
คํานํา 
 

การที่จะสงเสริมใหงานดานการอนุรักษพลังงานประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมในอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุมนั้น ความรูและความเขาใจของผูที่ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานถือเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่ง 
ดังนั้น สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดจัดใหมีการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญใหกับบุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พรอมกับไดจัดใหมีการพัฒนาคูมือสําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดาน
พลังงานสามัญขึ้น เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใชประกอบการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว 
 

คูมือสําหรับหลักสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอางอิงขอมูลและเนื้อหาจากคูมือ
ฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่มีอยูเดิมของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน โดยไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการใชงานในปจจุบันและสอดคลองกับรายละเอียดการ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยคูมือ
ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวนหลัก คือ กฎหมายและความรูพ้ืนฐานดานการอนุรักษพลังงาน การจัดการพลังงานไฟฟา และ 
การจัดการพลังงานความรอน 
 
 เนื้อหาในสวนที่ 1 มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน 
ตลอดจนเนื้อหาสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะ ความรูในเรื่องระบบการจัดการพลังงาน
ซึ่งจะสนับสนุนใหการอนุรักษพลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอยางยั่งยืน โดยในการพัฒนา
เนื้อหาของคูมือไดมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพรอมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวอยาง
เอกสารและรูปแบบรายงานที่ตองใชในการดําเนินการจัดการพลังงานไวอยางครบถวน สําหรับ เนื้อหาในสวนที่ 2 และ 
สวนที่ 3 ประกอบไปดวยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน 
โดยไดมีการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ ใหมีความทันสมัย พรอมกับไดเพิ่มเติมตัวอยางแนวทางการ
ประยุกตใชมาตรการดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความเขาใจในหลักการทางทฤษฎี
และสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดอยางแทจริง 
 
 ในการนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือสําหรับหลักสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปน
ประโยชนกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งในการใชประกอบการฝกอบรมและเปนคูมือที่ใชอางอิงประกอบการทํางานดาน
การอนุรักษพลังงานภายหลังการฝกอบรมแลวเสร็จ ทั้งนี้เพื่อใหการอนุรักษพลังงานเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมและ
ยั่งยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป 
 

สํานักพัฒนาทรพัยากรบุคคลดานพลงังาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

กันยายน  2553 



สารบัญ 
 
ตอนที่ 3 การอนุรักษพลังงานภาคความรอน 
บทท่ี 1 เคร่ืองมือและการตรวจวัดพลังงานความรอน  

(Equipment and Measurement of Thermal Energy) 
 1.1 บทนํา 1-2 
 1.2 เครื่องมือวัดอุณหภูม ิ 1-2 

  1.2.1 เทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว 1-3 
  1.2.2 เทอรโมมิเตอรแบบดิจติอล  1-3 
  1.2.3 เทอรโมคัปเปล (Thermocouple) 1-4 

  1.2.4 เทอรโมมิเตอรความตานทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 1-5 
  1.2.5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรมิสเตอร (Thermister) 1-6 
  1.2.6 เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผรังสี (Radiation Pyrometer) 1-7 

  1.2.7 กลองอนิฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)  1-7 
 1.3 เครื่องมือวัดความชื้น (Humidity Sensor) 1-8 
  1.3.1 เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก และกระเปาะแหง  

(Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer) 
1-8 

  1.3.2 เครื่องมือวัดความชืน้แบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Humidity Meter) 1-9 
 1.4 เครื่องมือวัดความเรว็ (Velocity Meter) 1-9 
 1.5 เครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter) 1-10 

  1.5.1 การวัดอตัราการไหลแบบวัดความดนัดิฟเฟอเรนเชียล 1-10 
  1.5.2 การวัดอตัราการไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร (Positive Displacement) 1-11 
  1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพดั (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ 

Multi-Jet 
1-12 

  1.5.4 มิเตอรวดักาซธรรมชาติ (Natural Gas Meter) 1-12 
  1.5.5 การวัดอตัราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 1-14 
  1.5.6 การวัดอตัราการไหลโดยใชโรตามิเตอร (Rotameter) 1-14 

 1.6 เครื่องมือวัดความดนั (Pressure Meter) 1-15 
  1.6.1 เกจวดัความดัน (Pressure Gauge) 1-15 
  1.6.2 ทรานสดิวเซอรความดัน (Pressure Transducer) 1-16 
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 1.7 เครื่องมือวัดสภาพความเปนกรดหรือดาง (pH Meter) 1-16 
 1.8 เครื่องวัดสภาพการนําไฟฟาของน้ํา (Conductivity Meter) 1-16 

 1.9 เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม (Flue Gas Analyser) 1-17 
 1.10 ความถูกตองของคาขอมูลตรวจวัด 1-18 
  1.10.1 ความคลาดเคลื่อน 1-18 

  1.10.2 ความเที่ยงตรงกับพกิัดความเที่ยงตรง 1-18 
  1.10.3 ความไมแนนอน 1-18 
  1.10.4 ชวงการวัด (Range, Span, Full Scale) 1-19 

  1.10.5 การเลือกใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสม 1-19 
 1.11 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 1-20 
  1.11.1 การเกบ็รวบรวมขอมูล 1-20 

  1.11.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 1-20 
 1.12 การตรวจวัดเพื่อการอนรัุกษพลังงาน 1-20 
  1.12.1 การติดตั้งเครื่องวัด 1-20 

  1.12.2 การตรวจวัดการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ 1-20 
  1.12.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานกับการใชพลังงาน 1-21 
  1.12.4 การบันทึก เรียบเรยีง และสรางกราฟขอมูลที่วัดได 1-21 

  1.12.5 การควบคุมการใชพลังงานตอหนวย 1-21 
 
บทท่ี 2 ระบบไอน้ําอุตสาหกรรม (Industrial Steam System)  
 2.1 บทนํา 2-2 
 2.2 ระบบไอน้าํอุตสาหกรรม 2-2 
 2.3 หมอไอน้ํา 2-3 
  2.3.1 ประเภทของหมอไอน้าํ 2-3 
  2.3.2 หัวเผาหมอไอน้ํา 2-4 
  2.3.3 การเผาไหมเบื้องตน 2-5 
  2.3.4 การระบายน้ําจากหมอไอน้ํา (โบลวดาวน) 2-8 
  2.3.5 ขอควรปฏิบัติในการใชหมอไอน้ํา 2-9 
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 2.4 กับดักไอน้าํ 2-10 
  2.4.1 ประเภทของกับดักไอน้ํา 2-10 
  2.4.2 การเลือกใชกับดักไอน้ํา 2-13 
  2.4.3 ขอแนะนําในการติดตัง้กับดักไอน้ํา 2-16 
 2.5 การตรวจวเิคราะหหมอไอน้ํา 2-18 
  2.5.1 การตรวจวัดการทํางานของหมอไอน้ํา 2-18 
  2.5.2 การคํานวณประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 2-19 
 2.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 2-23 
  2.6.1 การปรับตั้งอัตราสวนอากาศปอนตอเชื้อเพลิง 2-23 
  2.6.2 การควบคุมน้ําระบาย (โบลวดาวน) 2-29 
  2.6.3 การปรับสภาพน้ําปอน 2-31 
  2.6.4 การลดการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 2-32 
  2.6.5 เครื่องประหยดัเชื้อเพลิงหรือเครื่องอุนน้ําเล้ียง 2-34 
  2.6.6 มาตรการบํารุงรักษา 2-35 
 2.7 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสงจายไอน้ํา 2-35 
  2.7.1 การติดตัง้ฉนวนกันความรอน 2-36 
  2.7.2 การตรวจสอบกับดักไอน้ํา 2-47 
  2.7.3 การตรวจสอบระบบทอสงจายไอน้ํา 2-48 
  2.7.4 การใชวาลวอยางถูกตอง 2-48 
 2.8 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอนเดนเสท 2-49 
  2.8.1 การใชคอนเดนเสท 2-49 
  2.8.2 การนําไอน้ําแฟลชกลบัมาใช 2-51 
 2.9 เครื่องผลิตไอน้ํา (Steam Generators or Once Through Boiler) 2-55 
 2.10 การใชน้ํารอน 2-55 
 2.11 กรณีศึกษา 2-56 
 
 
 
 

