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บทที่ 3 
การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา 

(Electrical energy audit) 
 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 
  การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา มีความสําคัญคอนขางมาก ซึ่งจะชวยใหโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคาร ทราบถึงการใชพลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยข้ันตอนและวิธีการ
ตรวจวัดการใชพลังงานตองเปนไปตามกฎกระทรวง เพื่อไดขอมูลอยางถูกตอง  และสามารถนําขอมูลท่ีไดจาก
การตรวจวัดมาวิเคราะห ซึ่งข้ันตอนและวิธีการตรวจวัดน้ันตองเริ่มจากการรูจักเครื่องมือวัดและวิธีการใชงาน
เครื่องมือวัด  รวมไปถึงวิธีหรือ ข้ันตอนในการวัดและการอานคาท่ีถูกตอง แลวนําคาท่ีไดมารวบรวมและ
วิเคราะหผล   แลวจึงกําหนดมาตรการการอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสม จึงจัดทํารายงานไดอยางถูกตอง 
 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายวิธีการและข้ันตอนการตรวจวัดวิเคราะหการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 
2. อธิบายวิธีการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
3. อธิบายการวัดทางไฟฟาได 
4. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. อธิบายการวิเคราะหขอมูล 
6. อธิบายการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 
7. อธิบายวิธีการจัดทํารายงาน 

 
บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทนี้เปนการแนะนําใหรูจักเครื่องมือวัดทางไฟฟา ข้ันตอนและวิธีการวัดท่ี ถูกตองรวมถึงการ
วัดระบบไฟฟาและอุปกรณตางๆ ดวย  เพื่อใหไดผลการวัดท่ีจะนําวิเคราะห หามาตรการการอนุรักษพลังงานท่ี
เหมาะสมตอไป และวิธีการเขียนรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานใหถูกตองตามกฎกระทรวง 
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3.1 วิธีและขั้นตอนการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาตามกฎกระทรวง (Procedure of electrical 
energy audit according to Ministerial order) 

กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับวิธีและข้ันตอนการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา มีดังน้ี    
1)  ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน และจัดทํารายงานสงใหกับ พพ. ทุก 3 ป   

นับแตวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับในกรณีท่ีเปนอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมกอนวันท่ีพระราช
กฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมมีผลใชบังคับใหดําเนินการและ  จัดสงรายงานครั้งแรก 
ภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ 

2)  ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด และจัดทํารายงาน สงใหกับ พพ. ทุก 
3 ป โดยครั้งแรกใหดําเนินการและจัดสงภายใน 6 เดือน หลังจากการจัดสงรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห
การใชพลังงานเบ้ืองตน 

3)  กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและจัดทํารายงาน สงใหกับ พพ. ทุก 3 ป โดยครั้งแรกให
จัดสงภายใน 6 เดือนหลังจากการจัดสงรายงานการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด 

ผลที่ไดจากการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน เบ้ืองตน 
 ทําใหทราบถึงปริมาณการใชพลังงานและบริเวณ 
 หรืออุปกรณท่ีมีการสูญเสียพลังงาน 
 กําหนดหลักเกณฑสําหรับการวางแผนอนุรักษพลังงาน 
 ทําใหเห็นโครงการท่ีมีความคุมคาในการลงทุน 
 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงาน 
 ทําใหทราบศักยภาพการประหยัดพลังงานโดยประมาณ 
 พรอมคาใชจายในการดําเนินการ 
 ทําใหเห็นความตองการการฝกอบรมสําหรับเจาหนาท่ีดานการจัดการดานพลังงาน 
 ใชเปนพื้นฐานในการจัดทํางบประมาณเบ้ืองตน 
 ทําใหเห็นสิ่งท่ีขาดไปในระบบการตรวจวัดการใชพลังงาน 
 ทําใหเห็นถึงความเปนไปไดในการเปลี่ยนไปใชเช้ือเพลิงหรือ พลังงานชนิดอื่นๆ 
 ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของการบริหารการอนุรักษพลังงาน 
 ทําใหทราบถึงการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต 

 
3.2  เคร่ืองมือวดัการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 

การพัฒนาทางดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรทําใหเครื่องมือวัดและเครื่องมือ ควบคุมการใชพลังงาน 
ใชไดงาย เช่ือถือได และมีความเท่ียงตรง ตัวอยางเชน การวิเคราะหปริมาณออกซิเจนในกาซจากการเผาไหม 
สามารถวัดไดจากการใชเครื่องมือชนิดท่ีใชสารเคมีดูดซึม หรืออาจจะใชเครื่องมือวิเคราะหท่ีเปนแบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยสวนใหญเครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกสมักมีราคาแพงกวาแบบใชสารเคมี แตเครื่องมือแบบ
อิเล็กทรอนิกสใชงาย และคาท่ีวัดไดถูกตองมากกวา ดังน้ันการเลือกเครื่องมือวัดควรเลือกใหเหมาะสมกับ
คาใชจาย ตอไปนี้เปนการอธิบายถึงเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบการใชพลังงาน  
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 เทอรโมมเิตอร (Thermometer) 
 เทอรโมมิเตอรเปนเครื่องมือท่ีใชวัดอุณหภูมิ ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับทุก ๆ ระดับของการ
ตรวจสอบการใชพลังงาน ในขณะเดียวกันประเภทของเทอรโมมิเตอรก็มีหลายชนิด เหมาะกับงานตาง ๆ กัน  

 

                                                  
 

 

รูปที่ 3.1   เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ประเภทตาง ๆ กัน 
 

 เคร่ืองวัดอุณหภูมิผิว(Surface Pyrometer) 
 เครื่องวัดอุณหภูมิผิว หรือ Surface Pyrometer นี้เปนเครื่องมือวัดท่ีมีหัววัดท่ีสามารถแนบสนิทกับพ้ืนผิว
ได เพื่อใชในการวัดหาคาความรอนสูญเสียจากผนังได และใชทดสอบการทํางานของสตีมแทรป  อาจจะแบง

ออกได 2 ประเภท คือ ใชสําหรับวัดคาอุณหภูมิตํ่า (ไดถึง 250°F) และสําหรับอุณหภูมิสูง (ไดถึง 600-700°F) 
 

 
 

รูปที่ 3.2   เคร่ืองวัดอุณหภูมิผวิ (Surface Pyrometer) และหัววัดประเภทตาง ๆ กัน 
 

 เคร่ืองวัดความชื้น (Psychrometer)  
 Psychrometer หรือเครื่องวัดความช้ืน เปนเครื่องมือใชวัดความช้ืนสัมพัทธของอากาศโดยอาศัย
หลักการความสัมพันธของอุณหภูมิกระเปาะแหงกับกระเปาะเปยก   
 ความช้ืนสัมพัทธนี้เปนตัวหลักสําคัญในระบบ HVAC เครื่องมือนี้สามารถใชรวมกับเครื่องบันทึกเพื่อ

บันทึกคาตอเนื่องหรือในชวงเวลาได สวนความช้ืนท่ีมีอุณหภูมิมากกวา 200°F ตองใชเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ 
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รูปที่ 3.3    เคร่ืองวัดความชื้น (Psycrometer) ประเภทตาง ๆ กัน 
 

 เคร่ืองวัดกระแส (Ammeter) 
 เปนอุปกรณท่ีใชวัดกระแสไฟฟาในตัวนําไฟฟา กระแสอาจจะเปนกระแสตรงหรือกระแสสลับ 
เครื่องวัดกระแสท่ีใชกับงานตรวจสอบการใชพลังงานควรจะเปนแบบเคลื่อนยายไดและ ออกแบบมาเพ่ือให
ใชไดงายและถอดงายโดยวัดแบบเฟสเดียว 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4  เคร่ืองวัดกระแส (Ammeter) 
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เคร่ืองวัดแรงดนัไฟฟา (Voltmeter) 
เครื่องวัดชนิดน้ี เปนเครื่องมือวัดความตางศักยของไฟฟาระหวางจุด 2 จุดในวงจรไฟฟา ความตางศักยนี้ใช

หนวยเปนโวลต (V) แรงดันไฟฟาเปนคาหน่ึงท่ีตองวัดในการคํานวณการใชพลังงานไฟฟา  
 

  
 

รูปที่  3.5   เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา (Voltmeter) 
 
 เคร่ืองวัดกําลังไฟฟา  (Wattmeter)  

เครื่องวัดกําลังไฟฟาชนิดเคลื่อนยายไดเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงท่ีนาสนใจและสําคัญมาก เพราะเปน
เครื่องมือท่ีวัดคาความตองการกําลังไฟฟาไดโดยตรง สวนวิธีอื่นตองมีการวัดคากระแสแรงเคลื่อนและนํามา
คํานวณ ในกรณีท่ีเปนกระแสสลับ 3 เฟส  การวัดวิธีนี้ทําใหการคํานวณการใชไฟฟางายข้ึน  

 

 
รูปที่ 3.6   เคร่ืองวัดกําลังไฟฟา  (Wattmeter) 

 
 เคร่ืองวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Meter) 

เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟาแบบเคลื่อนยายได ชนิด 3 เฟส  การวัดจะใช Probe ของเครื่องวัดหนีบ
กับข้ัวตัวนําไฟฟาหรือข้ัวของอุปกรณท่ีตองการวัดคา โดยแยกแตละเฟส  และใช Snap-on Jaw คลองกับตัวนํา
ไฟฟาแตละเฟส การตอลักษณะนี้เชนเดียวกับวัตตมิเตอร วิธีนี้ก็สามารถอานคาเปนตัวประกอบกําลังไฟฟาไดเลย 

 

 
   

รูปที่  3.7   เคร่ืองวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา  (Power Factor Meter) 
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 เคร่ืองมือทดสอบการเผาไหม (Combustion Tester) 
เครื่องมือทดสอบการเผาไหม ประกอบดวย การหาคาความเขมขนของกาซจากการเผาไหมท่ีปลองกาซ 

โดยปกติแลวจะพิจารณาเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) และออกซิเจน 
(O2) ใชในการทดสอบหาอากาศสวนเกินท่ีใชในการเผาไหม  

 

 
 

รูปที่  3.8   เคร่ืองมือทดสอบการเผาไหม (Combustion Tester) 
 

 เคร่ืองมือวัดความดันกาซ (Draft Gauge)  
เครื่องมือวัดชนิดน้ีเปนการวัดความดันของกาซในเตา หนวยท่ีใชอาจจะเปนความดันหรือความสูงของ

น้ํา การต้ัง Draft ใหเหมาะสมทําใหหัวเผาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดของ Draft แสดงถึงอัตราการ
รั่วไหลของกาซจากการเผาไหมท่ีออกจากเตา และเปนการควบคุมปริมาณการไหลของอากาศท่ีใชในการเผาไหม
อีกดวย 

 
            
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.9  เคร่ืองมือวัดความดนักาซ (Draft Gauge) 
 

 เคร่ืองมือวัดระดับแสงสวาง (Lux Meter) 
เครื่องมือวัดระดับแสงสวางเปนเครื่องมือวัดการสองสวางของแสงมีหนวยเปนแรงเทียนหรือลักซ การ

วัดอาศัยเซลลท่ีไวตอแสง ปกติแลวเครื่องมือแบบนี้จะเคลื่อนยายหรือพกติดตัวได เหมาะกับการใชวัดความสวาง
ไดตามจุดตาง ๆ  

ระดับของแสงท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชพลังงาน จะอยูในชวงท่ีตํ่ากวา 1,000 แรงเทียน ซึ่งใน
ระดับนี้เครื่องมือมีขายท่ัวไป  
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รูปที่ 3.10    เคร่ืองมือวัดระดบัแสงสวาง (Lux Meter) 
 

 เคร่ืองมือทดสอบควัน (Smoke Tester)  
เครื่องมือทดสอบควันเปนเครื่องมือท่ีใชวัดความหนาแนนของควันในกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมของ

เช้ือเพลิง เครื่องมือทดสอบควันประกอบดวย Pump ในการวัดแตละครั้งจะนําควันจากปลองไอเสียจํานวนหน่ึง
มาผานกระดาษกรอง  สีของควันท่ีปรากฏข้ึนบนกระดาษกรอง  นําไปเทียบกับสีมาตรฐานจะไดคาความ
หนาแนนของควันในปลอง 

หากการทดสอบแสดงวาควันดําเกินกวาสีมาตรฐานท่ีกําหนดไวมากเกินไปควรจะไดหาสาเหตุวาเกิดมา
จากอะไรและหาทางแกไขตอไป  

 

 
 

รูปที่  3.11   เคร่ืองมือทดสอบควัน (Smoke Tester) 
 

 เคร่ืองมือวัดความเร็วอากาศ (Air Velocity Meter)  
เครื่องมือชนิดน้ีเปนเครื่องมือท่ีอาศัยหลักการการหมุนของใบพัดหมุน ใชกันในงานสนามและเปนชนิด

เคลื่อนยายได มีชวงการวัดกวาง ใหการวัดคาไดทันที ใชไดท้ังวัดความเร็วอากาศ แวดลอมและอากาศท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ สามารถวัดไดถึง 10,000 ฟุต/นาที 

Hot Wire Anemometer เปนเครื่องมือวัดความเร็วอากาศแบบหนึ่งท่ีใชกันมาก  การวัดอาศัยหลักการ
ของความตานทานของขดลวดรอนท่ีทําใหเย็นดวยกระแสของอากาศ 
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รูปที่ 3.12   เคร่ืองมือวัดความเร็วอากาศ (Air Velocity Meter) และ Hot Wire Anemometer 
 

3.2.1 การใชมิเตอรวัดไฟฟาที่ถูกตอง 
1)  ตรวจสอบยานการตรวจวัด กระแส/แรงดัน ใหถูกตอง เชน กรณีตองการตรวจวัดคากระแสสลับ 43 

แอมป ก็ควรปรับต้ังยานการตรวจวัดใหอยูในชวง 0-100 แอมป เพื่อใหไดคาท่ีถูกตอง (โดยท่ัวไปสําหรับ
เครื่องมือวัดแบบอนาล็อก ควรปรับต้ังยานการตรวจวัดใหคาท่ีตองการวัดอยูในชวง 40-60% ของคาสูงสุดของ
ยานการตรวจวัด) 

2)  ตรวจสอบตัวแปรอื่น เชน การเปลี่ยนแปลงของภาระหรือความเร็วรอบจะมีผลตอคาท่ีไดจากการ
ตรวจวัด นอกจากการเลือกยานการตรวจวัดใหสอดคลองกับคาพิกัดท่ีตองการตรวจวัดแลว ในระหวางการวัด
จะตองคํานึงถึง การเปลี่ยนแปลงของภาระของอุปกรณตางๆ ซึ่งจะทําใหคาท่ีตองการตรวจวัดแตกตางไปจากคา
พิกัด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันของภาระของอุปกรณตาง ๆ อาจทําใหจําเปนตองเลือกใชอุปกรณท่ี
มีคุณสมบัติในการบันทึกคาเพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง 

3)  ตรวจสอบวาอุปกรณมีการบํารุงรักษาอยางถูกตองสม่ําเสมอ 
 

ขอแนะนําในการปฏิบัติ 
มีขอแนะนําหลายประการท่ีควรปฏิบัติเพื่อใหไดการตรวจวัดท่ีถูกตองและใชประโยชนได 
1)  สําหรับมิเตอรท่ีตองมีการอานตัวเลขอยางสมํ่าเสมอและมีคาหนวยเพิ่มข้ึนตามเวลา เชน มิเตอรวัด

การใชพลังงานใหตรวจสอบการอานคาตัวเลขครั้งสุดทาย เพื่อใหแนใจวาคาตัวเลข ครั้งตอไปมีคามากข้ึน 
2)  การอานคามิเตอรตองทําท่ีเวลาเดียวกันทุกวัน (สัปดาห) 
3)  ถาเปนไปไดตองแนใจวาพนักงานแตละคนอานคามิเตอรจากมิเตอรจริงๆ 
4)  สําหรับมิเตอรซึ่งมีการตรวจวัดเฉพาะ  ควรวัดหลายๆ คาในชวงเวลาส้ันๆ และเฉลี่ยคาท่ีอานได  

  5)  จะตองทําการตรวจวัดอยางละเอียดสําหรับอุปกรณท่ีมีการใชกําลังไฟฟาต้ังแต 20 กิโลวัตตข้ึนไป 
หรือใชพลังความรอนเทียบเทาเฉลี่ยต้ังแต 175 กิโลวัตตข้ึนไป และใหใชการสังเกตจากภายนอกสําหรับอุปกรณ
ท่ีมีพิกัดการใชกําลังไฟฟาหรือความรอนท่ีนอยกวาน้ี  
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3.2.2  การเลือกเคร่ืองมือวัดไฟฟาที่เหมาะสม  
เนื่องจากเครื่องมือวัดไฟฟามีหลายขนาดและมีวิธีใชท่ีแตกตางกันและใชในการตรวจวัดตัวแปรหลาย

ประเภท   ดังน้ันจึงเปนการยากและมีคาใชจายสูงท่ีจะเลือกเครื่องมือท่ีถูกตอง อยางไรก็ตาม มีกฎเบ้ืองตน
สําหรับการปฏิบัติเพ่ือใหไดผลการตรวจวัดท่ีถูกตอง ดังน้ี 

1) ควรติดต้ังมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาสําหรับการตรวจวัดท่ีมีตําแหนงตายตัวและตองการการวัดอยาง
สมํ่าเสมอ 

2) เครื่องมือแบบคลองวัดจะมีความเหมาะสมและมีความสะดวกสําหรับการวัดท่ีมีความถี่ไมบอยนัก 
3) ควรใชมิเตอรท่ีสามารถวัดคาตัวประกอบกําลังไฟฟาไดในกรณีท่ีจะตองมีการปรับปรุงคาตัว

ประกอบกําลังไฟฟา 
ในกรณีท่ีไมสามารถซ้ือหรือไมคุมคาท่ีจะติดต้ังมิเตอรยอย อาจใชเครื่องวิเคราะหกําลังไฟฟาเพียง

เครื่องเดียว ในการตรวจวัดการใชพลังงานของอุปกรณตางๆ เพื่อหาปริมาณพลังงานท่ีใชแทนได โดยทําการ
ตรวจวัดในชวงกอนท่ีจะหยุดการทํางานของระบบตาง ๆ ในแตละวัน  ซึ่งจะทําใหทราบกําลังไฟฟาของแตละ
อุปกรณได  เมื่ออุปกรณตาง ๆ ในระบบนั้น ๆ เริ่มทยอยหยุดการทํางานลง 

โดยท่ัวไปมิเตอรจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการจัดการดานพลังงานดีข้ึน ซึ่งจะชวยใหเกิดการประหยัด
พลังงานและคุมคาในการลงทุนติดต้ัง  เครื่องเก็บบันทึกขอมูล (Data Logger) จะวัดคาของไฟฟา อุณหภูมิ กาซ 
ไอนํ้า และอื่นๆ โดยอัตโนมัติและเก็บบันทึกไวสําหรับประมวลผล  เพื่อใหทราบรายละเอียดของการใชงานตาม
ชวงเวลาตางๆ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.13  แสดงการใชงานเคร่ืองเก็บบันทึกขอมูลทางไฟฟา (Data Logger) 
 

(ก) การตรวจวัดและบันทึก
โหลด 1 เฟส (ข) การตรวจวัดและบันทึก

โหลด 3 เฟส  3 สาย (ข) การตรวจวัดและบันทึก
โหลด 3 เฟส  4 สาย 
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ในปจจุบันมีเครื่องเก็บบันทึกขอมูลอยู 3 ประเภทคือ 
 เครื่องเก็บบันทึกขอมูลและวิเคราะหท่ีหนางาน 
 เครื่องเก็บบันทึกขอมูล สงขอมูลและวิเคราะหท่ีหนางาน 
 เครื่องเก็บบันทึกขอมูลท่ีสงขอมูล เก็บบันทึกและวิเคราะหระยะไกล 

1)  เคร่ืองเก็บบันทึกขอมูลและวิเคราะหที่หนางาน 
สําหรับเครื่องประเภทนี้ ผูรับผิดชอบดานพลังงานจะอานคาจากมิเตอรและปอนขอมูลเขาสู

เครื่องเก็บขอมูลแบบพกพา เครื่องมือนี้ยังสามารถสรางรูปกราฟอยางงาย หรือสงขอมูลกลับไปยังหนวย
ประมวลผลกลางได 
ขอดี  :  

 ราคาถูก 
 คงทน  
 ใชงานงาย 

ขอเสีย  :  
 ความถูกตองแมนยําจะข้ึนอยูกับความละเอียดของผูใช 
 มีหนวยความจาํท่ีคอนขางจํากัด 
 ไมมีความยืดหยุน ใชไดสําหรับการตรวจวัดเฉพาะประเภท 
 ความถี่ในการอานคาของมิเตอรไมสมํ่าเสมอ 

 
2)  เคร่ืองเก็บบันทึกขอมูลที่สงขอมูล เก็บบันทึกและวเิคราะหระยะไกล 
สําหรับเครื่องมือประเภทนี้  มิเตอรและตัวตรวจวัดท่ีติดต้ังในระยะไกลจะสงขอมูลมายังหนวย

ประเมินผลกลางโดยอัตโนมัติตามชวงเวลา โดยจะสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟคได 
ขอดี  : 

 ขจัดความผิดพลาดในการเก็บขอมูลโดยใชคน 
 สามารถตรวจติดตามการใชพลังงานไดตลอดเวลา 
 ใหขอมูลท่ีมีความชัดเจนท่ีสามารถนําไปใชงานไดทันที 

ขอเสีย  : 
 ราคาแพง 
 ติดต้ังยาก  
 อาจไมมีความยดืหยุนในบางกรณี 
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   3.2.2.1 การใชเคร่ืองเก็บบันทึกขอมูล 
เครื่องเก็บบันทึกขอมูลรุนใหมไดมีการออกแบบใหสามารถใชงานไดงายและใหคาการตรวจวัดได

หลากหลาย 
เครื่องเก็บบันทึกขอมูลแบบนี้จะมี  การทํางานคลายกับแอมปมิเตอร  แบบคลองวัดผูใชเลือกคาตางๆ 

ท่ีจะวัด ได เชน กิโลวัตตองศาเซลเซียส 
 ใสเวลาเริ่มตนและส้ินสุดของการ บันทึก 
 เลือกความถี่ของการเก็บบันทึก เชน ทุกๆ 5 นาที ทุกๆ ช่ัวโมง ฯลฯ 
 คลองตัวอุปกรณตรวจจับ(Sensor)เขากับสายไฟ ทอ ฯลฯ 
 กรณีท่ีใชงานแบบสงขอมูลจากระยะไกล ใหตอเครื่องเก็บบันทึกขอมูลเขากับ 

คอมพิวเตอรกอนการใชงานควรตรวจสอบกับคูมือการใชงานจากผูผลิตทุกครั้ง 
 
กรณีศึกษา : โรงงานกระดาษแหงหน่ึงใชเวลา 10 นาทีในการผลิตกระดาษ 1 ตัน ข้ันตอนการทํางานจะหยุดเม่ือ
ถังปอนวางเปลา โดยจะเริ่มทํางานใหมอีกครั้งเม่ือมีสัญญาณส่ังใหทํางาน  มีการใชเครื่องเก็บบันทึกขอมูลเพื่อวัด
ปริมาณการใชไฟฟาตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห ซึ่งไดผลการใชไฟฟาในชวงท่ีมีการทํางาน 110 กิโลวัตต และ
การใชไฟฟาในระหวางเวลาท่ีไมมีภาระ 55  กิโลวัตต 

มีการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตกระดาษโดยติดต้ังตัวซอฟทสตารท (ราคา 200,000 บาท) และเครื่องจักร
จะถูกปดเม่ือไมไดใชงาน  การดําเนินการน้ีจะสามารถประหยัดได 400,000 บาทตอป และมีระยะเวลาคืนทุน 6 
เดือน 

แผนภูมิการตอเครื่องเก็บบันทึกขอมูลแบบพื้นฐาน  การเก็บและวิเคราะหขอมูล/การสงและวิเคราะห
ขอมูล 
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แผนภูมิการตอเครื่องเก็บบันทึกขอมูลแบบพื้นฐาน  การเก็บและวิเคราะหขอมูล/การสงและวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
  
 

การสงขอมูลระยะไกล   การเก็บและวิเคราะหขอมูล 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังงาน 

เวลา 

ปอนคาดวยคนหรอื 
สงขอมูลอตัโนมัต ิ

เครื่องเก็บบันทึกขอมูล  # 1 

ท่ีเครื่องทํานํ้าเย็น 

เครื่องเก็บขอมูล หนวยประมวลผลกลาง 

• อุณหภูมิน้ําเย็นเขา/ออกอีแวปโปเรเตอร 

• อัตราการไหลของนํ้าเย็น 

• กิโลวัตตท่ีใชโดยเครื่องทํานํ้าเย็น 

เครื่องเก็บบันทึกขอมูล  # 2 

ท่ีโคมแสงสวาง 

เครื่องเก็บบันทึกขอมูล  # 3 

ท่ีเครื่องปรับอากาศ 

• กิโลวัตตท่ีใช 

• ชวงเวลาเปด/ปด 

• อุณหภูมิของลมเย็นดานเขา/ดานออก
• อัตราการไหลของลมเย็น 

• กิโลวัตตท่ีปอนเขาคอมเพรสเซอร 

ปอนคาดวยคนหรอื 
สงขอมูลอตัโนมัต ิ

เครื่องเก็บบันทึกขอมูล  # 1 
ท่ีเครื่องทํานํ้าเย็น 

เครื่องเก็บขอมูล 

• อุณหภูมิน้ําเย็นเขา/ออกอีแวปโพเรเตอร 

• อัตราการไหลของนํ้าเย็น 

• กิโลวัตตท่ีใชโดยเครื่องทํานํ้าเย็น 

เครื่องเก็บบันทึกขอมูล  # 2 

ท่ีโคมแสงสวาง 

เครื่องเก็บบันทึกขอมูล  # 3 
ท่ีเครื่องปรับอากาศ 

• กิโลวัตตที่ใช 

• ชวงเวลาเปด/ปด 

• อุณหภูมิของลมเยน็ดานเขา/ดานออก 
• อัตราการไหลของลมเย็น 

• กิโลวัตตท่ีปอนเขาคอมเพรสเซอร 

พลังงาน 

เวลา 

ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร 
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3.3    พ้ืนฐานการวัดทางไฟฟา เชน การวัดแรงดันไฟฟา  การวัดกระแสไฟฟา การวัดกําลังไฟฟา การวัดพลังงาน
ไฟฟา  (Basic electric measurement i.e., voltage, Current, power, electricity)  

3.3.1 พ้ืนฐานการวัดทางไฟฟา 
  3.3.1.1 การวัด 
    การอานคาปริมาณท่ีวัดโดยตรงจากเครื่องวัด เรียกวา การวัดโดยตรง การวัดปริมาณอื่นๆ ท่ีมี
ความสัมพันธท่ีแนนอนอยางหน่ึงกับปริมาณท่ีตองการวัด และใชคาท่ีวัดไดนั้นมาคํานวณหาปริมาณท่ีตองการ
วัดทางออม เชน การแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเพื่อนํามาคํานวณคาความตานทาน เรียกวา การวัดทางออม 
    การวัดปริมาณทางไฟฟาสวนมากจะใชวิธีแปลงปริมาณท่ีตองการวัดใหเปนการกวาด ของเข็ม
หนาปดเครื่องวัด วิธีนี้เรียกวา Deflection method กรณีท่ีตองการวัดดวยความเท่ียงตรงสูง จะใชวิธีการปรับ
ปริมาณท่ีตองการวัดใหสมดุลกับปริมาณมาตรฐาน แลวหาคาปริมาณท่ีตองการวัดโดยดูจากขนาดของปริมาณ
มาตรฐาน เชน Potentiometer หรือการวัดบริดจ เปนตน วิธีนี้เรียกวา Zero method ในการวัดความถี่และ
อัตราขยาย จะใชวิธีลบคาคาหน่ึงออกจากปริมาณท่ีตองการวัด แลววัดคาท่ีเหลืออยู เพื่อนําไปคํานวณหาคาท่ี
ตองการวัดตอไป วิธีนี้เรียกวา Compensation method 
 กรณีของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟากระแสสลับ จะมีวิธีพิจารณาคาท่ีวัดไดแตกตางกันดังตอไปนี้ 

