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0การเขียนรายงานทางวิศวกรรม 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

 
การเขียนรายงานทางวิศวกรรมน้ันเปนทักษะพ้ืนฐานที่วิศวกรทุกคนควรจะตองทราบไว ไมวาวิศวกร

ทานน้ันจะทํางานในสาขาใดก็ตาม ถาหากวาวิศวกรไมสามารถที่จะบอกใหผูอื่นใหทราบในสิ่งที่เขาไดทําหรือได
คํานวณไปก็คงจะไมสามารถทําใหงานของเขาสําเร็จลุลวงไปได การติดตอกับผูอื่นทั้งโดยการเขียน การพูดหรือ
แมแตการอธิบายดวยรูปภาพน้ันจําเปนตอวิศวกรทั้งที่เปนงานทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในเอกสารชุดน้ีจะเปนการ
อธิบายถึงการเขียนรายงานทางวิศวกรรมโดยรูปแบบที่ใชน้ันจะเปนลักษณะทั่วๆไปที่นิยมใชกันอยู 

รายงานทางวิศวกรรมจะสามารถแยกยอยลงไปไดหลายรูปแบบและแตละรูปแบบก็มีรายละเอียด
ตางๆกันออกไป ในเอกสารชุดน้ีจะขอกลาวถึงเฉพาะการเขียนรายงานการทดลองทางวิศวกรรมเทาน้ัน เพ่ือให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายในการเรียนในวิชาน้ี 
สวนประกอบของรายงานการทดลอง 

รายงานการทดลองน้ันจะประกอบดวยสวนตางๆเรียงตามลําดับดังตอไปน้ี  
1. ช่ือการทดลอง (Title) 
2. สารบัญ (Table of Contents) 
3. สารบัญรูปภาพและตาราง (List of Figures and Tables) 
4. สัญลักษณ (Definition of Symbol) 
5. จุดประสงค (Objective) 
6. สรุปผลการทดลอง (Summery of Results) 
7. อุปกรณทดสอบ (Equipment Test) 
8. วิธีการทดลอง (Test Method) 
9. ผลการทดลอง (Presentation and Discussion of Results) 
10. บทสรุปและขอแนะนํา (Conclusions and Recommendation) 
11. เอกสารอางอิง (Reference and Bibliography) 
12. ภาคผนวก (Appendix) 

• เครื่องมือทดลอง (Test Apparatus) 
• ตัวอยางการคํานวณ (Sample Calculation) 
• ขอมูลที่ไดจากการทดลอง (Raw Data) 

 
สวนประกอบตางๆทั้ง 12 ขอน้ันหัวขอเปนสิ่งที่จําเปนตองมีในรายงานทุกฉบับแตบางหัวขอน้ันอาจไมจําเปนตอง
มีก็ได รายละเอียดของสวนตางๆมีดังตอไปน้ี 
 
1.  ชื่อการทดลอง 
 ในการทําการทดลองหรือรายงานผลใดๆก็ตามช่ือเรื่องน้ันเปนสิ่งสําคัญสวนหน่ึง ที่จะทําใหผูอานน้ัน
เกิดความตองการท่ีจะอานรายงานฉบับน้ันหรือไมน้ันมีขอที่ใชกันอยูในการต้ังช่ือรายงานทางวิศวกรรมน้ันก็คือ 
ช่ือรายงานควรจะสามารถบอกถึงจุดมุงหมายหลักของรายงานได  และช่ือรายงานที่ดีควรจะบอกรายละเอียดตางๆ
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2.  สารบัญ 
 สารบัญน้ันควรจะสามารถบอกถึงตําแหนงของหัวขอสําคัญของรายงานไดอยางชัดเจนวาอยูที่หนาใด 
ปญหาที่มักเกิดขึ้นประการหนึ่งก็คือการเลือกวาหัวขอใดเปนสวนสําคัญและสมควรท่ีจะปรากฎในสารบัญและ
หัวขอใดไมควรปรากฏ วิธีการอยางหน่ึงที่นิยมใชก็คือขั้นแรกจะตองรวบรวมรายงานน้ันแลวแบงออกเปนกลุม
ใหญ(Section) กอนโดยใหความสําคัญของสวนตางๆรายงานเทาเทียมกันและช่ือของแตละสวนน้ันควรปรากฎอยู
ในสารบัญ ขั้นตอมาก็คือพิจารณาวาในแตละสวนน้ันสามารถท่ีจะแยกออกเปนสวนยอย (subsection) ไดอีก
หรือไมและถาสามารถแบงไดแลวยังตองพิจารณาตอไปอีกวาสวนยอยน้ันมีความสําคัญเพียงพอที่จะตองปรากฎ
ในสารบัญหรือไม ขั้นตอนดังกลาวน้ีจะตองอาศัยประสบการณและสังเกตจากรายงานมาตรฐานตางๆพอสมควร 
ดังน้ันสําหรับผูที่เริ่มเขียนรายงานทางวิศวกรรมน้ันควรจะตองสังเกตและศึกษารายละเอียดดวยตนเอง 
 ขอแนะนําอีกประการหน่ึงก็คือไมควรแบงหัวขอแยกยอยลงไปมากนัก ตัวอยางเชนการใชหัวขอเรียง
ตามตัวเลขหัวขอที่ 2.3.2.5.2 ลักษณะเชนน้ีเปนการแบงหัวขอที่ยอยเกินไป ควรจะตองตัดทอนลงหรือแยก
ออกเปนหัวขอที่ใหญขึ้น โดยทั่วไปแลวไมนิยมใชหัวขอยอยเกินลําดับที่สาม 
 
3.  สารบัญภาพและตาราง 
 สําหรับสารบัญภาพและตารางน้ีในกรณีที่มีภาพและตารางมากอาจแยกทั้งสองออกจากกันก็ได แตใน
กรณีที่มีรูปภาพและตารางไมมากนักก็สามารถที่จะรวมอยูในหนาเดียวกันได ขอสําคัญก็คือภาพทุกภาพและ
ตารางทุกตารางจะตองมีช่ือภาพหรือช่ือตาราง (Caption) เปนของมันเอง 
 
4.  ตารางสัญลักษณ 
 ในงานวิศวกรรมน้ันมีการใชตัวอักษรท้ังภาษาอังกฤษและโรมันตลอดถึงตัวอักษรกรีกเปนสัญลักษณ
แทนปริมาณตางๆจํานวนมากนอกจากน้ีก็ไมไดมีการกําหนดตายตัววาปริมาณใดจะตองใชสัญลักษณใด หากแต
จะใชกันตามความนิยมของกลุมน้ันๆมากกวา ดังน้ันในการเขียนรายงานทางวิศวกรรมน้ันควรจะตองบอกแก
ผูอานวาเราจะใชสัญลักษณใดแทนตัวแปรตัวใด นอกจากคําอธิบายแลวในบางกรณีจะเปนการดีที่เรากําหนด
หนวยของตัวแปรตัวน้ันลงไปดวยโดยการใสในวงเล็บตอจากคํานิยามหรือคําอธิบายน้ันๆ แมวาการใชหนวยน้ัน
เปนอิสระของผูใชวาตองการใชระบบหนวยใดกับตัวแปรตัวใดอยางไรก็ตามจะเปนการดีถาพยายามใชหนวยให
อยูในระบบเดียวกันทั้งหมด ไมวาจะเปนระบบอังกฤษหรือระบบ SI ก็ตาม 
 
5.  จุดมุงหมาย 
 ในจุดมุงหมายของการทําการทดลองนั้นควรจะบอกใหผูอานเขาใจวา “ขณะน้ีเรากําลังตองการที่จะทํา
สิ่งใดใหบรรลุ” ดังน้ันในจุดมุงหมายน้ันจะตองมีทั้งความกระจางชัดและความกระชับในตัวของมันเอง ดังน้ันจึง
ไมสามารถที่จะกําหนดไดวาจุดมุงหมายนั้นควรจะมีความยาวเทาใด แตขอสําคัญก็คือตองมีทั้งความกระจางและ
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6.  สรุปผลการทดลอง 
 สําหรับเน้ือหาในสวนน้ีน้ันขึ้นอยูกับลักษณะรายงานที่ตองการ รายงานบางรูปแบบน้ันอาจนิยมที่จะ
นําไปไวในสวนทายๆของรายงานก็ได แตสาเหตุที่เรานําเอาหัวขอน้ีมาตอกับจุดประสงคก็เพราะวาในการทํางาน
จริงหลายๆอยางน้ันเมื่อเราทํารายงานเสนอหัวหนางานขึ้นไปน้ัน บางครั้งหัวหนางานตองการที่จะอานสวนน้ีตอ
จากจุดประสงคเลยและถาทุกอยางเปนไปตามที่คาดหวังไวสวนน้ีอาจจะเปนสวนสุดทายที่หัวหนางานอานก็ได 
ดังน้ันในสวนน้ีจึงเปนการสรุปสาระสําคัญทั้งหมดที่ไดจากการทดลองเพ่ือใหผูอานทราบวาผลโดยรวมของ
โครงการท่ีทําไปน้ีมีผลอยางไรไมใชการใหรายละเอียดผลการทดลองทั้งหมด (การใหรายละเอียดของการทดลอง
ทั้งหมดน้ันจะอยูในสวนอื่นของรายงาน) และอยาลืมวาขอมูลที่เขียนในสวนน้ีน้ันจะตองมีความแมนยํา ได
สาระสําคัญและกระชับที่สุด 
 สรุปผลการทดลองนั้นเปนหัวขอสุดทายที่เปนการเขียนที่ไมลงไปในรายละเอียดมากนักนับจากหัวขอน้ี
เปนตนไปในรายงานน้ันจะเริ่มแสดงรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
7.  อุปกรณการทดลอง 
 อุปกรณการทดลอง (equipment tested) ในที่น้ีเรามักจะเขาใจผิดอยูบอยๆ โดยมักจะเสนอเคร่ืองมือที่ใช
ทําการทดลอง (apparatus) แตความจริงแลวสวนน้ีจะเปนการบอกวาอะไรคือสิ่งที่เราตองการทดสอบ เชนหาก
ตองการทดสอบกําลังของเครื่องยนตเครื่องหน่ึง เครื่องยนตเครื่องน้ันเปนอุปกรณการทดลอง สวนไดนาโมมิเตอร
ที่ใชทดสอบตลอดถึงเครื่องมือวัดตางๆที่ใชน้ันจะเปนเคร่ืองมือทดลอง ในการทดลองสวนใหญแลวเราจะให
ความสําคัญของอุปกรณการทดลองมากกวาเครื่องมือทดลอง ดังน้ันอุปกรณการทดลองน้ันจะอยูในสวนตนๆของ
รายงานสวนเครื่องมือการทดลองน้ันจะอยูในภาคผนวก 
 ในสวนของอุปกรณการทดลองน้ันเรามักจะใหรายละเอียดของอุปกรณโดยอาจจะเสนอเปนภาพการ
ทดลองที่ใชหรือถาหากอุปกรณน้ีมีขนาดมาตรฐานตางๆกํากับเราอาจจะบอกวาอุปกรณน้ีมีมาตรฐานเปนเชนไร 
 
