
คํานํา 
 

การท่ีจะสงเสริมใหงานดานการอนุรักษพลงังานประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมในอาคารควบคุม
และโรงงานควบคุมนั้น ความรูและความเขาใจของผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ดังนั้น สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึง
ไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสตูรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญใหกับบุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน มีความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบดานพลังงาน และมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพการ
อนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พรอมกับไดจัดใหมีการพัฒนาคูมือสําหรับใชในการ
ฝกอบรมหลักสตูรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญขึ้น เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใชประกอบการฝกอบรมใน
หลักสูตรดังกลาว 
 

คูมือสําหรับหลกัสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอางองิขอมูลและเนื้อหาจาก
คูมือฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่มีอยูเดิมของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน โดยไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีมีการใชงานในปจจุบันและสอดคลองกับ
รายละเอียดการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550) โดยคูมือประกอบดวยเนื้อหา 3 สวนหลัก คือ กฎหมายและความรูพื้นฐานดานการอนุรักษพลงังาน การจัด
การพลังงานไฟฟา และ การจัดการพลังงานความรอน 
 
 เนื้อหาในสวนที่ 1 มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน 
ตลอดจนเนื้อหาสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะ ความรูในเรื่องระบบการจัด
การพลังงานซึ่งจะสนับสนุนใหการอนุรักษพลังงานเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอยางยั่งยืน โดย
ในการพัฒนาเนื้อหาของคูมือไดมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพรอมทั้งปรับปรุงและ
เพิ่มเติมตัวอยางเอกสารและรูปแบบรายงานที่ตองใชในการดําเนินการจัดการพลังงานไวอยางครบถวน สําหรับ 
เนื้อหาในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 ประกอบไปดวยเนื้อหาภาคทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอุปกรณท่ีใชพลังงาน
ไฟฟาและพลังงานความรอน โดยไดมีการพัฒนาเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ ใหมีความทันสมัย พรอมกับ
ไดเพิ่มเติมตัวอยางแนวทางการประยุกตใชมาตรการดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความเขาใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดอยางแทจริง 
 
 ในการนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือสําหรับหลกัสูตรฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้
จะเปนประโยชนกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งในการใชประกอบการฝกอบรมและเปนคูมือท่ีใชอางอิงประกอบการ
ทํางานดานการอนุรักษพลังงานภายหลังการฝกอบรมแลวเสรจ็ ท้ังนี้เพื่อใหการอนุรักษพลงังานเกิดผลไดอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป 
 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กันยายน 2553 
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ตอนที่ 2 การอนุรักษพลังงานภาคไฟฟา 
บทท่ี 1  เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา (Electrical measurement)  

 1.1 บทนํา 1-1 
 1.2 ชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟาและวิธีการใช 1-2 
  1.2.1 พื้นฐานการวัดทางไฟฟา 1-2 

  1.2.2 หนวยวดัทางไฟฟา 1-2 
  1.2.3 เครื่องมือวัดทางไฟฟาพื้นฐานเพื่อการอนุรักษพลังงาน 1-3 
 1.3 หลักการเลอืกใชเครื่องมอืวัด 1-5 

 1.4 ขอควรระวังในการใชเครื่องมือวัด 1-6 
 1.5 การเลือกเครื่องมือวัดเพือ่ตรวจวดัระบบที่ใชพลังงาน 1-7 
 
บทท่ี 2 ระบบไฟฟากําลงั (Electric Power System)  
 2.1 บทนํา 2-2 
 2.2 การอนุรักษพลังงานคืออะไร 2-6 
 2.3 พื้นฐานวงจรไฟฟากระแสสลับที่ควรทราบ 2-7 
  2.3.1 แรงดันไฟฟากระแสสลับ 2-7 
  2.3.2 การนําขอมูลแรงดันไฟฟากระแสสลับมาใชงาน 2-8 
  2.3.3 โหลดในวงจรไฟฟากระแสสลับ 2-8 
  2.3.4 กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ   2-12 
 2.4 การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Correction) 2-13 
  2.4.1 การติดตัง้ตัวเก็บประจุ (การติดตั้ง CAPACITOR Bank) 2-19 
  2.4.2 ขอดีและขอเสียของการใชตัวเก็บประจุไฟฟา 2-20 
  2.4.3 ขอควรระวังในการใชตัวเก็บประจุไฟฟา 2-21 
  2.4.4 สมการใชงานที่เกีย่วของ 2-21 
  2.4.5 ตัวอยางการคํานวณเพือ่หาคา kVar ของ C จากขอมูลที่ตรวจวดั 2-22 
  2.4.6 ตัวอยางการคํานวณการลดความสูญเสียในสายไฟฟา 2-23 
  2.4.7 การเรียกเก็บคาตัวประกอบกําลังไฟฟาของการไฟฟา 2-23 
 2.5 การลดความสูญเสียในหมอแปลงไฟฟา 2-29 
 2.6 การลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และการบริหารพฤติกรรมการใชไฟฟา 2-34 
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 2.7 การพิจารณาเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม 2-40 
 2.8 กรณีศึกษา 2-41 
    
บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง  
 3.1 บทนํา 3-1 
 3.2 แหลงกําเนิดแสง 3-2 
  3.2.1 แหลงกําเนิดแสงจากธรรมชาติ 3-2 
  3.2.2 แหลงกําเนิดแสงประดษิฐ 3-3 
 3.3 นิยามศัพทที่สําคัญเกี่ยวกบัปริมาณแสง 3-3 
 3.4 อุปกรณสําคัญในระบบไฟฟาแสงสวาง 3-4 
  3.4.1 หลอดไฟฟา 3-4 
   3.4.1.1 หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent lamp) 3-4 
   3.4.1.2 หลอดไสแบบธรรมดา 3-4 
   3.4.1.3 หลอดทังสเตนฮาโลเจน 3-6 
   3.4.1.4 หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) 3-8 
   3.4.1.5 หลอดฟลูออเรสเซนตรูปทรงกระบอก (Tubular Fluorescent) 3-9 
   3.4.1.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact Fluorescent) 3-11 
   3.4.1.7 หลอดฟลูออเรสเซนตแบบเหนี่ยวนํา (Induction Fluorescent)   3-12 
   3.4.1.8 หลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium) 3-13 
   3.4.1.9 หลอดไอปรอทความดันสูง (High Pressure Mercury) หรือหลอด

แสงจันทร 
3-14 

   3.4.1.10 หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) 3-16 
   3.4.1.11 หลอดเมทัลฮาไลด (Metal Halide) 3-18 
   3.4.1.12 หลอดแอลอีดี (Ligh Emitting Diode , LED) 3-19 
 3.5 การพิจารณาเลือกใชหลอดไฟ 3-22 
 3.6 อุปกรณทีใ่ชรวมกับหลอดไฟฟาที่มีผลตอประสิทธิภาพพลังงาน 3-24 
  3.6.1 บัลลาสต 3-24 
   3.6.1.1 บัลลาสตแกนเหล็ก (Electromagnetic Ballast) 3-24 
    3.6.1.1.1 บัลลาสตแกนเหล็กทั่วไป  (Conventional ballast)   3-24 
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    3.6.1.1.2 บัลลาสตแกนเหล็กแบบกําลังสูญเสียต่ํา (low loss ballast) 3-24 
   3.6.1.2 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส (Electronic ballast)   3-25 
   3.6.1.3 การเปรียบเทียบขอด ีขอเสีย และพลังงานที่ใชของบัลลาสต   3-26 
  3.6.2 โคมไฟสองสวาง (Luminaries) 3-27 
   3.6.2.1 พิจารณาตามลักษณะประเภทและการติดตั้งดวงโคม   3-28 
    3.6.2.1.1 ดวงโคมสําหรับติดตั้งแบบหอย หรือแขวนจากเพดานหรือ

คานลงมา 
3-28 

    3.6.2.1.2 ดวงโคมสําหรับยึดติดกับเพดาน   3-28 
    3.6.2.1.3 ดวงโคมสําหรับยึดติดเขาไปในเพดานหรือฝา 3-29 
   3.6.2.2 พิจารณาตามลักษณะของการนําไปใชงาน   3-29 
   3.6.2.3 พิจารณาตามลักษณะของหลอดไฟ   3-29 
   3.6.2.4 พิจารณาตามลักษณะการกระจายแสงสวางของดวงโคม   3-30 
    3.6.2.4.1 การกระจายกําลังการสองสวางของแสงสวางของดวงโคม 3-30 
    3.6.2.4.2 ลักษณะการกระจายแสงของดวงโคมประเภทตาง ๆ 3-32 
    3.6.2.4.3 ประสิทธิผลในการกระจายแสงของโคมไฟ 3-36 
 3.7 มาตรฐานระดับความสองสวาง   3-40 
 3.8 วิธีการวัดคาความสองสวางของพื้นทีท่ํางาน 3-42 
 3.9 การคํานวณความสองสวางแบบลูเมน (Lumen Method) 3-43 
 3.10 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 3-45 
  3.10.1 ขอกําหนดเพื่อการอนรัุกษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคาร

ควบคุมตามกฎทรวงวาดวยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
3-45 

  3.10.2 ขอแนะนําของการอนรัุกษพลังงานไฟฟาแสงสวางในอาคารตามมาตรฐาน 
IES 

3-46 

 3.11 กรณศีึกษา 3-47 
  
บทท่ี 4 การอนุรักษพลังงานสําหรับมอเตอร (Energy conservation for motor)  
 4.1 บทนํา 4-2 
 4.2 ชนิดและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 4-2 
 4.3 สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 4-2 
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  4.3.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส 4-2 
   4.3.1.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับสปลิทเฟสมอเตอร(Split-phase motor) 4-2 
   4.3.1.2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับคาปาซิสเตอรมอเตอร(Capacitor motor) 4-4 
   4.3.1.3 รีพัลช่ันมอเตอร ( Repulsion motor ) 4-5 
   4.3.1.4 ยูนิเวอรแซลมอเตอร 4-6 
   4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร (Shaded pole motor) 4-6 
  4.3.2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 4-6 
   4.3.2.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น 4-7 
   4.3.2.2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟสแบบซิงโครนัส 4-7 
 4.4 ประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา 4-8 
 4.5 ความแตกตางระหวางมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงและมอเตอรไฟฟามาตรฐาน

ทั่วไป  
4-9 

 4.6 การอนุรักษพลังงานที่เกดิจากการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 4-12 
 4.7 หลักการพจิารณาใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงและอุปกรณปรับความเร็วรอบ 4-16 
 4.8 การพิจารณาใชอุปกรณปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร 4-17 
  4.8.1  งานที่ใชเครื่องควบคุมความเร็วรอบ  4-18 
    

บทท่ี 5 การอนุรักษพลังงานสําหรับระบบอากาศอัด (Energy conservation for compressed air system) 
 5.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ 5-1 
  5.1.1 สวนสรางอากาศอัด 5-1 
  5.1.2 สวยการจายอากาศอดั 5-2 
  5.1.3 สวนการใชอากาศอัด 5-2 
 5.2 อุปกรณในระบบอากาศอัด 5-3 
  5.2.1 เครื่องอัดอากาศ 5-3 
  5.2.2 ทอดูดอากาศ 5-5 
  5.2.3 After Cooler 5-5 
  5.2.4 Air Dryer 5-5 
  5.2.5 ถังเก็บอากาศอัด 5-5 
  5.2.6 ทอเมน 5-5 
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 5.3 หลักการทํางาน การติดตั้งและการควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศ 5-6 
  5.3.1 การติดตัง้เครื่องอัดอากาศแบบรวมศนูยกับแบบกระจาย 5-7 
  5.3.2 การควบคุมการทํางานของเครื่องอัดอากาศ 5-7 
           5.3.2.1 การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแตละเครือ่ง 5-7 
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บทที่ 1 
เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 

(Electrical measurement) 

 
ความสําคัญ 

 
การตรวจวัดพลังงานไฟฟาเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานอนุรักษพลังงาน ในการ

ตรวจวัดการใชไฟฟาจําเปนตองใชเครื่องมือเพื่อวัดคาตางๆไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา 
พลังงานไฟฟา คาตัวประกอบกําลังไฟฟา และความสองสวาง เปนตน  เครื่องมือวัดตางๆ เหลานี้มักจะถูก
นํามาใชรวมกันเพื่อใหไดภาพรวมของปริมาณการใชไฟฟาของโรงงานหรืออาคาร การเลือกและใชเครื่องมือท่ี
ถูกตองเหมาะสม การคํานึงถึงความแมนยําของเครื่องมือวัด ตลอดจนการนําคาท่ีไดจากการตรวจวัดไปใชอยาง
เหมาะสม ก็เปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหเกิดการจัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค   