 คา Effective: เปนรากท่ีสองของคาเฉลี่ยตอ 1 คาบของกําลังสองของคาในขณะใดๆ 
 คาเฉลี่ย: เปนคาเฉลี่ยตอ 1/2 คาบของคาในขณะใดๆ 
 คาเฉลี่ยของกําลังสอง: เปนคาเฉลี่ยตอ 1 คาบของกําลังสองของคาในขณะใดๆ 
 คา Peak-to-peak: เปนผลตางระหวางคาสูงสุดและคาตํ่าสุดของคาในขณะใดๆ 

 คา Effective มีความหมายคือ เทียบเทากับกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟากระแสตรงท่ีทําใหมีความ
สิ้นเปลืองกําลังไฟฟาเทากัน เมื่อภาระไฟฟาตัวตานทาน 1 Ω สวนคาเฉลี่ยของกําลังสอง เปนความ สิ้นเปลือง
กําลังไฟฟาเฉลี่ยเมื่อใหกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาแกภาระไฟฟาตัวตานทาน 1 Ω   ตัวอยางเชน เมื่อแสดง
คาเฉล่ีย คาเฉลี่ยของกําลังสอง คา Effective และคา Peak-to-peak ของกระแสไฟฟา  รูปคลื่นซายน ท่ีมีคา i = I 
sin ωt แลว 
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คา effective 2III msrms /==    
 

คา peak-to-peak I2I)(IiiI minmaxPP =−−=−=  
 

 ในกรณีของแรงดันไฟฟาก็เหมือนกันทุกประการ โดยแทนคาในขณะใดๆ i เปน v และแทนคาสูงสุด I 
ดวย V เทาน้ัน 
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  3.3.1.2 หนวยทางไฟฟาในทางปฏิบัติ 
 กระแสไฟฟาเปนหนวยพื้นฐานตามระบบหนวยวัดนานาชาติ (หนวย SI) และหนวยทางไฟฟา
ในทางปฏิบัติอื่นๆ ก็เปนหนวยผสมของหนวย SI ซึ่งมีนิยามดังตอไปนี้ 

 กระแสไฟฟา 1 A: เทากับกระแสไฟฟาท่ีเมื่อกระแสไฟฟาน้ีไหลผานลวดตัวนําตรง 2 เสนท่ีมี
ความยาวเปนอนันต    มีหนาตัดเปนรูปวงกลมท่ีมีขนาดเล็กเปนอนันต วางขนานกันโดยมีระยะหาง 1 m ใน
สูญญากาศแลว จะทําใหมีแรงกระทําตอลวดแตละเสนเทากับ 2 × 10–7 N ตอความยาวของลวดตัวนํา 1 m   กรณี
ท่ีเปนกระแสไฟฟากระแสสลับ คา effective ของกระแสไฟฟาน้ันตองเทากับคาท่ีนิยามไวนี้กําลังไฟฟา 1 W: 
เทากับกําลังท่ีใหพลังงาน 1 J ตอหนึ่งวินาที 

 แรงดันไฟฟา 1 V: เทากับแรงดันไฟฟาระหวางจุด 2 จุดบนตัวนําไฟฟาท่ีเมื่อมีกระแสไฟฟา   
คงท่ี 1 A ไหลผานจุดท้ังสองแลว จะทําใหมีความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาเทากับ 1 W กรณีท่ีเปนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ คา Effective ของแรงดันไฟฟาน้ันตองเทากับคาท่ีนิยามไวนี้ 

 ความตานทานไฟฟา 1 Ω: เทากับคาความตานทานไฟฟาระหวางจุด 2 จุดบนตัวนําไฟฟาท่ีเมื่อมี
กระแสไฟฟา 1 A ไหลผานแลว แรงดันไฟฟาระหวางท้ัง 2 จุดน้ันจะเทากับ 1 V 

 ประจุไฟฟา 1 C: เทากับปริมาณไฟฟาท่ีกระแสไฟฟา 1 A พาใหเคลื่อนท่ีไปในเวลา 1 วินาที 
 ความจุไฟฟาสถิต 1 F: เทากับคาความจุไฟฟาสถิตของคาปาซิเตอรท่ีเมื่อ charge   คาปาซิเตอร

นั้นดวยประจุไฟฟา 1 C แลว จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟา 1 V 
 อินดักแตนซ 1 H: เทากับอินดักแตนซของวงจรปดท่ีเมื่อมีกระแสไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง

สมํ่าเสมอดวยอัตรา1 A/s ไหลผานแลว จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ึน 1 V 
 เสนแรงแมเหล็ก 1 Wb: เทากับคาเสนแรงแมเหล็กท่ีเมื่อเสนแรงแมเหล็กท่ีตัดกับวงจรปดพัน     

1 รอบ ลดลงอยางสมํ่าเสมอจนกลายเปนศูนยในเวลา 1 วินาทีแลว จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ึน 1 V ในวงจร       
ปดน้ัน  
  3.3.1.3 มาตรฐานทางไฟฟา 
 การวัดFundamental standard มีการสรางเครื่องมาตรฐานทางไฟฟาข้ึนมาหลายชนิด เพื่อรักษา 
Fundamental standard ใหคงท่ี  เครื่องมาตรฐานเหลาน้ันจะใชในการสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟา ตัวอยางของ
เครื่องมาตรฐานทางไฟฟา เชน แบตเตอรี่แคดเมียมมาตรฐาน ซีเนอรไดโอด เปนตน โดยมากตัวตานทาน
มาตรฐานจะทําจากตัวตานทานแบบขดลวดท่ีทําจาก Manganin (โลหะผสมระหวาง Cu-Mn-Ni) รีแอกแตนซ
มาตรฐานจะใชคาปาซิเตอรแบบ Fused quartz หรือคาปาซิเตอรแบบอากาศ หรือใชลวดทองแดงพันรอบ
ฉนวนไฟฟา เชน หินออน ฯลฯ เพื่อกําเนิดอินดักแตนซท่ีมีคาคงท่ีในชวงความถี่ใชงาน สวน มาตรฐานสําหรับ
แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟากระแสสลับ จะใชวิธีเปรียบเทียบและสอบเทียบคา Effective กับมาตรฐาน
กระแสตรง โดยอุปกรณท่ีใชในการเปรียบเทียบเรียกวา AC/DC converter หรือ AC/DC comparator มีท้ังแบบ 
Electrodynamometer, แบบไฟฟาสถิต และแบบ Thermoelectric ซึ่งมีความเท่ียงตรง สูงท่ีสุด 
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 3.3.1.4   ความคลาดเคลื่อนในการวัด 
 คาท่ีวัดไดแมจะมีความสัมพันธกับคาจริงท่ีเครื่องวัดช้ีบอก แตเราไมสามารถวัดคาจริงได จะตองทํา
การวัดหลายๆ ครั้งแลวถือเอาคาเฉลี่ยเปนคาจริง   ผลตางระหวางคาท่ีวัดไดกับคาจริง เรียกวา ความคลาดเคลื่อน   
อัตราสวนระหวางความคลาดเคล่ือนตอคาจริง เรียกวา อัตราความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนประกอบดวย
ความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดของผูวัด ความคลาดเคลื่อนของระบบท่ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนของ
เครื่องวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพส่ิงแวดลอมและวิธีการวัด รวมท้ังความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญซึ่งไมทราบ
สาเหตุแนชัด ความคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของระบบน้ัน หากมีการคนหาสาเหตุ
และดําเนินมาตรการแกไข ก็สามารถชดเชยความคลาดเคล่ือนได และคาท่ีวัดได x ซึ่งมีคาความคลาดเคลื่อนโดย
บังเอิญรวมอยูดวยนั้น เมื่อทําการวัดหลายๆ ครั้งจะไดคาท่ีแตกตางกัน แตระดับความไมสมํ่าเสมอ f(x) จะมีการ
กระจายเปน Normal distribution  ซึ่งแสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
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 xm เปนคาเฉลี่ยของการวัด σ เปนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงแสดงความไมสมํ่าเสมอของการวัด ถาให  การวัด 
n ครั้งไดคาเทากับ [x1, x2, … , xn] แลว คาเฉลี่ยจะเทากับ 
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สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน หมายถึงคาเฉลี่ยของกําลังสองของความคลาดเคลื่อน แสดงไดดวยสูตรตอไปนี้ 
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เมื่อเราพูดถึงการวัดท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ความเท่ียงตรงในท่ีนี้หมายถึงความถูกตองและสามารถทําซํ้าไดดี   
ความถูกตองของการวัด หมายถึง ขนาดของผลตางระหวางคาท่ีวัดไดกับคาจริง ความสามารถในการทําซํ้าได 
หมายถึง คาอัตราสวนของความไมสมํ่าเสมอของคาท่ีวัดไดท่ีแสดงเปน % ซึ่งมี ความหมายเหมือนกับความ
เท่ียงตรง 
 สมรรถนะของเครื่องวัด ระบุไดดวย ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด (คาท่ีเครื่องวัดช้ีบอก – คา Input 
มาตรฐาน) ความไว (การเปลี่ยนแปลง Output / การเปลี่ยนแปลง Input) และความละเอียด (ขนาดของ Input ท่ีทํา
ให Output เปลี่ยนแปลงไปนอยท่ีสุดท่ีสามารถตรวจวัดได) กรณีท่ีพูดถึงความเท่ียงตรงของเครื่องวัด ความ
เท่ียงตรงในท่ีนี้จะหมายถึงความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดท่ีแสดงคาเปน % 
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  3.3.1.5 ความเทีย่งตรงของเคร่ืองวัดกับความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับได 
 เราตองเลือกใชเครื่องวัดท่ีมีความเท่ียงตรงไมนอยกวาความเท่ียงตรงท่ีเราตองการในการวัดความ
เท่ียงตรงของเครื่องวัดแบงออกเปน 5 ระดับตามความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดท่ีแสดงคาเปน % และถือเปน
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ตารางท่ี 3.1 แสดงความสัมพันธระหวางระดับ ความเท่ียงตรงของเครื่องวัดกับ
ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เนื่องจากความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเปนคารอยละเทียบกับคาพิกัด (Rated 
value) (คา Input มาตรฐาน) ดังน้ัน เพื่อใหมีความคลาดเคล่ือนในการวัดนอยท่ีสุด เราจึงตองพยายามเลือกชวง
การวัดใหใกลกับคาพิกัดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได กลาวคือ ตองใชสวนท่ีคาของขีดวัด (Scale) มีคาสูง 
 กรณีท่ีใชเครื่องวัดท่ีมีเข็มช้ี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะสงผลตอความคลาดเคล่ือนของเครื่องวัด
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความตานทานไฟฟา r ของขดลวดเคลื่อนท่ีซึ่งมีคาคงท่ีตออุณหภูมิเปนบวก เมื่อ
อุณหภูมิสูงข้ึนความตานทานจะเพ่ิมข้ึนมาก ทําใหตองมีวิธีชดเชยความคลาดเคล่ือนนี้ หลักการของการชดเชย
อุณหภูมิก็คือ นําตัวตานทาน Rc ซึ่งเปนลวดความตานทาน Manganese ท่ีมีคาคงท่ีของความตานทานตออุณหภูมิ
ตํ่ามากและมีความตานทานไฟฟาสูง มาตออนุกรมกับขดลวดเคลื่อนท่ี เมื่อทําเชนนี้ คาคงท่ีตออุณหภูมิของความ
ตานทานรวม r + Rc จะมีคาตํ่ากวาคาคงท่ีตออุณหภูมิของความตานทานของขดลวดเคลื่อนท่ีมาก จึงสามารถลด
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได นอกจากน้ี ยังมีวิธีใชเทอรมิสเตอรซึ่งมีคาคงท่ีของอุณหภูมิเปนลบ เพื่อ
มาหักลางกับคาคงท่ีของอุณหภูมิของขดลวดเคลื่อนท่ีซึ่งเปนบวกอีกดวย 
 

ตารางที่ 3.1   ระดับความเทีย่งตรงของเคร่ืองวัดกับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

ระดับความเที่ยงตรง
ของเครื่องวัด 

ความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได 

ตอคาพิกัด [%] 
วัตถุประสงคการใชงานหลัก 

ระดับ 0.2 ±0.2 เคร่ืองมาตรฐานรอง: เคร่ืองมาตรฐานสําหรับสอบเทียบ การวัดละเอียดมาก 
ระดับ 0.5 ±0.5 การวัดละเอียด: การวัดทั่วไปที่ตองการความละเอียด 
ระดับ 1.0 ±1.0 การวัดปกติ: การวัดงายๆ เชน เคร่ืองวัดพกติดตัว ฯลฯ 
ระดับ 1.5 ±1.5 เคร่ืองวัดอุตสาหกรรม: เคร่ืองวัดสําหรับแผงจายไฟทั่วไปและแผงควบคุม 
ระดับ 2.5 ±2.5 เคร่ืองวัดคราวๆ: ใชกับงานที่ไมตองการความเที่ยงตรง 

 
  3.3.2  เคร่ืองวัด 
                 3.3.2.1  เคร่ืองวัดอนาล็อก 
   (1)  เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนท่ี (Moving coil) 
    เปาหมายในการวัดไดแก กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสตรง มีชวงการวัดต้ังแต ไมกี่          
μA –  100 A , 10 mV–1 kV   หลักการทํางานคือใชปฏิกิริยาระหวางสนามแมเหล็กของแมเหล็กถาวรกับ
กระแสไฟฟาท่ีไหลในขดลวด 
    รูปท่ี 3.14 แสดงขดลวดเคลื่อนท่ีพรอมเข็มช้ีติดต้ังอยูกลางสนามแมเหล็กสมํ่าเสมอของแมเหล็กถาวร 
เมื่อมีกระแสไฟฟา ไหลผานขดลวดเคลื่อนท่ี จะเกิดแรงบิดขับเคลื่อน ทําใหคอยลหมุน แตเนื่องจากขดลวด
เคลื่อนท่ีจะติดต้ังอยูกับสปริงกนหอย เมื่อคอยลหมุนไปจะเกิดแรงบิดตาน   คอยลจะหมุนไปจะหยุดท่ีตําแหนงท่ี
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แรงบิดท้ังสองน้ีสมดุลกัน มุมท่ีหมุนไปจะแปรผันตามกระแสไฟฟา คา K เรียกวาคาคงท่ีของความไว ยิ่งมีคาสูง
เครื่องวัดจะยิ่งมีความไวสูง 
 หากนําตัวตานทานท่ีมีความตานทานสูงมาตออนุกรมกับขดลวดเคลื่อนท่ี กระแสไฟฟาท่ีไหลผาน
ขดลวดเคลื่อนท่ีจะแปรผันตามแรงดันไฟฟาของวงจร จึงกลายเปน Voltmeter 
 เนื่องจากขดลวดเคลื่อนท่ีสามารถยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดไมกี่สิบ mA เทาน้ัน ในการวัด
กระแสไฟฟาท่ีมีคาสูง เราจึงตองตอ Shunt ขนานกับขดลวดเคลื่อนท่ี และในการวัดแรงดันไฟฟา   ท่ีมีคาสูง ตอง
ตอ Multiplier อนุกรมกับขดลวดเคลื่อนท่ี เมื่อทําเชนนี้แลวจะสามารถวัดกระแสไฟฟาไดถึงหลายพัน A หรือวัด
แรงดันไฟฟาไดหลายสิบ kV  
 

 
 

รูปที่ 3.14 เคร่ืองวัดแบบขดลวดเคลื่อนที ่
 
  (2)   เครื่องวัดแบบเหล็กเคลื่อนท่ี (Moving iron) 
 เปาหมายการวัดไดแก กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสสลับท่ีมีความถี่ไมเกิน 500 Hz มีชวงการ
วัดระหวาง 10 mA–100 A, 10 V–10 kV หลักการทํางานคือใชแรงดึงดูด-แรงผลักระหวางเหล็กท่ีถูกทําให
กลายเปนแมเหล็ก 
 การทํางานจะปลอยกระแสไฟฟาท่ีตองการวัดใหไหลผานขดลวดอยูนิ่ง แลวใชสนามแมเหล็กท่ีเกิด
ข้ึนมาทําใหเหล็กเคลื่อนท่ีกับเหล็กอยูนิ่งกลายเปนแมเหล็ก ซึ่งจะผลักหรือดูดเหล็กเคลื่อนท่ีซึ่งติดต้ังเข็มช้ีเอาไว 
เนื่องจากเหล็กท้ังสองช้ินจะกลายเปนแมเหล็กโดยมีข้ัว N และ S ช้ีไปทางเดียวกัน หากวางเหล็กเคลื่อนท่ีกับ
เหล็กอยูนิ่งไวท่ีความสูงเทากัน จะเรียกวาเครื่องวัดแบบผลัก หากวางตําแหนงใหมีความสูงเหลื่อมกัน จะเรียกวา
เครื่องวัดแบบดูด รูปท่ี 3.15  แสดงโครงสรางของเครื่องวัดแบบผลัก-ดูดซ่ึงใชท้ังสองวิธีผสมกัน เนื่องจากระดับ
ความเปนแมเหล็กจะแปรผันตามกระแสไฟฟา และแรงผลัก-แรงดูดจะแปรผันตามผลคูณของระดับความเปน
แมเหล็กของเหล็กท้ังสองช้ิน ดังน้ัน แรงบิด τ ท่ีทําใหเข็มเคลื่อนท่ีจะแปรผันตามคาเฉลี่ยตามเวลาของกําลังของ
ของคากระแสไฟฟาในขณะใดๆ i (t) ท่ีไหลผานขดลวดอยูนิ่ง 
   ∫=τ

T

0

2 dt(t)i
T
1k   (3.6) 

แผงขีดวัด 

แมเหล็กถาวร 

ขดลวดเคลื่อนที่ 

เข็มช้ี 
ข้ัวแมเหล็ก 

เสนแรงแมเหล็ก 

แกนเหล็ก ขดลวดเคลื่อนที่ 
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 ดังน้ันสําหรับกระแสไฟฟากระแสสลับ จะเกิดแรงบิดท่ีมีขนาดแปรผันตามกําลังสองของคา Effective 
เครื่องวัดประเภทนี้ใชเปน Voltmeter และ Ammeter สําหรับช้ีบอกคา Effective ของไฟฟาท่ีมีความถี่ต้ังแต
ประมาณไฟบานไปจนถึงหลายรอย Hz 

 
 

รูปที่ 3.15 เคร่ืองวัดแบบเหล็กเคลื่อนที ่
 

  (3)   เครื่องวัดแบบ Electrodynamometer 
 เปาหมายการวัดไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟาท้ังกระแสตรงและกระแสสลับท่ีมีความถี่
ไมเกิน 1 kHz มีชวงการวัดระหวาง 10 mA–20 A, 1 V–1 kV หลักการทํางานใชแรงแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟาท่ีไหลผานขดลวด 2 ชุด 
 รูปท่ี 3.16 (a) แสดงโครงสรางซ่ึงประกอบดวยขดลวดอยูนิ่ง (FC) ขดลวดเคลื่อนท่ี (MC) โดยจะเกิด
แรงบิดท่ีแปรผันตามผลคูณของกระแสไฟฟาท่ีไหลผานขดลวดท้ังสอง เมื่อปลอยกระแสไฟฟาเดียวกันใหไหล
ผานขดลวดท้ังสอง เข็มจะชี้บอกคาท่ีแปรผันตามกําลังสองของกระแสไฟฟา รูปท่ี 3.16 (b) แสดงวิธีการตอวงจร
เพื่อใชเปน Wattmeter โดยเม่ือใหกระแสไฟฟา  if = If sin (ωt – φ) ใหไหลผาน FC และปอนแรงดันไฟฟา vm = 
Vm sin ωt ใหแก MC แลว vm จะแปรผันตามกระแสไฟฟา im ท่ีไหลระหวาง ข้ัว P1–P2 และแปรผันตาม
แรงดันไฟฟาตกครอมภาระไฟฟา ดังน้ัน แรงบิดท่ีทําให MC เคลื่อนท่ีซึ่งแปรผันตามผลคูณของ if กับ im จะ
ช้ีบอกคากําลังไฟฟาท่ีแปรผันตามกําลังไฟฟาเฉลี่ยของภาระไฟฟาดังตอไปนี้ 
 

  ϕ=ϕ=⋅= ∫ coscos VI
2

I
2

Vdtiv
T
1P fm

fm
T

0
  (3.7) 

 

ท้ังน้ี V และ I เปนคา Effective สวน cos φ เทากับเพาเวอรแฟกเตอร และ T = 2π/ω  

 

(a) โครงสราง   (b) วิธีการตอใชเปน wattmeter 
รูปที่ 3.16 เครื่องวัดแบบ Electrodynamometer 

 

เหล็กเคลื่อนที ่
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  (4)   เครื่องวัดแบบ Thermoelectric 
 เปาหมายการวัดไดแกกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาท้ังกระแสตรงและกระแสสลับท่ีมีความถี่ไมเกิน 100 
MHz (ท้ังน้ีในกรณีของแรงดันไฟฟากระแสสลับ จะรองรับไดไมเกิน 100 kHz เนื่องจากคุณลักษณะดานความถี่
ของลวดตัวตานทาน)  ชวงการวัดอยูระหวาง 1 mA–5 A, 1 V–100 V 

หลักการทํางานจะใช thermoelectromotive force ท่ีเกิดจาก thermocouple ไปขับเคลื่อนขดลวด
เคลื่อนท่ี 
 การทํางานจะวางลวดตัวนําติด Thermocouple ไวในทรงกลมสูญญากาศ แลวปลอยกระแสไฟฟาท่ีจะ
วัดใหไหลผานลวดตัวนําน้ัน  Joule heat  ซึ่งแปรผันตามกําลังสองของกระแสไฟฟาจะทําใหเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงข้ึนท่ี Thermocouple แลวนําแรงดันไฟฟาน้ีไปขับเคลื่อนขดลวดเคลื่อนท่ีดวย
โครงสรางทํานองเดียวกับเครื่องวัดแบบขดลวดเคล่ือนท่ี ดังน้ัน คาท่ีวัดไดจึงเปนคา Effective ในการวัด
แรงดันไฟฟา จะใชตัวตานทานตออนุกรมเขาไป 
 
 (5)   เครื่องวัดแบบ Rectifier 
 เปาหมายการวัดไดแกกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสสลับในชวงความถี่ 10 Hz  1 MHz ชวงการ
วัดอยูระหวาง 100 μA–0.1 A, 1 V–1 kV หลักการทํางานจะใชเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนท่ีท่ีมีวงจร Rectifier 
อยูภายใน 
 รูปท่ี 3.17 แสดงการใชวงจร Full-wave rectifier ไปขับขดลวดเคลื่อนท่ี โดยจะเกิดแรงบิดขับเคลื่อนซึ่ง
แปรผันตรงกับคาเฉล่ียของ Full-wave แตการสอบเทียบและกําหนด Scale จะใชคลื่นซายน เปนเกณฑ ดังน้ัน 
หากรูปคลื่นผิดเพ้ียนไปจะทําใหมีความคลาดเคลื่อนสูงข้ึน เนื่องจากไดโอดมีขีดจํากัดของคุณลักษณะดาน
ความถี่ เครื่องวัดประเภทนี้จึงใชกับความถ่ีไมเกิน 1 MHz 
 

 
รูปที่ 3.17 Voltmeter แบบ rectifier 

 
  (6)  เครื่องวัดแบบเหน่ียวนํา 
 เปาหมายการวัดไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และกําลังไฟฟากระแสสลับในชวงความถ่ี 10 Hz–
500 Hz ชวงการวัดอยูระหวาง 0.1 A–100 A, 1 V–100 V 
 หลักการทํางานจะใชปฏิกิริยาระหวางสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ีหรือสนามแมเหล็กหมุนกับกระแส
ไหลวน (Eddy current) ท่ีถูกเหนี่ยวนําข้ึนจากสนามแมเหล็กนั้น 
 เครื่องวัดแบบน้ีท่ีรูจักกันดีท่ีสุด ไดแก Watt-hour meter แบบเหน่ียวนําสําหรับไฟฟากระแสสลับในรูป
ท่ี 3.18 ซึ่งใชสําหรับแสดงปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชไป เครื่องวัดน้ีมีขดลวดแรงดันจะสรางเสนแรงแมเหล็ก 

ไดโอด 

เคร่ืองวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ 
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ψE ซึ่งแปรผันตามแรงดันไฟฟาของภาระไฟฟา และขดลวดกระแสจะสรางเสนแรงแมเหล็ก ψI ซึ่งแปรผันตาม
กระแสของภาระไฟฟา โดย ψE และ ψI จะมีเฟสตางกัน 90° และสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ีท่ีเกิดข้ึนโดยมีเฟสชา
ไปตามลําดับเรียงตาม ψE, ψI และ –ψI จะทําใหเกิดกระแสไหลวนในแผนจานอลูมิเนียม ทําใหเกิดแรงบิด
ปฏิกิริยาตอสนามแมเหล็กของกระแสไหลวนน้ีกระทําตอจานในทิศทางเดียวกับสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ี ดังน้ัน 
ถาใหความตางเฟสระหวางแรงดันไฟฟา E และ      กระแสไฟฟา I เทากับ φ และคา K เปนคาคงท่ีจากการ
ออกแบบและลักษณะการพันขดลวดบนแกนเหล็กแลว แรงบิดจะมีคาเทากับ 
 

  ϕ=τ cosEIK11
  (3.8) 

 

เมื่อความเร็วรอบของจานเทากับ n แลว แผนจานจะไดรับแรงบิดตานท่ีความหนาแนนเสนแรงแมเหล็ก B ของ
แมเหล็กตานเทากับ 
 

  nBK 22 =τ   (3.9) 
 

แผนจานจะหมุนดวยความเร็วรอบท่ีทําใหแรงบิดท้ังสองสมดุลกัน (τ1 = τ2) กลาวคือ   n = (K1/K2B) EI cos     
φ = KcP     ความเร็วรอบ n จึงแปรผันตามกําลังไฟฟา P ของภาระไฟฟา เนื่องจากจํานวนรอบ N ท่ีแผนจาน
หมุนไปในเวลา t จะเทากับ nt ดังน้ัน 
 

  PtKN c=   (3.10) 
 

เมื่อนับจํานวนรอบ N ดวยเครื่องนับ จะไดความส้ินเปลืองไฟฟา Pt ท่ีใชไปในเวลา t  
 

            
 

รูปที่ 3.18 Watt-hour meter แบบเหนี่ยวนําสําหรับไฟฟากระแสสลับ 
 

(7)  เครื่องวัดแบบไฟฟาสถิต 
 เปาหมายการวัดไดแก แรงดันไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับท่ีความถี่ไมเกิน 100 kHz  ชวงการวัด
อยูระหวาง 1 V–100 kV 
 หลักการทํางานไดแกแรงไฟฟาสถิตท่ีกระทําระหวางแผนวัตถุท่ีมีประจุ 2 แผน 