8.  ขั้นตอนการทดลอง 
 ในสวนน้ีจะเปนการบอกใหผูอานไดทราบวาลําดับขั้นตอนของการทดลองนั้นเปนอยางไร และหากวา
ขั้นตอนการทดสอบน้ันเปนขั้นตอนมาตรฐานเราก็ควรบอกไปวาขั้นตอนที่ใชน้ันใชมาตรฐานใด นอกเหนือจาก
น้ันหากวาการทดลองนั้นสามารถทําการทดลองไดหลายวิธีเราก็ควรจะบอกวาทําไมเราจึงไดเลือกวิธีการทดลองน้ี 
ในความเปนจริงน้ันขอมูลสวนน้ีอาจจะไมใชสิ่งจําเปนที่ทุกคนที่ไดรับรายงานฉบับน้ีจะตองอานแตเปนสิ่งที่ตอง
มีอยูในรายงานเพราะวาหากผลที่ไดรับผิดสังเกตหรือมีความแตกตางจากท่ีคาดหวังไว สวนน้ีก็จะเปนสวนหน่ึงที่
จะตองมาพิจารณาวามีการทําผิดขั้นตอนหรือละเลยขั้นตอนที่สําคัญอะไรไปหรือไม ซึ่งจะชวยในการวิเคราะห
รายละเอียดไดสวนหน่ึง 
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9.  การเสนอผลและขอคิดเห็นท่ีไดจากการทดลอง 
 ในขณะที่ไดมีการสรุปวาการทดลองน้ีมีผลการทดลองเปนเชนไรไปแลว สวนน้ีจะเปนการเสนอผล
อยางละเอียดทั้งหมดที่เราไดจากการทดลอง นอกจากน้ีขอคิดเห็นตางๆท่ีแสดงในสวนน้ีน้ันจะตองเปนขอคิดเห็น
ที่ เ ก่ียวของกับผลท่ีไดเปนหลัก ไมใชขอคิดเห็นที่ เ ก่ียวของกับการทดลองทั้งหมด สําหรับนักศึกษาแลว
ขอผิดพลาดสําคัญที่นักศึกษาทําผิดกันมากในสวนน้ีก็คือมักจะใหขอคิดเห็นที่ไดมาจากตําราเรียนที่มองภาพของ
การทดลองดังกลาวโดยรวมไมใชการมองภาพในมุมมองของผลท่ีไดจากการทดลองของนักศึกษาเองในครั้งน้ี 
นักศึกษาตองไมลืมความจริงที่วาการทดลองที่มีการใชวิธีการที่แตกตางกันตลอดจนการใชเครื่องมือหรืออุปกรณ
ที่แตกตางกันออกไปน้ันไมจําเปนที่จะตองไดผลการทดลองออกมาเหมือนกันเสมอไป 
 ในการแสดงผลน้ันอาจจะตองใชทั้งคําเขียนอธิบาย กราฟ และตาราง ซึ่งกราฟและตารางทางวิศวกรรม
น้ันนับวามีสวนสําคัญในการอธิบายมาก บางครั้งเราสามารถที่จะใชกราฟภาพเดียวกับคําอธิบายสามถึงสี่บรรทัด 
กราฟน้ันเปนสิ่งที่สามารถแสดงผลโดยรวมไดเปนอยางดีแตอาจใหรายละเอียดทางคาที่เปนตัวเลขไดไมมากนัก 
หากวาตองการรายละเอียดเปนคาตัวเลขการแสดงผลโดยใชตารางจะเปนสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากน้ีถาหากวาการ
ทดลองน้ันมีทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเปนที่ทราบกันดีอยูแลวรองรับการเขียนกราฟน้ันมักจะมีเสนทึบที่แสดงถึงคาตาม
ทฤษฎี โดยไมมีจุดหรือเครื่องหมายใดบนเสนน้ัน และกราฟที่ไดจากการทดลองมักจะแสดงเปนเคร่ืองหมาย
กําหนดจุด และถาจะมีเสนเช่ือมระหวางจุดเหลาน้ัน เสนน้ันก็ควรจะเปนเสนท่ีไดมาโดยวิธีการทางสถิติ และ
ขอคิดเห็นที่แสดงในสวนน้ีก็ควรจะมีในแนววาผลการทดลองกับทฤษฎีน้ันมีออกมาในแนวเดียวกันหรือขัดแยง
กันอยางไร สําหรับการเสนอผลน้ันมีความสําคัญมากท่ีจะตองมีการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ เชนการหา
คาเฉล่ียหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนตน 
 นอกเหนือจากการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองของเรากับทฤษฎีแลวบางกรณีอาจมีความจําเปนที่
จะตองเปรียบเทียบผลการทดลองของเรากับผลการทดลองของผูอื่นที่ไดทํามาวามีความสอดคลองหรือแตกตาง
กันอยางไร ซึ่งความแตกตางที่เกิดขึ้นอาจอธิบายไดจากขั้นตอนการทดลองหรือเครื่องมือที่ใชซึ่งการทําเชนน้ีเปน
ประโยชนในการทํางานตอไป เพราะวาเราจะสามารถสรุปไดวาถาหากวาไดผลตามท่ีคาดหวังเครื่องมือที่ใชของ
เราน้ันอาจจะมีราคาที่ตํ่ากวา ใชขั้นตอนการทดลองท่ีสั้นกวาซึ่งจะยังผลใหในการทดลองสําหรับกระบวนการ
ผลิตมีตนทุนที่ตํ่าลงและประหยัดเวลาไดมากขึ้นยังผลใหการผลิตสูงขึ้นตามมาอีกดวย 
 เน่ืองจากเสนอกราฟและตารางการทดลองน้ันมีความสําคัญมาก ดังน้ันจึงขอกลาวถึงสวนน้ีใน
รายละเอียดแยกเปนหัวขออีกหัวขอหน่ึง ซึ่งจะไดกลาวถึงในภายหลัง 
 
10.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 สวนสุดทายของรายงานนั้นจะเปนบทสรุปทั้งหมดรวมทั้งการเสนอแนวความคิดทั้งหมดที่เก่ียวของกับ
การทดลองน้ี นักเรียนมักจะสับสนระหวางสรุปผลการทดลองกับบทสรุปของการทดลอง สรุปผลการทดลองนั้น
จะเปนการสรุปตามจุดประสงคของการทดลองเทาน้ันในขณะท่ีบทสรุปของการทดลองนั้นกลาวถึงทุกสิ่งที่
เก่ียวของกับการทดลองโดยอาจจะสรุปจากหลักทฤษฎีที่เก่ียวของ ประสบการณที่ผานมาหรือแมแตขอคิดสวนตัว
ก็ได นอกจากน้ีเรายังสามารถเสนอแนะไดวาผลที่ไดจากการทดลองของเราน้ันเปนอยางไรมีคุณคาเปนที่ยอมรับ
ไดหรือไมไดอยางไร นอกจากน้ันในขอเสนอแนะยังสามารถที่จะแสดงแนวความคิดที่จะปรับปรุงในสวนตางๆ
ไมวาจะเปนอุปกรณ เครื่องมือหรือขั้นตอน รวมถึงการเสนอขอผิดพลาดที่ไดคนพบจากการทดลองในภายหลัง
ดวย 
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 การเสนอบทสรุปและขอเสนอแนะอยางตรงไปตรงมาน้ันนับวาเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับรายงานทาง
วิศวกรรม แนนอนวาการทดลองที่นักเรียนกําลังทําอยูขณะน้ีน้ันไดมีผูอื่นทํามาแลวอยางนับครั้งไมถวนและมีผล
พรอมบทสรุปที่ลงตัวอยูแลว แตในการใชชีวิตเปนวิศวกรตอไปน้ันเราอาจจะตองมีการทําการทดลองที่ยังไมเคยมี
ใครทํามากอน หรือมีการเปล่ียนวิธีการการทดลองออกไปบทสรุปน้ีจะเปนสวนสําคัญที่บอกแกกลุมบุคคลที่อยูใน
สายงานเดียวกันวาการทดลองนี้มีจุดดีจุดดอยอยางไรบาง สวนใดที่สมควรจะนําไปใชตอไปและส่ิงใดที่ไม
สมควรนําไปใชตอไป 
 
11.  เอกสารอางอิง 
 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาในการทดลองทางวิศวกรรมน้ันจะตองมีเอกสารของบุคคลท่ีคนควาใน
แนวทางเดียวกันมากอนหนาน้ีอยูแลว การทําการทดลองควรจะเริ่มจากจุดที่ทุกคนยอมรับในผลของงานที่ผานมา 
ไมใชเริ่มทุกอยางจากเริ่มตน การทํางานทางวิศวกรรมน้ันตองการแสดงถึงสิ่งที่กาวหนาตอไปในอนาคต ดังน้ันจึง
จําเปนที่จะตองอางอิงถึงรายงานหรือเอกสารของผูอื่นบาง สําหรับการเขียนรูปแบบของเอกสารอางอิงน้ันมีได
หลายแบบ สําหรับในที่น้ีขอใหนักเรียนใชรูปแบบดังตอไปน้ีเปนมาตรฐานคือ 

1.  ชื่อผูแตง โดยถาเปนคนไทยจะนิยมใชช่ือตามดวยนามสกุล ถาเปนช่ือภาษาอังกฤษจะนิยมใช
นามสกุลขึ้นกอนแลวตามดวยอักษรตัวแรกของชื่อ ถามีผูเขียนมากกวา 1 คนจะขั้นดวยเครื่องหมาย 
“,” และถามากกวา 3 คนใหเขียนเฉพาะช่ือคนแรกที่ปรากฏในหนังสือหรือเอกสารแลวตอดวยคําวา 
“และคณะ” หรือสําหรับในภาษาอังกฤษจะใช “et al.” 

2.  ชื่อเอกสาร ถาเปนหนังสือช่ือเอกสารก็คือช่ือหนังสือถาเปนรายงานก็หมายถึงช่ือรายงานน้ัน โดยช่ือ
เอกสารน้ันจะอยูในเครื่องหมายคําพูด “...........”  