 
 1.   บอกชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
 2.   บอกความสําคัญของการวัดคาพลังงานและความเที่ยงตรงของขอมูลได 
 3.   บอกคาทางไฟฟาท่ีจําเปนในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษพลังงานได 
 4.   บอกวิธีการเลือกใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับงานแตละประเภทได 
 

1.1 บทนํา  
 
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงชนิดและวิธีการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาท่ีสําคัญที่ตองใชวัดเพื่อให

ไดขอมูลหรือคาของการวัดการใชพลังงานไฟฟาท่ีมีความถูกตองและเที่ยงตรง  นอกจากนั้นยังศึกษาถึงคาทาง
ไฟฟาท่ีมีความจําเปนที่ตองทําการตรวจวัดเพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงาน และวิธีการเลือกใชเครื่องมือวัดให
เหมาะสมกับงานหรือคาท่ีตองการวัดแตละประเภทไดอยางถูกตอง 
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1.2 ชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟาและวิธีการใช 
 

1.2.1  พ้ืนฐานการวัดทางไฟฟา 
  การอานคาปริมาณที่วัดโดยตรงจากเครื่องวัด เรียกวา การวัดโดยตรง การวัดปริมาณอื่นๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกับปริมาณที่ตองการวัด และใชคาท่ีวัดไดนั้นมาคํานวณหาปริมาณที่ตองการเรียกวา การวัด
ทางออม เชน การวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเพื่อนํามาคํานวณคากําลังไฟฟา เปนตน  
 
1.2.2 หนวยวัดทางไฟฟา 

ในระบบหนวยวัดนานาชาติ (International System of Units (SI)) หนวยวัดทางไฟฟาพื้นฐาน
ท่ีสําคัญและหนวยวัดทางไฟฟาในทางปฏิบัติอื่นๆ มีนิยามดังตอไปนี้ 

ก. กระแสไฟฟา 
กระแสไฟฟาเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในตัวนํา

ไฟฟา มีหนวยวัดเปน แอมแปร (Ampere) ใชสัญลักษณเปน “A” กระแสไฟฟา 1 แอมแปร (A) มีคาเทากับ
กระแสไฟฟาเมื่อไหลผานลวดตัวนําตรง 2 เสนที่มีความยาวเปนอนันต ลวดตัวนํามีหนาตัดเปนรูปวงกลมที่มี
ขนาดเล็กเปนอนันต วางขนานกันโดยมีระยะหาง 1 เมตร ในสุญญากาศแลว จะทําใหมีแรงกระทําตอลวดแตละ
เสนเทากับ 2 × 10–7 นิวตัน ตอความยาวของลวดตัวนํา 1 เมตร กรณีท่ีเปนกระแสไฟฟากระแสสลับ คา
ประสิทธิผลหรือรากกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square (RMS)) ของกระแสไฟฟานั้นตองเทากับคาท่ีนิยามไวนี้ 

ข. กําลังไฟฟา  
กําลังไฟฟาเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงของพลังงานไฟฟาท่ีใชไปในการทําใหเกิดพลังงานใน

รูปตางๆ เชน พลังงานความรอน พลังงานแสงสวาง พลังงานกล มีหนวยเปน วัตต (Watt) ใชสัญลักษณเปน “W” 
กําลังไฟฟา 1 วัตต (W) มีคาเทากับกําลังท่ีใหพลังงาน 1 จูล (J) ตอหนึ่งวินาที 

ค. แรงดันไฟฟา 
แรงดันไฟฟาเปนแรงที่ทําใหอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ หรือแรงที่ทําใหเกิดการไหลของ

กระแสไฟฟา มีหนวยวัดเปน โวลต (Volt) ใชสัญลักษณเปน “V” แรงดันไฟฟา 1 โวลต (V) มีคาเทากับ
แรงดันไฟฟาระหวางจุด 2 จุดบนตัวนําไฟฟาท่ีเมื่อมีกระแสไฟฟาคงที่ 1 A ไหลผานจุดท้ังสองแลว จะทําใหมี
ความสิ้นเปลืองกําลังไฟฟาเทากับ 1 วัตต กรณีท่ีเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ คาประสิทธิผลของแรงดันไฟฟา
นั้นตองเทากับคาท่ีนิยามไวนี้ 