จานหมุนอลูมิเนียม 

เครื่องนับ
แบริ่ง

แกนเหล็กแรงดัน

ขดลวดแรงดัน

ขดลวดกระแส

แกนเหล็กกระแส

แมเหล็กตาน

ภาระไฟฟาแหลงจายไฟ
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 ข้ัวของคาปาซิเตอรดานหนึ่งจะเปนข้ัวไฟฟาอยูนิ่ง อีกดานหน่ึงจะเปนข้ัวไฟฟาเคลื่อนท่ีซึ่งติดต้ังสปริง
และเข็มช้ีอยู เมื่อปอนแรงดันไฟฟาท่ีจะวัด V ระหวางข้ัวไฟฟาท้ังสอง พลังงานไฟฟาสถิตท่ีสะสมในคาปาซิ
เตอรความจุ C จะเทากับ 
 

   2CV
2
1W =   (3.11) 

 

ดังน้ัน จึงเกิดแรงดึงดูดระหวางข้ัวไฟฟาท้ังสอง ทําใหข้ัวไฟฟาเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตําแหนงและขยับเข็มช้ี แรง
ขับเคลื่อน F นี้จะแปรผันตามกําลังสองของแรงดันไฟฟา 
 

  
dx
dCVK

2
1

dx
dWKF 2

ss ==   (3.12) 
 

ท้ังน้ี Ks เปนคาคงท่ีท่ีข้ึนอยูกับโครงสรางของเครื่องวัด 
 ดังน้ัน แรงดันท่ีเครื่องวัดช้ีบอก จึงเปนคา Effective เครื่องวัดแบบนี้ใชกับการวัดไฟฟาแรงสูงเน่ืองจาก
ระหวางข้ัวไฟฟาท้ังสองมีความเปนฉนวนสูง 
 
 (8)  เครื่องวัดแบบ Transducer 
 เปาหมายการวัดไดแกปริมาณทางฟสิกส ปริมาณทางกลศาสตร ปริมาณทางเคมีตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ
เครื่องแปลงชนิดตางๆ ชวงการวัดจะอยูในชวงท่ีเซ็นเซอรสามารถรองรับได 
 หลักการทํางานคือ ใช Device ท่ีสามารถแปลงปริมาณทางฟสิกสหรือเคมีตางๆ ใหเปนพลังงานไฟฟา 
ซึ่งเรียกวา Transducer แลวนํา Output ท่ีไดไปขับเครื่องวัดแบบเข็ม ตัวอยางของ Transducer ชนิดตางๆ มี
ดังตอไปนี้ 
 Transducer ทางแสง: Photoconductive cell (หรือ Photoresistor เปนอุปกรณท่ีมีอัตราการนําไฟฟา
สูงข้ึนเมื่อมีแสงตกกระทบ เชน CdS เปนตน) Photovoltaic cell (Photoelectromotive force ของ pn junction) 
Photoelectric tube (ปรากฏการณปลดปลอย Photoelectron) Pyroelectric device (Polarized charge ท่ีเกิดข้ึนตาม
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเมื่อดูดกลืนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน LiTaO3)  
 Transducer ดานอุณหภูมิ: Thermocouple (ปรากฏการณ Seebeck) Thermistor (คาคงท่ีของความ
ตานทานของสารก่ึงตัวนําตออุณหภูมิ) Radiation thermometer (Thermocouple หรือ Pyroelectric device เปน
ตน) เทอรโมมิเตอรแสง (ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของวัตถุดิบกับความยาวคลื่นของคลื่นแมเหล็ก    ไฟฟา
ท่ีแผรังสีออกมา) 
 Transducer ดานกลศาสตร: Strain gauge (การเปลี่ยนแปลงความตานทานจากความเคน  ของโลหะ
ผสม เชน Manganese เปนตน) Displacement sensor (ตรวจจับการเปลี่ยนตําแหนงดวยการเปลี่ยนแปลงความจุ
ไฟฟาสถิตหรืออินดักแตนซ) Electromagnetic flowmeter (แรงเคลื่อนไฟฟาท่ีเกิดข้ึนใน          ของไหลนําไฟฟา
ท่ีอยูในสนามแมเหล็ก) Ultrasonic current meter (ผลตางเวลาในการนําคลื่นอัลตราโซนิกในทิศทางรัศมีของทอ
สงของเหลว หรือปรากฏการณ Doppler) 
 
  3.3.2.2  เคร่ืองวัดดิจิตัล 
 เครื่องวัดดิจิตัลท่ีใชแสดงคาท่ีวัดได เชน กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาท้ังกระแสตรงและกระแสสลับ 
รวมท้ังความตานทานไฟฟา เรียกวา ดิจิตัลมัลติมิเตอร หรือ ดิจิตัลเทสเตอร ซึ่งประกอบดวย A/D converter 
เครื่องขยายสัญญาณขาเขา Voltage divider อุปกรณแปลงปริมาณทางไฟฟาและฟสิกสใหเปนแรงดันไฟฟา
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กระแสตรง เปนตน A/D converter จะใชแบบ Double integral กันมากท่ีสุดเน่ืองจากไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวนดานขาเขานอยแมจะมีความเร็วตํ่าก็ตาม 
 รูปท่ี 1.90 แสดงโครงสรางพ้ืนฐานของ A/D converter แบบ Double integral ซึ่งสวนท่ีประกอบดวย 
Op-amp ตัวตานทานตออนุกรม และคาปาซิเตอรตอขนาน เรียกวาวงจร Miller integrator เมื่อวงจรนี้ทําการ
อินทิเกรตสัญญาณขาเขา Ex ไปเปนระยะเวลา T1 แลว จะทําการอินทิเกรตแรงดันมาตรฐาน Es ซึ่งมีข้ัวกลับกับ Ex 
และตรวจวัดเวลา T2 ท่ีทําใหสัญญาณขาออก Eo ของวงจรอินทิเกรตเปนศูนยดวย Comparator 
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ดังน้ัน Ex = Es (T2/T1) เนื่องจาก Es และ T1 เปนคาท่ีรูอยูแลว หากวัดคา T2 ได ก็สามารถคํานวณหา Ex ได การวัด
คา T2 จะเปดวงจรเกตสรางสัญญาณนาฬิกาท่ีมีความถี่ f เปนระยะเวลา T2 (= t1 – t2) สงไปท่ีวงจรนับ เพื่อนับ
จํานวนสัญญาณนาฬิกาท่ีเขามา เนื่องจาก T2 = n / f ดังน้ัน 
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 กลาวคือ เพียงแคนับจํานวนสัญญาณนาฬิกาเทาน้ันก็สามารถทราบคาแรงดันท่ีตองการวัดไดแลว ใน
การวัดปริมาณอื่นนอกเหนือจากกระแสตรง จะใช Transducer เขามาชวย 
 

 
                    
 รูปที่ 3.19 A/D Converter แบบ Double integral (Dual slope) 
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 3.3.2.3 เคร่ืองบันทึกผล (Logger) 
 เครื่องบันทึกผลเปนอุปกรณท่ีบันทึกผลคาท่ีวัดไดท่ีเปลี่ยนแปลงไปลงบนกระดาษโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
แบงออกตามกลไกการทํางานไดเปนแบบ Direct drive กับแบบ Automatic balance โดยแบบแรกจะใชพลังงาน
จากสัญญาณท่ีวัดไดมาขยับปากกาบันทึกผลโดยตรง และแบบหลังจากไดรับพลังงานจากแหลงจายไฟเฉพาะ มา
ขับเซอรโวมอเตอรเพ่ือขยับปากกาโดยใหสัญญาณ Input กับสัญญาณ Feedback มีคาเทากัน 
 กระดาษบันทึกผลมีท้ังแบบวงกลมและแบบแถบยาว ปจจุบันท่ีใชกันมากจะเปนแบบแถบยาวกลไก
การบันทึกมีท้ังการบันทึกตอเนื่องดวยปากกาและแบบจุด หากบันทึกแบบจุดจะสามารถบันทึกไดหลายปริมาณ
โดยใชกลไกเพียง  1 ชุด นอกจากน้ีบางครั้งยังใชกระดาษไวความรอนหรือ Electric-sensitive recording paper 
ซึ่งไมจําเปนตองใชหมึกอีกดวย 
 3.3.2.4 Oscilloscope 
 Oscilloscope เปนอุปกรณท่ีใชในการสังเกตรูปคลื่น ความถี่ เฟส ฯลฯ ดวยการนํารูปคลื่นกระไฟไฟฟา
หรือแรงดันไฟฟา มาฉายลงบนจอภาพ CRT โดยใหแกนนอนแสดงเวลา แกนต้ังแสดง Amplitude อุปกรณนี้
บางครั้งก็เรียกวา Synchroscope เนื่องจาก มีกลไกในการ Synchronize แกนเวลาของ     จอภาพกับสัญญาณ 
Input หากปอนสัญญาณ x(t) ตางหากใหแกแกนนอน แทนท่ีจะปอนสัญญาณแกนเวลาใหแลว จะไดรูปคลื่น
ประกอบกับสัญญาณ y(t) ท่ีปอนใหแกแกนต้ัง ซึ่งเปนกราฟ x-y ท่ีเรียกวา Lissajous figure 
 สําหรับปรากฏการณท่ีเกิดเปนคาบดวยความถี่ตํ่า เชน ไมกี่ Hz หรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
เพียงครั้งเดียว หากใช Oscilloscope ท่ัวไปจะไมสะดวกในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นตามเวลา 
ดังน้ัน จึงใช Storage oscilloscope ซึ่งสามารถบันทึกคาสัญญาณไวได นอกจากน้ี ยังมี Digital memory 
oscilloscope ซึ่งใช A/D converter แปลงสัญญาณ Input ใหเปนขอมูลดิจิตัล บันทึกไวในหนวยความจํา IC แลว
นําไปประมวลผลตอไปอีกดวย 
 กรณีท่ีสัญญาณ Input มีความถ่ีสูงถึง 400-500 MHz แลว Oscilloscope ท่ัวไปจะไมสามารถติดตาม
สัญญาณไดทัน จึงจําเปนตองใช Sampling oscilloscope อุปกรณนี้จะสุมวัดรูปคลื่น Input ดวยคาบ  (T + Δt) ซึ่ง
มีคามากกวาคาบ T ของสัญญาณ Input เล็กนอย ดังน้ัน จุดบนจอ CRT จะออกไปคาบละ Δt  วิธีนี้ทําใหสามารถ
สังเกตปรากฏการณท่ีมีความถี่สูงถึง 10 GHz ได 
 
 3.3.3  วิธีการวัด 
 3.3.3.1 การวัดกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา 
  (1)  การวัดกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสตรง 
 โดยท่ัวไปจะใชเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนท่ี เนื่องจากขดลวดเคลื่อนท่ีสามารถรับกระแสไฟฟา
สูงสุดไดไมเกิน 10 mA เทาน้ัน หากตองการวัดกระแสไฟฟาท่ีมีคามากกวาน้ัน จะตองตอ Shunt (ความตานทาน
ของ Shunt เทากับ RS) ขนานกับขดลวดเคลื่อนท่ีดังรูปท่ี 3.20  ถาความตานทานภายในเครื่องวัดกระแสไฟฟา
เทากับ rA ใหกระแสไฟฟาท่ีไหลผานเทากับ IA แลว กระแสไฟฟาท่ีจะวัด I จะคํานวณไดตามสูตรตอไปนี้ 
 

  
AAA

S

SA ImI
R

RrI =
+

=   (3.15) 

คา mA เรียกวา scale factor ของ ammeter โดยท่ีหนาปดจะเขียนตัวเลขท่ีคูณดวยคาน้ีไวแลว 
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 สําหรับ Voltmeter กรณีท่ีจะวัดไฟฟาท่ีมีแรงดันสูง จะใช Multiplier (ความตานทาน RM) ตออนุกรมกับ
ขดลวดเคลื่อนท่ีดังรูป 3.21ถาความตานทานภายในของ Voltmeter เทากับ rV ใหแรงดันไฟฟาตกครอมขดลวด
เคลื่อนท่ีเทากับ VV แลว แรงดันไฟฟาสูงสุด V ท่ีสามารถวัดไดจะคํานวณไดดังตอไปนี้ 
 

 
 

VVV
V

MV VmV
r

RrI =
+

=   (3.16) 

 

คา mV เรียกวา Scale factor ของ Voltmeter หากใชสวิตซในการเลือกใช Multiplier หลายๆ ตัว จะเรียกวา Multi-
range voltmeter. 
 

  
 

              รูปที่ 3.20 Shunt ใน Ammeter                                      รูปที่ 3.21 Multiplier ใน Voltmeter 
 
 (2) การวัดกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
 การวัดไฟฟากระแสสลับ โดยมากจะแสดงคา Effective ดังน้ันหนาปด Voltmeter และ Ammeter 
กระแสสลับท่ัวไปจึงมักแสดงวา Effective กรณีท่ีจะวัดคาท่ีสูงกวาพิกัดของเครื่องวัด จะใชหมอแปลงสําหรับ
เครื่องวัด (หมอแปลงกระแสไฟฟาหรือหมอแปลงแรงดันไฟฟา) โดยพันขดลวดปฐมภูมิรอบแกนเหล็กจํานวน 
n1 รอบ และขดลวดทุติยภูมิจํานวน n2 รอบ 
 กรณีท่ีตองการวัดกระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงข้ึน จะตอขดลวดปฐมภูมิของหมอแปลงกระแสไฟฟาอนุกรม
กับเสนทางท่ีมีกระแสไฟฟาท่ีจะวัด i1 ไหลผานดังรูปท่ี 3.22  ถาใหกระแสไฟฟาท่ีไหลผาน Ammeter เทากับ i2 
จากอัตราสวนจํานวนรอบของขดลวดของหมอแปลงกระแสไฟฟา (Current ratio) จะได 
 

  
2

2

1
1 i

n
ni =   (3.17) 

 

ถา n2 >> n1 แลว จะสามารถวัดกระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงกวาพิกัดมากๆ ได 
 กรณีท่ีตองการวัดแรงดันไฟฟาท่ีมีคาสูงข้ึน จะตอขดลวดปฐมภูมิของหมอแปลงแรงดันไฟฟา
เหมือนกับการวัดแรงดันไฟฟา v1 ตกครอมจุดท่ีจะวัด ถา Voltmeter ช้ีบอกคา v2 จากอัตราสวนจํานวนรอบของ
ขดลวดของหมอแปลงแรงดันไฟฟา (Voltage ratio) จะไดวา 
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 อนึ่ง Current ratio และ Voltage ratio ในทางปฏิบัติจะไมเทากับอัตราสวนจํานวนรอบของขดลวด 
เนื่องจาก Exciting current และอิมพิแดนซของหมอแปลง ดังน้ัน จึงตองชดเชยดวยการลดจํานวนรอบของ
ขดลวดดานท่ีมีจํานวนรอบมากกวาประมาณ 1% 

Ammeter Voltmeter 
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          รูปที่ 3.22 หมอแปลงกระแสไฟฟา                             รูปที่ 3.23 หมอแปลงแรงดันไฟฟาสําหรับเคร่ืองวัด 
 
 3.3.3.2  การวัดกําลังไฟฟา 
 (1)   การวัดกําลังไฟฟากระแสตรง 
 กําลังไฟฟากระแสตรงท่ีสิ้นเปลืองไปในภาระไฟฟาความตานทาน สามารถวัดไดดวยการตอ Voltmeter 
และ Ammeter ตามวิธีท่ีแสดงในรูปท่ี 3.24 (a) หรือ (b) เมื่อใหความตานทานภายในของ Voltmeter และ 
Ammeter เทากับ rV, rA และใหคาท่ีเครื่องวัดแตละตัวช้ีบอกเทากับ V และ I ตามลําดับแลว กําลังไฟฟา P จะ
เทากับ 
 

  2
A

V

2

IrVIP(b)
r
VVIP(a) −=−= ,   (3.19) 

 

 
รูปที่ 3.24 การวัดกําลังไฟฟากระแสตรงโดยใช Voltmeter และ Ammeter 

  
กรณีท่ีสามารถไมคิดถึงความตานทานภายในของเครื่องวัดได กลาวคือ rV = ∞ หรือ    rA = 0 จะไดวา P = VI 
 
 (2) การวัดกําลังไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว 
 โดยท่ัวไป การวัดกําลังไฟฟาจริง VI cos φ จะใช Wattmeter แบบ Electrodynamometer โดยปอน
กระแสไฟฟา I ใหขดลวดอยูนิ่ง และปอนกระแสไฟฟา V ใหขดลวดเคลื่อนท่ี ในการวัดท่ีมี เพาเวอรแฟกเตอรตํ่า
เนื่องจาก Iron loss และ Corona loss ฯลฯ นั้น การวัดจะเกิดความคลาดเคล่ือนไดมาก ดังน้ัน จึงใช Wattmeter 
แบบเพาเวอรแฟกเตอรตํ่า ซึ่งมี FSD  (Full-scale deflection) ท่ีเพาเวอรแฟกเตอรท่ี 0.1–0.2 การวัดกําลังไฟฟา     
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รีแอกทีฟ VI sin φ จะใช Reactive power meter ซึ่งจะเลื่อนเฟสของแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาของ 
Wattmeter ไป 90° นอกจากน้ี ยังมีวิธีวัดโดยใช Voltmeter 3 ตัว และวิธีวัดโดยใช Ammeter 3 ตัวอีกดวย 
 วิธีวัดโดยใช Voltmeter 3 ตัว จะนํา Voltmeter ท่ีมีความตานทานภายในสูง 3 ตัว และตัวตานทานไร
ความเหน่ียวนํา R มาตอตามรูปท่ี 3.25 วัดแรงดันไฟฟา Effective ได V1, V2, V3 แลวนําไปคํานวณหากําลังไฟฟา
เฉลี่ย P ดังตอไปนี้ 
 

  )VV(V
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 วิธีวัดโดยใช Ammeter 3 ตัว จะนํา Ammeter ท่ีมีความตานทานภายในตํ่า 3 ตัว และ ตัวตานทานไร
ความเหน่ียวนํา R มาตอตามรูป 3.26  วัดกระแสไฟฟา Effective ได I1, I2, I3 แลวนําไปคํานวณหากําลังไฟฟา
เฉลี่ย P ดังตอไปนี้ 
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รูปที่ 3.25 การวัดกําลังไฟฟาดวยวิธี Voltmeter 3 ตัว           รูปที่ 3.26 การวัดกําลังไฟฟาดวยวิธี Ammeter 3 ตัว 
 
 (3)  การวัดกําลังไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 
 การวัดกําลังไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส สามารถทําไดโดยการนํา Wattmeter เฟสเดียว 3 ตัวมาตอกับแต
ละเฟส แลวหาผลรวมของคากําลังไฟฟาของมิเตอรแตละตัว  
 กําลังไฟฟากระแสสลับ n เฟสในวงจรไฟฟากระแสสลับ n เฟส n สาย ไมวาภาระไฟฟา จะสมดุล
หรือไมก็ตาม จะสามารถวัดไดโดยใช Wattmeter เฟสเดียวจํานวน (n – 1) ตัว และกําลังไฟฟารวมจะเทากับ
ผลบวกของคาท่ีวัดไดจากมิเตอรแตละตัว (Brondel’s theorem) ดังน้ัน กําลังไฟฟาของวงจร 3 เฟส จะสามารถวัด
ไดดวยวิธี Wattmeter 2 ตัว ซึ่งใช ซึ่งใช Wattmeter เฟสเดียวจํานวน 2 ตัว กรณีของวงจร 3 เฟส 3 สาย ถาเราคิด
วาสายเฟส c เปนทางไหลกลับของกระแสไฟฟาแลว กําลังไฟฟา (คาในขณะใดๆ) ท่ีแหลงจายไฟจายใหแกภาระ

ไฟฟา จะเทากับ p = vac ia + vbc ib ดังน้ัน ถาปอนแรงดันไฟฟาระหวางสาย V· ac และ V· bc และกระแสเฟส I·a และ I·b 
ใหแก Wattmeter 2 ตัวดังรูปท่ี 3.27 (a) แลว จะสามารถวัดกําลังไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสได 

 ถาใหความตางเฟสระหวาง V· a กับ I·a เทากับ φa ใหความตางเฟสระหวาง V· b กับ I·b เทากับ φb แลว 
เนื่องจากระหวางแรงดันเฟสกับแรงดันระหวางสายจะมีความตางเฟสเทากับ 30° ดังผังเวกเตอรในรูป 3.27 (b) 
ดังน้ัน จึงคํานวณกําลังไฟฟาจริง P ไดดังตอไปนี้ 
 

  )30(IV)30(IVPPP bbbcaaac21 °+ϕ+°−ϕ=+= coscos   (3.22) 
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  (a) วิธีตอวัตตมิเตอร                                                       (b) ผังเวกเตอร 
   

รูปที่ 3.27 การวัดกําลังไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสดวยวิธี Wattmeter 2 ตัว 
 
โดย Vac และ Vbc เปนคา Effective ของแรงดันไฟฟาระหวางสาย และ Ia และ Ib เปนคา Effective ของกระแส
เฟส ดังน้ัน 
 (a) ถา –30° < φa, φb < 30° แลว P1, P2 จะเปนบวก 
 (b) ถา –30° = φa, φb = 30° แลว P1, P2 จะเปนศูนย 
 (c) ถา φa < –30° แลว P1 จะเปนลบ ถา 30° < φb แลว P2 จะเปนลบ 
 เนื่องจาก Wattmeter จะช้ีแตคาบวกเทาน้ัน ดังน้ัน กรณีท่ี P1 หรือ P2 เปนลบ จะตองกลับข้ัวของ 
Wattmeter ท่ีเข็มช้ีไปทางดานลบ แลวนําคาท่ีมิเตอรท้ังสองช้ีมาหาผลตางเพ่ือใหไดกําลังไฟฟากระแสสลับ 3 
เฟส 
 อนึ่ง ในการปฏิบัติงานจริงๆ มักจะใช Wattmeter 3 เฟส ซึ่งสามารถระบุกําลังไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส
ไดโดยตรงดวยเข็มช้ีเพียง 1 อัน แตหลักการทํางานตอมิเตอรก็เหมือนกับวิธี Wattmeter 2 ตัว 
 กรณีของภาระไฟฟา 3 เฟสสมดุล เราสามารถใชวิธี Wattmeter 1 ตัว ซึ่งมีหลักการทํางานเหมือนกับวิธี 
Wattmeter 2 ตัวได กลาวคือ ตอสวิตซสลับสายกับขดลวดแรงดันของ Wattmeter เฟสเดียว 1 ตัว แลวหาคา
กําลังไฟฟาจากผลบวกของคาท่ีมิเตอรช้ีบอกเมื่อสลับระหวางสาย 2 เสนของภาระไฟฟา 3 เฟส ตัวอยางตอไปน้ี
จะแสดงกําลังไฟฟาท่ีวัดไดระหวางสาย 2 เสนในกรณีนี้ 
 รูปท่ี 3.29 แสดงแหลงจายไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสสมมาตร จายกําลังไฟฟาใหกับภาระ   ไฟฟา 3 เฟส
สมดุลท่ีมีความส้ินเปลืองกําลังไฟฟา 20 kW มีเพาเวอรแฟกเตอร (Lagging) เทากับ 0.8 ถาใหลําดับของเฟส
เทากับ a–b–c เมื่อคํานวณหาคาท่ี Wattmeter จะช้ีบอกเมื่อตอมิเตอรระหวางเฟส a–b จะได ดังตอไปนี้
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รูปที่ 3.29 ตัวอยางตัวเลขในการวัดกําลังไฟฟา 

  
รูปท่ี 3.30 แสดงผังเวกเตอรของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาในกรณีนี้ ซึ่งถาใหมุมเพาเวอรแฟกเตอร

ของภาระไฟฟาเทากับ θ แลว เนื่องจากความตางเฟสระหวางแรงดัน Vab กับกระแส Ia เทากับ (30° + θ) ดังน้ัน
คาท่ี Wattmeter ช้ีบอก Pab จะเทากับ 

 

  )3030(VI)30(IVP aabab θ°−θ°=θ+°= sinsincoscoscos  

 

 
รูปที่ 3.30 ผังเวกเตอรแสดงตัวอยางคาในการวัดกําลังไฟฟา 

 
ท้ังน้ีใหแรงดันระหวางสาย Vab = Vbc = Vca = V กระแสสาย Ia = Ib = Ic = I และใช addition theorem เขาชวย ถา
ใหเพาเวอรแฟกเตอรของภาระไฟฟาเทากับ cos θ แลว ความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาของภาระไฟฟา 3 เฟส 

θ= cosVI3P  ดังน้ัน เมื่อนํา θ= cos/ 3PVI  เขาไปแทนคาในความสัมพันธขางตน จะไดวา 
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เม่ือแทนคา 6080180kW20P 2 ..sin,.cos, =−=θ=θ=  และ 21302330 /sin,/cos =°=°  ลงไปในความสัมพันธ
นี้ จะไดวา 
 

  kW67533410)60
2
180

2
3(

803
20Pab ....