2.12 เทคโนโลยีการใชปมความรอน 2-62 
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บทท่ี 3 ระบบกรอบอาคาร (Building Envelope System)  
 3.1 บทนํา 3-2 
 3.2 วัสดุผนังทบึ 3-3 
 3.3 กระจก 3-6 
  3.3.1 กระจกธรรมดา (Float glass) 3-7 
  3.3.2 กระจกอบความรอน (Heat treated glass) 3-8 
  3.3.3 กระจกเคลือบผิว (Surface coated glass) 3-8 
  3.3.4 กระจกดดัแปลง (Processed glass) 3-9 
  3.3.5 คําศัพทและคํานยิามสมบัติของกระจก 3-10 
 3.4 การถายเทความรอนผานกรอบอาคาร 3-14 
  3.4.1 การนําความรอน (Conduction) 3-14 
  3.4.2 การพาความรอน (Convection) 3-14 
  3.4.3 การแผรังสีความรอน (Radiation) 3-14 
 3.5 การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของกรอบอาคาร 3-16 
  3.5.1 การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร 

(OTTV) 
3-16 

  3.5.2 การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 3-32 
 3.6 การปรับปรุงสมรรถนะกรอบอาคาร 3-35 
  3.6.1 ผนังทึบ 3-35 
  3.6.2 กระจกหนาตาง 3-38 
  3.6.3 หลังคา 3-40 
  3.6.4 พื้น 3-41 
  3.6.5 การรั่วซึม (Infiltration) 3-42 
 3.7 ขอแนะนาํสําหรับอาคารเกาในการปองกันความรอนผานเขาสูกรอบอาคาร 3-43 
 3.8 กรณีศึกษา 3-43 
   
บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)  
 4.1 บทนํา 4-2 
 4.2 หลักการทาํงานของระบบปรับอากาศ 4-2 
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 4.3 อุปกรณหลักในระบบปรับอากาศ 4-3 
  4.3.1 เครื่องทําน้ําเย็น (Water Chiller) 4-3 
  4.3.2 เครื่องสูบน้ํา (Water Pump) 4-4 
  4.3.3 หอทําความเย็น (Cooling Tower) 4-5 
  4.3.4 เครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) 4-6 
 4.4 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 4-7 
  4.4.1 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอแบบอุดมคติ 4-8 
  4.4.2 วัฏจักรเครื่องทําความเย็นแบบอดัไอทางปฏิบัติ 4-10 
 4.5 ระบบน้ําเย็น 4-11 
 4.6 ระบบน้ําระบายความรอน 4-14 
 4.7 เครื่องสงลมเย็นและระบบจายลม 4-17 
  4.7.1 พัดลม 4-17 
  4.7.2 คอยลทําความเยน็ 4-18 
  4.7.3 แดมเปอร หรือใบปรับปริมาณอากาศ 4-18 
  4.7.4 แผงกรองอากาศ 4-20 
  4.7.5 ระบบทอลม 4-21 
 4.8 แผนภูมิไซโครเมตริก 4-22 
  4.8.1 กระบวนการปรับอากาศ 4-25 
 4.9 การตรวจวดัและประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ 4-29 
  4.9.1 เครื่องปรับอากาศแบบหนวยเดียว 4-29 
  4.9.2 เครื่องทําน้ําเย็น 4-32 
 4.10 มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 4-33 
  4.10.1 การเพิม่อุณหภูมิระเหยดานดูดหรือความดันดานต่ํา (TE/PE) 4-33 
  4.10.2 การลดอุณหภูมิควบแนนความดันดานสูง 4-34 
  4.10.3 ระบบสงน้ําเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume (VWV) 

System) 
4-35 
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บทที่ 1 
เคร่ืองมือและการตรวจวัดพลังงานความรอน 

(Equipment and Measurement of Thermal Energy) 
 

ความสําคัญ 
การตรวจวัดการใชพลังงานของระบบตางๆ ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมเปนขั้นตอนหนึ่งใน

ระบบจัดการพลังงานที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาข้ันตอนอื่น ผูดําเนินการตรวจวัดพลังงานจําเปนตองมีความรู 
ความเขาใจ และที่สําคัญ คือ ทักษะในการใชเครื่องมือวัด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีมีความถูกตอง แมนยํา และ
เชื่อถือได ในบทนี้เราจะกลาวถึง อุปกรณและเครื่องมือวัดทางความรอนตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการตรวจวัดการ
ใชพลังงาน 

 
วัตถุประสงค 

บทนี้มีวัตถุประสงคหลัก ดังตอไปนี้ 
1. ทราบประเภทของเครื่องมอืวดัทางความรอน 
2. สามารถเลือกใชเครื่องมือวัดไดอยางเหมาะสมสําหรับงานแตละประเภท 
3. เขาใจความสําคัญของการวัดคาพลังงานและความเที่ยงตรงถกูตองของขอมลู 
4. สามารถบอกคาทางความรอนที่จําเปนสําหรับการตรวจวัดเพื่อการอนรุักษพลังงาน 
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1.1 บทนํา 
เนื้อหาในบทนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือวัดทางความรอนและวิธีใชงาน การเลือกใช

เครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท รวมถึงความเที่ยงตรงถูกตองของการวัดขอมูล  
คาทางความรอนเปนขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการประเมินทั้งการใชพลังงานและการอนุรักษ

พลังงานของระบบตางๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแลว ปริมาณการใชพลังงานความรอนมัก
แสดงในหนวยของ ตันถานหิน ลิตรเชื้อเพลิง กิโลจูล บีทียูตอช่ัวโมง ฯลฯ ซึ่งบอยครั้งไมสามารถตรวจวัด (ใน
หนวยดังกลาว) ไดโดยตรง อยางไรก็ตาม เรายังสามารถตรวจวัดโดยทางออมในรูปของอุณหภูมิ ความชื้น ความ
ดัน และอัตราการไหล คาเหลานี้สามารถนํามาคํานวณเพื่อแสดงปริมาณการใชพลังงานความรอนได สําหรับ
เครื่องมือวัดท่ีเกี่ยวของกับความรอนและพบเห็นใชงานกันอยางแพรหลาย มีดังนี้ 

• เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
• เครื่องมือวัดความชื้น 
• เครื่องมือวัดความเร็ว 
• เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
• เครื่องมือวัดความดัน 
• เครื่องมือวัดสภาพความเปนกรดหรือดาง 
• เครื่องวัดสภาพการนําไฟฟาของน้ํา 
• เครื่องมือวัดการเผาไหม 

 
1.2 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 

อุณหภูมิแสดงถึงระดับของพลังงานความรอนในวัตถุ มาตรวัดอุณหภูมิในระบบ SI คือ องศาเซลเซียส 
(°C) และสําหรับระบบอังกฤษ คือ องศาฟาเรนไฮต (°F) มาตรอุณหภูมิมักกําหนดอางอิงกับจุดอางอิงสองจุด คือ 
จุดเยือกแข็ง (Freezing point) และจุดเดือด (Boiling point) ของน้ํา โดยในสเกลองศาเซลเซียสกําหนดใหจุดเยือก
แข็ง และจุดเดือดของน้ํามีระดับอุณหภูมิ 0°C และ 100°C ตามลําดับ ในขณะที่สเกลองศาฟาเรนไฮตกําหนดให
เปน 32°F และ 212°F ตามลําดับ 

สมการคณิตศาสตรสําหรับแปลงหนวยระหวางอุณหภูมิสเกลตางๆ มีดังนี้ 
Fahrenheit (°F) F = 1.8*C + 32      (1.1) 
Celsius (°C) C = (F-32)/1.8      (1.2) 
Kelvin (K) K = C + 273.15      (1.3) 
Rankine (°R) R = F + 459.67      (1.4) 

 
ในปจจุบัน เครื่องมือวัดอุณหภูมิมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละแบบก็มีความเหมาะสมแตกตางกันไป

ตามสภาวะแวดลอมของการวัดและการประยุกตใชงาน เครื่องมือวัดอุณหภูมิท่ีใชกันอยูท่ัวไป ไดแก 
• เทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว (Liquid-in-Glass Thermometers) 
• เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล (Digital Thermometer) 
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• เทอรโมคัปเปล (Thermocouple) 
• เทอรโมมิเตอรความตานทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 
• เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรมิสเตอร (Thermister) 
• เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผรังสี (Radiation Pyrometer) 
• กลองอินฟราเรด (Infrared Camera) 

 
1.2.1 เทอรโมมเิตอรแบบหลอดแกว 

เทอรโมมิเตอรชนิดหลอดแกว เปนเทอรโมมิเตอรซึ่งมีของเหลวบรรจุอยูภายในหลอดแกว ท่ีปลายลาง
ของหลอดแกวมีกระเปาะที่เรียกวา หลอดคาปลลารี (Capillary Tube) ตัวหลอดแกวมีสเกลแสดงคาอุณหภูมิ 
(Scale) และปลายบนของหลอดแกวอาจมีกระเปาะเล็กๆ ทําหนาท่ีรับของเหลวสวนที่ลน เมื่อเกินชวงวัดอุณหภูมิ 