ง. ความตานทานไฟฟา (Resistance) 
ความตานทานไฟฟาเปนการตอตานการไหลของกระแสไฟฟาของวัตถุซึ่งจะมีคามากหรือคา

นอยจะขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุนั้นๆ ความตานทานไฟฟามีหนวยวัดเปน โอหม (Ohm) และใชสัญลักษณเปน 
“Ω” ความตานทานไฟฟา 1 โอหม  เทากับคาความตานทานไฟฟาระหวางจุด 2 จุดบนตัวนําไฟฟาท่ีเมื่อมี
กระแสไฟฟา 1 A ไหลผานแลว แรงดันไฟฟาระหวางทั้ง 2 จุดนั้นจะเทากับ 1 V 
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จ. ความจุไฟฟา (Capacitance) 
ความจุไฟฟาเปนความสามารถในการเก็บประจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ (Capacitor) มีหนวยวัด

เปน ฟารัด (Farad) และใชสัญลักษณเปน “F” ความจุไฟฟา 1 ฟารัด (F) มีคาเทากับคาความจุไฟฟาของตัวเก็บ
ประจุท่ีเมื่อประจุตัวเก็บประจุนั้นดวยประจุไฟฟา 1 C แลว จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟา 1 V 

ฉ. ความเหนี่ยวนํา (Inductance) 
ความเหนี่ยวนํามีหนวยวัดเปน เฮนรี่  (Henry) และใชสัญลักษณเปน “H” ความเหนี่ยวนํา 1 

เฮนรี่ (H) มีคาเทากับความเหนี่ยวนําของวงจรปดท่ีเมื่อมีกระแสไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอดวยอัตรา 1 
A ตอวินาที ไหลผานแลว จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ึน 1 V 
 
1.2.3 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟาพื้นฐานเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

  
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานของระบบไฟฟาในโรงงานหรืออาคารนั้น ปริมาณ

ทางไฟฟาพื้นฐานที่ตองการวัดจะไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา คาตัวประกอบ
กําลัง เครื่องมือวัดปริมาณตางๆดังกลาวมีชนิดท้ังท่ีติดตั้งอยูกับที่ เชน เครื่องมือวัดท่ีติดตั้งบนแผงควบคุมหรือท่ี
ติดตั้งท่ีตัวอุปกรณ และชนิดท่ีสามารถเคลื่อนยายได ซึ่งท้ังสองชนิดดังกลาวมีท้ังแบบที่เปนระบบดิจิทัล 
(Digital) และระบบแอนะล็อก (Analog) และดวยการพัฒนาทางดานอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรในปจจุบัน 
ทําใหคาทางไฟฟาตางๆ สามารถวัดไดจากเครื่องมือวัดเพียงเครื่องเดียว สามารถใชงานไดงาย เชื่อถือได และมี
ความเที่ยงตรง ลักษณะของเครื่องมือตางๆแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

• เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
ใชวัดกระแสไฟฟา มีท้ังประเภทที่ติดตั้งบนแผงควบคุม และชนิดคลองสายเคลื่อนที่ได มีท้ังชนิดท่ีเปน

แอนะล็อกและดิจิทัล ดังแสดงในรูปที่ 1.1  
 

   
รูปที่ 1.1   เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา 

 
 

• เคร่ืองวัดแรงดนัไฟฟา (Voltmeter) 
เครื่องวัดชนิดนี้เปนเครื่องมือวัดความตางศักยของไฟฟาระหวาง 2 จุดในวงจรไฟฟา ความตางศักยนี้ใช

หนวยเปนโวลต (V) แรงดันไฟฟาเปนคาหนึ่งท่ีตองวัดในการคํานวณการใชพลังงานไฟฟาดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2   เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟา 

 

• เคร่ืองวัดกําลังไฟฟา (Wattmeter)  
เครื่องวัดกําลังไฟฟาชนิดเคลื่อนยายไดเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีนาสนใจและสําคัญมาก 

เพราะเปนเครื่องมือท่ีวัดคาความตองการกําลังไฟฟาไดโดยตรง สวนวิธีอื่นตองมีการวัดคากระแสไฟฟา 
แรงดันไฟฟาและนํามาคํานวณ ในกรณีท่ีเปนกระแสสลับ 3 เฟส การวัดวิธีนี้ทําใหการคํานวณปริมาณการใช
ไฟฟาสะดวกยิ่งข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 1.3 