3.  เรียบเรียงคร้ังท่ี (ถามี) ในกรณีที่หนังสือมีการปรับปรุงแกไข อาจจะบอกครั้งที่ไดมีการเรียบเรียง 
(edition) ลงไปดวย ขอน้ีจะใชกับเอกสารท่ีเปนหนังสือเปนสวนใหญ 

4.  สํานักพิมพหรือชื่อของ Journal ในกรณีที่เปนหนังสือจะเปนช่ือของสํานักพิมพแตถาเปนเอกสาร
จําพวก journal จุดน้ีจะเปนที่ที่ใสช่ือเอกสารน้ัน 

5.  ชุดท่ี (ถามี) ในกรณีที่เปนเอกสารท่ีมีการกําหนดวาอยูในชุดใด เปนการดีที่กําหนดชุด (volume) ของ
เอกสารน้ันลงไปดวย 

6.  หนาท่ี (นิยมใช pp.) หากวาตองการท่ีจะกําหนดหนาที่แนนอนลงไปเพ่ือการงายตอการคนควาก็จะ
ใสลงไปในสวนน้ี 

7.  ปท่ีพิมพ โดยทั่วไปดูจากปที่มีการจดลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพน้ัน 
ตัวอยาง 
หนังสือ 
 Sandor, G.N. and Erdman, A.G., “Mechanism Design :Analysis and Synthesis :Volume I,” 2nd Ed., 
Prentice Hall, 1991 
 Brook, E.R., et al., “Mass Transfer,” McGraw-Hill, pp. 80-102, 1980. 
 ธนกิจ ภาคกลการ และ สน่ัน แสนนอย, “กลศาสตรวัสดุ,” เรียบเรียงครั้งที่ 3, สํานักพิมพดอกฟา, 2531 
Paper ใน Journal 
 Keys, A. H., “Automatic Air Conditioning System,” Adv. Heat Transfer,  vol. 4, pp. 77-84, 1964 
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เอกสารอ่ืนๆ 
 แสง สกุลสุระวดี, “การเพ่ิมความแข็งแรงใหกับผิวโลหะโดยวิธีการเคลือบเย็น,” เพ่ืออุตสาหกรรม, ฉบับ
ที่ 8, ปที่ 14, หนา 130-145, 2539. 
 
12.  ภาคผนวก 
 ภาคผนวกของรายงานทางวิศวกรรมน้ันจะประกอบดวยสามสวนใหญๆคือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
ตัวอยางในการคํานวณ และขอมูลการทดลอง 

เคร่ืองมือทดลอง สวนน้ีเปนการบอกถึงรายละเอียดถึงเคร่ืองมือ เครื่องวัดตางๆท่ีใชในการทดลอง ซึ่ง
อาจจะเปนการบอกถึงผูผลิต รุนที่ผลิตและอาจมีรูปภาพประกอบดวยก็ได  
 ตัวอยางการคํานวณ จากขอมูลที่ไดมาจากการทดลองสวนใหญแลวจะตองมีการคํานวณเพ่ือใหทราบวา
ผลที่ไดมาน้ันมีขั้นตอนในการคํานวณโดยละเอียดเปนอยางไร อยางไรก็ตามการแสดงรายละเอียดน้ีหากวาเปน
การคํานวณที่ซ้ําๆกัน ก็ใหยกตัวอยางมาเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชนในการคํานวณหาคา Young’s Modulus ของ
โลหะ 3 ชนิดในการทดลอง Tension Test น้ันตัวอยางการคํานวณก็เพียงนําผลที่ไดจากการทดลองของโลหะเพียง
ชนิดเดียวมาแสดงใหเห็นวาคาที่ไดจากการวัดตางๆน้ันสามารถนํามาหาคา Young’s Modulus ไดอยางไร ไม
จําเปนตองแสดงของโลหะที่เหลืออีก 
 ขอมูลท่ีไดจากการทดลอง สวนน้ีจะเปนคาที่ไดจากการทดลองลวนๆไมไดปรับปรุงหรือคํานวณคาใดๆ
เลย และก็ไมจําเปนที่จะตองนําสวนน้ีมาพิมพจัดรูปแบบใหม รายงานสวนใหญตองการทราบขอมูลน้ี เฉพาะใน
กรณีที่เกิดความผิดพลาดของการแสดงผลการทดลอง ซึ่งถาทุกอยางเปนไปดวยดีก็ไมมีความจําเปนที่จะตองมา
ตรวจสอบในสวนน้ี 
 
เอกสารอางอิง 
1. Doebelin, E.O., “Engineering Experimentation Planning, Execution, Reporting,” McGraw-Hill, 1995 
2. Beckwith, T.G., Maragoni, R.D., and Linhard, J.H.,“Mechanical Measurements,” 5th. Ed., Addison-

Wesley, 1993 
3. Holman, J.P., “Experimental Method for Engineering,” 6th. Ed., McGraw-Hill, 1994 
4. Figliola, R.S., and Beasley, D.E., “Theory and Design for Mechanical Measurements,” John Wiley, 1991 
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การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
 สําหรับวิศวกรน้ัน  สิ่งหน่ึงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็คือการทดลอง  เมื่อทําการทดลองมาแลว  ก็มักจะ
มีคําถามตามมาวา “ขอมูลที่ไดมาน้ีถูกตองเพียงใด” เพราะขอมูลที่ไดมาน้ันอาจจะใชเปนพ้ืนฐานของทฤษฎี
ใหมๆ หรืออาจนํามาหักลางทฤษฎีที่มีอยูเดิมแลวก็ได 
 คําวาขอมูลถูกตองน้ันหมายความวาอยางไร? โดยทั่วไปในการศึกษาทางดานวิศวกรรม  นักเรียนสวน
ใหญมักจะเรียนทฤษฎีกันภายในหองเรียนแลวจากน้ันจึงมีการทําการทดลองในหองปฏิบัติการ  ดังน้ันความถูก
ตองของขอมูลมักจะมองวาถาหากวาคาที่ไดจากการทดลองน้ันคลายคลึงหรือเปนไปตามทฤษฎี ขอมูลน้ันจะถือวา
เปนขอมูลที่ถูกตอง อยางไรก็ตามทฤษฎีน้ันเปนเพียงแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พยายามสรางขึ้นมาอธิบาย
ปรากฎการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ทําใหความถูกตองของทฤษฎีน้ันแมแตในทฤษฎีพ้ืนฐาน เชนกฎการ
เคล่ือนที่ของนิวต้ันก็มีขีดจํากัดของความถูกตองในการนําทฤษฎีไปใชในงานตางๆ  ดังน้ันคาที่วัดมาไดจึงไมควร
ที่จะมาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากทฤษฎี  ถาหากเราตองการจะตองการบงบอกความถูกตองของคาที่วัดเพียงอยาง
เดียว 
 สิ่งที่เราจะตองนําคาจากการทดลองมาเปรียบเทียบดวย น้ันคือคาที่แทจริง (Actual value) ซึ่งเปนที่คา
ควรจะไดจากการวัด ความผิดพลาด (error) น้ันจึงนิยามวาเปน ผลตางของคาที่แทจริงกับคาที่วัดได ดังน้ัน
ประโยคที่เราควรถามเก่ียวกับการทดลองน้ีควรเปน “ขอมูลน้ีมีความผิดพลาดเทาใด” 
 นิยามของความผิดพลาดน้ันมีประโยชนแตก็มีขอเสียอยูคือ คาความผิดพลาดน้ันไมสามารถหาคาที่
แนนอนได  ยกเวนแตวาเราทราบคาที่แทจริง ซึ่งเรากําลังทําการวัดอยู แนนอนท่ีสุดวาคาที่แทจริงน้ันเราไมมีทางที่
จะหาได  เพราะความผิดพลาดไมมากก็นอยจะตองเกิดทุกครั้งของการวัด ดังน้ันคาความผิดพลาดจึงไมสามารถหา
ไดเชนกัน อยางไรก็ตามการหาคาของความผิดพลาดน้ันไมไดมีลักษณะเปนงูกินหางอยางที่คิด เพราะปกติเรา
สามารถประมาณความผิดพลาดไมใหเกินกวาคาที่กําหนด  ตัวอยางเชนหากกําหนดวา 95% ของการอานคาจาก
เครื่องวัดอัตราการไหลจะมีคาความผิดพลาดนอยกวา 1 cc./sec สามารถกลาวไดวา 95% ของเหตุการณ (เชน 19 
ครั้งจาก 20 ครั้ง) จากการอานคาของเครื่องวัดอัตราการไหลจะมีความผิดพลาดนอยกวา 1 cc/sec. สวนคาที่ไดจาก
ทางทฤษฎีที่ผิดออกไปจากการวัดน้ีมากกวา 1 cc./sec น้ันจะไดรับการรองรับตามทฤษฎีดังกลาว โดยการอานคา
ในระดับของโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นหน่ึง ๆ 
 คาความผิดพลาด  หรือความไมแนนอน (Uncertainty) อาจสามารถหาไดโดยใชวิชาสถิติเขาชวยเม่ือมี
การวัดคาเหลาน้ันเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามผูทําการทดลองจะตองทราบดีวา เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติน้ัน
ทํางานอยางไรจึงจะถูกตอง และมีวิธีการปรับวัดคาของการวัดอยางไร เพ่ือที่จะไดสามารถปรับวัด และควบคุมให
ความผิดพลาดอยูในขนาดท่ีตองการได 
 
ลักษณะท่ัวไปของความผิดพลาด 

ตามนิยามของความผิดพลาดสําหรับการวัดคา x ใดๆ คือผลตางของคาที่วัดได xm และคาจริง xtrue 
ดังน้ัน 

   Error x xm true= = −ε                 (1) 
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 จุดประสงคหลักในการดําเนินงานของการทดลองก็คือ  ทําใหคาความผิดพลาดน้ันนอยที่สุด แตเมื่อการ
ทดลองสิ้นสุดลงเราจะตองประมาณไดวา  คาความผิดพลาดอยูในขอบเขต  ของเขตน้ีนิยมเขียนเปน 

  − ≤ ≤ +u u nε ( : )1                  (2) 
 เมื่อ u คือความไมแนนอน  (uncertainty) ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น n : 1 กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือในการวัด n 
ครั้งจะมีเพียง 1 ครั้งเทาน้ันที่ความผิดพลาดมีคาเกินกวา u ซึ่งขอบเขตน้ีสามารถเขียนไดอีกรูปหน่ึงคือ 

x u x xm true m− ≤ u≤ +       (3) 
 ขั้นแรกที่จะจํากัด ความผิดพลาดเน่ืองจากการวัดคือการกําหนดใหไดวาอะไรคือสาเหตุของความ
ผิดพลาดสาเหตุที่แนนอนน้ันเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะของการทดลอง  และการทดลองอันหน่ึงอาจจะมีสาเหตุ
ของความผิดพลาดเปนสิบๆประการ แตแมวาโอกาสนั้นจะมีมากมายเพียงใดก็ตามความผิดพลาดสวนใหญ
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ความผิดพลาดพ้ืนฐาน (Bias Error) และ (2) ความผิดพลาดเน่ืองจากความ
แมนยํา (Precision Error) 
 