ขณะที่อุณหภูมิเพิ่มข้ึน ของเหลวในหลอดแกวจะขยายตัวทําใหระดับของเหลวในหลอดคาปลลารี
สูงข้ึน ความสูงของระดับของเหลวใชสําหรับการบอกอุณหภูมิ ปริมาตรดานบนเหนือของเหลว อาจเปน
สุญญากาศหรือเติมดวยอากาศหรือกาซอยางอื่น สําหรับชวงอุณหภูมิสูงๆ จะใชกาซเฉื่อยเติมดวยความดันเริ่มตน
ท่ีควบคุมคาหนึ่งเพื่อท่ีจะทําใหของเหลวมีจุดเดือดสูงข้ึน และเพิ่มชวงการวัดในการใชงาน นอกจากนั้นความดัน
ในสวนนี้จะทําใหลดโอกาสการแยกสวนของลําของเหลวที่อยูภายใน 

ในชวงวัดอุณหภูมิใชงานทั่วไป ปรอทเปนของเหลวที่ดีท่ีสุดสําหรับเทอรโมมิเตอรหลอดแกว และใช
งานท่ัวไปในเครื่องมือระดับสูง แอลกอฮอลใชงานไดระดับนาพอใจ สวนของเหลวอยางอื่นสวนใหญจะใชใน
กรณีตองการยืดชวงการวัดไปที่อุณหภูมิต่ําๆ รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะของเทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว 

 

รูปที่ 1.1 เทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว 
 

1.2.2 เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล  
เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลดังแสดงในรูปที่ 1.2 เปนเทอรโมมิเตอรท่ีเริ่มมีการนํามาใชงานมากขึ้น เพื่อ

ทดแทนการใชเทอรโมมิเตอรชนิดหลอดแกว โดยทั่วไป เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลจะเปนแบบพกพาได และ
สามารถวัดคาเปนจุดไดท้ังของแข็งและของเหลว นอกจากนี้ เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลยังใหคาละเอียดท่ีสูง

กวา 1°C 
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รูปที่ 1.2 เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล 

 
1.2.3 เทอรโมคัปเปล (Thermocouple) 

เทอรโมคัปเปลเปนโลหะ 2 ชนิดตางกัน ท่ีนํามาเชื่อมปลายเขาดวยกันที่ดานหนึ่งซึ่งเปนดานที่ใชวัด
อุณหภูมิสวนอีกดานหนึ่งตอเขากับอุปกรณใชงาน เทอรโมคัปเปลสามารถใชสําหรับการวัดอุณหภูมิแบบติดตั้ง
ถาวร และในบริเวณพื้นที่จํากัด เทอรโมคัปเปลนิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจาก ราคาถูก มีความคงทน ติดตั้ง
งาย และใหผลตอบสนองที่รวดเร็ว ใชงานไดหลากหลาย สามารถใชวัดไดท้ังอากาศ กาซ และน้ําได ขอเสียของ
เทอรโมคัปเปล คือ แรงดันต่ํา ความผิดพลาดของคาท่ีตรวจวัดอาจเกิดข้ึนไดสําหรับการใชงานบางประเภทที่
ตองการความถูกตองแมนยํา ซึ่งอาจจําเปนตองใชโคลดจังช่ัน (Cold Junction) รูปที่ 1.3 แสดงเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบเทอรโมคัปเปล 

 

  
 

รูปที่ 1.3 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล 
 

เทอรโมคัปเปลท่ีขายในทองตลาดมีอยูดวยกันหลายชนิด ซึ่งอาจจําแนกไดตามชวงของอุณหภูมิ และ
ลักษณะการใชงาน ตารางที่ 1.1 แสดงประเภทของเทอรโมคัปเปลและชวงของอุณหภูมิการใชงาน  
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ตารางที่ 1.1 ประเภทของเทอรโมคัปเปลและอุณหภูมิใชงาน 
ยานอุณหภูมิใชงาน 

ชนิด สวนผสม 
°C °F 

แรงเคลื่อนไฟฟาที่ได 
 mV 

B 
R 
S 
J 
K 
T 
E 

แพลทินัม - 30% โรเดียม / แพลทินัม - 6% โรเดียม 
แพลทินัม / 13% โรเดียม แพลทินัม 
แพลทินัม / 10% โรเดียม แพลทินัม 
เหล็ก/คอนสแตนแตน 
โครเมล/อะลูเมล 
ทองแดง/คอนสแตนแตน 
โครเมล/คอนสแตนแตน 

0 ถึง 1820 
-50 ถึง 1768 
-50 ถึง 1768 
-210 ถึง 760 
-270 ถึง 1372 
-270 ถึง 400 
-270 ถึง 1000 

32 ถึง 3310 
-60 ถึง 3210 
-60 ถึง 3210 
-350 ถึง 1400 
-450 ถึง 2500 
- 450 ถึง 750 
- 450 ถึง 1830 

0 ถึง 13.814 
-02.26 ถึง 21.108 
-0.236 ถึง 18.698 
-8.096 ถึง 42.922 
-6.458 ถึง 54.875 
-6.258 ถึง 20.865 
-9.835 ถึง 76.358 

 - แรงเคลื่อนไฟฟาที่ไดจากการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดกับจุดเยือกแข็งของน้ํา 

 
ตารางที่ 1.2 สภาวะแวดลอมในการใชงานเทอรโมคัปเปลแบบมาตรฐานโดยไมตองใช Protecting Tube 

ความเหมาะสมในการใชงาน 

ชนิด 
บรรยากาศ 
Oxidizing 

บรรยากาศ 
Reducing 

บรรยากาศ 
Inert 

Vacuum 
บรรยากาศ 
Sulferous 

อุณหภูมิ 
< 0-˚C 

มีไอของโลหะ 

B ได ไมได ได ไดในชวงสั้น ๆ ไมได ไมได ไมได 

R ได ไมได ได ไมได ไมได ไมได ไมได 

S ได ไมได ได ไมได ไมได ไมได ไมได 

J ได ได ได ได 
ไมไดถา > 

500 ˚C 
ไมได ได 

K ได* ไมได ได ไมได ไมได ได ได 

T# ได ได ได ได ไมได ได ได 

E ได ไมได ได ไมได ไมได ได ได 

* ใชงานไดดีกวาแบบ E, J และ T เมื่ออุณหภูมิ > 550°C 

# โดยเฉพาะกับอุณหภูมิ < 0°C 
Oxidizing : กระบวนการทางเคมีที่ดึงออกซิเจนจากภายนอกเขาไปทําปฏิกิริยากับสารนั้น 
Reducing : กระบวนการทางเคมีที่ออกซิเจนถูกดึงออกจากสารนั้นเพื่อไปทําปฏิกิริยากับสารภายนอก 
Vacuum : คาความดันที่ตํ่ากวาบรรยากาศจนถึงสภาวะสุญญากาศ 
Inert      : สภาวะเฉื่อยที่ไมเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ท่ีมา: http://www.eng-temperature.com/thermocouple.html 
 
1.2.4 เทอรโมมเิตอรความตานทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 

เทอรโมมิเตอรความตานทานหรืออารทีดี (RTD) ทําจากโลหะที่มีความยาวคาหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดความ

ตานทานที่ตองการ ณ อุณหภูมิ 0°C ลวดโลหะนี้จะพันอยูบนแกนที่เปนฉนวนไฟฟาและมีสมบัติทนตอความ
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รอน แกนที่ใชเปนวัสดุจําพวกเซรามิกหรือแกว ขดลวดนี้มีความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการ
สั่นสะเทือน ท้ังนี้เพราะเมื่อขดลวดไดรับความรอนจะเกิดการขยายตัว และเมื่อเย็นลงก็จะหดตัว แกนที่ใชพันจึง
ตองมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวสัมพันธกับการขยายตัวของขดลวด อารทีดีอาศัยหลักการทํางานของคาความ
ตานทานไฟฟาในเสนลวดโลหะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ขอไดเปรียบของการใชอารทีดี คือ มีความ
เปนเชิงเสนตลอดพิสัยการใชงานดี มีพิสัยของอุณหภูมิใชงานกวาง มีเสถียรภาพที่ดีท่ีอุณหภูมิสูง และมีความ
ถูกตองแมนยําสูง แตขอเสีย คือ มีราคาแพง และตองการไฟเลี้ยง 