 

  
 

 
รูปที่ 1.3   เคร่ืองวัดกําลังไฟฟา (Wattmeter) 

 

• เคร่ืองวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Meter) 
เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟาแบบเคลื่อนยายได ชนิด 3 เฟส การวัดจะใชสายวัด ของ

เครื่องวัดหนีบกับขั้วตัวนําไฟฟาหรือข้ัวของอุปกรณท่ีตองการวัดคาโดยแยกแตละเฟสและใชแคลมปกามปูคลอง
กับตัวนําไฟฟาแตละเฟส ซึ่งการตอลักษณะนี้จะเหมือนกับกรณีของวัตตมิเตอร วิธีนี้ก็สามารถอานคาเปน 
ตัวประกอบกําลังไฟฟาไดเลย ตัวอยางเครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟาแสดงดังรูปที่ 1.4 

 
 

รูปที่  1.4   เคร่ืองวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor Meter) 
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 เคร่ืองมือวัดระดับความสองสวาง (Lux Meter) 
เครื่องมือวัดระดับความสองสวาง เปนเครื่องมือวัดการสองสวางของแสง มีหนวยเปนแรง

เทียน หรือลักซ การวัดอาศัยเซลลท่ีไวตอแสงแปลงระดับความสองสวางเปนแรงดันไฟฟา ปกติแลวเครื่องมือ
แบบนี้จะเคลื่อนยายหรือพกติดตัวไดดังแสดงในรูปที่ 1.5 เหมาะกับการใชวัดความสองสวางตามจุดตางๆ  

ระดับของแสงที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชพลังงานจะอยูในชวงไมเกิน 1,000 แรงเทียน  
 

 
 

รูปที่ 1.5    เคร่ืองมือวัดระดับแสงสวาง (Lux meter) 
 
1.3 หลักการเลอืกใชเคร่ืองมอืวัด 

 หลักสําคัญในการเลือกใชเครื่องมือวัดท่ีสําคัญจะตองคํานึงถึงประเด็นทางดานเทคนิคเปนอันดับแรก 
กลาวคือจะตองมีความเหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณ โดยควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญทางดานเทคนิค 
ดังนี้ 

1) ยานการวัดที่ตองการ (Range)  
2) ระดับความแมนยํา (Accuracy) โดยทั่วไปควรมีระดับความแมนยําท่ีตองการประมาณ + 0.5%  ถึง  

+  2.0% 
3) ลักษณะการใชงาน เชน สัมผัสหรือไมตองสัมผัสกับสิ่งท่ีตองการวัด พกพาไดหรือติดตั้งอยูกับท่ี 

แบบตองปรับแตงอุปกรณท่ีมีอยูเพื่อติดตั้งเครื่องมือวัดหรือไมตอง (Non-destructive) โดยท่ัวไป
แลว ควรเลือกใชเครื่องมือวัดแบบไมตองสัมผัส พกพาได และแบบไมตองมีการปรับแตงอุปกรณ
พลังงานที่มีอยูซึ่งจะเหมาะสมและมีความสะดวกในการใชมากกวาวิธีจดบันทึกขอมูลซึ่งปจจุบัน
สวนใหญจะมีระบบบันทึกแบบดิจิทัล (Digital Recording) ซึ่งสามารถบันทึกขอมูลไดท้ังแบบ
ช่ัวขณะหรือแบบตอเนื่อง 

4) ระยะเวลาตอบสนอง (ระยะเวลาที่ใชวัดหรือความไว)  
  

นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงเรื่องราคา ความคงทน คาใชจายในการบํารุงรักษา การใหบริการหลังการขาย
ของตัวแทนจําหนาย โดยเฉพาะดานการบํารุงรักษาซอมแซม ปรับตั้งความเที่ยงตรง และแหลงพลังงาน เชน 
แบตเตอรี่ ควรจัดหาไดงายและราคาไมแพงจนเกินไป เปนตน 
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1.4 ขอควรระวงัในการใชเคร่ืองมือวัด 

• ควรศึกษาคูมือการใชงาน (User Manual) ของเครื่องมือวัดใหเขาใจกอนนําไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หัวขอตอไปนี้ 

(1) สวนประกอบของเครื่องมือวัด และหนาท่ีของสวนประกอบนั้นๆ โดยเฉพาะสวนที่
ปรากฏใหเห็นภายนอกและปุมควบคุมตางๆ 