1. Bias Error ในบางครั้งเรียก Systematic Errors คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งของการ

วัด ตัวอยางเชนถาสเกลของเครื่องมือน้ัน เกิดความผิดพลาด 5% ดังน้ันทุกครั้งที่มีการวัด คาก็จะตองผิดพลาด 
5% เสมอ 

2. Precision Errors ในบางครั้งเรียก Random Errors จะแตกตางกันออกไปทุกครั้งที่มีการวัด  แตจะมีคาเฉล่ียเปน
ศูนย ตัวอยางเชนแรงเสียดทานหรือการสั่นอาจทําใหเข็มวัดบนหนาปทมเครื่องวัดยานคามากกวาหรือตํ่ากวา
คาที่ควรจะเปน อยางไรก็ตามเม่ือมีการอานคาหลายๆคร้ัง ผลที่ตามมาก็คือความผิดพลาดในสวนน้ีจะลดลง
และสามารถแกไขไดดวยวิธีทางสถิติ 

 
จากนิยามจะเห็นวา Precision error น้ันสามารถท่ีจะแกไขได หากมีการสุมตัวอยางขอมูลอยางเพียงพอ แตในทาง
กลับกัน bias error น้ันไมสามารถแกไขไดโดยวิธีทางสถิติ แตจะสามารถแกไขไดหากวาเราไดมีการปรับวัด
เครื่องมือกับอุปกรณที่มีใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 

ในทางปฏิบัติ bias และ precision errors จะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ผลกระทบจากคา errors น้ีแสดงในรูปที่ 
1(a) และ (b) ในรูป 1(a) bias error น้ันมากกวา precision error สวนในรูป 3.1 (b) precision error มีคามากกวา 
bias error สวนอีกกรณีหน่ึงที่สามารถเกิดขึ้นไดคือ  ทั้งคูมีคาเทากัน 

  
 
 

   (a)       (b) 
รูปท่ี 1 Errors 
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ศัพทท่ีใชในการบอกถึงสมรรถนะของเคร่ืองมือวัด 
 ศัพทตอไปน้ีมักจะพบเสมอในการใชเครื่องมือวัดเพราะจะเปนตัวที่บงบอกวาเคร่ืองมือที่ใชวัดน้ันมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

1. Accuracy – ความแมนยํา - คือความแตกตางระหวางคาที่วัด และคาจริง โดยปกติผูผลิตจะบอกคาความ
ผิดพลาดสูงสุด  ซึ่งจะบอกถึงความถูกตองของเครื่องมือน้ัน 

2. Precision - ความเที่ยงตรง - ความแตกตางของคาที่ไดจากการวัดแตละครั้งของปริมาณเดียวกัน
โดยทั่วไปคาน้ีหาไดจากวิธีการทางสถิติ 

3. Resolution-ความละเอียด - การเปล่ียนแปลงนอยที่สุดเครื่องมือน้ันสามารถวัดไดบนสเกลของเคร่ืองมือ
น้ัน 

4. Sensitivity - ความไว - ความรวดเร็วในการแสดงผลของเคร่ืองมือเมื่อสิ่งที่กําลังวัดอยูน้ันมีคา
เปลี่ยนแปลงไป 

 
การวิเคราะหขอมูลจาการทดลองโดยวิธีการทางสถิติเบื้องตน 
 ในเอกสารน้ีคงไมสามารถท่ีจะกลาวถึงวิธีการทางสถิติที่ใชในการปฏิบัติการทดลองของวิศวกรรมได
ทั้งหมด จุดมุงหมายในหัวขอน้ีคือเพียงแตจะกลาวถึงหลักพ้ืนฐานทางสถิติที่สามารถนํามาใชเพ่ือใหเขาใจและ
นําไปปฏิบัติในขั้นพ้ืนฐานใดเทาน้ัน รายละเอียดน้ันจะตองศึกษาในวิชาสถิติ  ซึ่งเปนอีกวิชาหน่ึงตางหากตอไป 
 ขั้นแรกที่สําคัญคือการนิยามศัพทตางๆ ที่ใชโดยทั่วไปเมื่อมีการอานคาจากเครื่องมือวัดมาชุดหน่ึงคาได
ไดจะแตกตางกันออกไป  และผูที่ทําการทดลองมักจะสนใจในคากลาง (Mean) ของคาที่อานมาได ถาคาที่อานมา
ไดแตละคร้ังเปน xj จากจํานวนการอาน n ครั้ง ดังน้ัน คากลางทางคณิตศาสตร (arithmetic mean) xm , จะหาได
จาก 

1

1 n

m
i

ix x
n =

= ∑        (4) 

สวนการเบี่ยงเบน (Deviation) di สําหรับแตละครั้งหาไดจาก 

mii xxd −=         (5) 
ซึ่งเราจะพบวาคาเฉล่ียของการเบี่ยงเบนจากการอานคาทั้งหมดเทากับศูนย เพราะวา 

               

1

1

1

1 ( )
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n
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i
n

i m
i

m m

d d
n

x x
n

x nx
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=

=

=
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= −

∑

∑  

  di = 0         (6) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard denation) หรือ root - mean squar หาไดจาก 

1
2

2

1

1 ( )
n

i m
i

x x
n

σ
=

⎡= −⎢⎣ ⎦
∑ ⎤

⎥        (7) 
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 และคา  (กําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เราเรียกวา variance คา  น้ีบางครั้งเรียกวา 
population หรือ biased standard deriation เพราะจะใชในกรณีที่จํานวนตัวอยาง (sample) น้ันมีจํานวนมาก 
จนกระทั่งเรียกไดวา แทนกลุมทั้งหมด (population) ได 

2σ σ

 ในการทดลองทางวิศวกรรมบางครั้งเราไมสามารถจะหากลุมของตัวอยางไดมากพอท่ีจะใชแทน 
propulation ได  เชน การวัดคานอยกวา 20 ครั้ง  ของการทดลองอยางหน่ึง  เพ่ือที่จะหาคาที่เช่ือถือได ดังน้ัน
สําหรับกลุมขอมูลที่มีจํานวนขอมูลนอยเราใช unbiased หรือ sample standard denation ซึ่งนิยมโดย 

1
2

2

1

1 ( )
1

n

x i
i

s x
n =

⎡= −⎢ −⎣ ⎦
∑ mx ⎤

⎥       (8) 

 จะเห็นวาตัวหารจะเปน n-1 แทนที่จะเปน n เหมือนกับ population standard deviation คา sample 
standard deviation จะใชเมื่อ population ไมทราบแนชัด อยางไรก็ตามจะตองมีการเปรียบเทียบกับคาที่ไดจาก 
population ที่ทราบแนชัด คือเทียบกับ population standard deviation ตัวอยางเชน  ใชเปรียบวัดเครื่อง voltmeter 
กับแหลงที่รู voltage ที่แนนอน 
 สําหรับคา น้ันจะเปนตัวบอกวา คาที่ไดจากการวัดในแตละครั้งน้ันจะผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากคา
กลาวเทาใด เมื่อ มีคานอยขอมูลน้ันก็จะชัดเจนย่ิงขึ้น ดังน้ัน จึงเปนคาที่สําคัญในการบอกวาผลหรือขอมูล
ทั้งหมดท่ีเราไดมาน้ันมีคุณลักษณะสมบัติเชนไร 

σ

σ σ

 
การออกแบบการทดลองใหมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
 ขอที่ดีที่สุดที่จะทําใหขอมูลจากการทดลองคือในขั้นตอนการออกแบบชุดทดลองหรือออกแบบวิธีการ
ทดลองวิธีการโดยทั่วๆไปเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองมีคราวๆ ดังน้ี 

1. ปองกันการอานคามาก ๆ  2 คา  เพ่ือที่จะวัดคาที่ไดจากความแตกตางเพียงเล็กนอยของคาทั้งสอง เชน 
ตองการหาคา ถา 1x<<σ  ใหวัดคา 1 2( )x x− โดยตรง แทนท่ีจะวัด x1 และ x2 
แลวนําคาทั้งสองมาลบกัน เพราะจะมีความผิดพลาดมาก ยกเวน x1 สามารถวัดไดดวยความแมนยําสูง 

σ = −( )x x1 2

2. ออกแบบเครื่องมือทดลอง  หรือเครื่องตรวจจับ (sensor) ซึ่งขยายความเขมของสัญญาณได เพ่ือปรับปรุง
เพ่ิมความไวของการตรวจจับ เชน strain gage ควรจะใชหลายวงรอบ (loop) เพ่ือวัดคา strain คาเดียว 

3. ออกแบบ แบบ “null design” คือให output น้ันวัดคาจากศูนยแทนที่จะวัด output ที่เปลี่ยนแปลงจากคา
อื่น วิธีการน้ีจะลดทั้ง bias และ precision error การออกแบบน้ีนิยมจะวัด output เปนสัดสวนของเคร่ือง
ตรวจจับ 2 ตัว ตัวอยางเชน Wheatstone bridge circuit. 

4. พยายามทําใหตัวแปรที่ตองการอานคามีนอยที่สุด  เพ่ือลดโอกาสผิดพลาด 
5. ปรับวัดเครื่องมือวัดทั้งระบบแทนที่จะตรวจปรับทีละเครื่องเพ่ือปองกันการผิดพลาดจากการปรับวัด 

 
การแสดงผลการทดลองดวยกราฟ 
 กราฟเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการเสนอแนวความคิด  ความสัมพันธตาง ๆ ของผลการ
ทดลอง  สามารถนําใหผูอานเขาใจไดงายกวา  คําอธิบายหรือตารางกราฟจะมีสวนในการบอกถึงความแมนยําใน
การแสดงผลของทดลองวามีความถูกตองในการวัดเพียงไร  นอกจากน้ันยังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
เปรียบเทียบคาทางทฤษฎีกับคาที่ไดจริงจากการทดลอง 
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หลักโดยทั่วไปสําหรับการเขียนกราฟทางวิศวกรรม 
 จากการพิจารณาหลักการโดยคราวๆ ตอไปน้ีเพ่ือใชกราฟที่สรางขึ้นน้ันจะสามารถทําหนาที่ของมันได
อยางสมบูรณ  น่ันคือ อธิบายในสิ่งที่ผูเขียนตองการจะแสดงไดโดยงาย รูปที่ 3 (a) และ (b) แสดงหลักการบางขอ
หลักการคราว ๆ มีดังน้ี 

1. กราฟควรจะออกแบบใหผูอานใชความพยายามที่จะเขาใจจุดประสงคของกราฟน้ันนอยที่สุด  และ
สามารถแสดงจุดประสงคของกราฟไดอยางสมบูรณ 