 
รูปที่ 1.4 หัววัดอุณหภูมิแบบความตานทาน RTD 

 
1.2.5 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอรมิสเตอร (Thermister) 

เทอรมิสเตอรเปนอุปกรณวัดอุณหภูมิท่ีอาศัยการเปลี่ยนแปลงความตานทานเชนเดียวกับ อารทีดี แต
เทอรมิสเตอรจะใชคารบอนและสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) พวกออกไซดของโลหะ เชน นิเกิล เหล็ก 
ทองแดง แมงกานิส เปนตน โดยปกติ เทอรมิสเตอรทําจากออกไซดของแมงกานีสกับทองแดง หรือออกไซดของ
นิเกิลกับทองแดง ท่ีใหสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงคาความตานทานสูง 

 

 
รูปที่ 1.5 รูปแบบของเทอรมิสเตอรท่ีใชกันทั่วไป 

 
ประเภทของเทอรมิสเตอร จําแนกไดดังนี้ 
ก) NTC (Negative Temperature Coefficient) 
• คาความตานทานลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน 
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• ใชในระบบปองกันกระแสเกินสําหรับวงจรไฟฟา, อุตสาหกรรมประกอบรถยนต เชน วัด
อุณหภูมิของ Coolant หรือน้ํามันเครื่องเพื่อสงขอมูลให ECU 

ข) PTC (Positive Temperature Coefficient) 
• คาความตานทานเพิ่มข้ึน เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน 
• ใชในระบบปองกันกระแสเกินสําหรับวงจรไฟฟา, Crystal oven เพื่อควบคุมอุณหภูมิ  

 
1.2.6 เคร่ืองวัดอุณหภูมิจากการแผรังสี (Radiation Pyrometer)  

เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผรังสีเหมาะสําหรับการใชงานในชวงอุณหภูมิสูง (500-1600°C) ปจจุบัน
ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถตรวจวัดวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมากไดโดยตรง อีกทั้งใหคาท่ีแมนยํา
รวดเร็ว เครื่องมือมีลักษณะที่พกพาไดสะดวก ขอเสียของเครื่องวัดชนิดนี้ คือ ราคาแพง และความแมนยําอาจ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาพของพื้นผิวท่ีทําการตรวจวัด อยางไรก็ตาม อุปกรณรุนใหมไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน 
เพื่อลดปญหาดังกลาวขางตน โดยการตรวจวัดคาการเปลงรังสีออกจากพื้นผิว 
 

 
รูปที่ 1.6 เครื่องวัดอุณหภูมจิากการแผรังส ี

 
1.2.7 กลองอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)  

วัตถุท้ังหมดที่มีอุณหภูมิสูงกวาศูนยองศาสัมบูรณจะมีการแผรังสีอินฟราเรดออกมา โดยความยาวคลื่น
จะสั้นลงตามอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน กลองอินฟราเรดอาศัยหลักการที่วานี้ในการวัดความแตกตางอุณหภูมิในสภาวะ
แวดลอมหนึ่ง โดยการเปลี่ยนความยาวคลื่นที่ไมสามารถมองเห็นไดใหเปนรูปสี หรือ ขาวดํา  

 
รูปที่ 1.7 กลองอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูม ิ
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กลองอินฟราเรดมีการใชกันอยางแพรหลายไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร กิจการของตํารวจ
และทหาร สําหรับงานดานพลังงาน โดยทั่วไป เราจะใชกลองอินฟราเรดในการตรวจวัดคุณสมบัติของฉนวน
อาคารหรือเตาเผา โดยสามารถตรวจวัดจุดรอนที่เกิดข้ึน และความแตกตางอุณหภูมิได อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
อุปกรณมีราคาที่คอนขางสูง เครื่องมือนี้จึงมักใชในการตรวจวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียดโดยบริษัทท่ี
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเทานั้น 
 
1.3 เคร่ืองมือวัดความชื้น (Humidity Sensor) 

การคํานวณหรือประเมินปริมาณการใชพลังงานของระบบปรับอากาศหรือระบบทําความเย็น เรามัก
จําเปนตองตรวจวัดความชื้นรวมไปกับการตรวจวัดอุณหภูมิ คาความชื้นและคาอุณหภูมิของอากาศที่วัดไดจะทํา
ใหเราสามารถคํานวณคาเอนทาลป (Enthalpy) หรือปริมาณความรอนที่อยูในอากาศ ณ ตําแหนงท่ีทําการ
ตรวจวัด 

การตรวจวัดความชื้นมักจะแสดงในหนวยของรอยละ (%) ความชื้นสัมพัทธของอากาศที่อุณหภูมิคา
หนึ่ง แสดงถึงปริมาณของไอน้ําท่ีมีอยูในอากาศขณะนั้นวามีคาเปนรอยละเทาไรของปริมาณไอน้ําสูงสุดท่ีมีได 

(ปริมาณไอน้ําอิ่มตัว) ท่ีอุณหภูมินั้นๆ ตัวอยางเชน อากาศมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 60 ท่ีอุณหภูมิ 25°C 
หมายความวา อากาศในขณะนั้นมีปริมาณไอน้ําอยูรอยละ 60 เมื่อเทียบกับปริมาณไอน้ําอิ่มตัวในอากาศที่

อุณหภูมิ 25°C 
เครื่องมือวัดความชื้นที่ใชกันทั่วไป ไดแก 
• เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและกระเปาะแหง (Wet and Dry Bulb Thermometer) 
• เครื่องวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Humidity Meter) 

 
1.3.1 เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก และกระเปาะแหง (Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer) 

เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก และกระเปาะแหง ประกอบดวย เทอรโมมิเตอร 2 แทง โดยที่ปลายของ
เทอรโมมิเตอรแทงหนึ่งจะถูกหุมดวยผาเปยกชุบน้ํากลั่น สวนเทอรโมมิเตอรอีกแทงหนึ่งจะใชวัดอุณหภูมิของ
อากาศตามปกติ  

  
รูปที่ 1.8 เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและกระเปาะแหง 
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ความชื้นของอากาศจะหาไดจากความแตกตางอุณหภูมิระหวางเทอรโมมิเตอรท้ัง 2 แทง โดยอาศัย
หลักการการระเหยของน้ํา ซึ่งทําใหอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรท่ีปลายหุมดวยผาเปยกมีคาลดลง ในกรณีท่ี
อากาศที่วัดแหง อัตราการระเหยของน้ําจะสูงทําใหเกิดความแตกตางระหวางอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรท้ัง 2 
แทงมากกวา กรณีท่ีอากาศมีความชื้นสูง ผลตางของอุณหภูมิท้ังสองจะตางกันนอย เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก 
และกระเปาะแหงอาจ ติดตั้งอยูบนกานหมุน หรือติดตั้งพัดลมขนาดเล็กเพื่อท่ีจะใหอากาศที่วัดวิ่งผาน
เทอรโมมิเตอรท้ังสอง เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก และกระเปาะแหงมีความแมนยําในการตรวจวัดสูง แตมี
ขอเสียในการที่จะตองชุบน้ํากลั่นกอนใชงานทุกครั้ง และตองใชเวลามากในการตรวจวัดคาแตละครั้ง 
 
1.3.2 เคร่ืองมือวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Humidity Meter) 

เครื่องมือวัดความชื้นแบบอิเลคทรอนิกส จะวัดคาความชื้นโดยใชหัวเซ็นเซอรแบบตัวเก็บประจุ 
(Capacitive Sensor) ซึ่งคาความจุไฟฟาจะขึ้นอยูกับความชื้นของอากาศที่วัด หรือเปนหัวเซ็นเซอรท่ีทําดวย
ซิลิคอน ซึ่งคาความนําไฟฟาจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของอากาศที่วัดคา สัญญาณไฟฟาจากหัวเซ็นเซอรจะ
ถูกสงไปยังหนวยประมวลผล เพื่อแสดงคาความชื้นของอากาศที่ตรวจวัด ในปจจุบันเครื่องมือวัดความชื้นแบบ
อิเล็กทรอนิกส มีความแมนยําในการตรวจวัดสูง และสะดวกในการพกพาในการนําไปตรวจวัด ณ จุดตางๆ 

 

 
รูปที่ 1.9 เครื่องมือวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส 

 
1.4 เคร่ืองมือวัดความเร็ว (Velocity Meter) 
 ในปจจุบัน มีการนําเครื่องวัดความเร็วของไหลมาใชแทนเครื่องวัดอัตราการไหลกันมากขึ้นใน
อุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องวัดอัตราการไหลของทอขนาดใหญจะมีราคาสูงมาก หากเราสามารถนําเครื่องวัด
ความเร็วของไหลมาใชแทนไดจะลดคาใชจายลงไดมาก อยางไรก็ตาม กรณีท่ีการกระจายความเร็วของไหลใน
ทอมีความไมสม่ําเสมอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาแลว ความเที่ยงตรงในฐานะที่เปนเครื่องวัดอัตรา
การไหลจะไมคอยดีนัก 

