้งอิง, 

RM 

วสัดุท่ีเป็นเอกพนัธ์และเสถียรพอเพียงกบัการอา้งอิงสมบติัต่างๆ
ท่ีถูกระบุไว ้ซ่ึงถูกจดัตั้งใหมี้ความเหมาะสมกบัความมุ่งหมาย 

ในการใชใ้นการวดั หรือในการตรวจสอบสมบติัระบุต่างๆ 

Certified 

Reference 

Material, 

CRM 

วสัดุอา้งอิง
รับรอง, 

CRM 

วสัดุอา้งอิงท่ีมาพร้อมกบัเอกสารประกอบซ่ึงออกโดยองคก์ร 

หรือผูมี้อาํนาจและใหค้่าสมบติัท่ีถูกระบุไวต่้างๆ พร้อมกบั  

ความไม่แน่นอนการวดั และการสอบกลบัได ้โดยใช้
วธีิดาํเนินการ ท่ีสมเหตุสมผล 

Commutability 

of a Reference 

Material 

การสลบัท่ีได้
ของวสัดุอา้งอิง 

สมบติัของวสัดุอา้งอิงหน่ึงซ่ึงถูกแสดงโดยความใกลเ้คียง 

ของการยอมรับร่วมกนั ระหวา่งความสมัพนัธ์ท่ามกลางผล 

การวดัต่างๆ สาํหรับปริมาณโดยระบุปริมาณหน่ึงในวสัดุน้ี  

ซ่ึงไดม้าตามวธีิดาํเนินการวดัท่ีถูกกาํหนดไวส้องวธีิ และ 

ความสมัพนัธ์ท่ีไดม้าท่ามกลางผลการวดัของวสัดุท่ีถูก 

ระบุไวอ่ื้นๆ 

Reference data ขอ้มูลอา้งอิง ขอ้มลูท่ีสมัพนัธ์กบัสมบติัหน่ึงของ ปรากฏการณ์ วตัถุ หรือ 

สสารหน่ึง หรือขอ้มลูท่ีสมัพนัธ์กบัระบบระบบหน่ึง 

ขององคป์ระกอบท่ีทราบส่วนสดัและโครงสร้าง ซ่ึงไดม้าจาก
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แหล่งท่ีระบุ ชดัเจน ถูกประเมินและทวนสอบอยา่งหนกัสาํหรับ
ความถูกตอ้ง 

ตารางที ่12.1  คาํจาํกดัความ (ต่อ) 
คาํศัพท์ คําแปล ความหมาย 
Standard 

Reference Data 

ขอ้มูลอา้งอิง
มาตรฐาน 

ขอ้มลูอา้งอิงท่ีออกโดยผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บการยอมรับ 

Reference 

Value 

ค่าอา้งอิง ค่าปริมาณท่ีถูกใชเ้ป็นพื้นฐานหน่ึงสาํ หรับการเปรียบเทียบ 

กบัค่าต่างๆ ของปริมาณชนิดเดียวกนั 

 
12.3  แหล่งทีม่าของความไม่แน่นอนของการวดั 
 ทุกคร้ังท่ีมีการวดัโดยใชเ้คร่ืองมือจะมีความไม่แน่นอนการวดัอยูด่ว้ยเสมอซ่ึงมีท่ีมาจากแหล่ง
ของความไม่แน่นอนของการวดัดงัต่อไปน้ี 

 1)  คาํจาํกดัความท่ีไม่สมบูรณ์ของปริมาณท่ีถูกวดั 

 2)  ความไม่สมบูรณ์ของการทาํใหเ้ป็นจริงของคาํจาํกดัความของปริมาณท่ีถูกวดั 

 3)  การสุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของปริมาณท่ีถูกวดั 

 4)  ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของสภาวะแวดลอ้มต่อผลการวดัอยา่งพอเพยีง 

 5)  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากเคร่ืองมือวดัแบบแอนะล็อก 

 6)  ความละเอียดของเคร่ืองมือวดั 

 7)  การไม่ทราบค่าท่ีแทจ้ริงของมาตรฐานการวดัหรือมาตรฐานอา้งอิง 

 8)  การไม่ทราบค่าท่ีแทจ้ริงของพารามิเตอร์อ่ืนๆ จากภายนอก 

 9)  วธีิการวดัหรือขั้นตอนการวดั 

 10) ความแปรผนัของผลการวดัท่ีซํ้ าๆ กนั ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั 

 11) การเล่ือนค่า (Drift) ของตวัมาตรฐานการวดั 

 

12.4  ชนิดของความไม่แน่นอน 
 ชนิดของความไม่แน่นอน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 ความไม่แน่นอนแบบ A (Type A Uncertainty)  คือค่าการประเมินท่ีไดจ้ากการสุ่ม (Random 

Error) หรือจากวธีิทางสถิติของผลการวดัซํ้ าหลายๆ คร้ัง ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมีการกระจายเป็นแบบปกติ 
(Normal Distribution) 

 ความไม่แน่นอนแบบ B (Type B Uncertainty) คือความไม่แน่นอนของระบบการวดั 
(Systematic Error) แบ่งการกระจายออกเป็น 
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 1)  การแจกแจงแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้ (Rectangular Distribution) 