.
=−≈×−×

×
=  

 

Wattmeter 

ภาระไฟฟา 3 เฟส 
20 kW 
cos θ = 0.8 
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  3.3.3.3 การวัดความถ่ี 
 เมื่อปอนคลื่นซายนท่ีมีความถี่พื้นฐานเปลี่ยนแปลงได x(t) = A sin (ω1t + θ1) ใหแก แกนนอนของ 
Oscilloscope และปอนคลื่นซายน ท่ีไมทราบความถี่ y(t) = B sin (ω2t + θ2) ใหแกแกนต้ังแลว จะเกิดภาพ 
Lissajous figure ข้ึน หาก ω1 = ω2 แลวภาพนี้จะหยุดน่ิงเปนรูปวงรี ดังน้ัน เราจึงสามารถวัด ω2 ไดดวยการ  
ปรับ ω1 
 สําหรับวิธีการใชเครื่องนับความถี่ จะแปลงรูปคลื่นท่ีไมทราบความถี่ใหเปนคลื่นรูป Pulse ดวยวงจร
แปลงรูปคลื่น นําไปปอนผานวงจรเกตในชวงระยะเวลาหน่ึง แลวใชวงจรนับจํานวน Pulseท่ีวิ่งผานในชวง
ระยะเวลาน้ัน โดยท่ัวไปวงจรนับจะใชวงจร Flip-flop (bistable multivibrator) 
 นอกจากน้ี ยังมีวิธี Heterodyne wavemeter วิธีคํานวณจากเงื่อนไขสมดุลโดยทําใหเกิด Resonance กับ 
Bridge และวิธีอื่นๆ อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีของคลื่นผิดเพ้ียนซึ่งประกอบดวยความถี่จํานวนมาก จะ
ใชวิธีนําคลื่นท่ีวัดมาแปลง A/D แลวใชคอมพิวเตอรแปลง Fast Fourier Transformation (FFT) เพื่อแสดง 
Spectrum ออกมา 
 
  3.3.3.4  การวัดความตางเฟส 
 การวัดความตางเฟสระหวางคลื่นซายน 2 คลื่นท่ีมีความถี่เทากัน เมื่อปอน x(t) = A sin ωt   ใหแกน
นอน และ y(t) = B sin (ωt + θ2) ใหแกนต้ังแลว เนื่องจากคลื่นท้ังสองมีความถี่เทากัน  ดังน้ัน สวนความตาง
เฟสสามารถหาไดจากสูตรตอไปนี้ 
 

  
A
B2 1−=θ tan   (3.23) 

 

 หากใช Oscilloscope ท่ีมี 2 channel จะสามารถวัดผลตางเวลา Δt ท่ีคลื่นท้ังสองมีคาเทากับศูนยได หาก
ทราบคาบ T ของคลื่นแลว ก็สามารถหาความตางเฟสไดดังตอไปนี้ 
 

 
 T

t2 Δ
×π=θ   (3.24) 

 

 กรณีท่ีตองการวัดความตางเฟสดวยความเท่ียงตรงสูง จะใชวิธีแปลงคลื่นท้ังสองเปน pulse นําไปวัดผล
ตางเวลาระหวางคลื่นท้ังสอง Δt และคาบ T ดวยวงจรนับ แลวนําไปผานวงจรคํานวณสูตร (3.24) เพื่อแสดง
ความตางเฟส 
 
  3.3.3.5  การวัดความตานทาน 
 คาความตานทานนอยๆ ไมเกิน 1 Ω นั้น จะวัดโดยใช Potentiometer หรือวัดโดยหาสมดุลของ 
Kelvin double bridge คาความตานทานในชวง 1 Ω – 1 MΩ   โดยท่ัวไปมักจะวัดดวยวิธีกระไฟฟา-
แรงดันไฟฟา โดยนํา Ammeter มาตออนุกรมกับตัวตานทานท่ีตองการวัด และนํา Voltmeter มาตอขนานกับตัว
ตานทานท่ีตองการวัด แลวคํานวณหาคาความตานทานจากคากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาโดยใชกฎของ
โอหม นอกจากน้ี ในการวัดงายๆ จะใช Tester แตถาตองการวัดใหเท่ียงตรง จะวัดโดยหาสมดุลของ Wheatstone 
bridge สําหรับการวัดความตานทานท่ีมีคาสูงต้ังแต 1 MΩ ข้ึนไป โดยท่ัวไปจะวัดดวย Megger (Insulation 
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resistance tester) ในการวัดความตานทานของสายดิน จะใชข้ัวไฟฟาตอสายดินกับข้ัวไฟฟา วัด 2 ข้ัว แลว
ปรับตัวตานทานปรับคาไดแบบสไลดใหแรงดันไฟฟาสมดุล นําอัตราสวนของกระแสไฟฟา  ณ จุดสมดุลไป
คํานวณความตานทานระหวางตัวนําท่ีตอสายดันกับกราวนด 
 
  3.3.3.6  การวัดอิมพิแดนซ 
 การวัดอิมพิแดนซอยางเท่ียงตรง จะใช Bridge กระแสสลับ เชน Bridge 4 ดานกระแสสลับ หรือ 

Transformer bridge   รูปท่ี 1.101 แสดง bridge 4 ดานกระแสสลับท่ีประกอบดวยแหลงจายไฟกระแสสลับ E·  

เครื่องตรวจจับ D อิมพิแดนซ Z· 1–Z· 4 ซึ่งประกอบเปนดานท้ัง 4 ดานของ Bridge เมื่อปรับอิมพิแดนซของแตละ
ดานให Bridge สมดุล กลาวคือ Output ของเครื่องตรวจจับเทากับศูนยแลว จะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 

   
4231 ZZZZ &&&& =   (3.25) 

 

หากทราบอิมพิแดนซของ 3 ดาน ก็สามารถหาอิมพิแดนซของดานท่ีเหลือได ท้ังน้ี เนื่องจาก Z· 1–Z· 4 เปน
จํานวนเชิงซอน ดังน้ัน เงื่อนไขของสมดุลขางตนจึงตองสอดคลองกับความสัมพันธตอไปนี้ 
 

สวนจรงิของ (Z· 1Z· 3) =สวนจริงของ (Z· 2Z· 4)  และ สวนจินตภาพของ (Z· 1Z· 3) =สวนจินตภาพของ (Z· 2Z· 4) (3.26) 
 

ใน Bridge นี้ กรณีท่ีความจุไฟฟาสถิตตอกราวนดของแหลงจายไฟและเครื่องตรวจจับ อาจสงผล
กระทบตอเงื่อนไขสมดุลจะตองตอกราวนดระหวาง C–D ในรูปใหมีศักยไฟฟาเทากับกราวนดในสภาพสมดุล 
การตอกราวนดนี้เรียกวา Wagner ground. 
 นอกจากน้ี ทุกๆ สวนของ Bridge 4 ดานกระแสสลับยังมี Stray capacitance อยู ซึ่งการเหน่ียวนําไฟฟา
สถิตท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหแหลงจายไฟสงผลกระทบตอเงื่อนไขสมดุลได ในกรณีนี้ควรใช Transformer bridge 
ดังตอไปนี้ 
 

  
           รูปที่ 3.31 Bridge 4 ดานกระแสสลับ                                   รูปที่ 3.32 Transformer bridge 
  

รูปท่ี 3.31 แสดงหลักการวัดโดยใช Transformer bridge เงื่อนไขสมดุลท่ีทําให Output ของเครื่องตรวจ

จับเปนศูนยคือ I1 = I2 ซึ่งในภาวะสมดุล E· 1 = Z· 1 I·1 และ E· 2 = Z· 2 I·2 นอกจากน้ี E· 1 และ E· 2 ยัง แปรผันตามจํานวน
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รอบของขดลวดของหมอแปลง n1 และ n2 ดังน้ัน เมื่อ Bridge อยูในภาวะสมดุลความสัมพันธระหวางปริมาณ
ตางๆ จึงมีดังตอไปนี้ 
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 เนื่องจาก E· 1 และ E· 2 มีเฟสตรงกัน ดังน้ัน Z· 1 และ Z· 2 จะมีเฟสตรงกันดวย หากทราบคา Z· 1 หรือ Z· 2 คาใด
คาหน่ึง ก็สามารถวัดอิมพิแดนซของอีกดานหน่ึงได 
 การวัดอิมพิแดนซในชวงความถี่สูง ทําไดโดยนําวงจรท่ีตองการวัดมาทําใหเกิด Resonance แลวหาอิมพิ
แดนซจากเงื่อนไขของ Resonance นั้นซ่ึงมีหลายวิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวัดอินดักแตนซของขดลวดหรือ
ความจุไฟฟาสถิตของคาปาซิเตอร โดยมากมักจะใช Q-meter ซึ่งเปนวิธี Resonance รูปแบบหน่ึง รูปท่ี 3.33  

แสดงหลักการวัดดวย Q-meter ในการวัดอินดักแตนซ อันดับแรกจะปลอยกระแสไฟฟากระแสสลับ I· = I sin ωt 

จากเครื่องกําเนิดสัญญาณ ทําใหท่ีตัวตานทานไรความเหน่ียวนํา r  เกิดแรงดันไฟฟาตกครอม E·  = E sin (ωt + θ) 
ตอไปจะนําอินดักแตนซ L ท่ีตองการวัดมาตอระหวางจุด a–b แลวปรับคาปาซิเตอรปรับคาไดมาตรฐาน CS ให
วงจรอยูในภาวะ Resonance ซึ่งท่ีความถี่ Resonance S0 LC1 /=ω    คา effective ของแรงดันไฟฟาตกครอมข้ัว
ของ CS จะมีคาสูงสุด และมีความสัมพันธดังตอไปนี้ 
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รูปที่ 3.33 ภาพแสดงหลักการทํางานของ Q-meter 

 
ท้ังน้ี rL เปนความดานทานสูญเสียของขดลวดอินดักแตนซ เมื่อวัด V โดยใหแรงดัน E คงท่ีแลว จะหา

คา Q ของขดลวดได Q-meter จะบอกคา Q ไวท่ีหนาปดของ Voltmeter และหาคา L กับ rL ไดจาก ω0 และ CS ท่ี
ทําใหคา Q นี้มีคาสูงสุด 

การวัดความจุไฟฟาสถิตของคาปาซิเตอรจะใชวิธีทํานองเดียวกับขางตน โดยเม่ือทําให L กับ CS เกิด
การ Resonance กันแลว ก็นําคาปาซิเตอร CX ท่ีตองการวัด มาตอระหวางจุด c–d โดยรักษา ω0 ใหคงท่ี เมื่อปรับ

คาปาซิเตอรปรับคาไดมาตรฐาน CS จนกลายเปนภาวะ Resonance อีกครั้ง คา CS จะเปลี่ยนไปเปน CS  '  คาท่ี

ตองการวัดจะคํานวณไดจาก CX = CS – CS  '  
 

Voltmeter 



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-32 

3.4  การตรวจวัดระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟา (Measuring power system and equipment) 
ในการตรวจสอบและตรวจวัดควรเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ ดังน้ี 

1) แผนผังการใชไฟฟาของโรงงาน 
2) แหลงจายไฟฟาและใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา 
3) แบบแสดงตําแหนงหมอแปลงไฟฟาและเครื่องจักร 
4) รายการอุปกรณไฟฟาหลักพรอมระบุขนาดในรายการควรระบุ คากิโลวัตต  แรงดัน  กระแสและตัว
ประกอบกําลังไฟฟาไวดวย  รายละเอียดสําหรับระบบไฟฟา (กิโลวัตต  แรงดัน  กระแส  ตัวประกอบ
กําลังไฟฟา) 

 รายละเอียดหมอแปลงท้ังหมด  
 แผนผังยอยสําหรับหมอแปลงแตละลูก   
 ขนาดของตัวเก็บประจุท่ีติดต้ังไว 

5) รายละเอียดสําหรับอุปกรณไฟฟา  
(กิโลวัตต  แรงดัน กระแส  ตัวประกอบกําลังไฟฟา) 
 เครื่องอัดอากาศ 
 ปมนํ้า 
 เตาโลหะดวยขดลวดขนาดใหญ 
 เครื่องปรับอากาศ 
 อุปกรณในระบบแสงสวาง   
 มอเตอร  

6) การใชพลังงานไฟฟาในแตละกระบวนการผลิต  
7) ขอมูลเฉพาะและราคาของอุปกรณประหยัดพลังงาน 

 
  การตรวจวัดระบบที่ใชพลังงาน 

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานในโรงงานสามารถแบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบท่ีใชพลังงาน
ไฟฟา และระบบที่ใชพลังงานความรอน ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขปของการตรวจวัดเครื่องจักรและอุปกรณหลัก
ของท้ัง 2 ระบบมีดังน้ี 

1)  ระบบที่ใชพลังงานไฟฟา 
 ระบบสงจายไฟฟา 

หมายถึง  ระบบสงจายไฟฟาต้ังแตจุดท่ีออกจากหมอแปลง  จนถึงตูสงจายหรือตู  MDB (Main 
Distribution Breaker) ท่ีแตละจุดภายในโรงงาน 

คาท่ีจําเปนตองตรวจวัด ไดแก แรงดันไฟฟา (โวลต) กระแสไฟฟา (แอมป) กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) และ
ตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor)  ซึ่งเรียกโดยรวมวา คาทางไฟฟา เพื่อนํามาใชในการตรวจสอบสภาพ
โดยท่ัวไปของระบบ  เชน ลักษณะการใชไฟฟา เวลาท่ีมีความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดเพ่ือจัดโหลดหลีกเลี่ยง
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ชวง Peak ของคาไฟฟา ความสมดุลของแรงดันและกระแสไฟฟาในแตละเฟสเพ่ือยืดอายุการใชงานของอุปกรณ
ไฟฟา ศักยภาพในปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังไฟฟาซ่ึงควรจะสูงกวา 0.90 ฯลฯ 

เครื่องมือตรวจวัดมีท้ังชนิดท่ีวัดคาทางไฟฟาแบบช่ัวขณะ เชน แอมปมิเตอรหรือ  เพาเวอรมิเตอรแบบ
คลองวัด มิเตอรวัดคาตัวประกอบกําลังไฟฟา และเครื่องมือตรวจวัดชนิดท่ีวัดและบันทึกคาแบบตอเนื่อง 

 

ตารางที่ 3.2   การตรวจวัดระบบสงจายไฟฟา 

ระบบ คาที่ตรวจวัด เคร่ืองมือ 
ระบบสงจายไฟฟา • แรงดันไฟฟา 

• กระแสไฟฟา 

• กําลังไฟฟา 

• ตัวประกอบกําลังไฟฟา 

• เพาเวอรมิเตอรแบบคลองวัด 

• เครื่องมือวัดและบันทึกคา
ทางไฟฟาแบบตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
                                                       

 รูปที่ 3.34   เพาเวอรมิเตอรแบบคลองวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.35 มิเตอรวัดคาตัวประกอบกําลังไฟฟา 
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                         รูปที่ 3.36   เคร่ืองวัดและบันทึกคาทางไฟฟาแบบตอเนื่อง 
 

 ระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 
 หมายถึง เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split-type) เครื่องปรับอากาศแบบติดหนาตาง (Window-
type) และเครื่องปรับอากาศแบบเปนชุด (Packaged Unit) 

คาท่ีจําเปนตองตรวจวัด ไดแก คาทางไฟฟารวมท้ังชวงเวลาการตัดตอของคอมเพรสเซอรเพื่อตรวจสอบ
สภาพการทํางานของคอมเพรสเซอร อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ ของลมจายและลมกลับรวมท้ังปริมาณลม
จายเพ่ือคํานวณภาระการทําความเย็นและสมรรถนะการทํางานของระบบปรับอากาศซึ่งไมควรจะใชพลังงาน
เกิน 1 กิโลวัตตตอตันความเย็น และคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศท่ีเขาคอนเดนเซอรและอากาศ
แวดลอมภายนอก 

นอกจากน้ียังมีขอมูลประกอบอื่นๆ ท่ีจําเปน เชน ชนิดของเทอรโมสตัท สภาพของแผงกรองอากาศ 
เวลาใชงาน 

เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ และ
เครื่องวัดความเร็วลม 

ตารางที่ 3.3   การตรวจวัดระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 
ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

ระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว  คาทางไฟฟาของคอมเพรสเซอร 
 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลม
จาย 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลม
กลับ 

 ความเร็วลมและพื้นที่ชองจาย     ลมเย็น 
 อุณหภู มิและความช้ืนสัมพัทธของ
อากาศที่เขาคอนเดนเซอร 

 อุณหภู มิและความช้ืนสัมพัทธของ
อากาศแวดลอมภายนอก 

• เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 

• เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ 

• เคร่ืองวัดความเร็วลม  

 



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-35 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.37   เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ 
 
 
 
 
  
 
 
(ก) หัววัดความเรว็ลมแบบ Pilot Tube      (ข) หัววดัความเร็วลมใบพดัความเร็วปานกลาง   (ค) หัววัดความเร็วลมใบพัดความเร็วต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.38   เคร่ืองมือวัดความเร็วลม 
 

 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย (Central System) มักจะประกอบดวยเครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) ท่ีติดต้ัง

อยูในหองเครื่องศูนยกลาง ทําหนาท่ีสงจายนํ้าเย็นไปยังเครื่องสงลมเย็น (AHU, Air Handling Unit และ FCU, 
Fan Coil Unit) ซึ่งจะติดต้ังกระจายอยูตามพ้ืนท่ีปรับอากาศตางๆ ซึ่งมี รายละเอียดการตรวจวัดดังน้ี 

1. เครื่องสงลมเย็นคาท่ีจําเปนตองตรวจวัดสําหรับเครื่องสงลมเย็น ไดแก อุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธของลมจาย (Supply Air) และลมกลับ (Return Air) รวมท้ังปริมาณลมจายเพื่อคํานวณภาระการทําความ
เย็นคาทางไฟฟาของพัดลมของเครื่องสงลมเย็น ความดันตกครอมแผงกรองอากาศเพ่ือตรวจสอบสภาพการใช
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งานดานลมจาย และความดันตกครอมและอัตราการไหลในทอน้ําเย็นเพื่อตรวจสอบสมดุลน้ํา นอกจากน้ียังตอง
รวบรวมขอมูลประกอบอื่นๆ ท่ีจําเปนเชนเดียวกับระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว เชน ชนิดของ   เทอร
โมสตัท สภาพของแผงกรองอากาศ และเวลาใชงาน 

เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ 
เครื่องวัดความเร็วลม และเครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้าในทอ 

 

ตารางที่ 3.4   การตรวจวัดเคร่ืองสงลมเย็น 
ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

เคร่ืองสง 
ลมเย็น 

 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลมจาย 
 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลมกลับ 
 ความเร็วลมและพื้นที่ชองจายลมเย็น 
 คาทางไฟฟาของพัดลม 
 ความดันตกครอมแผงกรองอากาศ 
 ความดันตกครอมทอน้ําเย็น 
 อัตราการไหลของน้ําเย็น 

 เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 
 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 
 เคร่ืองวัดความเร็วลม  
 เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําในทอ 
 เกจวัดความดัน 

 
 เคร่ืองทํานํ้าเยน็ 

เครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) ใชสําหรับผลิตนํ้าเย็น ท้ังเพ่ือใชในระบบปรับอากาศและใชในกระบวนการ
ผลิต   คาท่ีจําเปนตองตรวจวัดสําหรับเครื่องทํานํ้าเย็น ไดแก อัตราการไหลของนํ้าเย็นและอุณหภูมิน้ําเย็นดาน
เขาและดานออก เพื่อคํานวณภาระการทําความเย็น อัตราการไหลของนํ้าหลอเย็นและอุณหภูมิน้ําหลอเย็นดาน
เขาและดานออก เพื่อคํานวณอัตราการระบายความรอนท้ิง คาทางไฟฟาของคอมเพรสเซอรเพื่อใชประกอบกับ
ภาระการทําความเย็นในการประเมินสมรรถนะการทํางานของระบบ ซึ่งไมควรใชพลังงานเกิน 0.7 กิโลวัตตตอ
ตันความเย็นสําหรับระบบท่ีระบายความรอนดวยน้ําและ 1.2  กิโลวัตตตอตันความเย็นสําหรับระบบท่ีระบาย
ความรอนดวยอากาศ ตลอดจนการสํารวจเวลาใชงานของเครื่องทํานํ้าเย็น 

นอกจากน้ี ยังมีขอมูลประกอบอื่นๆ ท่ีควรตรวจวัดดวย เชน กําลังไฟฟาท่ีใชท่ีปมนํ้าเย็นและปมนํ้าหลอ
เย็น กําลังไฟฟาท่ีใชท่ีพัดลมระบายความรอนท้ังท่ีคอนเดนเซอรกรณีระบายความรอนดวยอากาศและท่ีหอผึ่งนํ้า
กรณีระบายความรอนดวยน้ํา 

เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา เครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้าในทอและ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
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ตารางที่ 3.5   การตรวจวัดเคร่ืองทํานํ้าเย็น 
ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

เคร่ืองทําน้ําเย็น • คาทางไฟฟาของคอมเพรสเซอร 

• อัตราการไหลของน้ําเย็น  

• อุณหภูมิน้ําเย็นดานเขาและดานออก 

• อัตราการไหลของน้ําหลอเย็น 

• อุณหภูมิน้ําหลอเย็นดานเขาและดานออก 

• คาทางไฟฟาของเคร่ืองน้ําเย็นและเคร่ืองน้ํา
หลอเย็น 

• คาทางไฟฟาของพัดลมระบายความรอน  

• เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 

• เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส  

• เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําในทอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.39   เคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําในทอ (Ultrasonic Flow Meter) 
 

 ระบบแสงสวาง 
คาท่ีจําเปนตองสํารวจและตรวจวัดสําหรับระบบแสงสวาง ไดแก ชนิดและจํานวนของหลอดไฟและ

โคมไฟในแตละพ้ืนท่ีตลอดจนคาทางไฟฟาเพ่ือคํานวณดัชนีการใชแสงสวางซ่ึงไมควรเกิน 16 วัตตตอ ตาราง
เมตรสําหรับพื้นท่ีสํานักงานท่ัวไปและ 23 วัตตตอตารางเมตรสําหรับพ้ืนท่ีทํางานท่ีตองการ ความสวางมากข้ึน 
เชน พื้นท่ีตรวจสอบชิ้นงาน คาความสองสวาง  (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนและตําแหนง
ของหลอดไฟและโคมไฟเม่ือเทียบกับลักษณะการใชงานของแตละพ้ืนท่ี ซึ่งจําเปนตองวัดคาความสองสวางใน
ระดับความสูงเดียวกับพื้นท่ีใชงานจริง เชน บนโตะทํางาน หรือบน พื้นทางเดินภายในโรงงาน นอกจากน้ียังตอง
สํารวจเวลาใชงานระบบแสงสวางในแตละพื้นท่ีอีกดวย 

เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา และเครื่องวัดคาความสองสวาง (Lux meter) 
ตารางที่ 3.6   การตรวจวัดระบบแสงสวาง 

ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
ระบบแสงสวาง  คาทางไฟฟาของระบบแสงสวาง 

 คาความสองสวาง 
 ขนาดพื้นที่ของแตละสวน  

 เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 
 เคร่ืองวัดคาความสองสวาง (Lux Meter) 
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รูปที่ 3. 40   เคร่ืองมือวัดคาความสองสวาง (Lux Meter) 
 

  ระบบอัดอากาศ 
คาท่ีจําเปนตองตรวจวัดสําหรับระบบอัดอากาศ ไดแก คาทางไฟฟา   ความดันของอากาศอัด อัตราการ

ไหลของอากาศเขา รวมท้ังอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศเขา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องอัดอากาศท้ังท่ีเปนอัตราการผลิตอากาศอัดท่ีทําได (Free air delivery) และเปนพลังงานไฟฟาท่ีใชตอ
อากาศอัดท่ีผลิตไดซึ่งไมควรเกิน 0.111 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอลูกบาศกเมตร นอกจากน้ี ตองมีการสํารวจจุดรั่วไหล
ของระบบสงจายอากาศอัดภายในโรงงาน และสํารวจเวลาการใชงานเครื่องอัดอากาศ 

สําหรับโรงงานท่ีมีชวงเวลาท่ีสามารถหยุดระบบอัดอากาศได จะทําใหการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องอัดอากาศและการตรวจวัดปริมาณอากาศรั่วไหลในระบบทําไดอยางแมนยําข้ึน โดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศสามารถทําไดโดยการจับเวลาท่ีใชในการอัดอากาศเขาถังเก็บอากาศจากถัง
เปลาจนกระท่ังมีความดันเทากับคาท่ีกําหนดรวมกับการตรวจวัดคาทางไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ สวนการ
ตรวจวัดปริมาณอากาศรั่วไหลในระบบสามารถทําไดโดยการจับเวลาท่ีเครื่องเดินและหยุดระหวางความดันสอง
ระดับท่ีต้ังไวรวมกับการตรวจวัดคาทางไฟฟา 

เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืน และนาฬิกาจับเวลา 

ตารางที่ 3.7   การตรวจวัดระบบอัดอากาศ 
ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

ระบบอัดอากาศ  คาทางไฟฟาของเคร่ืองอัดอากาศ 
 ความเร็วลมและพื้นที่ของชองอากาศเขา 
 อุณหภูมิและความชื้นของอากาศเขา  
 ชวงเวลาการตัดตอของเคร่ืองอัดอากาศ  

 เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 
 เคร่ืองวัดความเร็วลม  
 เ ค ร่ื อ ง วั ด อุณหภู มิ และคว ามชื้ น
สัมพัทธ 

 นาฬิกาจับเวลา 
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 ปมน้ํา 
คาท่ีจําเปนตองตรวจวัด ไดแก คาทางไฟฟา ความดันดานสงและดานดูดของปมนํ้าเพ่ือใชตรวจสอบ

สมรรถนะการทํางานของปม ความเร็วรอบมอเตอรเพื่อประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร ตลอดจนการประเมิน
ความเปนไปไดในการติดต้ังเครื่องปรับลดความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานซ่ึงตองใชคาท่ีตองตรวจวัดท้ังหมด
มาประกอบกัน นอกจากน้ี ยังตองสํารวจเวลาการทํางานของปมนํ้าอีกดวย 

เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา เครื่องวัดความเร็วรอบ และ  เกจวัดความดัน 
 

ตารางที่ 3. 8   การตรวจวัดปมน้ํา 
ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 

ปมน้ํา • คาทางไฟฟาของปม 

• ความเร็วรอบมอเตอร 
• ความดันดานสงและดานดูดของปม  

• เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 

• เคร่ืองวัดความเร็วรอบ 

• เกจวัดความดัน   

 
 มอเตอรและอุปกรณทางไฟฟาอื่นๆ 
คาท่ีจําเปนตองตรวจวัด ไดแก คาทางไฟฟาตางๆ และชวงเวลาการทํางาน ตลอดจนความเร็วลมรอบใน

กรณีของมอเตอรท่ีตองการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอรดวย 
เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา และเครื่องวัดความเร็วรอบ 

 
ตารางที่ 3.9   การตรวจวัดมอเตอรและอุปกรณทางไฟฟา 

ระบบ คาท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
มอเตอรและอุปกรณทางไฟฟา • คาทางไฟฟา 

• ความเร็วรอบ  
       กรณีเปนมอเตอร   

• เคร่ืองวัดคาทางไฟฟา 
• เคร่ืองวัดความเร็วรอบ    

 
3.5  ตัวอยางการหาประสิทธิภาพจากการตรวจวัด 

 มอเตอรไฟฟา 
การตรวจวัดประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟา สามารถตรวจวัดไดหลายวิธี แตวิธีท่ีสามารถนํามาใชเพื่อ

หาประสิทธิภาพขณะเริ่มตน ก็คือการวัดกําลังไฟฟาของมอเตอรขณะไมมีภาระจะทําใหทราบการสูญเสียขณะ
ไมมีภาระ (core loss or no-load loss) และวัดกําลังไฟฟาท่ีปอนเขามอเตอรขณะมีภาระจะทําใหทราบกําลังไฟฟา
ท่ีใชงาน (input power: Pin) ซึ่งจะรวมการสูญเสียท้ังหมดเชน การสูญเสียท่ีขดลวด (stator copper loss) ประมาณ 
33% การสูญเสียท่ีแกนเหล็ก (core loss or rotor copper loss) ประมาณ 15% ดังน้ันประสิทธิภาพท่ีไดคือ  

 

 ประสิทธิภาพ,%    =        100x
)อินพุต(วัตต

)เอาตพุต(แรงมาx746
 

                                        100)
)

x
inท่ีปอน(Pกําลังไฟฟา
outขาออก(Pกําลังไฟฟา

=  
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คาประสิทธิภาพอาจเขียนอยูในรูปท่ีแสดงคากําลังสูญเสียของมอเตอรดวยก็ได ดังน้ี 
  

    ประสิทธิภาพ,%     
  

100x
าที่ปอนเขกําลังไฟฟา

 ียกําลังสูญเส-าที่ปอนเขกําลังไฟฟา
=   

  
 กําลังไฟฟาขาออก (Pout) เปนกําลังท่ีสามารถทดสอบจากความสามารถในการขับภาระของมอเตอรซึ่ง
ปกติเปนกําลังทางกลแลวแปลงคามาเปนทางไฟฟา เพื่อใหงายตอการคํานวณ 
  

กําลังไฟฟาขาออก  =  กําลังไฟฟาท่ีปอน – กําลังไฟฟาสูญเสียท่ีโรเตอรและสเตเตอร 
  
ตัวอยางที่  3.1 พิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน  1 %  เชนจาก  94 %  เปน  95 %  ของมอเตอรขนาด  500  
แรงมา ทํางานท่ี  80 %  ของพิกัดกําลังจะทําใหมอเตอรกินกําลังไฟฟาลดลงเทาใด  
วิธีทํา  
 กําลังไฟฟา ท่ีมอเตอรประสิทธิภาพ  94 %  ตองการ  