(2) การทํางานของปุมควบคุมตาง ๆ 
(3) การเริ่มตนใชเครื่องมือวัด โดยเฉพาะขอระวังเกี่ยวกับการบรรจุแบตเตอรี่ (ถามี) จะตอง

ไมผิดขั้ว 
(4) ข้ันตอนการใชงาน โดยเฉพาะการเลือกขอมูลท่ีตองการวัด (สําหรับเครื่องมือวัดท่ี

สามารถวัดขอมูลไดหลายชนิด) ชวงท่ีตองการวัด การปรับตั้งคาศูนย และที่สําคัญ ขอควร
ระวังในการใช เพื่อความปลอดภัยของผูใชและปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ
เครื่องมือวัด 

(5) วิธีการบันทึกและอานขอมูล ปจจุบันเครื่องมือวัดท่ีทันสมัยจะใชระบบดิจิทัล จึงตอง
ศึกษาวิธีการบันทึกและอานขอมูลใหเขาใจกอนใชงาน รวมท้ังการปรับตั้ง วิธีการบันทึก 
เชน บันทึกแบบชั่วคราวหรือแบบตอเนื่อง เปนตน 

(6) ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับเหตุขัดของจากการใชงานและวิธีแกไข 
(7) ศึกษารายละเอียดขอกําหนดเครื่องมือวัด ซึ่งโดยปกติขอนี้นาจะพิจารณากอนการจัดซื้อ 

หรือกอนตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือวัดนั้น ๆ 
(8) ตรวจสอบความเรียบรอยครบถวนของชุดเครื่องมือวัดกอนนําไปใชงานทุกครั้ง 

โดยเฉพาะกําลังไฟฟาท่ีเหลือในแบตเตอรี่ (ถามี) และการทํางานของเครื่องมือวัดวาเปน
ปกติหรือไม 

(9) กอนนําเครื่องมือวัดไปใชงานตองแนใจวาไมใชเครื่องมือวัดผิดประเภทกับงาน และตอง
คํานึงถึงยานการวัดดวย 

 

• การใชงาน 
(1) ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานอยางเครงครัด โดยเฉพาะขอควรระวัง

เกี่ยวกับความปลอดภัย และควรกลับไปศึกษาคูมือหากยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีและ
ข้ันตอนการใช หามลองผิดลองถูกโดยเด็ดขาด และควรเก็บคูมือไวในที่ปลอดภัย
หรือเก็บไวในกลองเครื่องมืออยูเสมอ 

(2) การตอสายไฟ และการบรรจุแบตเตอรี่ จะตองระวังไมใหผิดขั้ว 
(3) ใหความเอาใจใสเรื่องการเริ่มตนปรับตั้ง (Set Up) โดยเฉพาะเรื่องการตั้งคาศูนยและ

ชวงการวัด (Range) รวมท้ังหนวยของการวัด 
(4) ควรมีบันทึกขอมูลท่ีสําคัญสํารองเก็บไว ไมควรบันทึกในตัวเครื่องวัดเพียงอยางเดียว 
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(5) หลังการใชงานควรเก็บรักษาใหเรียบรอย ถาเปนเครื่องมือวัดท่ีใชแบตเตอรี่ ควรถอด
แบตเตอรี่ออกเมื่อเสร็จสิ้นการใชงานกอนเก็บเขาตูเก็บเครื่องมือ 

 
1.5 การเลือกเคร่ืองมือวัดเพ่ือตรวจวัดระบบที่ใชพลังงาน 

• ระบบสงจายไฟฟา 
ระบบสงจายไฟฟา หมายถึง ระบบสงจายไฟฟาตั้งแตจุดท่ีออกจากหมอแปลง จนถึงตูสงจาย

หรือตู MDB (Main Distribution Board; MDB) ท่ีแตละจุดภายในโรงงาน 
คาท่ีจําเปนตองตรวจวัดในระบบสงจายไฟฟา สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1.1 ซึ่งไดแก 

แรงดันไฟฟา (โวลต) กระแสไฟฟา (แอมป) กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) และตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor) 
ซึ่งเรียกโดยรวมวาคาทางไฟฟา เพื่อนํามาใชในการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของระบบ เชน ลักษณะการใช
ไฟฟา เวลาที่มีความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดเพื่อจัดโหลดหลีกเลี่ยงชวง Peak ของคาไฟฟา ความสมดุลของ
แรงดันและกระแสไฟฟาในแตละเฟสเพื่อยืดอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา ศักยภาพในปรับปรุงคาตัว
ประกอบกําลังไฟฟา 