วิธีใชเครื่องวัดความเร็วของไหลในการวัดอัตราการไหลแบงเปน 2 วิธี 
1. เลือกตําแหนงที่การกระจายความเร็วภายในทอไมมีความปนปวน ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วของไหล 

ณ ตําแหนงท่ีสามารถวัดไดความเร็วของไหลเฉลี่ย นําผลลัพธท่ีไดมาคูณกับพื้นที่หนาตัดของทอ
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จะไดอัตราการไหล อนึ่ง ตําแหนงท่ีจะวัดไดความเร็วของไหลเฉลี่ย โดยประมาณจะอยูหางจาก
ผนังทอออกมาเปนระยะ 12% ของเสนผานศูนยกลางทอ 

2. วัดความเร็วของไหลหลายๆ จุดบนพื้นที่หนาตัดทอซ่ึงกําหนดตําแหนงไวกอนแลว นํามาหา
ความเร็วของไหลเฉลี่ยภายหลัง หรือติดตั้งเซ็นเซอรความเร็วของไหลหลายๆ ตัวพรอมกัน แลว
นํามาคํานวณหาความเร็วของไหลเฉลี่ย เครื่องวัดบางรุนเพียง 1 เครื่องก็มีหนาท่ีการทํางาน
เหมือนกับมีเซ็นเซอรความเร็วของไหลจํานวนหลายตัว 

 

 
รูปที่ 1.10 เครื่องมือวัดความเรว็ 

 
1.5 เคร่ืองมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter) 

อัตราการไหลเปนอีกขอมูลหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการประเมินปริมาณพลังงาน การวัดอัตราการไหลมี
อยู 2 ลักษณะ คือ การวัดปริมาณการไหลซึ่งมีหนวยเปนปริมาตร เชน ลูกบาศกเมตร (m3) และการวัดอัตราการ
ไหลซึ่งมีหนวยเปนปริมาณการไหลตอหนวยเวลา เชน ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (m3/h)  
 
1.5.1 การวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชยีล 

หากมีการติดตั้งคอคอดในทอท่ีมีของไหลไหลอยู จะเกิดผลตางความดันขึ้นในตําแหนงกอนและหลัง
ของคอคอดนั้น เนื่องจากผลตางความดันนี้สามารถแปลงไปเปนอัตราการไหลไดโดยอาศัยสมการการไหล
แบบตอเนื่อง และสมการ Bernoulli ดังนั้น เมื่อเราสามารถวัดผลตางของความดันนี้ได เราจะสามารถคํานวณคา
อัตราการไหลได 

เนื่องจากเครื่องมือวัดนี้ทําหนาท่ีวัดผลตางของความดัน เราจึงมักเรียกวา เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ
ผลตางความดัน หรืออาจเรียกอีกอยางวา “วิธีวัดอัตราการไหลดวยกลไกคอคอด” วิธีวัดดังกลาวนี้มีดวยกัน
ท้ังหมด 3 ลักษณะ คือ Orifice, Nozzle และ Ventury Tube อยางไรก็ตามที่นิยมใชกันมากที่สุด ไดแก Orifice 
การคํานวณทางทฤษฎี 

สมการเบอรนูลี่ (Bernoulli) P1/ρ+ V1
2/2g + Z1     = P2/ρ+ V2

2/2g + Z2 

(P1 – P2)        = ρ(V2
2-V1

2)/2g   (1.5) 
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กฏทรงมวล   ρV1A1         = ρV2A2 
V2         = V1A1/A2    (1.6) 

แทน (1.6) ใน (1.5) จะหา V1 และ V2 ได 
และ     อัตราการไหล        = VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.11 การวัดอัตราการไหลดวยกลไกคอคอด Orifice, Nozzle และ Ventury Tube 
 
1.5.2 การวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร (Positive Displacement) 

มาตรวัดการไหลของของไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร หรือ “โพสิทีฟดิสเพลสเมนต” เปนมิเตอรท่ีนิยม
ใชกันมากที่สุด การวัดอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของไดอะแฟรมที่แปรผันโดยตรงกับปริมาตรของการไหล
ในทอมิเตอร มิเตอรแบบนี้มักใชกับการตรวจวัดของไหล เชน น้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง และแอลกอฮอล มิเตอร
สามารถตอเขากับทอท่ีมีเสนผานศูนยกลางระหวาง 6–80 mm. และสามารถวัดอัตราการไหลไดตั้งแต 80 mm3/h
จนถึง 24 m3/h  

รูปที่ 1.12 แสดงลักษณะของมิเตอรแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนต 
 

 
รูปที่ 1.12 มิเตอรวดัน้ํามันแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนต 

 

1 2 
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1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet 
มิเตอรวัดอัตราการไหลแบบใบพัดอาศัยหลักการทํางานของใบพัดท่ีจะหมุนไปตามกระแสการไหล 

โดยความเร็วของกระแสการไหลเปนตัวกําหนดความเร็วรอบของการหมุนของใบพัด คือ เมื่อของไหลมีกระแส
การไหลเร็วใบพัดก็จะหมุนเร็ว และจะถายเทการหมุนผานกลไก และชุดเฟองสูเครื่องบันทึกปริมาตรการไหล 
มาตรวัดการไหลมีอยูหลายลักษณะ เชน 

• มาตรใบพัดแบบชองรับน้ําชองเดียว (Single- Jet Meters) 
• มาตรใบพัดแบบชองรับน้ําหลายชอง (Multi- Jet Meters) 
• มาตรวัดน้ําแบบติดตั้งใบพัดแนวนอน 

 
รูปที่ 1.13 มาตรใบพัดแบบชองรับน้ําชองเดียว (Single- Jet Meters) 

 

 
รูปที่ 1.14 มาตรใบพัดแบบชองรับน้ําหลายชอง (Multi- Jet Meters) 

 
1.5.4 มิเตอรวัดกาซธรรมชาติ (Natural Gas Meter) 

มิเตอรวัดกาซธรรมชาติ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ตามการทํางานที่แตกตางกัน คือ 
1. ไดอะแฟรมมิเตอร ซึ่งเปนแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนตท่ีมีหองการวัดปริมาตรคงที่ ความดันที่ตก

ครอมมิเตอรจะทําใหเกิดการหมุน โดยจะมีกาซเขาและออกจากหองของมิเตอรสลับกันไปมา 
จํานวนรอบการหมุนจะเปนตัววัดปริมาตรของกาซ  

2. เทอรไบนมิเตอร มีสวนของโรเตอรอยูภายใน ซึ่งหมุนเปนอัตราสวนของความเร็วท่ีแปรผันกับ
อัตราการไหลของกาซ 
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การเลือกวามิเตอรใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดกาซ จะขึ้นอยูกับ  
• ความดันของกาซที่วัด 
• อัตราการไหลสูงสุดของกาซที่วัด 
• อัตราการไหลต่ําสุดของกาซที่วัด 
 
การพิจารณาขั้นตนในการเลือกชนิดมิเตอรวัดกาซ คือความดันของกาซ ไดอะแฟรมมิเตอรจะใชกับ

ความดันไมเกิน 100 ปอนดตอตารางนิ้วเกจ ขณะที่เทอรไบนมิเตอรจะใชกับงานที่ความดันสูงกวา 100 ปอนดตอ
ตารางนิ้วเกจ 

เราควรเลือกใชมิเตอรวัดกาซธรรมชาติแบบไดอะแฟรมสําหรับการใชงานที่ความดันต่ํากวา 100 ปอนด
ตอตารางนิ้วเกจ และอัตราการไหลสูงสุดไมเกิน 850 ลูกบาศกฟุตมาตรฐาน-ช่ัวโมง และเลือกใชมิเตอรวัดกาซ
ธรรมชาติประเภทเทอรไบนสําหรับอัตราการไหลที่สูงกวา 50,000 ลูกบาศกฟุตมาตรฐาน-ช่ัวโมง 

เราสามารถพิจารณาใชมิเตอรไดท้ัง 2 แบบ หากอัตราการไหลอยูระหวาง 850-50,000 ลูกบาศกฟุต
มาตรฐาน-ช่ัวโมง และที่ความดันต่ํากวา 100 ปอนดตอตารางนิ้วเกจ 