                 =   
94.0

8.0
x500x746.0  

                 =   45.317  kW  
      กําลังไฟฟา ท่ีมอเตอรประสิทธิภาพ   95 %  ตองการ  

                 =   
95.0

8.0
x500x746.0   

                 =   11.314  kW  
โดยกําหนดให  746 W เทากับ 1 แรงมา               
  ดังน้ันมอเตอรไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ  95% จะกินกําลังไฟฟานอยกวามอเตอรไฟฟาท่ีมี ประสิทธิภาพ 
94% เปนจํานวนเทากับ 
    =  11.31445.317 −  = 34.3  kW  
       ถามอเตอรทํางานในลักษณะท่ีตอเน่ืองทุกวัน  วันละ 24 ช่ัวโมง ตลอดปประมาณ  365 x 24 =  8760 
ช่ัวโมง แตถามอเตอรทํางานในลักษณะท่ีตอเนื่องเปนชวงๆ ซึ่งช่ัวโมงการทํางานจะลดลง เชน ประมาณ 6000 
ช่ัวโมงใน 1 ป และคิดคาไฟฟาท่ี 2.75 บาท ตอ kWh ก็จะสามารถประหยัดคาไฟฟาไดจากคาประสิทธิภาพท่ี
เพิ่มข้ึน 1 % ไดเทากับ  
                =  3.34  x  6,000  x  2.75        =   55,110    บาทตอป 
 ซึ่งในการใชงานจริง ๆ นั้น นอกจากคากําลังไฟฟาท่ีผูประกอบการตองชําระแลว  ผูประกอบการยังตอง
ชําระคากําลังไฟฟา (Demand)  ใหกับทางการไฟฟาดวย ดังน้ันคาไฟฟาท่ีประหยัดได จะมีคามากกวาตัวเลขท่ี
คํานวณได 
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ตัวอยางที่ 3.2 การตรวจวัดหาเพ่ือวิเคราะหหาสมรรถนะและประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 เฟส

พิจารณามอเตอรขับปมนํ้าขนาด  220 โวลท 1500 วัตต 1 เฟส วัดคาความตานทานของขดลวดได 2.8 Ω และทํา
การวัดกําลังไฟฟาไดขอมูลดังน้ี      
  ขณะไมมีภาระ กระแส 0.8 A แรงดัน 221 V คา PF เทากับ 0.76  
 ขณะใชงาน กระแส 4.58 A แรงดัน 221 V คา PF เทากับ 0.8  
ดังน้ันสามารถคํานวณหาสมรรถนะการทํางานของมอเตอรไดคือ 
  กําลังไฟฟาท่ีวัดไดขณะใชงาน   4.58 x 221 x 0.8 =  809.7 วัตต 

 สมรรถนะการทํางาน                100
1500

7.809 x   =  53.98 % 

ท่ีสมรรถนะการทํางาน 53.98 % มอเตอรมีประสิทธิภาพดังน้ี 

    100x
P

loadPPP
h

in

copperloadnoin −−−
=   

    ==  100
8.058.4211

8.258.476.08.02118.05.4211 2
x

xx
xxxxx −−   

    ==    7766..1155  %%  
  
ตัวอยางที่ 3.33  การตรวจวัดหาเพ่ือวิเคราะหหาสมรรถนะและประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟา 3 เฟส 

ขนาด 5 HP 380 โวลท 3 เฟส วัดคาความตานทานของขดลวดสเตเตอรได 1.21 Ω และทําการวัดกําลังไฟฟาได
ขอมูลดังน้ี   
 กําลังไฟฟาขณะไมมีภาระ  290 W กระแสไฟฟา 0.68 A, 380 V, PF 0.65  
 กําลังไฟฟาขณะใชงาน 3692 W กระแสไฟฟา 6.6 A, 380 V,  PF 0.85  
ดังน้ันสมรรถนะการทํางานของมอเตอรคือ 

 สมรรถนะการทํางาน      100
3730
3692 x         ==    98.99 %  

โดยมีประสิทธิภาพ 
 

  100x
P

loadPPP
h

in

copperloadnoin −−−
=   

          ==  100
3692

21.16.632903692 2
xxx−−  

     =  87.86 %  
หมายเหตุ  กําลังไฟฟาสูญเสียสามารถคํานวณไดจากคากระแส แรงดันและ PF 
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 ระบบเคร่ืองทําความเย็น  
ประสิทธิภาพเครื่องทําความเย็นวัดจากคาสัมประสิทธิสมรรถนะของเครื่องทําความเย็น (Coefficient of 

Performance ; COP ) ซี่งหาไดจาก 
 

 
 
  
 

 
โดย h คือ เอนทาลปของสารทําความเย็นท่ีใชในเครื่องทําความเย็น  หาไดจากแผนภูมิความดัน
เอลทาลป (P-H diagram) 
 h1  คือ เอนทาลปของสารทําความเย็นกอนเขาคอมเพรสเซอร 
 h2  คือ เอนทาลปของสารทําความเย็นท่ีออกจากคอมเพรสเซอร 
 h4  คือ เอนทาลปของสารทําความเย็นกอนเขาอีแวปโพเรเตอร 

คา COP ท่ีสูงแสดงวาเครื่องทําความเย็นมีประสิทธิภาพทํางานดี 
ดัชนีการใชพลงังาน 

นอกจาก COP แลวมักนิยมใชคาดัชนีการใชพลังงานของเครื่องทําความเยน็ ซึ่งเรียกวาคาสมรรถรรนะ
ของเครื่องทําความเย็น (Chiller Performance ; Chp) 
 
 
 
 
 
 
  COP        =         3.517 / Chp     หรือ        Chp        =         3.517 / COP  

 
โดย Pcomp  คือ กําลังไฟฟาท่ีปอนเขาคอมเพรสเซอร (กิโลวัตต) 

F คือ อัตราการไหลของนําเย็น (ลิตร / นาที) 

Ti  คือ อุณหภูมิน้ําเย็น  ดานกลับเขาเครื่องทําความเยน็  ( °C) 

To  คือ อุณหภูมิน้ําเย็น  ดานจายออกจากเครื่องทําความเย็น  (  °C) 
 
 
 
 

COP           =   
h1   -  h4 

h2   -  h1 

Chp      = 
กําลังไฟฟาที่ปอนเขาคอมเพรสเซอร (กิโลวัตต) 

ความสามารถในการทําความเย็น (ตันความเย็น) 

Chp      = 
Pcomp    x    50.4 

F   x    (Ti - To) 

COP           =   
ความรอนถายเทที่อีแวปโพเรเตอร 

กําลังไฟฟาที่ปอนเขาคอมเพรสเซอร 
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รูปที่ 3.41  ตําแหนงการวัดของระบบทําความเย็น 
 

ในการตรวจวัดทางปฏิบัติ  เครื่องทําความเย็นบางระบบอาจไมมีการวัดความดันหรืออุณหภูมิของสาร
ทําความเย็น ท่ีจะสามารถนํามาคํานวณประสิทธิภาพหรือดัชนีการใชพลังงานของ เครื่องทําความเย็นไดโดยตรง  
ดังน้ันจึงตองทําการตรวจวัดท่ีระบบทอน้ําเย็นท่ีเขา – ออกจากเครื่อง ทําความเย็น และวัดกําลังไฟฟาท่ีปอนเขา
คอมเพรสเซอร 

 

ตัวอยางที่ 3.3 การคํานวณประสิทธิภาพและดัชนีการใชพลังงานระบบทําความเย็น  โดยเครื่องทําความเย็นเปน
แบบหอยโขงขนาด 500 ตัน โหลดทางไฟฟาท่ีวัดได  244.87 กิโลวัตต 380 โวลล    400 แอมป คาเพาเวอรแฟก

เตอร 0.93  อุณหภูมิและความดันของสารทําความเย็นท่ีอีแวปโพเรเตอร   38 °F , 66   PSI  และท่ีคอมเพรสเซอร   

105 °F , 210   PSI 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  3.42 กราฟแสดงของสารทําควมเย็น 

จาก   
12
41

hh
hhCOP

−
−

=  
 
จากตาราง R-22  ไดคา   h1   =   100.79  Btu/lb  , h2   =   122  Btu/lb  ,  h3   =   h4   =   40.85  Btu/lb   
 
ดังน้ัน               
 
จาก  Chp        =         3.517 / COP 
ดังน้ัน  Chp =        3.517 / 2.83         =   1.24    kW / tonR 

1 

2 3 

4 

COP           =   
100.79  - 40.85  

122  -  100.79    
=        2.83 

นํ้าเย็นดานจายเขา 
ระบบปรับอากาศ 

นํ้าเย็นดานกลับจาก 
ระบบปรับอากาศ 
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  ประสิทธิภาพดานพลังงาน (Energy Efficiency Ratio: EER)  
คา EER คืออัตราสวนระหวางความสามารถใหความเย็นของเครื่องปรับอากาศ  (BTU/hr) ตอ

กําลังไฟฟา (Watt) ท่ีเครื่องปรับอากาศใชมีหนวยเปน Btu/hr/W  ดังน้ันถาจะซื้อเครื่องปรับอากาศใหมควรเลือก
เครื่องท่ีมีคา EER สูง จะทําใหไดรับความเย็นเทากัน แตเสียเงินคาไฟฟานอยกวาหรือในทางกลับกัน   หากจาย
คาไฟฟาเทากันก็จะไดรับความเย็นมากกวาจากเครื่องท่ีมีคา EER สูงน้ันเอง 

การหาคา EER สามารถคํานวณไดดังน้ี 

(Watt)  ที่ใชกําลังไฟฟา
(Btu/hr)    ื่องเย็นของเครปริมาณความ    งปรับอากาศพของเครื่อประสิทธิภา =  

 
ตัวอยาง  3.4    เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูตอช่ัวโมง  ใชกําลังไฟฟา 1,200 วัตต 
 

= =12, 000   Btu/hrประสิทธิภาพ            10  Btu/hr/W
1, 200 W  

 
หรือหมายถึงการใชกําลังไฟฟา 1 วัตต ไดความเย็น 10 บีทียู/ชม. 
ดังน้ัน คา EER ยิ่งสูงแสดงวาใชกําลังไฟฟา 1 วัตต แตใหความเย็นมากข้ึนไปอีก  
ตารางท่ี 2.10 แสดงถึงประสิทธิภาพดานพลังงานของเครื่องปรับอากาศท่ีนิยมใชในบานอยูอาศัย  

ตารางที่ 2.10   ระดับของคา EER ของเครื่องปรับอากาศชนิดตาง ๆ 

ระดับคา EER 

หนวย : บีทียู/ชม./วัตต 

เครื่องปรับอากาศ 

ชนิดติดหนาตาง ชนิดแยกสวนแบบติดฝาผนัง ชนิดแยกสวนแบบตั้งพ้ืน 

ขนาดตั้งแต  

9,000 – 24,000 บีทียู/ชม. 

ขนาดตั้งแต  

8,000 – 24,000 บีทียู/ชม. 

ขนาดตั้งแต  

12,000 – 36,000 บีทียู/ชม. 

มีประสิทธิภาพสูง 

มีประสิทธิภาพปานกลาง 

มีประสิทธิภาพตํ่า 

9 - 10 

8 - 9 

7.5 - 8 

10 – 13 

8 - 10 

7.5  -8 

9 - 11 

8 - 9 

6 – 8 

 
ในชวงป พ.ศ. 2539-2548 (คศ. 1996 – 2005) สํานักการจัดการดานการใชไฟฟาของ การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจาํแนกระดับประสิทธิภาพดานพลังงาน ออกเปน 5 ระดับ คือ 
  ระดับท่ี 5 เปนระดับประสิทธิภาพดีมาก EER ต้ังแต 10.6 ข้ึนไป 
  ระดับท่ี 4 เปนระดับประสิทธิภาพดี EER ต้ังแต 9.6 ข้ึนไป แตไมถึง 10.6 
  ระดับท่ี 3 เปนระดับประสิทธิภาพปานกลาง EER ต้ังแต 8.6 ข้ึนไป แตไมถึง 9.6 
  ระดับท่ี 2 เปนระดับประสิทธิภาพพอใช EER ต้ังแต 7.6 ข้ึนไป แตไมถึง 8.6 
  ระดับท่ี 1 เปนระดับประสิทธิภาพตํ่า EER ตํ่ากวา 7.6  



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-45 

 จะเห็นไดวา ระดับท่ี 5 เปนระดับท่ีมีประสิทธิภาพดานพลังงานดีท่ีสุด ดังน้ันจึงมีการทําฉลากแสดง
ระดับประสิทธิภาพดังกลาวติดบนเครื่องใชไฟฟาท่ีวางจําหนายท่ัวไป เพื่อเปนขอมูลใหผูใชทราบ 

รูปที่ 2.43  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบเดิม 
 
ในชวงป พ.ศ. 2549 (คศ. 2006) ไดมีการดําเนินนโยบายประหยัดและอนุรักษพลังงาน โดยโครงการ

ฉลากอุปกรณประหยัดพลังงาน ไดปรับปรุงรูปลักษณของฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 เดิมมาเปนฉลากรูปแบบ
ใหม ใหมีตราสัญลักษณของกระทรวงพลังงานเปนพื้นหลัง และแสดงขอมูลภายในฉลากแบงเปน 3 สวน คือ 
ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณไฟฟา (Energy Efficiency Ratio: EER) ขอมูลท่ีแสดงถึง
ปริมาณการใชไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาน้ัน ๆ ในแตละป และขอมูลท่ีแสดงถึงจํานวนคาใชไฟฟาในแตละป 
เพื่อใหประชาชนสามารถนําขอมูลจากฉลากประหยัดพลังงานน้ี ประกอบการเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไดจําแนกระดับประสิทธิภาพดานพลังงาน ออกเปน 5 ระดับ คือ 
  ระดับท่ี 5      เปนระดับประสิทธิภาพดีมาก EER ต้ังแต 11.6 ข้ึนไป 
  ระดับท่ี 4      เปนระดับประสิทธิภาพดี EER ต้ังแต 10.6 ข้ึนไป แตไมถึง 11.6 
  ระดับท่ี 3      เปนระดับประสิทธิภาพปานกลาง EER ต้ังแต 9.6 ข้ึนไป แตไมถึง 10.6 
  ระดับท่ี 2      เปนระดับประสิทธิภาพพอใช EER ต้ังแต 8.6 ข้ึนไป แตไมถึง 9.6 
  ระดับท่ี 1      เปนระดับประสิทธิภาพตํ่า EER ตํ่ากวา 8.6  

 

 
 

รูปที่ 2.44  ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบใหม 
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ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน                      
ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนจะวัดจากคา EER หรือ Energy Efficiency Ratio) 

 
 
 
 
 
  
โดย    Pcomp   คือ กําลังไฟฟาท่ีปอนเขาคอมเพรสเซอร (กิโลวัตต) 

Ao  คือ พื้นท่ีของดานจายลมของ Fan Coil Unit (ตารางฟุต) 
Vo  คือ ความเร็วของลมเย็นดานจาย (ฟุต / นาที) 
ho  คือ เอนทาลปของลมเย็นดานจายออก  

(หาไดจาก Psychrometric Chart โดยวัดอุณหภูมิ T0 และเปอรเซ็น ความช้ืนสัมพัทธ  % Rho) 
h1  คือ เอนทาลปของลมเย็นท่ีกลับสู Fan Coil Unit  

(หาไดจาก Psychrometric Chart โดยวัดอุณหภูมิ T1 และเปอรเซ็นความช้ืนสัมพัทธ  % Rh1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.45 แสดงตําแหนงการวัดของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 
 

 การตรวจวัดจะวัดท่ีลมเย็นดานจาย และ ดานกลับของเครื่องท่ี Fan Coil Unit และกําลังไฟฟาท่ีปอนเขา
คอมเพรสเซอรท่ี Condensing Unit 
 

ตัวอยางที่ 3. 5    การคํานวณหาประสิทธิภาพและดัชนีการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศแยกสวน โดย
เครื่องปรับอากาศมีขนาด 38,000 Btu / hr  กําลังไฟฟาท่ีใช 3.68 กิโลวัตต  พื้นท่ีดานลมจายของ  Fan Coil Unit 
1.59  ตารางฟุต  ความเร็วของลมดานจาย  656.33  ฟุตตอนาที 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ ดานลมจาย  54.68 °F , 88.4 %  และ Enthalpy (ho)  =  21.8 Btu/lb 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ ดานลมกลับ  75.2 °F , 51.0 %  และ Enthalpy (h1)  =  28.52 Btu/lb 

 
จาก    

EER           =   
อัตราการทําความเย็น ( บีทียู / ช่ัวโมง ) 

กําลังไฟฟาที่ปอนเขาคอมเพรสเซอร (กิโลวัตต) 

EER           =   
4.5  x  Ao  x  Vo  x  (h1 – h 0) 

             Pcomp 

EER           =   
4.5  x  Ao  x  Vo  x  (h1 – h 0) 

             Pcomp 
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                =         8.58  Btu / hr – W 
จาก                         EER     =         3.412  x COP     
จะได       Chp       =         3.517 / COP          = 
 
ดังน้ัน                    Chp        =                                  =      1.39     Btu / TonR 
 

 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
 การตรวจวัดเพ่ือหาประสิทธิภาพระบบไฟฟาแสงสวาง จะหาโดยใชกําลังไฟฟาติดต้ังท้ังหมด (รวม
หลอดไฟและอุปกรณประกอบ เชน บัลลาสต ) ตอพื้นท่ีใชงาน โดยมีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร 

 

ตัวอยางที่ 3.6  การคํานวณหาประสิทธิภาพของระบบไฟฟาแสงสวาง โดยอาคารแหงหน่ึงมีการใชระบบแสง
สวางดังน้ี 

ลําดับ ชนิดของหลอด 
ขนาด 
(วัตต) 

จํานวน
(หลอด) 

รวม(วัตต) ballast loss
(วัตต) 

โหลดรวม(วัตต) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

อินเคนเดสเซนต 
อินเคนเดสเซนต 

จําปา 
คอมแพคฟลูออเรสเซนต 

ฮาโลเจน 
ฮาโลเจน 
ฮาโลเจน 
ฮาโลเจน 
ฮาโลเจน 
ฮาโลเจน 

ฟลูออเรสเซนต 
ฟลูออเรสเซนต 

60 
100 
40 
7 

20 
50 

100 
150 
200 
300 
18 
36 

461 
167 
298 
951 
255 
789 
25 
5 

33 
1 

265 
1,991 

27,600 
16,700 
11,920 
6,657 
5,100 

39,450 
2,500 
750 

6,600 
300 

4,770 
71,676 

- 
- 
- 

5420.7 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,650 
19,910 

27,600 
16,700 
11,920 

12077.70 
5,100 

39,450 
2,500 
750 

6,600 
300 

7,420 
91,586 

 รวม  5,241 194,083 27,980.7 222,063.7 
 

พื้นท่ีการใชงานท้ังหมด  27,106.28  ตารางเมตร 

 
จาก          
 

ประสิทธิภาพระบบไฟฟาแสงสวาง     =         
28.106,27

7.063,222  

                                                                            =       8.19   W/m 2 

ประสิทธิภาพระบบไฟฟาแสงสวาง          =    
กําลังไฟฟาติดต้ังทั้งหมด 

พ้ืนที่ใชงาน 

8.58   
 3.517   x    3.412    

EER  
3.517   x    3.412    

EER           =   
4.5  x  1.59  x  656.33  x  (28.52 – 21.8) 

                3.68  x  1000 
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ปมน้ํา 
ประสิทธิภาพรวมของปมนํ้าหาไดจาก 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.46  ตําแหนงการตรวจวัดของปม 
 
      
 
 
  
 
 
โดยท่ี Fo  คือ อัตราการไหลของน้ํา (gal/min) 

Po – Pi  คือ เฮดของปมนํ้า (ฟุตนํ้า) 
kW  คือ กําลังไฟฟาท่ีปอนเขามอเตอร (กิโลวัตต) 

 
ตัวอยางที่ 3.7   การคํานวณหาประสิทธิภาพรวมของปมนํ้าและมอเตอร   โดยคากําลังไฟฟาท่ีปอนใหกับมอเตอร
ปมนํ้ามีคา 250 กิโลวัตต  อัตราการไหลของนํ้า (Fo)  100  gal/min    เฮดของปมนํ้า (Po – Pi)  8  ฟุตนํ้า 

 
จาก   
 
 
 
 

 

ประสิทธิภาพ                    =    
0.746  x  Fo   x  (Po -  Pi)  x  100 % 

3,960  x   kW 

ประสิทธิภาพ                    =    
  งานที่ไดจากปมนํ้า  x  100 % 

กําลังไฟฟาที่ปอนเขามอเตอร 

ประสิทธิภาพ                    =    
0.746  x  Fo   x  (Po -  Pi)  x  100 % 

3,960  x   kW 

ประสิทธิภาพ                    =    
0.746  x 100 x  8  x  100 %                =              60.28  % 

3,960  x   250 
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 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศ 
  
 
 
 
 
 
 
 

             รูปที่ 3.47 เคร่ืองอัดอากาศ 
ถามีเครื่องอัดอากาศไดความดัน 1 bar หรือ 700 kPa  และ F.A.D  1000 ลิตร/นาที  โดยปกติเครื่องอัด

อากาศ ใชเวลา 8 นาที อัดได  7 bar  หรือ 700  kPa 
 
ดังน้ัน     Actual    
 

เมื่อใชงานจริงใชเวลาอัด  10  นาที จึงจะได  7 bar  หรือ 700  kPa 
 
ดังน้ัน     อัดไดจริง    
 
ถาประสิทธิภาพเดิมของเครื่องอัดอากาศ     125  ลิตร / นาที   เมื่อใชงานอัดได จริง 100  ลติร / นาที 
 
ดังน้ัน     เครื่องอัดอากาศมีประสิทธิภาพ      
 
3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลขอมูล   (Gathering and analyzing data) 

ในข้ันตนจะตองมีการตรวจสอบประเภทของขอมูลท่ีสามารถ หาได ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากโรงงาน
หรืออาคารหน่ึงๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงขอจํากัดของปริมาณขอมูลพลังงานท่ีมีอยูในหลายกรณี อาจ
ทราบไดในข้ันตนวา  ไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะใหภาพรวมของสมรรถนะการใชพลังงานของโรงงานได
โดยท่ัวไปอาจหาขอมูลไดจากมิเตอรตามจุดตางๆ ของโรงงานหรือจากใบเสร็จรับเงินคาพลังงานตางๆ 

 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงานจะสามารถรวบรวมไดจาก : 
   ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา เช้ือเพลิง น้ํา การจํากัดของเสีย 
   บันทึกขอมูลการผลิต 
   บันทึกขอมูลการทํางาน 
   มิเตอรและมิเตอรยอยท่ีมีอยู 

โดยท่ัวไปใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาและเช้ือเพลิง จะมีขอมูลปริมาณการใชพลังงาน อยางหยาบๆ ของ
กิจการหน่ึงๆ  

1000 
8 

= 125  ลิตร / นาที 

1000 
  10 

= 100  ลิตร / นาที 

100 
125 

x 100     =     80   % 
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ขอดี ของใบเสร็จรับเงินเหลาน้ี คือขอมูลจะถูกเก็บรวบรวมอยางสมํ่าเสมอและจะสะทอนใหเห็นถึง
ปริมาณการใชพลังงานโดยรวมของโรงงานหรืออาคารไดโดยตรง 

ขอเสีย  ของใบเสร็จรับเงินคาเช้ือเพลิงตางๆ คือ จะแสดงการใชเช้ือเพลิงท้ังหมดของโรงงานหรือ
อาคาร แตจะไมแสดงการทํางานของกระบวนการท่ีใชพลังงานหลัก  นอกจากนี้ ยังแสดงการใชพลังงานในแต
ละชวงเวลา โดยไมคํานึงถึงปริมาณท่ีผลิตได ซึ่งทําใหไมสามารถคํานวณหาดัชนีการใชพลังงาน หรือหา
ตําแหนงการใชพลังงาน หรือวิธีการท่ีใชพลังงานได 

ใบเสร็จรับเงินของเช้ือเพลิงท่ีจัดเก็บได ไดแก น้ํามันเตา ถานหิน จะไมแสดงถึงปริมาณการใชเช้ือเพลิง
จริง เนื่องจากมีปริมาณเช้ือเพลิงท่ีเหลือจากการใช ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองใชประกอบกับขอมูลปริมาณ
เช้ือเพลิงท่ีจัดเก็บ เพ่ือหาปริมาณการใชจริงในแตละชวงเวลา 

ขอมูลการผลิตและการทํางานของโรงงานหรืออาคารในแตละชวงเวลาท่ีถูกตองจะเปนส่ิงสําคัญมาก 
ในการท่ีจะประเมินสมรรถนะการใชพลังงานจากการวัดพลังงานตางๆ  โดยขอมูลการผลิตน้ีจะตองถูกเก็บ
รวบรวมจากชวงเวลาเดียวกันกับขอมูลปริมาณการใชพลังงาน 
 

ตัวอยางที่ 3.8 โรงงานกระดาษผลิตกระดาษได 21,440 ตัน จากสายการผลิตหน่ึงระหวางเดือนเมษายนและ
กรกฎาคม 2539 ปริมาณการใชไฟฟาระหวางเดือนเมษายนและมิถุนายน 2540 เทากับ  3,681,000   กิโลวัตต-
ช่ัวโมง  ทานสามารถคํานวณดัชนีการใชพลังงานเปนกิโลวัตต-ช่ัวโมงตอตันของกระดาษท่ีผลิต   จากโรงงานน้ี
ไดหรือไม 

อาจหาคําตอบไมไดงายนัก เพราะชวงเวลาเปนคนละชวงกันและจะตองต้ังสมมติฐานท่ีอาจไมสามารถ
หาเหตุผลสนับสนุนได 

แตถาทราบปริมาณการใชไฟฟาระหวางเดือนเมษายนและกรกฎาคม 2539 วามีคาเทากับ 4,241,000  
กิโลวัตต-ช่ัวโมง  ก็สามารถคํานวณดัชนีการใชพลังงานของโรงงานกระดาษแหงน้ีได เทากับ 197.8 กิโลวัตต-
ช่ัวโมงตอตันของกระดาษท่ีผลิตได 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงงานจําเปนท่ีจะตองเก็บรวบรวมขอมูลการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
ดังน้ัน ขอมูลของท้ังผลิตภัณฑข้ันสุดทายและของเสียท่ีไดจะเปนส่ิงจําเปนในการประเมินสมรรถนะการใช
พลังงาน 

ตัวอยางเชน ในโรงงานกระดาษ  เราจะสามารถใชปริมาณพลังงานท่ีใชเทียบกับตัน ของผลิตภัณฑ
กระดาษท่ีผลิตได หรือตันของเยื่อกระดาษท่ีใช  โดยท่ีของเสียจากโรงงานและประสิทธิภาพของ โรงงานจะมี
ผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพพลังงาน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานจะตองเปนผูกําหนดหนวยการผลิตท่ีจะใชในการหาดัชนีการใชพลังงาน  ซึ่ง
โดยท่ัวไปมักจะใชจํานวนตันของผลิตภัณฑข้ันสุดทาย  ในกรณีท่ีของเสียไมใชปญหาหรือมีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการการใชพลังงาน 

ในกรณีของอาคารจําเปนท่ีจะตองเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแสดง  ถึงการใชงานของอาคารเพ่ือนํามา
ประเมินสมรรถนะการใช พลังงานของอาคารไดอยางถูกตอง 
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ตัวอยางที่ 3.9  ในการประเมินการใชพลังงานของโรงพยาบาลจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนเตียง
คนไข  จํานวนคนไขใน จํานวนคนไขนอกในแตละเดือน  เพื่อนํามาหาดัชนีการใชพลังงานในหนวยของ
กิโลวัตต-ช่ัวโมง/เตียง-วัน 

สวนในการประเมินการใชพลังงานของระบบปรับอากาศของอาคาร จะตองทราบถึงพ้ืนท่ีปรับอากาศ
เพื่อนํามาคํานวณดัชนีการใชพลังงานในหนวยของกิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตารางเมตร/เดือน  ซึ่งสะทอนถึงการใช
พลังงานของระบบปรับอากาศไดอยางถูกตอง 

ในบางโรงงานจะมีมิเตอร ซึ่งสามารถใชในการตรวจติดตามการใชพลังงานได อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไป
มิเตอรเหลาน้ีจะไมไดถูกติดต้ังเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจวัดการใชพลังงาน  แตจะใชเพื่อชวยในการ
ทํางาน หรือโดยบริษัทผูจําหนายพลังงาน   ดังน้ัน จึงตองคิดไวเสมอวามิเตอร  เหลาน้ีอาจไมอยูในตําแหนงท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการตรวจวัดการใชพลังงาน   

การกําหนดตําแหนงของมิเตอรในโรงงานจะอยูนอกขอบเขต ของเน้ือหาวิชาน้ี  อยางไรก็ตาม  สําหรับ
การเริ่มตนการติดต้ังท่ีเหมาะสมของมิเตอรเช้ือเพลิงหรือไฟฟา ควรจะอยูในตําแหนงกอนกระบวนการท่ีมีการใช
พลังงานหลัก และควรจะมียานการวัดและความละเอียดท่ีจะบันทึกตัวเลขปริมาณการใชไดอยางแมนยําใน
สภาวะการใชงานตางๆ 
 สําหรับมิเตอรตางๆ ในโรงงานหรืออาคารเปนสิ่งสําคัญท่ีตองทราบ : 

 ตําแหนงของมิเตอรท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับสวนการใชพลังงานตางๆ 
 ยานการวัดและความแมนยําของมิเตอรท้ังหมด 
 อายุและสภาพของมิเตอรท้ังหมด 
 ความถี่ในการสอบเทียบมิเตอร 
 ความถี่ท่ีมิเตอรควรไดรับการสอบเทียบ 
 เหตุผลในการติดต้ังมิเตอร 

 การวัดการใชพลังงานจะข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการ คือ : 
 ความยากงายในการวัด 
 ทรัพยากรท่ีมีอยูสําหรับใชในการวัด 
 การใหความสําคัญของผูบริหารระดับสูงของโรงงานในการพิจารณาปริมาณการใชพลังงาน 

 
ปจจัยท้ังสามน้ีจะมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน  ตัวอยางเชน   ในกรณีท่ีคาใชจายพลังงานเปนเพียงสวน

นอยของจํานวนเงิน ในการดําเนินธุรกิจท้ังหมด จะไมสมควรท่ีจะกําหนดใหการวัดการใชพลังงานเปนปจจัย
สําคัญในการบริหารโรงงาน  ซึ่งในกรณีนี้ จะมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจํากัดมากๆ สําหรับใชในการวัดการใช
พลังงาน เชน ในอุตสาหกรรมยา ซึ่งมีคาใชจายพลังงานนอยกวา  2% ของคาใชจาย ในการดําเนินการท้ังหมด 
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คําถาม : ทานควรอานขอมูลจากมิเตอรบอยแคไหน? 
ความถี่ของการอานขอมูลจากมิเตอรจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ มากมาย ไดแก 
  ตารางการผลิต  ควรเก็บคาการวัดท่ีจุดเริ่มตนและภายในชวงเวลาการผลิตมากกวานอกชวงเวลา
การผลิต 

 ชวงเวลาของการเรียกเก็บคาพลังงาน  เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองใหการอานคาการวัดมิเตอรท้ังหมด 
ตรงกับชวงเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทผูจําหนายพลังงาน  ซึ่งวิธีนี้จะทําใหตรวจสอบความ
ถูกตองของใบเรียกเก็บเงินได และสามารถพรอมท่ีจะวิเคราะหขอมูลท่ีผานมาได 

 ปริมาณการใชท่ีวัดไดโดยมิเตอร  กรณีท่ีกระบวนการมีการใชพลังงานเปนสัดสวนท่ีนอย จะ
สามารถลดความถ่ีในการอานคาการวัดจากมิเตอรนั้นได 

 
การแปลงขอมูลปริมาณการใชพลังงานใหเปนหนวยมาตรฐานเดียวกันเปนสิ่งจําเปนในกรณีท่ีมีการใช

พลังงานหรือเช้ือเพลิงมากกวาหน่ึงประเภท ซึ่งจะทําใหสามารถ 
 หาปริมาณการใชพลังงานท้ังหมดได  
 เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ัวไปของอุตสาหกรรมหรืออาคารประเภทเดียวกัน 

โดยปกติการวัดพลังงานไฟฟาจะใชหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง  สําหรับพลังงานความรอนหรือการใช
เช้ือเพลิงประเภทตางๆ  หนวยท่ีนิยมใชท่ัวไปก็คือ หนวยเมกะจูล 

ในการหาปริมาณการใชพลังงานท้ังหมดของโรงงานหรืออาคาร โดยท่ัวไปจะแปลงปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนท้ังหมดเปนหนวย เมกะจูลหรือกิกะจูล 

 

ตารางที่ 3.11  ตัวอยางตารางแปลงหนวยการใชพลังงานประเภทตาง ๆ เปนหนวยเมกะจลู 

ประเภทของพลังงาน/เช้ือเพลิง ตัวแปลงหนวย 
กาซธรรมชาติ 1.04  เมกะจูล/ลบ.ฟุตมาตรฐาน 
กาซปโตรเลียมเหลว 26.62  เมกะจูล/ลิตร 
เคโรซิน (น้ํามันกาด) 34.53  เมกะจูล/ลิตร 
ดีเซล 36.42  เมกะจูล/ลิตร 
น้ํามันเตา 39.77  เมกะจูล/ลิตร 
ไฟฟา 3.60  เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง 
ลิกไนต (กระบี่) 10.88  เมกะจูล/กิโลกรัม 
ถานไม 28.88  เมกะจูล/กิโลกรัม 
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ตารางที่ 3.12  ตัวอยางการเกบ็รวบรวมขอมูลปริมาณการใชพลังงานประเภทตาง ๆ และแปลงเปน หนวย
มาตรฐานเพ่ือคํานวณหาปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด 
ประเภทของพลังงาน/ 

เช้ือเพลิง 
วัน

เริ่มตน 
วันส้ินสุด ปริมาณ

การใช 
หนวย ตัวแปลง 

หนวย 
ปริมาณพลังงานที่ใช 

(เมกะจูล) 
กาซธรรมชาติ    ลบ.ฟุตมาตรฐาน 1.04  
กาซปโตรเลียมเหลว    ลิตร 26.62  
เคโรซีน    ลิตร 34.53  
ดีเซล 01/01/98 31/01/98 4,580 ลิตร 36.42 166,804 
น้ํามันเตา 01/01/98 31/01/98 743,527 ลิตร 39.77 29,570,069 
ลิกไนต 01/01/98 31/01/98 9,261 กิโลกรัม 10.88 100,760 
ถานไม    กิโลกรัม 28.88  
ไฟฟา 01/01/98 31/01/98 95,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง 3.60 342,000 
     รวม (เมกะจูล) 30,179,632 

 

3.7  การใชกราฟชวยในการวิเคราะหแนวโนมประสิทธิภาพพลังงาน (Analysis trend of energy effiency using 
graph) 

การใชรูปแบบตางๆ ในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจะเปนวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วในการ
ประเมินผลจากขอมูล  วิธีการตางๆ สามารถใชในการใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพ
พลังงานตอเวลา และสามารถใชในการคาดการณแนวโนมของการใชพลังงานในอนาคตได  นอกจากนี้ ยังเปน
เครื่องมือท่ีชวยในการนําเสนอขอมูลแกท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหลายบริษัท ขอมูลแนวโนม ของการใช
พลังงานจะถูกนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิเพื่อใหผูปฏิบัติงานท้ังหมดไดเห็นภาพอยางชัดเจน  ซึ่งจะกระตุน
ความสนใจและสงผลถึงการประหยัดพลังงานได แผนภูมิบางประเภทยังสามารถท่ีจะใชหาคาดัชนีการใช
พลังงานได ในสวนนี้จะแสดงถึงรูปแบบของแผนภูมิประเภทตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลการ
ใชพลังงาน แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการใชพลังงานเทียบกับปริมาณการผลิตหรือการทํางาน 
แผนภูมิการกระจายแสดงแนวโนมของดัชนีการใชพลังงาน      เทียบกับปริมาณการผลิตหรือการทํางาน แผนภูมิ
การกระจายแสดงปริมาณการใชพลังงานเทียบกับปริมาณการผลิตหรือการทํางาน  แผนภูมิ CUSUM ขอมูลการ
ใชพลังงานท่ีรวบรวมจากโรงงานหรืออาคารจะถูกจัดทําเปนตารางกอนท่ีจะนําเสนอลงบนแผนภูมิประเภทตาง 
ๆ ตารางตอไปนี้ จะแสดงถึงตัวอยางการนําขอมูลท่ีไดจากสายการผลิตหน่ึงมาจัดทําเปนตาราง พรอมท้ังการ
คํานวณคาดัชนีการใชพลังงานในแตละสัปดาห 
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ตารางที่ 3.13  ตัวอยางการนําขอมูลที่ไดจากสายการผลิตหนึ่งมาจัดทําเปนตารางพรอมทั้งการคํานวณคาดัชนี
การใชพลังงานในแตละสัปดาห 

สัปดาห 
ปริมาณการผลิต 

(ตัน) 
ปริมาณการใชไฟฟา  
(พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

ดัชนีการใชไฟฟา  
(กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตัน) 

1 1,300 301 231.5 
2 1,150 280 243.5 
3 1,350 304 225.2 
4 1,400 312 222.9 
5 1,305 306 234.5 
6 1,265 289 228.5 
7 1,360 307 225.7 
8 1,252 291 232.4 
9 1,181 290 245.6 

10 1,300 297 228.5 
11 1,080 274 253.7 
12 1,163 285 245.1 
13 1,201 294 244.8 
14 1,610 333 206.8 
15 1,090 272 249.5 
16 1,520 327 215.1 
17 1,397 307 219.8 
18 1,105 282 255.2 
19 1,410 309 219.1 
20 1,576 322 204.3 
21 1,289 301 233.5 
22 1,443 307 212.8 
23 1,134 286 252.2 
24 1,555 324 208.4 
25 1,106 275 248.6 
26 1,400 316 225.7 
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนกีารใชไฟฟาเทียบกับปริมาณการผลิต 

1,305 1,265 
1,360 

1,252
1,181 

1,300

1,080
1,1631,201

1,090 1,105

1,410
1,576

1,289
1,443

1,134

1,55

1,106

1,400
1,300 

1,150

1,350 
1,400 

1,610
1,520

1,397

0 
200 
400 

600 
800 

1,000 
1,200 

1,400 
1,600 
1,800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

สัปดาห 

ดัชนีการใชไฟฟา (กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตัน) 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

ปริมาณการผลิต (ตัน)

ปริมาณการผลิต (ตัน) ดัชนีการใชไฟฟา (กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตัน)

ขอมูลจากตารางสามารถนํามาพลอต ลงบนแผนภูมิเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการใชพลังงาน
เทียบกับปริมาณการผลิตหรือการทํางานได โดยแกน Y จะแสดงคาดัชนีการใชพลังงานและปริมาณการผลิต 
(การทํางาน) สวนแกน X จะแสดงเวลา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.48  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการใชไฟฟาเทียบกับปริมาณการผลิต 

 

แผนภูมินี้สามารถใชในการตรวจติดตามประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีชวงเวลาและระดับการผลิต 
(การทํางาน) ตาง ๆได โดยคาดัชนีการใชพลังงานสูงจะแสดงถึงปริมาณการใชพลังงานตอหนวยการผลิต      
(การทํางาน) ท่ีสูง 

แนวโนมการเปล่ียนแปลงของขอมูลการใชพลังงานตางๆ สามารถทําไดโดยใชแผนภูมิท่ีเรียกวา 
แผนภูมิการกระจาย (X-Y Scatter Diagram) ซึ่งตัวแปรหน่ึงจะแสดงอยูบนแกน X และอีกตัวแปรหน่ึงจะแสดง
อยูบนแกน Y ของแผนภูมิ  เราสามารถหาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอมูลไดโดยลากเสนตรงท่ีเปนตัวแทน
จุดตาง ๆ บนแผนภูมิ หรือใชวิธีการทางสถิติท่ีเรียกวา การวิเคราะหความถดถอย (Regression Analysis) ได 

ขอมูลดัชนีการใชพลังงานและขอมูลปริมาณการผลิตหรือการทํางานสามารถนํามาพลอต ลงบน
แผนภูมิการกระจายเพื่อแสดงแนวโนมของดัชนีการใชพลังงานเทียบกับปริมาณการผลิต (การทํางาน)ได
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รูปที่ 3.49  แผนภูมิการกระจายแสดงแนวโนมของดัชนกีารใชไฟฟาเทียบกบัปริมาณการผลิต 
 

แผนภูมินี้แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการลดลงของดัชนีการใชพลังงานไฟฟาเม่ือปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งบงบอกถึงปริมาณการใชพลังงานตอหนวยท่ีลดลงตามปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน แนวโนมการลดลงของดัชนี
การใชพลังงานในลักษณะนี้จะเกิดข้ึนโดยท่ัวไปกับกระบวนการผลิตตาง ๆ ในอุตสาหกรรม 

แผนภูมิการกระจายอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีประโยชนในการวิเคราะหขอมูลการใชพลังงาน คือ แผนภูมิการ
กระจายซ่ึงแสดงปริมาณการใชพลังงานเทียบกับปริมาณการผลิต (การทํางาน) 

 

        รูปที่ 3.50  แผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชพลงังานเทียบกับปริมาณการผลิตหรือการทํางาน 

ปริมาณการใชพลังงาน

เสนตรงปริมาณ 
การใชพลังงานโดยเฉล่ีย
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การวิเคราะหการกระจายประเภทนี้สามารถแสดงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการใชพลังงานไดหลายประการ
ดังตอไปนี้ 

 จุดตัดแกน Y (c) ของเสนตรงท่ีไดจากจุดตาง ๆ บนแผนภูมิจะแสดงถึงปริมาณการใชพลังงานซึ่ง
ไมใหผลผลิตออกมา หรือท่ีเรียกวา พลังงานคงท่ีท่ีไมกอใหเกิดผลผลิตหรือการทํางาน (Fixed 
energy use) 

 ความชันของเสนตรง (m) แสดงถึงปริมาณการใชพลังงานท่ีแปรเปลี่ยนไปตามหนวยการผลิต 
(การทํางาน) (Variable energy use) คาพลังงานคงท่ีและปริมาณการใชพลังงานท่ีแปรเปลี่ยนไป
ตามหนวยการผลิต (การทํางาน)นี้ จะแสดงถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 การกระจายของจุดบนแผนภูมิจะแสดงถึง ความไมแนนอนของการใชพลังงาน ซึ่งบงบอกถึงการ
ควบคุมท่ีไมดี อยางไรก็ตามการกระจายของขอมูลอาจเกิดจากความไมแนนอนในการวัดได 

 เสนตรงจะแสดงปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ยท่ีปริมาณการผลิตหรือการทํางานระดับตาง ๆ  
 ปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ย =  m  x  ปริมาณการผลิต (การทํางาน) + c 
 ความเบ่ียงเบนของจุดบนแผนภูมิกับเสนตรง  สามารถใชในการตรวจติดตามการใชพลังงานได 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           รูปที่ 3.51  แผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไฟฟาเทียบกับปริมาณการผลิต 

 
จากการนําขอมูลการใชพลังงานในตารางตัวอยางมาสรางแผนภูมิการกระจายจะไดเสนตรงท่ีแสดง

ปริมาณการใชไฟฟาเฉลี่ยท่ีปริมาณการผลิตตางๆตามสมการ  
 

ปริมาณการใชไฟฟาโดยเฉลี่ย (พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง)  =   0.1044 x ปริมาณการผลิต(ตัน) + 163.4 
 

คาจุดตัดแกน Y (c) ซึ่งแสดงปริมาณการใชไฟฟาคงท่ีท่ีไมกอใหเกิดผลผลิตเทากับ 163,400 กิโลวัตต-
ช่ัวโมง  และคาความชันของเสนตรง (m) เทากับ 104.4 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอตัน  สาเหตุท่ีทําใหเกิดปริมาณการใช
ไฟฟาคงท่ีนี้จะตองไดรับการตรวจสอบตอไปในระหวางชวงเวลาท่ีไมมีการผลิต (v)  แผนภูมิการกระจายแสดง

แผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไฟฟาเทียบกบัปริมต
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ปริมาณการใชพลังงานเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิต(การทํางาน) สามารถนํามาใชในการตรวจติดตามการใช
พลังงานได ในกรณีท่ีมีขอมูลการใชพลังงานเพิ่มเติม แผนภูมิการกระจายจะแสดงใหเห็นถึงการเบ่ียงเบนของจุด
ตาง ๆ จากเสนตรงซ่ึงแสดงถึงความแตกตางของปริมาณการใชพลังงานจริงและปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ย
ซึ่งประมาณจากเสนตรงท่ีไดจากชุดขอมูลเดิม  นอกจากน้ียังสามารถนําขอมูลท่ีไดมารวมกับขอมูลชุดเดิมเพ่ือหา
เสนตรงใหมเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยรวมได 

จากตัวอยางท่ีผานมา สมมติวาโรงงานสามารถเก็บขอมูลการใชพลังงานเพิ่มเติม (สัปดาหท่ี 27 ถึง 38) 
ดังตาราง 

สัปดาห ปริมาณการผลิต (ตัน) 
ปริมาณการใชไฟฟา  

(พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 
ดัชนีการใชไฟฟา  

(กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตัน) 
27 1,250 297 237.6 
28 1,255 292 232.7 
29 1,034 274 265.0 
30 991 265 267.4 
31 1,060 273 257.5 
32 880 251 285.2 
33 1,050 279 265.7 
34 995 266 267.3 
35 1,250 297 237.6 
36 1,170 283 241.9 
37 1,258 293 232.9 
38 1,274 298 233.9 

 

จากการนําขอมูลเพิ่มเติมมาใช ทําใหไดแผนภูมิการกระจาย ดังตอไปนี้ 

  รูปที่  3.52  แผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไฟฟาเทียบกับปริมาณการผลิต 
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จากแผนภูมินี้ ปริมาณการใชไฟฟาจริงท่ีไดจากขอมูลเพ่ิมเติมไมแตกตางจากปริมาณการใชไฟฟาท่ี
คํานวณจากขอมูลชุดเดิมมากนัก นอกจากน้ี ความชันของเสนตรง-ปริมาณการใชไฟฟาโดยเฉลี่ยท่ีไดจากการคิด
รวมขอมูลชุดใหม ก็เปลี่ยนแปลงจากเสนตรงเดิมเพียงเล็กนอย และจุดตัดแกน Y   ไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แสดงถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีไมเปลี่ยนแปลง 

แผนภูมิอีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการตรวจติดตามการใชพลังงานและประเมินปริมาณ
พลังงานท่ีประหยัดได หรือปริมาณพลังงานท่ีสูญเสียไปได คือ แผนภูมิ CUSUM แผนภูมิ CUSUM จะใชการ
คํานวณหาผลรวมสะสมของคาความแตกตาง (The Cumulative Sum of Differences) ระหวางปริมาณพลังงานท่ี
ใชจริง และปริมาณพลังงานท่ีใชโดยเฉลี่ย  ซึ่งไดจากแผนภูมิการกระจาย แลวนํามาพลอตกับชวงเวลาการผลิต
หรือการทํางานของโรงงานหรืออาคาร 

แผนภูมิ CUSUM มีข้ันตอนในการจัดทําดังตอไปนี้ 
1. พลอตแผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชพลังงานเทียบกับปริมาณการผลิตหรือการทํางาน 
2. ลากเสนตรงผานจุดขอมูลหรอืใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยสําหรับชุดขอมูลเพื่อหาปริมาณการ

ใชพลังงานโดยเฉลี่ยท่ีระดับการผลิตหรอืการทํางานตางๆ 
 

 ปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ย  =  m x ปริมาณการผลิต  หรือการทํางาน + c 
 

3. คํานวณปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ยโดยใชสมการในขอ2 เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานท่ี
ใชจริง 

4. คํานวณคาความแตกตางระหวางปริมาณพลังงานท่ีใชจริง และปริมาณการใชพลังงานโดยเฉล่ีย ซึ่ง
ไดจากการคํานวณ 

 

 คาความแตกตาง   =  ปริมาณพลังงานท่ีใชจริง – ปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ย 
 

5. ณ แตละชวงเวลาคํานวณผลรวมของคาความแตกตาง จากชวงเวลากอนจนถึงชวงเวลาท่ีพิจารณา
ท้ังหมด เพื่อหาผลรวมสะสมของคาความแตกตาง (The Cumulative Sum of  Differences) ณ ชวงเวลาน้ัน 

 

ผลรวมสะสมของคาความแตกตาง   =    ผลรวมสะสมของคาความแตกตาง ณ ชวงเวลากอน ชวงเวลาท่ี
พิจารณา + คาความแตกตางของชวงเวลาท่ีพิจารณา 

 

6.  นําผลรวมสะสมของคาความแตกตางท่ีได มาพลอตบนแผนภูมิเทียบกับเวลา 
จากตัวอยางของขอมูลการใชพลังงาน เราไดแผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไฟฟาเทียบกับ

ปริมาณการผลิต สําหรับขอมูล ในสัปดาหท่ี 1 ถึง 26 ไดเปน 
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รูปที่ 3.53  แผนภูมิการกระจายแสดงปริมาณการใชไฟฟาเทียบกับปริมาณการผลิต 

 
จากสมการของปริมาณการใชไฟฟาโดยเฉลี่ยสามารถนํามาคํานวณหาผลรวมสะสมของคาความ

แตกตาง เพื่อจัดทําแผนภูมิ CUSUM ดังตอไปนี้ 
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m = 0.1044 
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สัปดาห 
 

ปริมาณ 
การผลิต 

(ตัน) 

ปริมาณ 
การใชไฟฟา 

(พันกิโลวัตต-
ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 
การใชไฟฟาเฉลี่ย 

(พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

คา 
ความแตกตาง 

 

ผลรวม 
สะสมของคา
ความแตกตาง 

1. 1,300 301 299.1 1.9 1.9 
2. 1,150 280 283.4 -3.4 -1.5 
3. 1,350 304 304.3 -0.3 -1.8 
4. 1,400 312 309.5 2.5 0.7 
5. 1,305 306 299.6 6.4 7.1 
6. 1,265 289 295.4 -6.4 0.6 
7. 1,360 307 305.3 1.7 2.3 
8. 1,252 291 294.1 -3.1 -0.8 
9. 1,181 290 286.7 3.3 2.5 
10. 1,300 297 299.1 -2.1 0.5 
11. 1,080 274 276.1 -2.1 -1.7 
12. 1,163 285 284.8 0.2 -1.4 
13. 1,201 294 288.8 5.2 3.8 
14. 1,610 333 331.4 1. 5.4 
15. 1,090 272 277.2 -5.2 0.2 
16. 1,520 327 322.0 5.0 5.2 
17. 1,397 307 309.2 -2.2 2.9 
18. 1,105 282 278.7 3.3 6.2 
19. 1,410 309 310.6 -1.6 4.6 
20. 1,576 322 327.9 -5.9 -1.2 
21. 1,289 301 297.9 3.1 1.8 
22. 1,443 307 314.0 -7.0 -5.2 
23. 1,134 286 281.8 4.2 -0.9 
24. 1,555 324 325.7 -1.7 -2.6 
25. 1,106 275 278.8 -3.8 -6.5 
26. 1,400 316 309.5 6.5 0.0 
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รูปที่ 3.54 แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไฟฟา สัปดาหที่ 1-26 
 

ในกรณีท่ีมีขอมูลการใชพลังงานเพ่ิมเติม ก็สามารถใชแผนภูมิ CUSUM ในการตรวจติดตามการใช
พลังงานไดจากขอมูลตัวอยางท่ีผานมา โรงงานเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมในสัปดาหท่ี  27 ถึง 38  ซึ่งนํามา
คํานวณและจัดทําแผนภูมิ CUSUM เพิ่มเติมได ดังตอไปนี้ 

สัปดาห 
 

ปริมาณ 
การผลิต 

(ตัน) 

ปริมาณ 
การใชไฟฟา 

(พันกิโลวัตต-
ช่ัวโมง) 

ปริมาณการใชไฟฟา
เฉล่ีย 

(พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

คา 
ความแตกตาง 

 

ผลรวม 
สะสมของ 

คาความแตกตาง 

27. 1,250 297 293.9 3.1 3.1 
28. 1,255 292 294.4 -2.4 0.7 
29. 1,034 274 271.3 2.7 3.4 
30. 991 265 266.8 -1.8 1.6 
31. 1,060 273 274.0 -1.0 0.6 
32. 880 251 255.2 -4.2 -3.7 
33. 1,050 279 273.0 6.0 2.3 
34. 995 266 267.3 -1.3 1.1 
35. 1,250 297 293.9 3.1 4.2 
36. 1,170 283 285.5 -2.5 1.7 
37. 1,258 293 294.7 -1.7 0.0 
38. 1,274 298 296.4 1.6 1.6 
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27

ชวงเวลาที่เก็บขอมูลเพ่ิมเติม

รูปที่ 3.55  แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไฟฟา สัปดาหที่ 1-38 
 

แผนภูมิ CUSUM จากชุดขอมูลตัวอยางน้ี แสดงใหเห็นถึงผลรวมสะสมของคาความแตกตางของ
ปริมาณการใชไฟฟาจริง และปริมาณการใชไฟฟาโดยเฉลี่ย ท่ีมีคาเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยูในชวงใกลๆ ศูนย ตลอด
ชวงเวลา  ซึ่งแสดงถึงการผลิตท่ีเปนปกติ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติท่ีชัดเจนเกิดข้ึนใน
กระบวนการ ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตหรือการทํางานเกิดข้ึนซึ่งทําใหประสิทธิภาพของ
การใชพลังงานเปลี่ยนแปลงไปจากชวงเวลา  ท่ีมีการผลิตหรือการทํางานตามปกติ ท่ีใชในการหาเสนตรงปริมาณ
การ  ใชพลังงานโดยเฉลี่ย  แผนภูมิ CUSUM จะแสดงใหเห็นถึงคาผลรวมสะสมของคาความแตกตางท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางชัดเจน จากขอมูลตัวอยาง ถาในสัปดาหท่ี 27 โรงงานมีการดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต  ซึ่งทําใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีดีข้ึน ดังขอมูลท่ีแสดง
ในตาราง 

สัปดาห 
 

ปริมาณการผลิต 
(ตัน) 

ปริมาณ 
การใชไฟฟา 

(พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

ปริมาณ 
การใชไฟฟาเฉลี่ย 

(พันกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

คา 
ความแตกตาง 

 

ผลรวม 
สะสมของ 

คาความแตกตาง 
27. 1,250 291 293.9 -2.9 -2.9 
28. 1,255 291 294.4 -3.4 -6.3 
29. 1,034 268 271.3 -3.3 -9.6 
30. 991 265 266.8 -1.8 -11.4 
31. 1,060 271 274.0 -3.0 -14.4 
32. 880 253 255.2 -2.2 -16.7 
33. 1,050 268 273.0 -5.0 -21.7 
34. 995 266 267.3 -1.3 -22.9 
35. 1,250 290 293.9 -3.9 -26.8 
36. 1,170 283 285.5 -2.5 -29.3 
37. 1,258 293 294.7 -1.7 -31.0 
38. 1,274 292 296.4 -4.4 -35.4 
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แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไฟฟา สัปดาหที่ 1-38 
(กรณีที่ใชมาตรการอนุรักษพลังงาน) 
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ดําเนินการมาตรการ 
อนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.56 แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไฟฟา สัปดาหที่ 1-38 

แผนภูมิ CUSUM แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ต้ังแตสัปดาหท่ี 27 ซึ่งเริ่มมีการดําเนินมาตรการอนุรักษ
พลังงานเปนตนไป ผลรวมสะสมของคาความแตกตางของปริมาณการใชไฟฟามีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง  
ซึ่งแสดงวาต้ังแตสัปดาหท่ี 27 เปนตนไป   ท่ีปริมาณการผลิตเทากันปริมาณการใช ไฟฟาจริงมีคานอยกวา
ปริมาณการใชไฟฟาโดยเฉลี่ยในชวงเวลาปกติ  