 2)  การแจกแจงแบบสามเหล่ียม (Triangular Distribution) 

 3)  การแจกแจงแบบปก (Normal Distribution) ในกรณีน้ีจะไดจ้ากผลการสอบเทียบส่วนใหญ่ 

 การหาค่าความไม่แน่นอนทั้งแบบ A และแบบ B เม่ือไดค้่าทั้งสองแบบครบแลว้ ค่าท่ีไดมี้
จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะคาํนวณหาค่าความไม่แน่นอนรวม หรือคาํนวณหาค่าความถูกตอ้ง ดงันั้นเม่ือมีการ
สอบเทียบเคร่ืองมือโดยศูนยส์อบเทียบเคร่ืองมือแลว้จะมีการรายงานผลการสอบเทียบตามประเภทของ
เคร่ืองมือท่ีนาํมาสอบเทียบ ยกตวัอยา่งเช่น หากส่งไดอลัเกจไปสอบเทียบ ศูนยส์อบเทียบเคร่ืองมือจะ
ออกใบรับรองผลการสอบเทียบแสดงค่าออกมาเป็นค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) หากส่งไมโครมิเตอร์
ไปสอบเทียบ ค่าท่ีไดจ้ากใบรับรองจะเป็นค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded Uncertainty) หากส่ง
ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไปสอบเทียบ ค่าท่ีไดจ้ากใบรับรองคือค่าความไม่แน่นอน เป็นตน้ ซ่ึงโดยปกติแลว้
การรายงานผลการสอบเทียบจากศูนยส์อบเทียบเคร่ืองมือทัว่ไปจะมีหลกัการดงัน้ี 

 1)  ปริมาณท่ีถูกวดัและความไม่แน่นอนขยายจะรายงานในรูป y ± U และตามดว้ยระดบัความ
เช่ือมัน่ 

 2) ปกติความไม่แน่นอนจะรายงานในรูป (±) พร้อมดว้ยหน่วยวดัของปริมาณท่ีถูกวดัหรือเป็น
ค่าสัมพทัธ์ 

 3) จาํนวนตวัเลขท่ีรายงานควรจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการวดัในทางปฏิบติั 

 4)  ความไม่แน่นอนท่ีรายงานสามารถปัดข้ึนใหไ้ดต้วัเลขท่ีเหมาะสม หรือปัดลง ถา้ไม่ทาํให้
ลดความเช่ือมัน่ของผลการวดัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 5) ผลการวดัสามารถปัดใหไ้ดจ้าํนวนหลกัเท่ากบัความไม่แน่นอนขยาย ปกติถา้การปัดลงแลว้
ทาํใหค้วามไม่แน่นอนลดลงเกิน 5% ใหปั้ดข้ึน 

 

12.5  บทสรุป 
 เคร่ืองมือวดัท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงค่าท่ีซํ้ าท่ีเดิมไดดี้และหากค่าท่ีวดัไดมี้ทั้ง
ความเท่ียงและความถูกตอ้งแลว้ค่าน้ีถือเป็นท่ียอมรับในท่ีสุด ซ่ึงจะทราบไดว้า่เคร่ืองมือน้ีมีความเท่ียง
และความถูกตอ้งหรือไม่ ตอ้งทาํการสอบเทียบเคร่ืองมือนั้นกบัเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีมีไวส้ําหรับสอบ
เทียบเคร่ืองมือทัว่ไป 

 ความไม่แน่นอนการวดั (Uncertainty) มี 2 ชนิด คือ แบบ A เป็นความผิดพลาดจากการสุ่ม 
หรือจากการวดัซํ้ า มีการกระจายแบบปกติ และใช้ตวัหารเท่ากบัหน่ึง แบบ B เป็นความผิดพลาดของ
ระบบสอบเทียบทั้งหมด มีการกระจายแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้  
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12.6  คาํถามท้ายบท 
 1)  ความไม่แน่นอนการวดัของเคร่ืองมือวดัมีความสาํคญัอยา่งไร 

 2)  สามารถกาํจดัความไม่แน่นอนการวดัออกไปทั้งหมดไดห้รือไม่อยา่งไร 

 3)  ทาํไมตอ้งมีการนิยามคาํจาํกดัความในระบบมาตรวทิยา 

 4)  หากศูนยส์อบเทียบรายงานผลการสอบเทียบความยาวของเคร่ืองมือวดัชนิดหน่ึงเป็น   
                      20.05 cm ±  0.3 cm จะนาํผลท่ีไดไ้ปใชอ้ยา่งไรต่อไป 

                5)  ใหอ้ธิบายความแตกต่างระหวา่งความไม่แน่นอนแบบ A กบัความไม่แน่นอนแบบ B 
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
บทที ่1 

3) 

2 m = 20  dm   3 m = 3,000  mm 

5 km = 5,000  m  6 cm = 60  mm 

4 in = 10.16  cm  2 in = 50.8  mm 

4 ft = 121.92  cm  2 lb = 182.88  cm 

3 หุน = 0.9525  cm  2 คืบ = 192  หุน 

3 ศอก = 72  น้ิว   2 หุน = 6.35  mm 

2 เส้น = 80  m   5 mile  = 8.0465  km 
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