มิเตอรวัดกาซธรรมชาติรุนใหมจะมีคาความแมนยําอยูท่ี 1% ของคาการอานตลอดชวงการใชงาน  
อนึ่ง ลูกบาศกฟุตมาตรฐาน (Standard Cubic Foot) หมายถึง ปริมาตรของกาซที่สภาวะมาตรฐานความ

ดัน 14.7 ปอนดตอตารางนิ้ว และอุณหภูมิ 60 ฟาเรนไฮด 
 

 
รูปที่ 1.15 มิเตอรวดักาซธรรมชาติ 

 
 มิเตอรวัดอัตราการไหลกาซรุนใหมบางรุนสามารถแสดงคาอัตราการไหลของกาซตามสภาวะที่วัดจริง
ในรูปของอัตราการไหลที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 ปอนดตอตารางนิ้ว และอุณหภูมิ 60 ฟาเรนไฮด) 
อยางไรก็ตาม ในกรณีมิเตอรท่ีแสดงไดเฉพาะอัตราการไหลที่สภาวะจริง เราสามารถแปลงคาอัตราการไหลจริง
ของกาซนั้นใหเปนอัตราการไหลที่สภาวะมาตรฐาน โดยใชสมการขางลางนี้ 
 
 Qs = Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)       (1.7) 
 
เมื่อ  Qs = อัตราการไหลกาซที่สภาวะมาตรฐาน (SCFM) 
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 Qa = อัตราการไหลกาซที่สภาวะตรวจวัด (ACFM) 
 Ps = ความดันสมบูรณท่ีสภาวะมาตรฐาน (psi) 
 Pa = ความดันสมบูรณท่ีสภาวะตรวจวัด (psi) 

 Ts = อุณหภูมิท่ีสภาวะมาตรฐาน (°R) 

 Ta = อุณหภูมิท่ีสภาวะตรวจวัด (°R) (เมื่อ °R = °F + 459.67) 
 

ตัวอยางที่ 1 มิเตอรวัดอัตราการไหลของกาซได 1,000 ACFM ท่ีความดันเกจ 87 psi อุณหภูมิ 95°F จงคํานวณ

อัตราการไหลของกาซที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 psi และอุณหภูมิ 60°F) 
 
 Qs = Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta) 
  = 1,000 x (87+14.7) / (14.7) x (60 + 459.67) / (95 + 459.67) 
  = 6,481.1 SCFM 
 
1.5.5 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 

การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีหลักการวัดคืออาศัยคลื่นความถี่เหนือเสียง โดยอาศัยการ
สะทอนกลับของคลื่นความถี่เมื่อสงไปกระทบกับอนุภาคของสารที่ปะปนมากับของเหลว เนื่องจากอนุภาคของ
สารมีความเร็วเทากับของไหล ดังนั้น ความเร็วในการสะทอนกลับจะตางไปจากคาท่ีสงออกไป คาความถี่ท่ี
เปลี่ยนไปนี้จะแปรผันตรงกับความเร็วในการไหลของของไหล เราจึงสามารถทราบคาอัตราการไหลของของ
ไหลได 

  
รูปที่ 1.16 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก 

 
1.5.6 การวัดอัตราการไหลโดยใชโรตามิเตอร (Rotameter) 
 ตัวมิเตอรเปนแกวใสซึ่งดานในเปนรูปกรวยเรียว และมีลูกลอย ซึ่งออกแบบพิเศษบรรจุอยูภายใน ของ
ไหลท่ีตองการวัดไหลผานเขามาทางดานลางของลูกลอย ลูกลอยถูกยกข้ึนดวยเฮดความเร็ว (Velocity Head) 
ตําแหนงของลูกลอยจะนิ่งอยูกับที่เมื่อเกิดสมดุลระหวาง เฮดความเร็ว กับ น้ําหนักของลูกลอย เมื่อลอยสูงข้ึน 
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พื้นที่สําหรับใหของไหลไหลผานก็จะมีมากขึ้น เปนการรักษาความดันตกครอมตัววัดใหคงที่ เนื่องจากเฮด
ความเร็วกับอัตราการไหลจะแปรเปลี่ยนไปตามกัน ดังนั้น ตําแหนงของลูกลอยจะบอกคาอัตราการไหลได 

 
รูปที่ 1.17 การวัดอัตราการไหลโดยใชโรตามเิตอร (Rotameter) 

 
1.6 เคร่ืองมือวัดความดัน (Pressure Meter)  

การตรวจวัดความดันเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับสถานประกอบการซึ่งมีการใชระบบอากาศอัดแบบวง
แหวน  หรือมีระบบการสงจายไอน้ําจากสวนกลาง  ระบบดังกลาวจะมีการสูญเสียความดันเกิดข้ึนในระบบ 
เนื่องจากผูใชปลายทาง หรือการรั่วไหล การตรวจวัดความดันของระบบดังกลาวจะทําใหทราบถึงการรั่วไหล  
การใชงานที่ไมถูกตอง   หรือการกําหนดตารางเวลาใชงานที่ไมเหมาะสมของไอน้ําหรืออากาศอัด ดังนั้น การใช
อุปกรณวัดความดันจะชวยใหสามารถลดการใชพลังงานได และทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพขึ้น 

 
1.6.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) 

เกจวัดความดันนิยมใชมากที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะเปนแบบที่มีโครงสรางงาย ราคาถูก วัดความดัน
ไดถึงยานสูง ๆ ความเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับราคา สามารถแบงยอยไดเปน 3 แบบ คือ แบบบูรดอง แบบเบลโลว 
และแบบไดอะแฟรม 

 

 
รูปที่ 1.18 เกจวัดความดันแบบตางๆ 
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1.6.2 ทรานสดิวเซอรความดัน (Pressure Transducer) 
การทํางานของทรานสดิวเตอรความดันจะขึ้นอยูกับความดันของไดอะแฟรม ซึ่งจะมีผลตอเครื่องกําเนิด

ความถี่แบบผลึกควอตซ การเปลี่ยนแปลงความถี่ของเครื่องกําเนิดความถี่ จะเปนไปตามความดันที่เขาอุปกรณ  
อุปกรณประเภทนี้มีขนาดกะทัดรัด คงทน และราคาไมสูง  เปนอุปกรณท่ีใชติดตั้งภายนอกทอของกาซ หรือไอ
น้ํา โดยปกติจะมีคาความผิดพลาด 0.01% โดยมีอายุการใชงานนานหลายสิบป 

 

   
 รูปที่ 1.19 ทรานสดิวเซอรความดัน    

 
1.7 เคร่ืองมือวดัสภาพความเปนกรดหรือดาง (pH Meter) 

สภาพความเปนกรด-ดาง วัดโดยการบอกระดับ pH ซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง 14 น้ําท่ีดี ควรมีสภาพเปนกลาง 
คือ มี pH เทากับหรือใกลเคียง 7 สามารถใชประโยชน เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
ได องคการอนามัยโลก กําหนดวา แมน้ํา ลําคลองใดๆ ท่ีตองการใชเปนแหลงน้ําดิบ เพื่อผลิตน้ําประปา เพื่อเปน
น้ําดื่ม และน้ําใช แหลงน้ํานั้นควรมีคา pH อยูในชวง 5-9 ถาน้ํามีสภาพเปนกรด คา pH จะลดลง เชน 1 ถึง 4 เปน
ตน สวนน้ําท่ีเปนดาง มีคา pH สูงกวา 7 ซึ่งอาจเปน 10 ถึง 13 เปนตน น้ําในแมน้ํา ลําคลองมีสภาพเปนกรด-ดาง
มากเกินไป สวนใหญเกิดจากแมน้ํา ลําคลองนั้นๆ ปนเปอนดวยน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 

รูปที่ 1.20 เครื่องมือวัดสภาพความเปนกรดหรอืดาง 
 
1.8 เคร่ืองวัดสภาพการนําไฟฟาของน้ํา (Conductivity Meter) 

เครื่องมือวัดคาการนําไฟฟาของน้ํา โดยใชข้ัวไฟฟาโลหะ 2 ข้ัวแยกกัน โดยมีระยะหางคงที่ ซึ่ง
ออกแบบใหใชมือถือไดและใชกับแบตเตอรี่โดยไมตองใชสายไฟ หลักการของเครื่องมือใชการชดเชยคาการนํา



ตอนที่ 3 บทท่ี 1 เครื่องมือวัดทางความรอน  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 1-17 

ไฟฟาอัตโนมัติโดยสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา คาท่ีวัดไดควรอยูในชวง 0-1990 ไมโครซีเมนส