นอกจากการตรวจติดตามการใชพลังงานแลว แผนภูมิ CUSUM ยังแสดงถึงปริมาณการใชพลังงานท่ี
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนจากปริมาณการใชไฟฟาตามปกติ 

จากตัวอยาง แผนภูมิ CUSUM แสดงคาผลรวมสะสมของคาความแตกตางของปริมาณการใชไฟฟา ณ 
สัปดาหท่ี 38 เทากับ 35,400 กิโลวัตต-ช่ัวโมง  ซึ่งหมายความวา หลังจากดําเนินการ  มาตรการอนุรักษพลังงาน
มาเปนระยะเวลา 11 สัปดาห (สัปดาห ท่ี 27-38) สามารถลดปริมาณการใชไฟฟาจากปกติ (สัปดาหท่ี 1-26)ได
เทากับ 35,400 กิโลวัตต-ช่ัวโมง  

ในทางกลับกัน ถาในสัปดาหท่ี 27 โรงงานมีความผิดปกติเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดการ
สูญเสียพลังงาน แผนภูมิ CUSUM  ก็จะแสดงคาผลรวมสะสมของคาความแตกตางของปริมาณการใชไฟฟาท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และปริมาณการใชไฟฟาท่ี เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาปกติ 



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-65 

 
รูปที่ 3.57 แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไฟฟา สัปดาหที่ 1-38 

 
กรณีที่เกิดความผิดปกติในกระบวนการผลิต 

แผนภูมิการกระจายและแผนภูมิ CUSUM เปนเทคนิคท่ีมีประโยชน ในการตรวจติดตามการใชพลังงาน
อยางตอเน่ืองของโรงงานหรืออาคาร  แตมีสิ่งสําคัญท่ีจะตองพิจารณา คือ 

1.   ชุดขอมูลท่ีใชในการคํานวณหาปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ย จะตองมีจํานวนมากเพียงพอและ
ทันสมัย เพื่อใหสามารถใชเปนตัวแทนของลักษณะการใชพลังงานของโรงงานหรืออาคาร ตามชวงเวลาปกติได 

2.  ในกรณีท่ีโรงงานหรืออาคารมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือลักษณะการทํางาน 
หรือการใชงานท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการใชพลังงาน จะตองมีการเก็บรวบรวม  ขอมูลการใชพลังงานท่ี
สะทอนถึงการใชพลังงานของโรงงานหรืออาคาร หลังจากท่ีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแลว เพื่อท่ีจะไดนํามา
ปรับการคํานวณหาปริมาณการใชพลังงานโดยเฉลี่ย สําหรับการตรวจ ติดตามการใชพลังงานในอนาคตตอไป 

3. การทําแผนภูมิการกระจาย และแผนภูมิ CUSUM แยกสําหรับพลังงานท่ีใชแตละประเภท จะทําให
สามารถตรวจติดตามการใชพลังงานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

การตรวจติดตามการใชพลังงาน  จะนําไปสูการตรวจสอบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการ
ใชพลังงาน  ปจจัยเหลาน้ีจะข้ึนอยูกับลักษณะการใชพลังงานและการผลิต  และควรจะนํามาพิจารณาในการ
วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพพลังงาน  ตัวอยางของปจจัยเหลาน้ี ไดแก 

ไฟฟา 
 ปริมาณท่ีผลิตได (น้ําหนัก, ปริมาตร, จํานวน) 
 ช่ัวโมงการใชงาน/การทํางาน 
 ภูมิอากาศ 

แผนภูมิ CUSUM ของปริมาณการใชไฟฟา สัปดาหที่ 1-38  

(กรณีที่เกิดความผิดปกติในกระบวนการผลิต) 

- 10 . 0
- 5 . 0
0 . 0
5 . 0

10 . 0
15 . 0
20 . 0
25 . 0
30 . 0
35 . 0
40 . 0

0 10 20 30 

สัปดาห 

ผลรวมสะสมของคาความแตกตาง (พันกิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ปริมาณการใชไฟฟา 
ท่ีเพ่ิมขึ้นจากปกติ 

 

เกิดความผิดปกติในกระบวนการ 
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เช้ือเพลิง (กาซ, น้ํามัน, ถานหิน, อื่น ๆ) 
 ปริมาณท่ีผลิตได (น้ําหนัก, ปริมาตร, จํานวน) 
 ภูมิอากาศ 
 ไอน้ําท่ีผลิตได 

ประเด็นสําคัญท่ีจะตองพิจารณาในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ใบเสร็จคาพลังงานรายเดือนบางประเภทจะมีขอมูลท่ีไมละเอียดพอท่ีจะนําไปใชในการจัด
การพลังงาน 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยคน จะเปนทางเลือกท่ีราคาถูก แมวาความแมนยําไมสมํ่าเสมอนัก 
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยคน และใชตัวเก็บบันทึกขอมูลจะใหความแมนยําท่ีสูงข้ึน และสามารถ

ถายขอมูลท่ีบันทึกไวไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยตรง 
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยอัตโนมัติท้ังหมดจะมีขอดี คือ ความถี่ของการอานคามิเตอรท่ีเพิ่มข้ึน 

ความผิดพลาดของคาและเวลาการอานลดลง  แตมีขอเสียคือมีคาใชจายในการติดต้ังสูง 
 2. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 จะตองรักษาความสมดุลระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมากเกินไป ซึ่งทําใหมีคาใชจายสูงและ
การ เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไมเพียงพอ ซึ่งทําใหไมสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
คาใชจายพลังงานในบางชวงเวลาได 

การเสียคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลมากกวามูลคาท่ีประหยัดไดจากการใชขอมูลเปนสิ่งท่ีไมควรกระทํา 
สิ่งที่ตองคนหาระหวางการตรวจสอบและตรวจวัดการใชพลังงาน 
 ในระหวางการตรวจสอบและตรวจวัดการใชพลังงาน ท่ีปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานจะพยามยาม
ช้ีใหเห็นโอกาสในการอนุรักษพลังงานสําหรับอุปกรณและบริเวณตางๆ รายการอุปกรณหรือบริเวณท่ีมีศักยภาพ
ในการอนุรักษพลังงานมีดังน้ี 

1) มอเตอรและชุดขับ 
 มีการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสมหรือไม 
 มอเตอรท่ีใชมีขนาดใหญเกินไปหรือไม 
 มีการเปดมอเตอรท้ิงไว โดยไมมีภาระ (Load) เปนเวลานานหรือไม   
 มีโอกาสท่ีจะติดต้ังตัวปรับความเร็วมอเตอร  
 หรือใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงหรือไม 

2) เครื่องทํานํ้าเย็น 
 อุปกรณมีการบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอหรือไม 
 การหุมฉนวนเหมาะสมตามมาตรฐานหรือไม 
 ระดับภาระการทําความเย็นตํ่าสุดแลวหรือไม 
 มีโอกาสปรับปรุงระบบควบคุมหรือไม 
 การทํางานของอุปกรณเปนไปตามขอกําหนดและใชงานในสภาวะท่ีไดประสิทธิภาพสูงสุด

หรือไม 
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3) ระบบอัดอากาศ 
 มีการบํารุงรักษาตามขอกําหนดของผูผลิตหรือไม 
 มีการรั่วของอากาศหรือไม 
 ระบบควบคุมเหมาะสมหรือไม  
 มีสวนของระบบจายลมท่ีติดต้ังเกินความตองการหรือไม  
 ถามีสามารถรื้อออกไดหรือไม 

4) หองเย็น 
 ลดชวงการละลายนํ้าแข็งใหตํ่าสุดไดหรือไม 
 การหุมฉนวนเหมาะสมหรือไม   
 มีการติดต้ังอุปกรณปดประตูอัตโนมัติท่ีประตูหรือไม 

5) ระบบแสงสวาง 
 สามารถท่ีจะปดไฟซ่ึงไมจําเปนตองใชงานไดบางหรือไม 
 สามารถเปลี่ยนใชหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงแทนหลอดปจจุบันไดหรือไม 
 สามารถเปลี่ยนใชแผนสะทอนแสงประสิทธิภาพสูง สําหรับโคมไฟในบริเวณท่ีเหมาะสมได

หรือไม 
 สามารถใชระบบควบคุมสําหรับระบบแสงสวางไดหรือไม 
 สามารถใชแสงสวางจากภายนอกใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดอยางไร 

6) กรอบอาคาร 
 ประเมินสภาพคุณสมบัติฉนวนของหลังคา ผนัง และพื้น 
 มีการใชระบบปดประตูอัตโนมัติ ในบริเวณท่ีมีการใชระบบปรับอากาศหรือไม 
 มีรอยรั่วของอาคารซ่ึงจะทําใหภาระการทําความเย็นเพิ่มข้ึนหรือไม 

7) ระบบปรับอากาศ 
 มีการปรับปริมาณลมท่ีเหมาะสมกับความตองการในบริเวณตางๆ หรือไม 
 สามารถลดช่ัวโมงการทํางานลงไดหรือไม 
 การใชงานระบบสอดคลองกับปริมาณผูอยูอาศัยหรือไม 
 มีการบํารุงรักษาระบบตามขอกําหนดของผูผลิตหรือไม 
 

3.8  การวิเคราะหดานไฟฟา  
ครอบคลุมการประเมินในเรื่องดังตอไปนี้ 
1) ภาระของหมอแปลงไฟฟา 

 มีโอกาสท่ีจะตัดไฟจายหมอแปลงในชวงท่ีไมมีการใชงานไดหรือไม 
 พิจารณาวาสามารถถอดหมอแปลงบางลูกท่ีไมไดใชงานออกจากระบบไดหรือไม 
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ตัวประกอบกําลังไฟฟา 
 เพ่ือลดความสูญเสียขณะมีภาระของหมอแปลงไฟฟา 
 เพ่ือลดความสูญเสียในระบบจาย 

2) ความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 
 เพ่ือเสนอแนะทางเลือกในการลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด โดยการจัดการทํางานของ 

  เครื่องจักรใหเหมาะสม 
 เพ่ือพิจารณาการใชอุปกรณควบคุมความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 

3) ศักยภาพในการปรับระดับแรงดันไฟฟาของหมอแปลงเพ่ือลดแรงดันไฟฟาท่ีสูงเกินไปพิจารณาโอกาส
ในการลดขนาดของมอเตอรลงตามความเหมาะสม 

4) ระบบแสงสวาง โดยพิจารณาดังน้ี  
 เปลี่ยนไปใชหลอดประสิทธิภาพสูง 
 นําแสงสวางจากภายนอกเขามาใชงานในบริเวณท่ีเหมาะสม 

5) เครื่องอัดอากาศ 
 คํานวณคาใชจายท่ีเสียไปจากการรั่ว 
 ตรวจสอบขนาดถังความดันใหเหมาะสมกับความตองการ 

6) ระบบปรับอากาศ 
 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชลมกลับและอากาศจากภายนอกไดหรือไม?               
 มีแนวทางในการใชระบบปรับปริมาณลมหรือไม (Variable Air Flow System) 
 ความเหมาะสมในการติดต้ังอุปกรณปรับความเร็วรอบเขากับปมนํ้าหลอเย็น               
 สามารถเปลี่ยนใชอุปกรณประสิทธิภาพสูงกับเครื่องทํานํ้าเย็นไดหรือไม? 

 
3.9  การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน (Identification of energy conservation measures)    
      ในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานควรพิจารณาสิ่งตางๆดังตอไปนี้ 

3.9.1   ตัวแปรที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานทั่วไป มีดังนี้  
1) จํานวนคนงาน 
2) พื้นท่ีสวนการผลิต 
3) พื้นท่ีผนังและหนาตาง 
4) โครงสรางของหลังคา 
5) ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 
6) ประสิทธิภาพของระบบแสงสวาง 
7) ประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ 
8) ระบบผลิตและจายไอน้ํา 
9) ระบบทําความเย็น 
10) อุปกรณในกระบวนการผลิต 
11) อื่น ๆ 



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-69 

 สําหรับอาคารและโรงงานลักษณะเฉพาะอื่น ๆ อาจมีตัวแปรอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญเพิ่มเติมดวย 
3.9.2  มาตรฐานการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร :  

1)  การใชไฟฟาสองสวาง 
กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) หมวด 3 ขอ 4 กําหนดวาความสองสวางในอาคารจะตองมีระดับความสอง

สวางสําหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอ 
อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพ้ืนท่ีท่ีจอดรถ จะตองใชกําลังไฟฟาไม

เกินคาดังตอไปนี้ 

ประเภทของอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

(วัตตตอตารางเมตรของพ้ืนที่ใชงาน) 
(ก) สํานักงาน โรงแรม สถานศึกษาและโรงพยาบาล/สถานพักฟน 16 
(ข) รานขายของ ซุปเปอรมาเก็ต หรือ ศูนยการคา (2) 23 
(1)  อาคารท่ีมีการใชงานหลายลักษณะใหใชคาในตารางตามลักษณะพื้นท่ีใชงาน 
(2)  รวมถึงไฟฟาแสงสวางท่ัวไปท่ีใชในการโฆษณาเผยแพร  สินคา  ยกเวนท่ีใชในตูกระจกแสดงสินคา 

 
2) ระบบปรับอากาศ 
กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) หมวด 3 ขอ 5 กําหนดมาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร       ควบคุมไว

แบงเปน 2 สวนดังน้ี 
 เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา   
 เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศ  

 ระบบปรับอากาศท่ีติดต้ังในอาคารจะตองมีคากําลังไฟฟาตอตันความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัด (Full Load) หรือท่ี
ภาระใช งานจริง (Actual Load) ไมเกินกวาคาตามตารางดังตอไปนี้ 

 เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา   

ชนิดสวนทําความเย็น/เครื่องทําความเย็น 
อาคารใหม 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
อาคารเกา 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
ก.สวนทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (Centrifugal Chiller)   
   ขนาดไมเกิน 250 ตันความเย็น 0.75 0.90 
   ขนาดเกินกวา 250 ตันความเย็น 
    ถึง 500 ตันความเย็น 

0.70 0.84 

   ขนาดเกินกวา 500 ตันความเย็น 0.67 0.80 
ข. สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ  
     (Reciprocationg Chiller) 

  

   ขนาดไมเกิน 35 ตันความเย็น 0.98 1.18 
   ขนาดเกินกวา 35 ตันความเย็น 0.91 1.10 
ค. เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบเปนชุด (Package Unit) 0.88 1.06 
ง. สวนทําน้ําเย็นแบบสกรู (Screw Chiller) 0.70 0.84 
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 เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศ  

ชนิดสวนทําความเย็น/เครื่องทําความเย็น 
อาคารใหม 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
อาคารเกา 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
ก.สวนทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (Centrifugal Chiller)   
   ขนาดไมเกิน 250 ตันความเย็น 1.40 1.61 
   ขนาดเกินกวา 250 ตันความเย็น 1.20 1.38 
ข. สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocationg Chiller)   
   ขนาดไมเกิน 50 ตันความเย็น 1.30 1.50 
   ขนาดเกินกวา 50 ตันความเย็น 1.25 1.44 
ค. เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบเปนชุด (Package Unit) 1.37 1.58 
ง.  เคร่ืองทําความเย็นแบบติดหนาตาง/แยกสวน                       

(Window/Split Type) 
1.40 1.61 

 
3.9.3   มาตรฐานการใชพลังงานในโรงงาน : ระบบปรับอากาศ (รางกฎกระทรวง) 
คากําลังไฟฟาตอตันความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดของเครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา ตองมีคา

ไมเกินท่ีกําหนดในตาราง 
 

ชนิดสวนทําความเย็น/เครื่องทําความเย็น 
โรงงานใหม 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
โรงงานเกา 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
ก.เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (Centrifugal Chiller)   
   ขนาดนอยกวาหรือเทากับ 250 ตันความเย็น 0.75 0.90 
   ขนาดมากกวาหรือเทากับ  251 ตันความเย็น  ถึง  500   
   ตันความเย็น 

0.70 0.84 

   ขนาดมากกวาหรือเทากับ 501 ตันความเย็นข้ึนไป 0.67 0.80 
ข.เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocating Chiller)   
   ขนาดนอยกวาหรือเทากับ 35 ตันความเย็น 0.98 1.18 
   ขนาดมากกวา               35 ตันความเย็น 0.91 1.10 
ค.เคร่ืองแบบเปนชุด (Package Unit) 0.88 1.06 
ง.เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบสกรู (Screw Chiller) 0.70 0.84 

 
คากําลังไฟฟาตอตันความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดของเครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 

ตองมีคาไมเกินท่ีกําหนดในตาราง 



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-71 

 

ชนิดสวนทําความเย็น/เครื่องทําความเย็น 
โรงงานใหม 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
โรงงานเกา 

(กิโลวัตตตอตันความเย็น) 
ก.เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (Centrifugal Chiller)   
   ขนาดนอยกวาหรือเทากับ 250 ตันความเย็น 1.40 1.61 
   ขนาดมากกวาหรือเทากับ 251 ตันความเย็น 1.20 1.38 
ข.เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocating Chiller)   
   ขนาดนอยกวาหรือเทากับ 50 ตันความเย็น 1.30 1.50 
   ขนาดมากกวา                      51 ตันความเย็น 1.25 1.44 
ค.เคร่ืองแบบเปนชุด (Package Unit) 1.37 1.58 
ง. เคร่ืองแบบติดหนาตาง/แยกสวน (Window/Split Type)               1.40 1.61 

 
3.9.4  รูปแบบการทํางานในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบและตรวจวัดควรมีการจัดทําเปนฐานขอมูลหรืออยางนอยควรมีการจดบันทึก 

ซึ่งจะเปนสวนชวยใหสามารถวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานไดรูปแบบการทํางานควรมีองคประกอบ
ดังน้ี 

1)  ครอบคลุมเทคโนโลยีการใชพลังงานท้ังหมดในโรงงาน 
2)   สะทอนการทํางานภายในโรงงานวันตอวันไดอยางแทจริง (หรืออยางนอยท่ีสุดคือเปนสัปดาหตอ

สัปดาห) 
3)   ควรจะสามารถคาดการณการใชพลังงานของโรงงานในสถานการณปกติได 
4)   ควรเนนใหเห็นถึงแหลงพลังงานท่ีมีศักยภาพในการปรับปรุงและแสดงใหเห็นผลกระทบตอการใช

พลังงานโดยรวมดวย 
 

3.9.5  การดําเนินการภายหลังการตรวจสอบและตรวจวัดการใชพลังงาน 
ภายหลังการตรวจสอบและตรวจวัดการใชพลังงาน และศึกษาขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาเสร็จสิ้นแลว  

ท่ีปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานท่ีมีประสบการณจะสามารถระบุ 
1) ขอบกพรองในกระบวนการผลิตหรือในโรงงานได 
2) เทคนิคการดําเนินการท่ีควรปรับปรุง  
3) การจัดข้ันตอนและการจัดการทํางานท่ีดอยประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ท่ีปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานจะสามารถตรวจสอบการบันทึกขอมูลของผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานในแบบฟอรมตางๆ ได  
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สําหรับอาคาร 
 บพอ. 1 (กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2538) หมวด 1 ขอ 2) และ บพอ. 2 (กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2538) หมวด 2 ขอ 4 )โดยเปนการตรวจสอบความถูกตองในการกรอกขอมูล 
สําหรับโรงงาน 

 บพร.1 (กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540) หมวด 1 ขอ 2) และ บพร. 2 (กฎกระทรวงฉบับท่ี 5  
(พ.ศ. 2540) หมวด 2 ขอ 4) โดยเปนการตรวจสอบความถูกตองในการกรอกขอมูล 

 
3.9.6  ศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
โอกาสในการอนุรักษพลังงานมีดังน้ี 

อาคาร  
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 
2) ลดความรอนจากแสงอาทิตย 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแสงสวาง 
4) ปรับต้ังการทํางานของอุปกรณใหเหมาะสม 
5) เลือกใชวัสดุกอสรางท่ีชวยอนุรักษพลังงาน 
6) การจัดใหมีการบํารุงรักษาอุปกรณอยางเหมาะสม 
7) อื่นๆ 

โรงงาน 
1)    การนําความรอนกลับมาใชใหม 
2) ปรับปรุงระบบควบคุม 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร 
4) การหุมฉนวนสําหรับอุปกรณดานความรอน 
5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
6) การจัดใหมีการบํารุงรักษาอุปกรณอยางเหมาะสม 
7) อื่นๆ 
 

ตัวอยางที่ 3.10 : การตรวจวัดขอมูลกอนการลงทุน 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานของศูนยการคาขนาดใหญแหงหน่ึงไดดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการ

ใชพลังงานของระบบปรับอากาศของศูนยการคาอยางละเอียด 
โดยมีขอมูลท่ัวไปดังตอไปนี้ 

 เครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความรอนดวยน้ํามีขนาด   300 ตันความเย็น 
 หอผึ่งนํ้าและปมนํ้ามีขนาดตามเครื่องทํานํ้าเย็น 
 ระบบปรับอากาศจะทํางานระหวาง 09:30-20:00 น. 
 เงินลงทุนในการทําความสะอาดคอนเดนเซอรเทากับ 60,000 บาท            
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การวิเคราะหขอมูลท่ีวัดอยางละเอียดจากเครือ่งทํานํ้าเย็นแสดงใหเห็น 

 
หมายเหตุ : ตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ  คาความแตกตางอุณหภูมิ ระหวางสารทําความเย็นของ
คอนเดนเซอรและอุณหภูมิน้ําหลอเย็น ดานนอกมีคาประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส  

 
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดจะเห็นวา สมรรถนะการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นจะไม

เปนไปตามท่ีระบุไวในขอกําหนดรายละเอียดของเครื่อง  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางนํ้าเย็นขาออกและ
สารทําความเย็นท่ีอีแวปโปเรเตอรมีคาเทากับ  4.05 องศาเซลเซียส  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางสารทํา
ความเย็นและน้ําหลอเย็นขาออกท่ีคอนเดนเซอรมีคาเทากับ  4.45 องศาเซลเซียส จากขอกําหนดรายละเอียดของ
เครื่องทํานํ้าเย็น  คอนเดนเซอรควรท่ีจะมีคาความแตกตางอุณหภูมิระหวางสารทําความเย็นและนํ้าขาออก
ประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส   คาความแตกตางอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนแสดงใหเห็นถึง ประสิทธิภาพการถายเทความ
รอนท่ีตํ่าลง  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการอุดตันของคอนเดนเซอรภายในเครื่องทํานํ้าเย็น   จากประสบการณท่ีผานมา 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานพบวาการทําความสะอาดคอนเดนเซอรจะสามารถปรับปรุงสมรรถนะของเครื่อง ทํานํ้า
เย็นชุดน้ีไดจนมีคาประมาณ  0.70 กิโลวัตต/ตันความเย็น  

จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามารถคํานวณปริมาณการใช ไฟฟาตอปของ
ระบบปรับอากาศ (สมมติใหคาไฟฟา ตอกิโลวัตต-ช่ัวโมง = 2.75 บาท) 

 พลังงานไฟฟาตอป    
=       สมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็น x ภาระการทําความเย็น x  ช่ัวโมงทํางานตอป  
=       0.77 กิโลวัตต/ตันความเย็น x 222.95 ตันความเย็น x 10.5 ช.ม./วัน x 365 วัน/ป 
=       657,931 กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป  
  คาไฟฟาตอป  

=        พลังงานไฟฟาตอป x คาไฟฟา 
 =        657,931 กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป x   2.75 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง 

=        1,809,310.25  บาท/ป 

คาจากการตรวจวัด ตามขอกําหนดรายละเอียด

อุณหภูมิเขา (องศาเซลเซียส) 12.1 12.0
อุณหภูมิออก (องศาเซลเซียส)  8.2   7.0         น้ําเย็น 
อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)  48.3 45.4 

  31.3 32.5 

  36.1 38.0น้ําหลอเย็น 
  47.4 57.0 

อุณหภูมิอีแวปโปเรเตอร (องศาเซลเซียส)  4.1   - 
อุณหภูมิคอนเดนเซอร (องศาเซลเซียส) 40.5 - 

สารทําความเย็น  
 

กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) 171.0 177.0      
222.9 300.0      

0.7   0.5         สมรรถนะของเคร่ืองทําน้ําเย็น (กิโลวัตต/ตันความเย็น)

เครื่องทํานํ้าเยน็ ตัวแปรท่ีวัดจุดการวัด 

ภาระการทําความเย็น  (ตันความเย็น) 

อุณหภูมิเขา (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิออก (องศาเซลเซียส)
 อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)  
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หลังจากการลางส่ิงอุดตันท่ีคอนเดนเซอร  
=      0.70 กิโลวัตต/ตันความเย็น x 222.95 ตันความเย็น x  10.5 ช.ม./วัน x 365 วัน/ป 
=     598,119 กิโลวัตต-ช.ม./ป  
=     598,119 กิโลวัตต-ช.ม./ป x 2.75 บาท/ กิโลวัตต-ช.ม. 
=     1,644,827.25 บาท/ป 

ผลการประหยดัตอป 
 พลังงานไฟฟา       =         657,931 - 598,119    

     =         59,812 กิโลวัตต-ช.ม./ป     
 คาไฟฟา  =         1,809,310.25  - 1,644,827.25 

     =          164,483 บาท/ป 
การลงทุน 

 คาลงทุนท้ังหมด  60,000 บาท 
การคืนทุน   =     คาลงทุน/คาใชจายท่ีประหยัดตอป 
การคืนทุน  =     60,000 / 164,483 
ระยะเวลาคืนทุน   =     0.36  ป 

 
จากการตรวจวัดระบบปรับอากาศของศูนยการคาแหงน้ี ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามารถท่ีจะหา

ศักยภาพในการประหยัดพลังงานท่ีสําคัญได  โดยการเสียคาใชจาย 60,000 บาท  ในการทําความสะอาด
คอนเดนเซอรของเครื่องทํานํ้าเย็นปละหน่ึงครั้ง จะทําใหประหยัดคาไฟฟาได 125,605 บาท/ป ซึ่งจะสามารถคืน
ทุนไดภายในเวลาครึ่งป และลดการใชพลังงานไฟฟาไดเกือบ 6 หมื่นกิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป 
 
ตัวอยางที่ 3.11 : ผลกระทบของขอมูลท่ีตรวจวัดกับการประมาณการประหยัด 
โรงงานทอผาแหงหน่ึง ซึ่งมีคาไฟฟาตอป 1.5 ลานบาท ติดต้ังระบบทําใหแหงใหมโดยใชอินฟราเรดซึ่งผูผลิต
อางวาจะประหยัดได 30% เมื่อเทียบกับระบบอบแหงเดิม คาลงทุนของระบบคือ 1.35 ลานบาท 

ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ สามารถหาไดโดย 
 1,500,000 บาท x (30/100)  =     450,000 บาท/ป 
 1,350,000 / 450,000   =     3 ป 

 
จากขอมูลขางตน  เจาของโรงงานคาดวาจะประหยัดคาพลังงานได 450,000 บาท/ป  โดยใชระยะเวลา

คืนทุน 3 ป 
ในการติดต้ังระบบอินฟราเรดนี้ ผูจําหนายอุปกรณจะตองติดต้ังมิเตอรวัดไฟฟาดวย 
มิเตอรไดบันทึกและใหผลการประหยัดเพียง 20% จากระบบเดิม มูลคาการประหยัดท่ีลดลงน้ีทําให