เครื่องมือตรวจวัดมีท้ังชนิดท่ีวัดคาทางไฟฟาแบบชั่วขณะ เชน แอมปมิเตอรหรือเพาเวอร
มิเตอรแบบแคลมป มิเตอรวัดคาตัวประกอบกําลังไฟฟา และเครื่องมือตรวจวัดชนิดท่ีวัดและบันทึกคา
แบบตอเนื่อง 
 
ตารางที่ 1.1 คาท่ีจําเปนและเครื่องมอืท่ีใชในตรวจวัดระบบสงจายไฟฟา 
 

ระบบ คาที่ตรวจวัด เคร่ืองมือ 
ระบบสงจายไฟฟา • แรงดันไฟฟา 

• กระแสไฟฟา 

• กําลังไฟฟา 

• ตัวประกอบกําลังไฟฟา 

• เพาเวอรมิเตอรแบบคลองวัด 

• เครื่ องมือวัดและบันทึกค าทางไฟฟ า
แบบตอเนื่อง 

 

• ระบบแสงสวาง 
คาท่ีจําเปนตองสํารวจและตรวจวัดสําหรับระบบแสงสวาง สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1.2 ซึ่ง

ไดแก ชนิดและจํานวนของหลอดไฟและโคมไฟในแตละพื้นที่ ตลอดจนคาทางไฟฟาเพื่อคํานวณดัชนีการใช
แสงสวางซึ่งไมควรเกินเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง สําหรับพื้นที่ทํางานที่ตองการความ
สวางมากขึ้น เชน พื้นที่ขายของตามศูนยการคา คาความสองสวาง (Lux) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
จํานวนและตําแหนงของหลอดไฟและโคมไฟเมื่อเทียบกับลักษณะการใชงานของแตละพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองวัด
คาความสองสวางในระดับความสูงเดียวกับพื้นที่ใชงานจริง เชน บนโตะทํางาน หรือบนพื้นทางเดินภายใน
โรงงาน นอกจากนี้ยังตองสํารวจเวลาใชงานระบบแสงสวางในแตละพื้นที่อีกดวย 
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เครื่องมือตรวจวัดท่ีจําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา และเครื่องวัดคาความสองสวาง (Lux 
Meter) 
 
ตารางที่ 1.2 คาท่ีจําเปนและเครื่องมือท่ีใชในตรวจวัดระบบไฟฟาแสงสวาง 
 

ระบบ คาที่ตรวจวัด เคร่ืองมือ 
ระบบแสงสวาง • คาทางไฟฟาของระบบแสงสวาง 

• คาความสองสวาง 

• ขนาดพื้นที่ของแตละสวน  

• เครื่องวัดคาทางไฟฟา 
• เครื่องวัดค าความสองสวาง 

(Lux Meter) 

 

• มอเตอรและอุปกรณทางไฟฟาอื่นๆ 
คาท่ีจําเปนตองตรวจวัด ไดแก คาทางไฟฟาตางๆ และชวงเวลาการทํางาน ตลอดจนความเรว็

รอบในกรณีของมอเตอรท่ีตองการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอรดวย 
เครื่องมือตรวจวัดที่จําเปน ไดแก เครื่องวัดคาทางไฟฟา และเครื่องวัดความเร็วรอบ 

 

ระบบ คาที่ตรวจวัด เคร่ืองมือ 
มอเตอรและอุปกรณทางไฟฟา • คาทางไฟฟา 

• ความเร็วรอบ กรณีเปนมอเตอร   

• เครื่องวัดคาทางไฟฟา 
• เครื่องวัดความเร็วรอบ    

 
สรุป 

 
เครื่องมือวัดทางไฟฟาเปนอุปกรณท่ีสามารถนํามาใชวัดและบันทึกขอมูลทางไฟฟาของ

อุปกรณตางๆ เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา  ทําใหทราบถึงปริมาณการใชและ
ประสิทธิภาพพลังงาน และนําไปสูการวางแผนการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ดังนั้นการเลือกและรู
วิธีใชเครื่องมือวัดที่ถูกตองและเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง  
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