ตอเซนติเมตร (μs/cm) โดยเครื่องมือนี้ควรจะมีการตั้งคามาตรฐานโดยใชสารละลายมาตรฐาน  
คาการนําไฟฟาจะถูกใชเปนเครื่องมือวัดเพื่อประมาณความเขมขนของของแข็งท่ีละลายในน้ํา

ความสัมพันธระหวางคาการนําไฟฟา และคาปริมาณของแข็งท่ีละลายอยูในน้ํา (Total Dissolved Solids, TDS) 

เปนดังนี้ TDS (ppm) = Conductivity (μs/cm) × 0.7 
 

  
รูปที่ 1.21 เครื่องมือวัดสภาพการนําไฟฟาของน้ํา 

 
1.9 เคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม (Flue Gas Analyser) 

ประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอไอน้ํา หรือเตาเชื้อเพลิงจะสามารถวัดไดจากการตรวจวัด
สวนประกอบของกาซที่ปลอยท้ิงออกทางปลอง ปริมาณ O2, CO หรือ CO2 ในกาซ และอุณหภูมิของกาซที่ปลอย
ท้ิง จะใชในการคํานวณการสูญเสียความรอนทางปลอง และประสิทธิภาพการเผาไหมของเตาเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วัดการเผาไหมสมัยใหม จะมีโพรบการตรวจวัดท่ีวัดตัวแปรทั้งหมด และสามารถใหผูใชปอนคุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงได ซึ่งเครื่องจะใหผลการตรวจวัดของกาซ และผลการคํานวณประสิทธิภาพการเผาไหมออกมาโดย
อัตโนมัติ 

 

  
รูปที่ 1.22 เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม 
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1.10 ความถูกตองของคาขอมลูตรวจวัด 
 ขอมูลการใชพลังงานที่ถูกตองแมนยําชวยใหทราบถึงสถานภาพการใชพลังงานของสถานประกอบการ 
และชวยใหการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเปนไปอยางถูกตอง  
 
1.10.1 ความคลาดเคลื่อน 
 ความคลาดเคลื่อน หมายถึง “ผลตางระหวางคาท่ีวัดไดกับคาท่ีแทจริง” โดยคาท่ีแทจริง หมายถึง “คาท่ี
ถูกตองของปริมาณที่กําลังวัด” อยางไรก็ตาม เราไมสามารถทราบคาท่ีแทจริงได  

การวัดตองกระทําอยางระมัดระวัง กําจัดสาเหตุของความคลาดเคลื่อน และวัดหลายๆ ครั้งเพื่อนํามา
คํานวณคาเฉลี่ย เพื่อใหไดคาท่ีใกลเคียงคาท่ีแทจริงมากที่สุด โดยท่ัวไปแลว เราจะถือวาคาท่ีวัดไดนี้เปนคาท่ี
แทจริง 

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนสําหรับการวัด ไดแก  
• ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการและวิธีการวัด  
• ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องมือวัด  
• ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดลอมในขณะที่วัด 

  
สภาพแวดลอม อุณหภูมิรอบขาง ความชื้น การสั่นสะเทือน แรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟ ฯลฯ สงผล

ใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดลอมในขณะที่วัด ซึ่งเปนสิ่งท่ีตองพึ่งระมัดระวัง การใชเครื่องมือวัดตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรฐานหรือตามผูผลิต การใชเครื่องวัดภายใตสภาพแวดลอมท่ีแตกตางไป
จากที่กําหนดจะสงผลใหคาวัดท่ีไดมีความคลาดเคลื่อนสูง 
 ประเภทของความคลาดเคลื่อน  

• ความคลาดเคลื่อนจากระบบ เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุท่ีทําใหผลการวัดมีความเอน
เอียง และหากเราทราบสาเหตุนั้นก็สามารถชดเชยคา เพื่อกําจัดความคลาดเคลื่อนนี้ได (รูปท่ี 1.23) 

• ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากจากสาเหตุเล็กๆ นอยๆ ผลของความ
คลาดเคลื่อนทําใหคาท่ีวัดไดมีการแจกแจงดังรูปที่ 1.23 ลักษณะการแจกแจงแบบนี้เรียกวา การ
แจกแจงปกติ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงระดับความไมสม่ําเสมอดวย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

• ความผิดพลาด เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความพลั้งเผลอของผูวัด 
 
1.10.2 ความเที่ยงตรงกับพิกัดความเที่ยงตรง 
 ความเที่ยงตรงหรือพิกัดความเที่ยงตรงของเครื่องวัด หมายถึง “ชวงของความคลาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอม
ใหมีไดตามขอกําหนดจําเพาะของแตละรุนของอุปกรณวัด” 
 
1.10.3 ความไมแนนอน 
 ความไมแนนอน นิยามไดวาเปน “คาคาดการณซึ่งแสดงใหทราบวาคาท่ีแทจริงของปริมาณที่วัดนั้นอยู
ในชวงใด” ความไมแนนอนสื่อถึงความเชื่อถือไดของคาท่ีวัดได สาเหตุของความไมแนนอนเกิดจากความ
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คลาดเคลื่อนจากระบบ และความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ อยางไรก็ตาม โดยมากจะมีสาเหตุมาจากประการหลัง 
ความไมแนนอน อาจนิยามวาเปน “ชวงท่ีมีคาท่ีวัดไดเปนศูนยกลาง และมีความนาจะเปน 95% ท่ีคาท่ีแทจริงจะ
อยูในชวงนั้น” 
 
1.10.4 ชวงการวัด (Range, Span, Full Scale) 

Range คือ “ชวงของปริมาณที่สามารถวัดไดดวยเครื่องวัด” โดยผลตางระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสุด
ของ Range เรียกวา Span ตัวอยางเชน เมื่อ Range เทากับ -50°C ถึง 200°C แลว Span จะเทากับ 250°C สําหรับคํา
วา Full Scale (FS) โดยทั่วไปจะมีความหมายเชนเดียวกับ Span 
 ความเที่ยงตรงหรือพิกัดความเที่ยงตรงนั้น โดยทั่วไปจะแสดงเปนรอยละ (%) เทียบกับ Span (หรือ Full 
Scale) แตบางครั้งก็แสดงเปนรอยละเทียบกับคาท่ีวัดได ในกรณีแรก ถาเราตองการระบุความหมายใหชัดเจน จะ
ระบุวา ± (  ) % ของ Span หรือ ± (  ) % FS สวนในกรณีหลังจะระบุวา ± (  ) % ของคาท่ีอานได เปนตน 

 
รูปที่ 1.23 การแจกแจงของคาท่ีวัดได 

 
1.10.5 การเลือกใชเคร่ืองมือวัดใหเหมาะสม  

1. ความนาเชื่อถือ - มีความสําคัญโดยเฉพาะกับสถานประกอบการที่พนักงานตองใชเครื่องมือวัดรวมกัน  
2. ราคา - มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องมือวัด อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงความนาเชื่อถือของเครื่องวัดดวย 
3. ความถ่ีในการใชงาน - ถาเครื่องวัดมีการใชงานนอยควรพิจารณาเครื่องท่ีราคาต่ํากวาและใชงานงายกวา 
4. คาใชจายการบํารุงรักษา - ควรมีคาบํารุงรักษาต่ํา และตองแนใจวาเครื่องมือไดรับการสอบเทียบอยาง

สม่ําเสมอ 
5. ยานการตรวจวัด - ตองมียานในการวัดท่ีรองรับการใชงานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
6. พกพาสะดวก – มีความสําคัญ เมื่อจําเปนตองมกีารนําเครือ่งมือวัดไปใชในพื้นที่ตางๆ 

 
 

คาที่วัดได 

คาที่แทจริง 
คาเฉลี่ยประชากร 

คาเฉลี่ยตัวอยาง 

ชดเชย 

คาเบี่ยงเบน 
residual 

เอนเอียง 
ความคลาดเคลื่อน 
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1.11 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
การจัดการพลังงานอาจไมตองการความแมนยําของขอมูลท่ีสูงนัก แตท่ีสําคัญมากกวา คือ กระบวนการ

เก็บขอมูลท่ีถูกตอง ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
 
1.11.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ใบเสร็จคาพลังงานรายเดือนบางประเภทจะมีขอมูลท่ีไมละเอียดพอท่ีจะนําไปใชในการจัดการพลังงาน 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยเจาหนาท่ี แมมีคาใชจายต่ํา แตความแมนยําก็นอยดวยเชนกัน 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยเจาหนาท่ีรวมกับเครื่องบันทึกขอมูล จะใหความแมนยําสูงข้ึน และสามารถ