2. แกนทุกแกนควรจะบอกวาเปนแกนอะไร  หนวยอะไร  และสัญลักษณที่ใช 
3. การแบงชองของแกนน้ันควรจะใหชัดเจน  และควรจะขีดเสนบนแกนทุกตําแหนงที่มีตัวเลขกํากับ  

โดยทั่วไปเสนแบงน้ีควรจะเพ่ิมขึ้นทุก 1, 2 หรือ 5 หนวยการวัด  หรือคูณดวย 10, 100, 1000 แตไมใชวา
ทุกขีดแบงจะตองกําหนดตัวเลข  และตามความจริงแลวจึงใสตัวเลขลงบนแกนมาก  จะทําใหกราฟน้ัน
อานยาก  อีกขอหน่ึงคือบางครั้งเสนแบงควรเขียนเขาสูดานในของกราฟ 

4. ใช scientific notation เพ่ือปองกันในการเขียนเลขหมายหลักลงบน curve เชน เขียน 50 x 103  แทนที่จะ
เขียน 50,000 สําหรับถาทั้งแกนเลขตองใชลักษณะเชนน้ี  ก็ควรจะ ใชไวครั้งเดียวเชน “ความดัน, Pa x 
105”  

5. เมื่อ plot บน semi log หรือ full-log coordinate ใหใช plot บนแกน logarithmic จริง ๆ  ไมใช plot คา 
logarithm ของมัน เชน ตองการ plot T = 50 ให plot 50 บนแกน log ไมใช plot 1.70 และ logarithmic 
scales ควร tick mark ที่กําลังของ 10 และทุกคาระหวางน้ัน เชน 10, 20, 50, 100, 200, 500, … 

6. การแบงสเกลของแกนน้ันควรทําใหเหมาะสมกับขอมูล เชน เราวัดขอมูลทุก  ๆ 10 การเพ่ิมขึ้นของแกน
ควรจะเปนทุ ก ๆ 10 ไมใชทุก ๆ 1 แตทั้งน้ีตองพิจารณาดูความสําคัญของการเปล่ียนแปลงของขอมูล
ดวย 

7. ใชเครื่องหมาย ดังเชน  Γ, ∆ หรือ λ  สําหรับ data point อยาใชจุด (.) สําหรับ data และควรจะเขียน
รายละเอียดของเครื่องหมาย (legend) ลงในพ้ืนที่กราฟ ถามีที่วางพอไมเชนน้ันตองบอกรายละเอียดไว
ภายนอก 

8. ใส error bar บน data plot  เพ่ือบอกถึง คาประมาณของความไมแนนอนจากวัด เชนเมื่อมีการ plot curve 
หลาย curve ลงบนกราฟเดียวกันน้ัน ควรใชเสน curve ตาง ๆ กัน เชน เสนทึบ, เสนประ, เสนประสลับ
จุด และเมื่อ curve เหลาน้ันอยูในตําแหนงที่ใกลเคียงกันควรมีเครื่องหมายบอก   

9. ตัวอักษรควรใชในกราฟใหนอยที่สุด  ขอมูลหรือตัวหนังสือที่มากไปใน curve เดียวมักจะทําใหผูอาน
สับสน 

10. ช่ือแกนควรจะเขียนไปตามแนวแกน  โดยอานจากลางขึ้นบน หรือขวาไปซาย  เพ่ือปองกันผูอานตอง
หมุนกราฟ และควรมีช่ือกราฟที่สั้นแตไดใจความ 

 
ในปจจุบัน software สําหรับสรางกราฟมากมายใหเลือกใช อยางไรก็ตามมี software หลายแบบที่ไมเปนไปตาม
กฎเหลาน้ีทั้งหมด การเลือกใชน้ันก็คงเปนไปตามความเหมาะสมและคุนเคยของผูใช 
 
การเลือก Coordinate และการสรางเสนตรง 
 ขั้นแรกของการสรางกราฟ  ก็คือการตัดสินใจวาจะ plot  ตัวแปรตัวใด และจะ plot ในสเกลใด  สําหรับ
ทางวิศวกรรมน้ัน มีกราฟอยู 4 แบบ ที่นิยมใชอยูทั่วไป อันดับแรกคือ Linear coordinate คือมีการเปล่ียนแปลง
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 (a)  Linear coordinates   (b) Semilogarithmic coordinates 

          
(c) Full logarithmic coordinates  (d) Polar coordinates    
 

รูปท่ี 2 กราฟแบบตางๆ 
 

 การท่ีจะเลือก plot กราฟแบบใดน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลที่เรากําลังพิจารณาอยู ซึ่งในขั้นแรกอาจ
เปนการลอง plot ขอมูลลงบน linear coordinate แลวพิจารณาลักษณะของ curve เพ่ือที่จะเลือก plot ขอมูลลงใน 
coordinate ที่ถูกตอง  โดยทั่วไปเราจะเลือก coordinate ที่ทําใหขอมูลของเรานั้นแสดงออกมาอยูในรูปเสนตรง  
เพราะเสนตรงน้ันงายที่จะทําความเขาใจและงายตอการทํา curve fitting 
 เพ่ือใหเราเขาใจงายขึ้น ขอยกตัวอยาง การทดลองคร้ังหน่ึง เปนการพิจารณาวัดคาอุณหภูมิของกลอง
โลหะซึ่งผานการหลอแลวถูกทําใหเย็นลงทันทีในของเหลว แลววัดคาความแตกตางของอุณหภูมิโลหะและ
อุณหภูมิของของเหลวเมื่อเวลาเปล่ียนไปหลายๆ ครั้ง กราฟที่ไดจะมีลักษณะแบบ Exponential decay และจาก
ทฤษฎีของการถายโดยความรอยความสัมพันธที่ไดควรจะมีสมการเปน 

Δ ΔT T t
= −⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟0 exp

τ
       (9) 
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โดย   คือ ความแตกตางของอุณหภูมิขอ
ุมลงในของเหลว  

ΔT   งโลหะ  และของเหลวเมื่อเวลา t ใด ๆ  
  คือ ความแตกตางของอุณหภูมิของโลหะและของเหลวกอนเริ่มทําโลหะจ

ือ
ΔT0

 τ  ค
ดัง

 time constant สําหรับกระบวนการน้ี 
Δ  t ที่กําหนดมาเพ่ือหาคา τ  จากการทดลอง  จาก น้ันเราสามารถประมาณคา T จากเวลา

Δ มตอ
นั้นเรา

สามารถหา T เมื่อเวลา t ใด ๆ ไดโดยไ งมีการวัดค อีก เราจะเห็นวา curve จ กรูปที่ 3(a) น้ันไมใชสมการ
เสนตรง 

 ΔT⎛ ⎞

า า

แตถาหากวาเรา plot log
ΔT0⎝

⎜
⎠
⎟ เปน function ของ t เราจะไดความสัมพันธระหวาง และ t ดังน้ี  ΔT  

log .Δ
Δ

T
T

t0 4343⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

τ
      (

0
= − 10) 

เรานิยมใช log ฐาน 10 มากกวา ln และ log10e  =  0.4340  ซึ่งสามารถจะเขียนกราฟน้ีไดอยางงายดายบน Semilog 
paper ซึ่งเราจะไดเสนตรง slope -0.4340/ τ ตามรูปที่ 4 (b) และสามารถหาคา τ  ไดจาก 

 

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

0 4343 0

2

0.
logΔ

Δ
Δ
Δ

T T
T

i i

     (

 

− =
−1 2τ

T
t t

11) 

ซึ่งเราจะไ  =  98  วินาที(จากรูป) อยาลืมวาการ plot น้ันด   เรา plot คา T
Δ
Δ  ไมใช log T

Δ
Δ  บน semilog τ

0T 0T
paper 

 
(a) Linear coordinates   (b) semilogarithmic coordinates. 

 
ียบเท บการใช

 
Logarithmic เป ตัวอยางเชน function 

รูปท่ี 3 การเปร ีย กราฟธรรมดากับ semilogarithmic 

 นเพียงวิธีหน่ึงในหลายๆวิธีเทาน้ันที่จะสรางเสนตรงแทนคา data 

     y a
x

= +      (12) b

างไรก็ตามหากไมไดใหเสนตรงเมื่อ plot   x และ y  ตามรูป     อย เรา plot  y  และ 1/x  ซึ่งจะเปนการ plot  y  เปน  
function  ของ 1/x  แทนที่จะเปน   x ซึ่งเราจะพบวา  a  จะเปนคาตัดแกน  b  จะเปนความชันของ curve ดังแสดง
ในรูปที่ 4 และสําหรับตารางที่ 1 จะเปนการแสดงหลักการเปล่ียนรูปแบบสมการตาง ๆ เพ่ือจะได plot ออกมาให
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รูปท่ี 4 กราฟของ y = 1.0+(2.5/x) โดย (a) y versus x and (b) y versus (1/x) 

 
ตารางที่ 1 straight-line transformation:  

y f x Y A B= → = +( ) X  
 Variables to BePlotted  Straight-line Intercept Slope 

f(x) Y X A B 

y = a+b/x 
y = 1/(a+bx) 
or 
1/y = a+bx 

y 
 
1/y 

1/x 
 
x 

a 
 
a 

b 
 
b 

y = x/(a+bx)     
or x/y x a b 
x/y = a + bx     

y = abx log y x  log a log b 

y = acbx log y  x log a  b log c 
y = abb log y log x  log a b 

y = a + bxn, y xn za b 
n is known     

 
Line Fitting and the method of Least Squares 
 แมวาในปจจุบัน Computer เขามามีบทบาทในทางวิศวกรรมมากมาย รวมถึงการ Fit curve ซึ่งดูจะเปน
เรื่องยากเรื่องหน่ึงถาหากขอมูลมีการกระจายตัวอยูมากกลับกลายเปนเรื่องงายสําหรับผูวิเคราะหผลการทดลอง
และสรางกราฟ แตสิ่งหน่ึงที่นับวาเปนขอที่ควรระวังก็คือการใชกรรมวิธีตางๆ โดยไมทราบเหตุผลหรือจุดออน
ของการใชวิธีดังกลาว หรือบางครั้งใชเพราะความงายเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความผิดพลาดภายหลังได 
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 เทคโนโลยีสมัยใหมน้ันควรนํามาใชในงานวิศวกรรม และควรนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ขอสําคัญ
ก็คือวาผูใชน้ันจะตองระวังอยูเสมอวา กําลังใชอะไรและมีขอบเขตจํากัดเพียงใด หัวขอน้ีเปนการแนะนํา Fit curve 
เสนตรง ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุดแตก็เปนวิธีที่มีขอจํากัดอยูในตัวของมันเอง 
 เมื่อไดผลการทดลองออกมาชุดหน่ีง แลว plot ลงไปใน Coordinate ที่เหมาะสม เพ่ือใหลักษณะสมการ
ออกมาอยู ในแนวเสนตรงวิธี fit ที่งายที่สุดก็คือลากเสนตรงผานกลุมขอมูลน้ัน โดยจัดใหอยูในตําแหนงที่
เหมาะสมผลที่ไดมาน้ีเปนที่ยอมรับวามีความถูกตองในระดับหน่ึงโดยเฉพาะเมื่อกลุมของขอมูลมีขนาดเล็ก 
 ขอมูลที่ plot ลงไปน้ีมีทั้ง bias และ precision error. Bias error น้ันจะเล่ือนเสน curve จริง (truc line) ทั้ง
เสนโดยอาจจะเปล่ียนแนวเสน และความชันของเสน สวน precision error น้ันจะเปนขอมูลที่กระจายอยูรอบ ๆ 
เสนที่ปรากฏคาตามแกน x และ y จะมีทั้ง bias และ precision error และcurve fitting ก็เหมือนกับวิธีการทางสถิติ
คือ จะไมไดลด bias error ลงไปไดเลย 