ระยะเวลาคืนทุนยาวข้ึนเปน 
 1,500,000 บาท x (20/100)   =   300,000 บาท/ป 
 1,350,000 บาท / 300,000 บาท/ป  =   4.5 ป 
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ถาไมมีมิเตอรท่ีจะอานคาก็คงจะไมสามารถท่ีจะตรวจพบปญหาน้ีได  จะเห็นไดวาระยะเวลาคืนทุนได
ยืดออกเปน 4.5 ป ซึ่งแสดงดังกราฟ      

ผูผลิตเครื่องทําใหแหงไดถูกส่ังใหดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบใหเปนไปตามท่ีอางไวใน
ตอนตน 

 

จากกราฟขางลางน้ี จะเห็นไดวาการประมาณเดิมคาดวาจะมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวาความเปนจริงมาก 

 
รูปที่ 3.58 กราฟแสดงการประมาณการประหยัด 

 
 จากกราฟ จะเห็นไดวาการประมาณเดิมคาดวาจะมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวาความเปนจริงมาก  

อยางไรก็ตาม นอกจากความแมนยําถูกตองของเครื่องมือวัดแลว  การใชงานท่ีถูกตองและการนําคาท่ีได
จากการตรวจวัดไปใชอยางเหมาะสม ก็เปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะทําใหเกิดการจัดการดานพลังงานอยางมี
ประสิทธิผล 
 
ตัวอยาง 3.12  โรงงานทอผาแหงหน่ึงตระหนักถึงคาไฟฟาท่ีมีคาสูงเกินไป  ดังน้ัน จึงไดมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดานพลังงานหาสาเหตุ  โดยพิจารณาวาการใชพลังงานในโรงงานแตละสวนเปนอยางไรสอง
สัปดาหผานไป  ผูรับผิดชอบดานพลังงานไดทําการตรวจสอบโดยการใชเครื่องมือวัดอยางงายพรอมกับ
ทําการศึกษาถึงคาใชจายจากใบเสร็จคาไฟฟา 

ผูจัดการไดขอใหพนักงานทุกคน ทําการจดบันทึกการเปด-ปดเครื่องจักร  รวมถึงเวลาการพักช่ัวขณะใน
กระบวนการผลิตดวย  คาไฟฟารวมของโรงงานท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บคาไฟ คือ 530,000 บาทตอเดือน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานพบวา  มีการเปดเครื่องจักรท้ิงไวในชวงเวลาพักรวมท้ังในเวลากลางคืนท่ีไมมี
การผลิต  แตยังมีการใชพลังงาน  คิดเปน 20% ของชวงเวลากลางวันท่ีมีการผลิต 
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ดังน้ัน  ผูรับผิดชอบดานพลังงานจึงไดแนะนําผูจัดการฝายผลิต ใหกําชับพนักงานแตละสวนใหปด
เครื่องจักรท่ีไมไดใชงานพรอม กับติดต้ังอุปกรณต้ังเวลาในบางเครื่องจักร  ใหเปด-ปดตามเวลา ท่ีตองการ  ราคา
ของอุปกรณต้ังเวลาเทากับ  80,000 บาท   มื่อผานไป 1 เดือนหลังจากท่ีพนักงานทุกคนไดรวมมือกันปฏิบัติตามท่ี
มีการรณรงคและทําการติดต้ังอุปกรณต้ังเวลาในบางเครื่องจักรแลว  คาไฟฟาไดลดลงเปน 410,000 บาทตอเดือน  
จากผลการปฏิบัตินี้  เจาของโรงงานสามารถประหยัดคาไฟฟาไดถึง 120,000 บาท  ซึ่งเปนการลงทุนท่ีให
ผลตอบแทนโดยมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 24 วันเทาน้ัน 
 
ตัวอยาง 3.13   การเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี เจาของกิจการมีความม่ันใจวาจะสามารถประหยัดเงินไดถึง 1.9 ลานบาท
ตอป   การติดต้ังเตาหลอมใหมนี้ไมเพียงแตเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาเทาน้ัน  แตยังเปนการปรับปรุงใน
เรื่องของกระบวนการผลิต   ปรับปรุงส่ิงแวดลอมและยังไดผลิตภัณฑอลูมิเนียมท่ีดีข้ึน รวมท้ัง ลดปริมาณของ
เสียไดดวย  จากการประหยัดในครั้งน้ี  โรงงานไดเงินลงทุนคืนมาภายในระยะเวลา 2.5 ป 
 
ตัวอยางของปญหาซับซอน  
ตัวอยาง 3.14   ผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานแหงหน่ึง  ไดทําการศึกษาและวิเคราะหการใชพลังงานโดย
ละเอียดของระบบปรับอากาศและภาระการทําความเย็น  ขอมูลท่ัวไปจากการศึกษามีดังตอไปนี้ : 

 เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา มีความสามารถในการทําความเย็น 300 ตันความเย็น 
 หอระบายความรอนและปมนํ้ามีขนาดท่ีสอดคลองกับเครื่องทํานํ้าเย็น  
 ระบบปรับอากาศ  มีการทํางาน 24 ช่ัวโมง 
 ผูรับผิดชอบดานพลังงานยังไดระบุวาภาระการทําความเย็นจะลดลงครึ่งหนึ่ง  

 ระหวางเวลา 12:00–13:00 น. และระหวาง 20:00-08:00 น. วันจันทรถึงวันอาทิตย 
 

รายละเอียดการวิเคราะห แสดงถึง สมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็น  ไดดังน้ี 

จุดตรวจวัด คาตรวจวัด 
เคร่ืองทํานํ้าเยน็หมายเลข 

CH-1 CH-2 CH-3 พิกัด 

น้ําเย็น 
อุณหภูมิน้ําเขา(องศาเซลเซียส) 12.10 11.95 12.22 12.22 
อุณหภูมิน้ําออก(องศาเซลเซียส) 8.22 8.17 8.78 6.67 
อัตราการไหล(ลิตร-วินาที) 48.30 49.50 51.60 45.40 

น้ําระบายความรอน 
อุณหภูมิน้ําเขา(องศาเซลเซียส) 31.37 31.78 31.00 32.22 
อุณหภูมิน้ําออก(องศาเซลเซียส) 36.11 36.39 35.67 37.78 
อัตราการไหล(ลิตร-วินาที) 47.40 48.30 45.20 56.78 

สารทําความเย็น 

อุณหภูมิอิแวปโปเรเตอรอุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

4.17 4.17 4.44 - 

อุณหภูมิคอนเดนเซอร 
(องศาเซลเซียส) 

40.56 40.83 40.28 - 

กําลังไฟฟา(กิโลวัตต) กําลังไฟฟา(กิโลวัตต) 171.00 168.00 161.00 177.00 
ภาระการทําความเย็น 222.95 224.60 211.31 300.00 

สมรรถนะของเคร่ืองทําความเย็น(กิโลวัตต-ตันความเย็น) 0.77 0.7 0.76 0.59 
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คากิโลวัตต/ตันความเย็น มีคาสูงเกินกวาคาพิกัด ซึ่งเหตุผลหลักเกิดจากการมีตะไครและตะกรันติดอยู
ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน อุณหภูมิแตกตางเฉลี่ยสําหรับดานทําความเย็นเทากับ 4.13 องศาเซลเซียส 
(คาเฉล่ียจากความแตกตางอุณหภูมิน้ําเย็นออกกับอุณหภูมิ อีแวปโปเรเตอร) และเทากับ 4.5 องศาเซลเซียส 
(คาเฉลี่ยจากความแตกตางอุณหภูมิน้ําระบายความรอนออกกับอุณหภูมิคอนเดนเซอร) สําหรับดานหลอเย็น  
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชุดใหมจะมีคาอุณหภูมิแตกตางประมาณ 1.5  องศาเซลเซียส 

อัตราการไหลของลม :  อากาศจากภายนอกท่ีถูกดูดเขามาในระบบมีสภาพดังน้ี 
 อัตราการไหล 24,000 ลูกบาศกฟุตตอนาทีโดยประมาณ 
 อุณหภูมิ 26.5 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ 60% โดยประมาณ 
 อุณหภูมิภายในพ้ืนท่ีปรับอากาศ  24.5 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ 50% โดยประมาณ 

จากสภาพการทํางานภายในโรงงานทําใหผูรับผิดชอบดานพลังงาน คํานวณไดวาภาระปรับอากาศ
สามารถลดลงไดครึ่งหน่ึง ระหวางเวลา 12:00 – 13:00 น. และ ระหวาง 20:00-08:00 น. วันจันทรถึงวันอาทิตย 

จากขอมูลเหลาน้ี ผูรับผิดชอบดานพลังงานคํานวณไดวา  สามารถลดอัตราการไหลของลมลงไดถึง
ครึ่งหน่ึงในชวงเวลาดังกลาว 

 
การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทํานํ้าเย็น : กรณีศึกษา 
การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็นทําไดโดยการกําจัดตะไครและตะกรันออกจากเครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอน 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประมาณไววาการปรับปรุงจะเพ่ิมสมรรถนะไดประมาณ 10% 

 
การวิเคราะหการปรับปรุงสมรรถนะเคร่ืองทํานํ้าเย็น 

 
 

การใชกําลังไฟฟาลดลงท้ังส้ิน            =   72.45     กิโลวตัต 
การใชพลังงานไฟฟาลดลงท้ังส้ิน   =   365,148 กิโลวตัต-ช่ัวโมง/ป 
คิดเปนผลการประหยัดท้ังส้ิน       =  1,004,157  บาท/ป   
(ใชคาพลังงานไฟฟา 2.75 บาท/กิโลวัตต- ช่ัวโมง) 
การวิเคราะหการลงทุนสําหรับเครื่องทํานํ้าเย็น 
คาลางทําความสะอาด       =  70,000  บาท/ชุด  
รวมคาใชจาย 3 ชุด     =  210,000  บาท 

รายละเอียด 
CH-1 CH-2 CH-3     ภาระการทําความเย็น (ตันความเย็น) 222.95 224.60 211.31 

สมรรถนะกอนการลางทําความสะอาด          
(กิโลวัตต/ตันความเย็น) 0.77 0.75 0.76 

สมรรถนะหลังการลางทําความสะอาด            
(กิโลวัตต/ตันความเย็น) 0.65 0.65 0.65 

กําลังไฟฟาลดลง (กิโลวัตต) 26.75 22.4 23.24 
พลังงานไฟฟาลดลง (กิโลวัตต/ตันความเย็น)

(24 ชั่วโมงตอวัน, 350 วันตอป, เปอรเซนตการทํางาน 134,820 113,198.4 117,129.6 

เคร่ืองทําน้ําเย็น



 
 
ตอนท่ี 3  บทท่ี  3   การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา      ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา 

  

  3-78 

ระยะเวลาคืนทุน   = เงินลงทุน/ผลประหยัดตอป 
    =  210,000 / 1,004,157    
    =  0.209  ป 

 
 การปรับปรุงอัตราการไหลของลม : กรณีศึกษา  

การวิเคราะหการปรับปรุงอัตราการไหลของลม  โดยการปรับปริมาณอัตราการไหลของลมให
เหมาะสมกับภาระความตองการโดยใชระบบปรับปริมาณลม (Variable air volume) จะลดการใช พลังงานลงได     
ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีแผนท่ีจะลดอัตราการไหลของลมลง 50%  ในชวงเวลา        12:00-13:00 น. และ
ชวงเวลา 20:00 - 08:00 น.     วันจันทรถึงวันอาทิตย โดยการคํานวณแสดงไดดังน้ี  

 การลดลงของปริมาณลมหมุนเวียน (Fa)  =      12,000         ลบ.ฟุตตอนาที 
 เอนทาลปของอากาศจากภายนอก (ho)  =       38.6       บีทียู/ปอนด 
 เอนทาลปของอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศ (hi) =       28.8       บีทียู/ปอนด 
 ภาระการปรับอากาศลดลง                       =      4.45xFa x (ho- hi)/12,000 ตันความเย็น 

           =       4.45x12,000 x  (38.6-28.8)/12,000   
        =       43.61 ตันความเย็น 

 ประสิทธิภาพของเครื่องทํานํ้าเย็น  =        0.65            กิโลวัตต/ตันความเย็น 
 กําลังไฟฟาลดลง (0.65 x 43.61)  =        28.35     กิโลวัตต 
 ช่ัวโมงการใชงานลดลง    =       13x350    

        =       4,550   ช่ัวโมง 
 พลังงานไฟฟาลดลง     =       128,992   กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป 
 มูลคาการประหยัด     =       354,728      บาท/ป 

การวิเคราะหผลการลงทุนสําหรับการปรับปรุงอัตราการไหลของลม 
คาใชจายในการติดต้ังระบบปรับปริมาณลม    =     200,000  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน      =    เงินลงทุน/ผลท่ีประหยัดไดตอป 

        =    200,000/354,728   
        =   0.56 ป 

 
การวิเคราะหเพ่ิมเติม : กรณีศึกษา 
ผลการลงทุนจากการวิเคราะหทางการเงิน  สามารถแสดงไดดังน้ี 

 การลงทุนสําหรับการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทํานํ้าเย็น 

• คาใชจาย  210,000  บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน 0.59 ป 
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 การลงทุนสําหรับการปรับปรุงอัตราการไหลของลม 

• คาใชจาย  200,000 บาท 

• ระยะเวลาคืนทุน 0.56 ป 
กอนท่ีจะนําเสนอมาตรการ  ผูรับผิดชอบดานพลังงานจะตองคํานึงถึงเรื่องอืน่ๆ ดังน้ี : 

 การปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของลมมีผลตอกระบวนการผลิตหรือไม 
 ผูรับเหมาจะสามารถรับประกันระยะเวลาแลวเสร็จของงานไดหรือไม 
 ความเช่ือถือได (Reliability) ของอุปกรณเปนอยางไร  
 จะมีการเปลี่ยนแปลงภาระความเย็นของระบบปรับอากาศอีกหรือไม 

 
ในระหวางการดําเนินการปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงในระบบปรับอากาศในชวงการผลิตปกติ ยอมสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
แนนอน   ผลกระทบจากคุณภาพของระบบปรับอากาศท่ีลดลงในชวงปรับปรุง ไมสามารถประเมินไดโดยงาย    
ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามารถใชขอมูลท่ีผานมาในอดีต สําหรับกรณีท่ีไมสามารถจายระบบปรับอากาศได
ตามตองการวา เคยมีผลกระทบตอปริมาณการผลิตอยางไร และใชขอมูลดังกลาวในการประเมินผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนได 
 ผูรับผิดชอบดานพลังงานจะตองติดตอประสานงานกับผูจัดการแผนกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อท่ีจะได
ทราบขอมูลท่ีแนชัด 
 
3.10  การจัดทํารายงาน  (Report preparation) 

ภายหลังดําเนินการการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานแลวเสร็จ  ท่ีปรึกษาดานการอนุรักษพลังงาน
จะตองจัดทํารายงานการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน  ตามแบบท่ีพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานประกาศกําหนด เพ่ือใหเจาของกิจการจัดสงใหแกกรมพัฒนาและ      สงเสริมพลังงานตอไป 

ในรายงานจะประกอบไปดวยขอมูลหลักท่ีไดจากการตรวจสอบและตรวจวัดดังน้ี 
1)  ขอมูลเบ้ืองตนของโรงงานหรืออาคาร 
2)  รายละเอียดการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ 
3)   การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามมาตรการตาง ๆ 
4)  การประเมินปญหาอุปสรรคและความถูกตองในการกรอกแบบ สงขอมูลฯ (บพร. 1 และ บพอ. 1) 

และแบบบันทึกขอมูล(บพร. 2 และ บพอ. 2) 
5)  การประเมินผลการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ผลการลงทุนตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการอนุรักษพลังงานท่ีผานมา 
6)   การวิเคราะหประสิทธิภาพของการบริหารการอนุรักษพลังงาน 
7)   สรุปและขอเสนอแนะ 
ผลจากรายงานน้ี ผูบริหารควรจะทําการวางแผนการปฏิบัติเพื่อขยายผลจากส่ิงท่ีตรวจสอบได 
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โดยท่ัวไปการดําเนินการตามผลจากรายงานนี้จะเก่ียวพันกับข้ันตอนการดําเนินการพ้ืนฐาน หรือการ
จัดซ้ืออุปกรณท่ีมีการลงทุนตํ่า เชน การเปลี่ยนมาใชหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนตน 

ปณิธานของฝายบริหาร 
ปณิธานของฝายบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหมั่นใจไดวาแผนงานจะดําเนินการไปไดจริงการ

นําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการตามแผนงาน เชน ผลประโยชนดานการเงินใหกับผูเก่ียวของ
ทราบเปนเรื่องท่ีสําคัญเชนเดียวกัน เหตุผลตางๆ ในการนําเสนอควรจะเขาใจไดงายและชัดเจน รวมท้ังตองช้ีแจง
ผล ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังการดําเนินการตางๆ ใหชัดเจน  เชน  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การประหยัดพลังงาน   
ผูทํางาน  คุณภาพของผลิตภัณฑ  พยายามหา “ผูสนับสนุนดานพลังงาน” ภายในองคกรท่ีอยูในระดับผูจัดการ
อาวุโสหรือคณะกรรมการบริษัทผูซึ่งมีความสนใจเปนพิเศษในดานพลังงานและหรือสิ่งแวดลอม โดยจะเปนผูท่ี
จะคอยสนับสนุนรวมถึงชักชวนใหผูบริหารทานอื่นยอมรับในการนําเสนอแผนงานของทาน 

แบบแผนในการดําเนินโครงการ 
แบบแผนในการดําเนินโครงการท่ีเปนท่ียอมรับของผูเกี่ยวของ  จะเกิดข้ึนจากการมี แผนการทํางาน

รวมถึงการสนับสนุนจากฝายบริหาร 
แบบแผนในการดําเนินโครงการนี้จะรวมถึงวิธีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบท่ีมีอยูในปจจุบันและมี

การต้ังเปาหมายดวย 
แผนงานควรแสดงตารางการทํางานท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงในทางปฏิบัติและเปาหมายของแตละ

ข้ันตอนซ่ึงจะทําใหสามารถประเมินผลความกาวหนาของงานได 
 

สรุป 
การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน  ทําใหทราบถึงปริมาณการใชพลังงานและบริเวณหรือ

อุปกรณท่ีมีการสูญเสียพลังงานเพื่อท่ีจะกําหนดหลักเกณฑสําหรับการวางแผนอนุรักษพลังงาน  ทําใหเห็นความ
คุมคาในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานพรอมคาใชจายในการดําเนินการ  ดังน้ันการเลือก
เครื่องมือวัดควรเลือกใหเหมาะสมกับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน  ในกรณีท่ี ไมสามารถซ้ือหรือไมคุมคาท่ีจะติดต้ัง
มิเตอรยอยอาจใชเครื่องวิเคราะหกําลังไฟฟาเพียงเครื่องเดียว  ในการตรวจวัดการใชพลังงานของอุปกรณตางๆ   
เครื่องเก็บบันทึกขอมูล (Data Logger) จะวัดคาของไฟฟา อุณหภูมิ กาซ ไอนํ้าและอื่นๆ โดยอัตโนมัติและเก็บ
บันทึกไวสําหรับประมวลผล  เพ่ือใหทราบรายละเอียดของการใชงานตามชวงเวลาตางๆ โดยปกติการวัด
พลังงานไฟฟาจะใชหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง   

การใชกราฟชวยในการวิเคราะหแนวโนมประสิทธิภาพพลังงาน  จะเปนวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วในการ
ประเมินผลจากขอมูล  วิธีการตางๆ สามารถใชในการใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ  ความเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ
พลังงานตอเวลา และสามารถใชในการคาดการณแนวโนมของการใช  พลังงานในอนาคตได  แผนภูมิบาง
ประเภทยังสามารถท่ีจะใชหาคาดัชนีการใชพลังงานได  สามารถนํามาใชในการตรวจติดตามการใชพลังงานและ
ประเมินปริมาณพลังงานท่ีประหยัดได หรือปริมาณพลังงานท่ีสูญเสียไปได ท่ีนิยมและงายในการนําไปใชงาน
ไดแกแผนภูมิ CUSUM   แผนภูมิ CUSUM จะใชการคํานวณหาผลรวมสะสมของคาความแตกตาง (The 
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Cumulative Sum of Differences) ระหวางปริมาณพลังงานท่ีใชจริง และปริมาณพลังงานท่ีใชโดยเฉลี่ย  ซึ่งได
จากแผนภูมิการกระจาย แลวนํามาพลอต กับชวงเวลาการผลิตหรือการทํางานของโรงงานหรืออาคาร 

 
3.11  กิจกรรม  (Activity) 

1. จงบอกช่ือเครื่องมือวัดทางไฟฟาหรือวัดระบบไฟฟา และวิธีการวัดมาอยางนอย 3 ชนิด 
2. จงบอกมาตรการและวิธีการเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงานไฟฟา 
 ในโรงงานหรืออาคารมาอยางนอย 3 เรื่อง 

 
เฉลยกิจกรรม   
1.จงบอกช่ือเครื่องมือวัดทางไฟฟาหรือวัดระบบไฟฟาและวิธีการวัดมาอยางนอย 5 ชนิด 
ตอบ             

1.  แอมมิเตอรแบบคลองวัด  ใชในการตรวจวัดกระแสไฟฟา (แอมแปร) ซึ่งไหลเขาสูอุปกรณ โดย
ปกติจะใชสําหรับสายไฟฟาเด่ียว ดังน้ัน คาท่ีไดจะเปนคากระแสเขาแตละเฟส  การใชงานแอมปมิเตอรแบบ
คลองวัดทําไดโดยเปดแกนเฟอรไรตคลองกับตัวนําไฟฟา   หลังจากน้ันเลือกยานการตรวจวัดท่ี เหมาะสมอาน
คาแอมแปรท่ีแสดง 

2.  เครื่องมือวัดไฟฟาท่ีใชในการคิดคาไฟฟา จะใชในการตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชใน  
ชวงเวลาและจะแสดงในหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง 

3.  มิเตอรวัดคาตัวประกอบกําลังไฟฟา  จะใชในการตรวจวัดคากิโลวารเฉลี่ยในชวง 15 นาที ท่ีสูงสุด 
และจะแสดงคาตัวประกอบกําลังไฟฟาและกิโลวาร   

4.  เครื่องวิเคราะหกําลังไฟฟา  ท่ีปรึกษาดานพลังงานจะนิยมใชเครื่องวิเคราะหกําลังไฟฟามากท่ีสุด 
ในการอานคากําลังไฟฟา(วัตตหรือกโิลวัตต หรือ กิโลวัตต-ช่ัวโมง) ท่ีเขาสูอุปกรณ    เครื่องวิเคราะหกําลังไฟฟา
โดยท่ัวไปจะประกอบดวยแอมปมิเตอรแบบคลองวัดและโวลตมิเตอร เพื่อแสดงคากําลังไฟฟาโดยตรงและ
อาจจะมีสวิตซสําหรับเลือกยานการวัดดวย 

5.  มิเตอรวัดความสองสวาง  มิเตอรวัดความสองสวางใชในการตรวจวัดปริมาณแสง หรือ คาความ
สองสวาง โดยแสดงในหนวยลักซ (Lux)  (ลูเมน/ตารางเมตร)  
  จงบอกมาตรการและวิธีการเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานหรืออาคารมาอยางนอย 3 
เรื่อง 
ตอบ     
ภาระของหมอแปลงไฟฟา 

 มีโอกาสท่ีจะตัดไฟจายหมอแปลงในชวงท่ีไมมีการใชงานไดหรือไม 
 พิจารณาวาสามารถถอดหมอแปลงบางลูกท่ีไมไดใชงานออกจากระบบไดหรือไม 

ตัวประกอบกําลังไฟฟา 
 เพ่ือลดความสูญเสียขณะมีภาระของหมอแปลงไฟฟา 
 เพ่ือลดความสูญเสียในระบบจายความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 
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 เพ่ือเสนอแนะทางเลือกในการลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด โดยการจัดการทํางานของ
เครื่องจักรใหเหมาะสม 

 เพ่ือพิจารณาการใชอุปกรณควบคุมความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 
ศักยภาพในการปรับระดับแรงดันไฟฟาของหมอแปลงเพ่ือลดแรงดันไฟฟาท่ีสูงเกินไป พิจารณาโอกาส

ในการลดขนาดของมอเตอรลงตามความเหมาะสมระบบแสงสวาง โดยพิจารณาดังน้ี  
 เปลี่ยนไปใชหลอดประสิทธิภาพสูง 
 นําแสงสวางจากภายนอกเขามาใชงานในบริเวณท่ีเหมาะสม 

 เครื่องอัดอากาศ 
 คํานวณคาใชจายท่ีเสียไปจากการรั่ว 
 ตรวจสอบขนาดถังความดันใหเหมาะสมกับความตองการ 

ระบบปรับอากาศ 
 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชลมกลับและอากาศจากภายนอกไดหรือไม? 
 มีแนวทางในการใชระบบปรับปริมาณลมหรือไม (Variable Air Flow System) 
 ความเหมาะสมในการติดต้ังอุปกรณปรับความเร็วรอบเขากับปมนํ้าหลอเย็น 
 สามารถเปลี่ยนใชอุปกรณประสิทธิภาพสูงกับเครื่องทํานํ้าเย็นไดหรือไม? 
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ภาคผนวก 
การตรวจวัดระบบสงจายไฟฟา 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
แรงดันไฟฟา     
กระแสไฟฟา    
กําลังไฟฟา    
ตัวประกอบกําลังไฟฟา    
 

การตรวจวัดระบบปรับอากาศแบบหนวยเดียว 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
 คาทางไฟฟาของคอมเพรสเซอร 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

   

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของลมจาย    
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของลมกลับ    
ความเร็วลมและพ้ืนท่ีชองจายลมเย็น    
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของอากาศ
ท่ีเขาคอนเดนเซอร 

  

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของอากาศ
แวดลอมภายนอก 

  

 

การตรวจวัดเคร่ืองสงลมเย็น 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของลมจาย     
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของลมกลับ    
ความเร็วลมและพ้ืนท่ีชองจายลมเย็น    
คาทางไฟฟาของพัดลม 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

   

ความดันตกครอมแผงกรองอากาศ   
ความดันตกครอมทอน้ําเย็น   
อัตราการไหลของนํ้าเย็น   
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การตรวจวัดเคร่ืองทํานํ้าเย็น 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
คาทางไฟฟาของคอมเพรสเซอร 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

    

อัตราการไหลของนํ้าเย็น    
อุณหภูมิน้ําเย็นดานเขาและดานออก    
อัตราการไหลของนํ้าหลอเย็น    
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นดานเขาและดานออก   
คาทางไฟฟาของเครื่องนํ้าเย็นและเครื่อง
น้ําหลอเย็น 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

  

คาทางไฟฟาของพัดลมระบายความรอน   
 

การตรวจวัดระบบแสงสวาง 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
คาทางไฟฟาของระบบแสงสวาง 
     - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

    

คาความสองสวาง    
ขนาดพ้ืนท่ีของแตละสวน    

 

การตรวจวัดระบบอัดอากาศ 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
คาทางไฟฟาของเครื่องอัดอากาศ 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

    

ความเร็วลมและพ้ืนท่ีของชองอากาศเขา    
อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศเขา     
ชวงเวลาการตัดตอของเครื่องอัดอากาศ    
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การตรวจวัดปมน้ํา 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
คาทางไฟฟาของปม 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

    

ความเร็วรอบมอเตอร    
ความดันดานสงและดานดูดของปม    
 
การตรวจวัดมอเตอรและอุปกรณทางไฟฟา 

ตรวจวัด คาที่ตรวจวัดได เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด 
คาทางไฟฟา 
    - แรงดันไฟฟา 
    - กระแสไฟฟา 
    - กําลังไฟฟา 

   

ความเร็วรอบของมอเตอร      
 

 