ถายขอมูลท่ีบันทึกไวไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยตรง 
4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยอัตโนมัติท้ังหมดมีขอดี คือ ความถี่ของการเก็บขอมูลสูงข้ึน ความผิดพลาด

และเวลาการอานขอมูลลดลง แตขอเสีย คือ มีคาใชจายในการติดตั้งสูง 
 
1.11.2 ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมากเกินไปทําใหมีคาใชจายในการดําเนินการสูง แตการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไม
เพียงพอทําใหไมสามารถตรวจวิเคราะหการใชพลังงานไดอยางครอบคลุม 

2. คาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลตองไมสูงกวามูลคาของพลังงานที่ประหยัดได 
 
1.12 การตรวจวัดเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  

ข้ันแรกของการดําเนินการอนุรักษพลังงาน คือ การตรวจวัดการใชพลังงาน โดยเริ่มตั้งแตแหลงผลิต
พลังงาน เสนทางการไหลของพลังงาน จนถึงจุดท่ีมีการใชพลังงาน การตรวจวัดการใชพลังงานควรดําเนินการ
สําหรับแตละกระบวนการผลิต หรือแตละเครื่องจักร เมื่อตรวจสอบการใชพลังงานแลวจะทําใหเราทราบวาการ
สูญเสียพลังงานเกิดข้ึนในขั้นตอนใด และสามารถกําหนดเปาหมายเพื่อลดการสูญเสีย (เปาหมายการอนุรักษ
พลังงาน) รวมถึงหามาตรการปรับปรุงตอไปได 
 
1.12.1 การติดต้ังเครื่องวัด 

ในโรงงานและอาคาร ขอมูลท่ีควรตรวจวัดอยางนอยท่ีสุดใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนดของ
กฎหมายดานการอนุรักษพลังงาน เครื่องมือตรวจวัดท่ีเกี่ยวของกับพลังงานความรอนมีมากมาย เชน มาตรวัด
อัตราไหล เทอรโมมิเตอร เกจวัดความดัน เครื่องวัด O2 ในไอเสีย โวลตมิเตอร แอมปมิเตอร วัตตมิเตอร ฯลฯ ให
ติดตั้งไปตามความเหมาะสม 
 
1.12.2 การตรวจวัดการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ 

การตรวจวัดการไหลของพลังงานดวยเครื่องวัดทําใหทราบปริมาณพลังงานที่ใชและสูญเสียไปในแตละ
ข้ันตอนตามกระบวนการผลิตในโรงงานหรือพื้นที่ตางๆ ในอาคาร  
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1.12.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานกับการใชพลังงาน 
สภาพการทํางานในแตละโรงงานอาจแตกตางกันไป แมวาจะผลิตผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับวัตถุดิบ ปริมาณการผลิต คุณภาพที่ตองการ และสภาพแวดลอมโดยรอบ  
การเก็บขอมูลการใชพลังงานในสภาพการทํางานตางๆ จะทําใหทราบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง

การใชพลังงาน และสามารถคนพบสภาพการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงได 
 
1.12.4 การบันทึก เรียบเรียง และสรางกราฟขอมูลที่วัดได 

ขอมูลท่ีจัดเก็บมาได ตองนํามาเรียบเรียงและจัดทําเปนกราฟหรือตารางเพื่อใหทราบและเขาใจแนวโนม
ของการใชพลังงานและการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีขอมูลถูกบันทึกในคอมพิวเตอร ปจจุบันมีซอฟตแวร
จํานวนมากที่ชวยวิเคราะหขอมูล ชวยใหการวิเคราะหขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผลมาก 

 
1.12.5 การควบคุมการใชพลังงานตอหนวย 
 ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานระหวางสถานประกอบการตางๆ ท่ีมีกิจกรรมหรือ
ผลิตภัณฑลักษณะเดียวกัน โดยท่ัวไปจะพิจารณาจากคาการใชพลังงานตอหนวย   

ในกรณีของโรงงาน การใชพลังงานตอหนวย หมายถึง ปริมาณพลังงานที่ใชไปสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑหนึ่งหนวย และในกรณีของอาคารจะหมายถึงการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ของอาคาร 

การใชพลังงานหากพลังงานนั้นคือเชื้อเพลิง เราจะเรียกวา การใชเช้ือเพลิงตอหนวย และหากเปนไฟฟา
จะเรียกวา การใชพลังงานไฟฟาตอหนวย  

ในกรณีท่ีโรงงานหรืออาคารมีการใชท้ังพลังงานความรอนและไฟฟา การคํานวณการใชพลังงานตอ
หนวย จะตองแปลงพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานปฐมภูมิแลว จึงรวมเขากับปริมาณความรอน เพื่อใหไดคา
ผลรวมของการใชพลังงาน 

การเปรียบเทียบการใชพลังงานตอหนวยระหวางสถานประกอบการ จะตองเปนไปอยางระมัดระวัง 
เนื่องจากประเภทของกิจการ ผลิตภัณฑ รวมถึงวิธีการเก็บขอมูลมีผลตอคาการใชพลังงานตอหนวย แตอยางนอย
ท่ีสุดแตละโรงงานหรืออาคารควรมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคาการใชพลังงานตอหนวยของตนเองอยู
เสมอ เชน เปรียบเทียบคาการใชพลังงานตอหนวยกับเดือนกอน หรือปกอน หากการใชพลังงานตอหนวยเพิ่ม
สูงข้ึนอยางมีนัย ก็ตองวิเคราะหหาสาเหตุและจัดทํามาตรการปรับปรุง 
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บทสรุป 
การตรวจวัดพลังงานดานความรอนโดยสวนใหญเปนการวัดตัวแปรพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหดาน

ความรอน ซึ่งประกอบไปดวย อุณหภูมิ ความชื้น อัตราการไหล ความดัน และการเผาไหม ตารางขางลางแสดง
เครื่องมือท่ีใชวัดขอมูลตางๆ 
 

ขอมูล เคร่ืองมือวัด 
อุณหภูมิ - เทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว 

- เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล 
- เทอรโมคัปเปล 
- เทอรโมมิเตอรความตานทาน 
- เทอรมิสเตอร 
- เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผรังสี 
- กลองอินฟาเรด 

ความชื้น - เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกและกระเปาะแหง 
- เครื่องวัดความชื้นแบบอิเลคทรอนิกส 

ความเร็วของของไหล - เครื่องวัดความเร็วของไหล 
อัตราการไหล - เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Differential pressure  

- เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Positive displacement 
- มาตรวัดปริมาณการไหลแบบใบพัด 
- มิเตอรวัดกาซธรรมชาติ 
- เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก 
- โรตามิเตอร 

ความดัน - เกจวัดความดัน 
- ทรานสดิวเซอรความดัน 

สภาพความเปนกรดดาง - เครื่องวัดสภาพความเปนกรดดาง 
สภาพการนําไฟฟา - เครื่องวัดสภาพการนําไฟฟา 
การเผาไหม - เครื่องวัดปริมาณ O2 CO2 และ CO 

 
นอกเหนือจากที่จะตองทราบวาจะใชเครื่องมือใดในการจัดเก็บขอมูลท่ีตองการ ผูใชควรตองเขาใจ

หลักการทํางานและใชงานของเครื่องมือนั้นๆ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงของขอมูลก็มีสวนสําคัญยิ่ง ขอมูลท่ีไมถูกตอง ผิดคลาดเคลื่อนเกินกวา

ระดับที่ยอมรับไดทําใหการวิเคราะหดานพลังงานและอนุรักษพลังงานไมถูกตองและสรางความเสียหายไดมาก 
ในการตรวจวัดขอมูล “ความคลาดเคลื่อน” หมายถึง คาท่ีไดจากคาท่ีวัดไดลบคาท่ีแทจริง โดย “คาท่ี

แทจริง” หมายถึง คาท่ีถูกตองของคาท่ีวัด สาเหตุของความคลาดเคลื่อน ไดแก 
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(1) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการ-วิธีการวัด  
(2) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องวัด   
(3) ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดลอมในขณะที่วัด 
 
ประเภทของความคลาดเคลื่อนแบงเปน 
(1) ความคลาดเคลื่อนจากระบบ 
(2) ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ 
(3) ความผิดพลาด ท่ีเกิดจากความพลั่งเผลอ 
 
ปจจัยท่ีตองคํานึงในการเลือกใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท ไดแก ความนาเชื่อถือ 

ราคา ความถี่ในการใชงาน คาใชจายการบํารุงรักษา ยานการตรวจวัด และพกพาสะดวก 
สําหรับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองพิจารณาประเด็นของ ขอมูลท่ีตองการเก็บรวบรวม และ 

ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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