 
รูปท่ี 5 Bias and precision error in line fitting 

Least Squares for Line Flts. 
 เมื่อ precision errors น้ันมีคามากกวา x มาก วิธีการ leas squares หรือ Linear regression สามารถ
นํามาใชได เพ่ือสรางเสนตรง y = a +bx   ผานกลุมขอมูล  โดยวิธีการน้ีจะบอกคาความชัน b และจุดตัดแกน a ซึ่ง
ทําใหผลรวมของกําลังสองของ diviations น้ันนอยที่สุด น่ันคือ ถา  s2 เปนกําลังสองของสวนเบี่ยงเบน 

        (13) s y y
L

n

i
2

1
1

2= −
=

∑[ ( )x ]

ในที่น้ีคาตางๆ ที่วัดไดจาก xi, yi  คือคาที่ไดจากการทดลอง  และ y (xi) = a + bxi  คือคาที่เราคํานวณจากเสนที่ fit 
และ n คือจํานวนของขอมูล  ผลที่ไดคือ s2 จะนอยที่สุด เมื่อ 
 

  
∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
−

−
=

22

2

)( ii

iiiii

xxn

yxxxy
a       (14) 

  
∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

−
=

22 )( ii

iiii

xxn

yxyxn
b       (15) 
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 วิธีการน้ีแนะนําใหใชเฉพาะขอมูลตามแกน y น้ันมี error มากกวาตามแกน x มาก  และมีผลที่ไดจะเกิด
พลาดมากหากวา x ก็มี error มากเชนกัน น่ันคือวิธีการน้ีเหมาะสมกับวิธีที่ x น้ันไมมี error เลย คาที่บงช้ีความตอง
เช่ือถือไดของการ plot curve คือ  correlation coefficient โดย 

  r2   =   
m

m

yaboutvariation squased Total
yaboutvariationsquared Explained     (16) 

โดย  yM  คือคากลางของ yi 

   ∑
=

=
n

i
im y

n
y

1

1         (17) 

ซึ่งเราจะได                  (18) r
y x y

S y x y
i m

i m

2
2

2 2
=

−

+ −

∑
∑
( ( ) )

( ( ) )

เสน curve ที่ไดน้ันจะเปน curve ที่เหมาะสมหรือไมจะสามารถพิจารณาไดจากสวนเบี่ยงเบนของ curve และ
ขอมูลทั้งหมด หรือกลาวอีกแบบหน่ึงก็คือ S  O  และเมื่อ  S O เราได  r   น่ันคือ     คาที่ fit ก็จะ
ดีขึ้นเทาน้ัน  

→ ±1 r → ±1

 อยางไรก็ตามเมื่อขอมูลน้ันมีลักษณะเปน Linear เราพบวา  > 0.9 และ correlation coefficient น้ัน ไม

คอยเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พอที่จะบงช้ีความถูกตองของขอมูลได และเราพบวา   

น้ันจะเหมาะสมกวาที่จะช้ีวาขอมูลน้ันมีความแนนอนเพียงใดโดยเมื่อ   เขาใกลศูนยเทาใด ขอมูลน้ันก็

จะถูกตองมากข้ึน สําหรับคา   น้ันคราวๆ ก็คืออัตราสวนของ standard variation ตามแกนต้ังตอดวย
การเปล่ียนแปลงของขอมูลตามแกนต้ัง   

r
1

2 2(1 )r−
1

2 2(1 )r−
1

2 2(1 )r−

 
ตัวอยางการคํานวณ 
 การทดลอง deflection ของ contiliver beam โดยที่มวลมาแขวนที่ปลายดานที่อิสระ เมื่อวัดคา deflection, s (mm) 
เปน function ของ beam stiffness, K (N/m) และมวลที่ใชถวง  M(kg) เราได 

Ks   =   Mg 
โดย g คือ grantational accerelation  =  9.807 m/sec2  จากการทดลองวัดคา deflection  ที่เกิดขึ้นเทียบตอนํ้าหนักที่
ถวง  เพ่ือจะหา  beam stiffners  ไดผลการทดลองดังน้ี 
  มวล (g)    Deflection (mm) 
     0      0 
  50.15     0.6 
  99.90     1.8 
  150.05     3.0 
  200.05     3.6 
  250.20     4.8 
  299.95     6.0 
  350.05     6.2 
  401.00     7.5 
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plot deflection  ตามแกน  y  (เพราะวาการอาน deflection  น้ันมีขอผิดพลาดมากกวาการอาน  mass)  โดยให  y = 
3  และ  x = m  จากขอมูลเราได 
 
     n =  9 

    ∑x =  1801  g 

    ∑x2 =  5.109 x 105  g2 
    ∑y =  33.50  mm 

    ∑y2 =  179.3  mm2 

    ∑xy =  99959  g.mm 
 
จาก  Lest squares เราได   
    y  =  a + bx 
    a  =  -0.0755  m 
    b  =  0.0190  mm/g 
   และ r  =  0.99588 

ซึ่งเมื่อเขียนกับสมการของเรา  จะได   ผลที่ได plot  ใน  curve  ขางลางน้ีเรา

พบวาคา r  น้ันเขาใกล 1 และพบวา  น่ันคือ  standard diviation ของขอมูลน้ันประมาณ  9% ของ  total vertical 
variation 

m
k
g

=δ N/m
b
gK 516==

 
สรุป 

การทําการทดลองเปนการสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของวิศวกรแตที่จําเปนยิ่งกวาน้ันก็คือการนําเสนอขอมูล
ที่ไดมาจากการทดลอง เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปวิธีการวิเคราะหขอมูลและนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมา
นําเสนอในบางกรณีเทาน้ัน ขั้นตอนหรือวิธีการอื่นๆน้ันผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษาควรพยายามศึกษา
และคนควา เพ่ือที่จะไดทราบถึงวิธีการในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการทดลองแบบอ่ืนๆดวย 
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การทดสอบแรงดึง 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
 การทดสอบวัสดุดวยการดึงน้ันเปนการทดสอบวัสดุที่รูจักกันดีที่สุดก็วาได การทดสอบน้ีสามารถที่จะ
หาคาความแข็งแรงภายใตแรงดึง (Tensile Strength) ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดอยางหน่ึงของวัสดุ 
นอกจากน้ันยังสามารถที่จะหาการยืดตัวเมื่อแตกหัก (elongation at fraction) ของวัสดุไดอีกดวย ในการทดสอบ
การดึงวัสดุน้ันจะเปนการใหความเคนในแนวแกนเดียว (unit-axial stress) แกช้ินทดสอบ โดยความเคนน้ีจะเกิด
จากแรงดึงตามแนวแกนซึ่งเปนแรงภายนอกที่กระทําตอวัสดุ จากน้ันแรงน้ันก็จะกระจายเฉลียอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดพ้ืนที่หนาตัดของช้ินทดสอบ คาความเคนและความเครียดทางวิศวกรรมน้ันจะสามารถหาไดจากแรงกระทํา, 
พ้ืนที่หนาตัดและการยืดตัว น่ันคือ 

ความเคน (Stress)          (1) σ =
F
A

ความเครียด(Strain)          (2) ε =
ΔL
L0

เมื่อ F คือแรงที่กระทําต้ังฉากกับหนาตัด A และ คือความยาวที่เปลี่ยนไปจากความยาวเดิม L0 LΔ

 ในการที่จะหาความแข็งแรงของวัสดุน้ันสามารถกระทําไดโดยคอยๆเพ่ิมแรงที่กระทําตอวัสดุที่ละนอย
จนกระทั่งวัสดุเกิดการแตกหัก แรงกระทําสูงสุด FM ที่ทําใหวัสดุเกิดการแตกหักเปนคาที่นําไปหาความแข็งแรง
ของวัสดุ โดยคาความแข็งแรงภายใตดึง จะหาไดจาก σ M

σ M
MF

A
=

0
        (3) 

โดย A0 เปนพ้ืนที่หนาตัดของวัสดุกอนเกิดการยืดตัว โดยการพิจารณาความเคนแบบน้ีเปนการพิจารณาคาความ
เคนแบบวิศวกรรม (engineering stress) คือพิจารณาวาพ้ืนที่หนาตัดที่คงที่ สวนคาความเคนจริง (true stress) น้ัน
จะพิจารณาตอพ้ืนที่หนาตัดจริงในขณะน้ัน จึงทําใหคาของความเคนจริงมีคาสูงกวาเน่ืองจากหนาตัดจะลดลงเม่ือ
วัตถุยืดตัวออก 
 สําหรับคาการยืดตัวเมื่อแตกหักน้ันเปนคาความเครียดที่จุดแตกหักน่ันเอง ถา L0 เปนความยาวเดิมและ 
LU เปนความยาวเมื่อแตกหักจะไดวาคาการยืดตัวเมื่อแตกหัก ELM เปน 

EL
L L

LM
u=

−
⋅0

0
100%        (4) 

สําหรับการวัดความยาวน้ันสามารถทําไดโดยทําเครื่องหมายไวที่ช้ินทดสอบซึ่งจะเปนคา L0 จากน้ันเมื่อวัสดุ
แตกหักแลวนําเอาวัสดุมาตอกันแลวจึงวัดคา Lu ตามรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การวัดคาความยาว (a) กอนการทดสอบ (b) หลังจากวัสดุแตกหัก 
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การเขียนกราฟของความเคน-ความเครียด 
กราฟความเคนและความเครียดของวัสดุน้ันจะเปนการแสดงคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดอยางชัดเจน

วามีพฤติกรรมเปนอยางไร วัสดุตางชนิดกันก็จะมีรูปแบบของกราฟน้ีแตกตางกันไป คาคุณสมบัติที่สําคัญของ
วัสดุน้ันสามารถอานไดจากกราฟน้ี เชนคาความเคนสูงสุดที่วัสดุรับได คาความเคนที่ทําใหวัสดุอยูในสภาวะ
ยืดหยุนเปนตน ซึ่งถาหากวาวัสดุยังอยูในชวงยืดหยุนเชิงเสน ความสัมพันธของความเคนและความเครียดก็จะ
เปนไปตามกฎของ Hooke น่ันคือความเครียดเปนสัดสวนโดยตรงกับความเคน หรือ 

σ ε= E          (5) 
เมื่อ E คือคา Young’s modulus และเมื่อใดก็ตามถาหากวาวัสดุไดรับความเคนเกินกวาคาความเคนที่ทําใหวัสดุอยู
ในสภาวะยืดหยุนเชิงเสนแลว Hook’s Law ตามสมการที่ (5) ก็ไมสามารถที่จะใชไดอีกตอไป 
 คุณสมบัติที่สําคัญอีกคาหน่ึงก็คือ yield strength, , คือคาความเคนสูงสุดที่ทําใหวัสดุยังคงรักษา
สภาพยืดหยุนหรือวัสดุจะกลับคืนสูาสภาพเดิมเมื่อนําแรงกระทําออก หลังจากความเคนที่มีคาเกินกวา  แลว
วัสดุจะไมกลับคืนสูสภาพเดิมแมวาจะมีการนําแรงกระทําน้ันออกไปและการเปลี่ยนแปลงรูปรางตอจากน้ีไปจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบ plastically deformation ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันการเสียหายของโครงสราง
หรือช้ินงานในการออกแบบน้ันคาความเคนที่เกิดขึ้นไมควรจะเกินกวาคา yield stress น้ี รูปที่ 2 แสดงกราฟความ
เคน-ความเครียดของวัสดุเหนียวทั่วๆไป 

σ y

σ y

 
รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางความเคน-ความเครียดของวัสดุเหนียวทั่วไป 

 
 สําหรับวัสดุที่มีความเหนียวมาก หลังจากที่ไดรับความเคนเกินกวา yield stress แลวอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงรูปตอไปในชวงพลาสติกอยางที่ไดกลาวมาแลวอีกระยะหน่ึงจึงเกิดการแตกหัก แตสําหรับวัสดุที่มี
ความแข็งมากน้ันจะเกิดเกิดการแตกหักโดยไมมีการเปล่ียนรูปแบบพลาสติกเลยก็ได ในรูปที่ 3 เปนการแสดง
ความสัมพันธความเคน-ความเครียดของวัสดุหลายแบบ 

 
รูปท่ี 3 ความสัมพันธของความเคน-ความเครียด ของวัสดุหลายชนิด 
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ในรูปที่ 3 น้ันเสนกราฟที่ 1 แสดงถึงวัสดุที่มีความแข็งแรงมากซ่ึงจะเห็นวามีคา ultimate strength สูงแตมีความ
เปราะคือไมมีการยืดตัวในยานพลาสติกวัสดุประเภทน้ีไดแก hardened steel เปนตน กราฟที่ 2 น้ันจะเปนกราฟ
ของวัสดุจําพวก tempered steel จะมีความแข็งแรงสูงและมีการยืดตัวมากพอสมควร กราฟที่ 3 จะเปนวัสดุจําพวก 
soft, annealed steel ซึ่งวัสดุพวกน้ีจะมีการยืดตัวสูงแตจะมีความแข็งแรงตํ่าและกราฟที่ 4 จะเปนวัสดุจําพวก 
aluminum alloy ซึ่งวัสดุประเภทน้ีจะมีการยืดตัวในยานยืดหยุนสูงและมีการยืดตัวในยานพลาสติกพอสมควร แต
จะมีคาความแข็งแรงนอยกวาวัสดุจําพวกเหล็ก 
 นอกจากการท่ีจะเขียนกราฟแสดงความเคน-ความเครียดแลว เรายังสามารถเขียนกราฟแสดงแรงกระทํา-
ระยะยืดตัว (load-elongation) ได โดยกราฟที่ไดน้ันก็จะมีลักษณะคลายกัน แตการเขียนกราฟแบบหลังน้ีไมคอย
นิยมเพราะคาที่ไดน้ันจะขึ้นอยูกับขนาดของวัสดุที่ใชทดสอบดวยแตกราฟแสดงความเคน-ความเครียดน้ันไม
ขึ้นกับขนาดของวัสดุ 
ชิ้นทดสอบ 
 ช้ินทดสอบที่ใชในการทดลองน้ีเปนช้ินทดลองที่สรางขึ้นมีขนาดตามมาตราฐาน DIN 50125 ขนาดของ
ช้ินทดสอบน้ันแสดงในรูปที่ 4 โดยวัสดุที่ใชจะมี เหล็ก, ทองแดง, ทองเหลือง และ อลูมิน่ัม 

 
รูปท่ี 4 ช้ินทดสอบ 

เคร่ืองมือทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชเปนของบริษัท GUNT รุน WP300 Universal Material Testing โดยสวนประกอบตางๆ
แสดงในรูปที่ 6 โดยมีสวนประกอบที่สําคัญดังน้ี (ดูรูปที่ 6 ประกอบ) 
 

 

1) แทนเครื่อง 
2) แทนรองรับแรง 
3) Load frame- ดานบน 
4) Load frame - ดานลาง 
5) ลูกสูบหลักของระบบไฮดรอลิกส 
6) มือหมุนปรับความดันในระบบไฮโรอลิกส 
7) หนาปมทบอกแรงกระทํา 
8) Dial gage บอกการยืดตัว 
9) หัวจับช้ินทดสอบ 
10) ช้ินทดสอบ 

  
 

รูปท่ี 6 เครื่องมือการทดลอง 
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การทํางานของเครื่องน้ันมีหลักการคราวๆ ดังน้ี เมื่อหมุนมือหมุนตามเข็มนาฬิกานํ้ามันไฮดรอลิกสก็จะ
ไหลจากกระบอกมือหมุนเขาไปในกระบอกหลัก ถาไมมีแรงตานทานใดๆ ลูกสูบของกระบอกไฮดรอลิกสหลักก็
จะเล่ือนสูงขึ้น โดยที่แรงกระทําที่อานที่หนาปทมจะเปนศูนย แตถาหากวามีแรงตานทางการเคล่ือนที่ความดันใน
ระบบไฮดรอลิกสจะสูงขึ้นมาตรวัดแรงก็จะอานคาของแรงที่กระทําตอลูกสูบของกระบอกสูบหลัก สําหรับการ
ทดแรงของระบบไฮดรอลิกสชุดน้ีน้ัน แรงกระทํา 1 N ที่มือหมุนจะทําใหเกิดแรง 1.3 kN ที่ลูกสูบ จากน้ันเมื่อ
ลูกสูบเคล่ือนที่ขึ้นก็จะไปดัน load frame ตัวลางซึ่งตอกับ load frame ตัวบนดวยเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและมี
อัตราการยืดตัวนอยมาก เมื่อ load frame ตัวบนเคล่ือนที่ขึ้นจะทําใหระยะของที่รองรับช้ินงานดานลางและดานบน
เพ่ิมขึ้น น่ันก็คือการดึงวัสดุน่ันเอง สําหรับระยะยืดตัวออกของแทนรองรับวัสดุทั้งสองน้ันสามารถวัดไดโดยใช 
dial gage 
ขั้นตอนการทดลอง 
การเตรียมเครื่องมือ 
กอนที่จะมีการทดลองน้ัน การเตรียมเครื่องมือมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. บิดมือหมุนของระบบไฮโดรลิกสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ซึ่งจะทําให load frame อยูในตําแหนงที่ตํ่าที่สุด 
2. ใสหัวจับช้ินทดสอบเขากับแทนรองรับแลวขันเกลียวใหเรียบรอย ตามรูปที่ 7 (a) 
3. ใสหัวจับช้ินทดสอบเขากับ load frame แตยังไมตองขันน็อต ตามรูปที่ 7 (b) 
4. ใสช้ินทดสอบเขากับที่จับช้ินทดสอบดานลางขันเกลียวใหสุด ตามรูปที่ 7(c) 
5. ขันหัวจับดานบนเขากับช้ินทดสอบ โดยการหมุนหัวจับไปจนสุดเกลียว ตามรูปที่ 7(d) 
6. ขันนอตหัวจับตัวบนเขากับ load frame ใหแนนพอประมาณ ตามรูปที่ 7(e) 
7. ปรับ dial gaue โดยดัน dial gage ขึ้นใหเกิดการเคล่ือนที่ขึ้นกอนไมนอยกวา 12 mm เพราะเมื่อ load 

frame เคล่ือนที่ ระยะน้ีจะเปนการอานระยะยืดตัวสูงสุดของช้ินทดสอบที่สามารถอานคาได 
8. คอยๆหมุนมือหมุนของระบบไฮดรอลิกสตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งเริ่มรูสึกตึงมือหรือเข็มบอกแรงบน

หนาปมทเริ่มขยับ 
9. หมุนหนาปทม dial gage ใหอานที่ศูนย 
10. หมุนเข็มบอกแรงกระทําสูงสุดบนหนาปดวัดแรงใหอานที่ศูนย 

 
รูปท่ี 7 (a)-(e) ขั้นตอนการเตรียมการทดลอง 
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การทดลอง 
1. คอยเริ่มหมุนมือหมุนซึ่งจะทําใหช้ินทดสอบเริ่มยืดตัว เมื่อระยะยืดตัวเทากับ 0.1 mm ใหอานคาของแรง

ที่กระทํา 
2. จากน้ันคอยๆเพ่ิมระยะยืดตัวขึ้นและอานคาที่ระยะยืดที่ตัวกําหนดในตารางการทดลอง 
3. คอยๆเพ่ิมระยะยืดตัวไปจนกระทั่งช้ินงานเกิดการแตกหัก 
4. เปลี่ยนช้ินงานจนครบตามที่กําหนดให 

เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง เก็บเครื่องมือใหอยูในสภาพกอนที่จะทําการทดลอง โดยทํากลับกันกับขั้นตอนการ
ประกอบเครื่องมือ 
 
การวิเคราะหและแสดงผลการทดลอง 
พ้ืนที่หนาตัดของช้ินงาน A0 หาไดจาก 

A D
0

2

4
=

π  

เมื่อ D คือเสนผานศูนยกลางของช้ินทดสอบประมาณ 6 mm (ควรวัดคาที่แนนอนกอนทําการทดลอง) และคา
ความยาวเดิมของช้ินงาน L0 = 30 mm 
ผลที่แสดงมีดังตอไปน้ี 

1. คา tensile strength ซึ่งหาไดจากสมการที่ (3) โดยคา FB น้ันคือคาที่เข็มที่ช้ีคาแรงกระทําสูงสุด(เข็มสี
แดง)เปนตัวช้ีบอกไว  

2. คา Elongation at fracture ซึ่งหาไดจากสมการที่ (4) และการหาคา LU น้ันใหนําช้ินงานมาตอกันแลววัด
ระยะตามท่ีกลาวมาแลว (หรืออานจากคาระยะยืดสูงสุดจาก dial gage + L0 ) 

3. เขียนกราฟความสัมพันธของคาความเคน-ความเครียด พรอมแสดงคาของ proportional limit และ yield 
stress พรอมทั้งกําหนดจุดลงในกราฟ ลักษณะของกราฟควรมีลักษณะตามรูปที่ 3 และรูปที่ 4 

 
เอกสารอางอิง 
คูมืออุปกรณการทดลอง GUNT WP 300 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ระยะยืดตัว แรงกระทํา (kN) 

(1/100 mm) วัสดุ : .................. วัสดุ : .................. วัสดุ : .................. วัสดุ : .................. 
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การทดสอบแรงบิด 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
 การทดสอบวัสดุภายใตแรงบิดน้ันสามารถทําใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง ความเคนเฉือนและ
ความ เครียดเฉือน คาความแข็งแรงภายใตแรงเฉือนรวมทั้งหาคา shear modulus ของวัสดุไดอีกดวย การทดสอบ
แรงบิดน้ันแรงที่กระทําตอช้ินทดสอบจะเปนแรงในรูปของ twisting moment ซึ่งทําใหวัสดุที่ทดสอบน้ันตกอยู
ภายใตภาระกรรมแบบ pure shear ในขั้นน้ีการทดสอบจะเปนการทดสอบช้ินทดสอบที่มีหนาตัดกลมเทาน้ัน 
เน่ืองจากการรับแรงบิดของหนาตัดที่เปนวงกลมน้ัน จะเปนไปตามสมมุติฐานที่วา “หนาตัดจะไมมีการบิดตัวหรือ
ระนาบของหนาตัดกอนที่ไดรับแรงกระทํายังคงอยูในระนาบเดิมหลังจากที่มีแรงกระทํา” ซึ่งสมมุติฐานน้ีจะไม
เปนจริงกับวัสดุที่มีหนาตัดเปนรูปอื่น 
 การทดสอบแรงบิดน้ันมีความสําคัญตอวิศวกรมาก โดยเฉพาะในการออกแบบเพลา เพราะลักษณะของ
แรงที่กระทําบนเพลาสงกําลังน้ันจะเหมือนกับที่ไดทําการทดสอบในที่น้ี 
แรงบิดและความเคนเฉือน  

จากการที่เพลากลมตรงรัศมี R รับภาระกรรมอยูภายใต twisting moment หรือ torque, T คา shear stress, 
 ที่เกิดขึ้นบนจุดใดๆที่ระยะรัศมี r ของหนาตัดจะเทากับ τ

τ =
Tr
J

         (1) 

เมื่อ r เปนระยะตามแนวรัศมี และ J คือ polar moment of inertia รอบจุดศูนยกลาง = ซึ่งจากสมการ (1) จะ

พบวาคาความเคนเฉือนจะมากที่สุดที่ผิวของเพลาหรือที่ r = R สําหรับความเครียดเฉือนซึ่งเปนการวัดมุมที่บิดใบ
จากมุมฉากเดิมของวัตถุ จากรูปที่ 1 จะไดวา  

πR4

2

γ
φ

max =
R
L

        (2) 

เมื่อ  คือมุมที่บิดไป(ในหนวยเรเดียน) ที่ระยะ L ของเพลาและจากความสัมพันธของความเคนและความเครียด
จะไดวา เมื่อ G คือคา shear modulus และจากสมการ (1) และ (2) สามารถเขียนความสัมพันธของมุม
บิดและแรงบิดในชวงยืดหยุนไดเปน 

φ
τ γ= G

T
JG
L

= φ         (3) 

ดังน้ันหากวาเราเขียนกราฟแสดงความสัมพันธของแรงบิดและมุมบิดในชวงยืดหยุน ซึ่งจะไดเปนกราฟเสนตรง

และความชันของเสนกราฟจเทากับ และถาหากทราบคา L และ J ก็จะสามารถหาคา Shear Modulus ได JG
L

 
รูปท่ี 1 เพลากลมตรงอยูในสภาพรับแรงบิด 
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ชิ้นทดสอบ 
 ช้ินทดสอบที่ใชในการทดลองมีลักษณะและขนาดตามรูปที่ 2 โดยวัสดุที่ใชจะเปน เหล็ก อลูมิน่ัมและ
ทองเหลือง 

 
รูปท่ี 2 ช้ินทดสอบ 

เคร่ืองมือทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลองน้ีเปนของบริษัท GUNT รุน WP 500 ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยเครื่องมือ
ทดลองจะมีสวนประกอบที่สําคัญดังตอไปน้ี (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) 

 
รูปท่ี 3 เครื่องมือทดลอง 

(1) อุปกรณใหแรงบิด 
(2) ชุดวัดแรงบิด 
(3) อุปกรณเปรียบวัดคาแรงบิด 
(4) ช้ินทดสอบ 
(5) รางเล่ือนปรับระยะและทําหนาที่เปนโครงรับนํ้าหนักดวย 
(6) เครื่องแสดงคาแรงบิด 
การทํางานของสวนประกอบหลักเปนดังตอไปน้ี 

อุปกรณใหแรงบิด จะประกอบดวยมือหมุนตอเขากับชุดเฟองทดรอบ โดยที่มือหมุนจะมีเครื่องมือวัดมุม
ติดอยู เคครื่องวัดมุมน้ีจะแสดงคามุมหมุนของมือหมุนในอัตราสวน 1 : 1 แกนหมุนของมือหมุนน้ีจะตอเขากับชุด
ทดรอบในอัตราสวน 1: 62 แลวสงการหมุนตอไปยังที่จับช้ินงาน น่ันคือถาหมุนมือหมุน 1 รอบ ช้ินงานจะหมุน
ไป 1/62 รอบ นอกจากน้ียังมีวงลอสงการหมุนดวยสายพานไปยังเครื่องมือวัดรอบอีกชุดหน่ึงดวย 

ชุดวัดแรงบิด ชุดวัดแรงบิดน้ีประกอบดวยสองสวนใหญๆคือชุด strain gage load cell และชุด bridge 
meter ซึ่งผานการเปรียบวัดและแสดงคาเปนแรงบิดในหนวย (N-m) สําหรับ strain gage น้ันไดเปนการตอเพ่ือวัด 
torsion แบบ full bridge (ดูรายละเอียดในเรื่อง strain gage)  



 27 

ชุดปรับแก เน่ืองจากทฤษฎีของการบิดตัวของเพลาน้ันจะสมมุติใหปลายขางหน่ึงของเพลาน้ันยึดอยูกับ
ที่แตในการทดลองน้ีเน่ืองจากไดมีการใช load cell ดังน้ันเมื่อช้ินงานบิดไป โครงสรางของ load cell น้ีจะบิดตัว
ตามไปดวยทําใหปลายขางที่ติดกับ load cell ซึ่งเปนขางที่ควรจะยึดอยูกับที่กลับมีการบิดตามไปดวย ดังน้ันในการ
ทําการทดลองจึงตองมีการปรับแกกอนที่จะมีการอานคา น่ันคือจะตองติดต้ังชุดที่หาจุดอางอิงวาจุดอางอิงของมุม
บิดของ load cell อยูที่ใดและเม่ือใหมุมบิดที่ปลายอีกหน่ึงแลว ตองปรับปลายดาน load cell ใหบิดกลับมาอยูที่
จุดอางอิงเสียกอนจึงจะอานคาได ชุดปรับแกน้ีจะประกอบดวย dial gage และชุดใหแรงบิดอีกชุดหน่ึงเมื่อ
ฐานรองรับบิดไปก็เพียงแตใหแรงบิดใหกับชุดใหแรงบิดน้ันในทางตรงกันขามเพ่ือดึงใหฐานหมุนกลับมาอยูที่
เดิมซึ่งสามารถดูไดจาก dial gage 

ชุดเปรียบวัดคาแรงบิด แมวาชุดวัดแรงบิดจะไดรับการเปรียบวัดมาจากโรงงานผูผลิต แตภายใตสภาพ
การใชงานไประยะหน่ึงจําเปนตองมีการเปรียบวัดคาเสียกอน โดยการเปรียบวัดคาน้ันก็ใชหลักการที่วาใหแรงบิด
ที่ทราบคาที่นอนแกชุดวัดการบิดซึ่งในที่น้ีก็ประกอบดวยชุดหมุนที่ตอกับคานยาว 0.5 m และมีชุดนํ้าหนักสําหรับ
แขวนกับคานน้ี ซึ่งเปนการใหโมเมนตหรือแรงบิดที่ทราบคา จากน้ันพิจารณาวาที่คาแรงบิดตางๆนั้นเครื่องมือวัด
คาแสดงคาไดถูกตองหรือไม และคาที่ไดจากการเปรียบวัดน้ีจะนําไปใชกับผลที่อานไดจากการทดลองเพื่อปรับคา
ใหถูกตองยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนการทดลอง 
การเปรียบวัดคาแรงบิด 
 กอนทําการทดลองทุกครั้งจะตองมีการเปรียบวัดคาของแรงบิดตามท่ีไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ผานมา
โดยมีขั้นตอนตอไปน้ี 
1.  ประกอบชุดเปรียบวัดเขากับชุดเครื่องวัด ปรับคานใหอยูในแนวระดับ 

2.  เปดสวิสชเครื่องอานคาแรงบิด ต้ังคาที่อานใหเปนศูนยโดยการกดแปน τ แชไวแลวกดแปน P           
3.  เมื่อไมมีการแขวนนํ้าหนักใดๆเครื่องมือวัดควรอานคาแรงบิดเปนศูนย 
4.  จากน้ันเพ่ิมนํ้าหนักที่ปลายคานเทา 10 N ซึ่งจะทําใหเกิดแรงบิดเทากับ 5 N-m บันทึกคาที่เครื่องมือวัดแสดง 
5.  เพ่ิมนํ้าหนักและบันทึกคาจนกระท่ังไดแรงบิดสูงสุดเทากับ 30 N-m 

จากคาที่ไดมาน้ีถาทุกคาที่เครื่องแสดงและคาที่กระทําจริงเทากันทุกคาแสดงวาเครื่องมือวัดวัดคาได
ถูกตอง และไมตองการการแกไขประการใดตอไปแตถาหากวาคาทั้งสองน้ันไมตรงกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองหา
คาความผิดพลาดของเครื่องมือวัดไว โดยอาจจะเขียนกราฟแสดงความสัมพันธของคาจริงและคาที่ไดจากการ
ทดลองไว ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งกราฟน้ีจะตองนําไปใชในภายหลัง 

 
รูปท่ี 4 กราฟแสดงแรงบิดที่อานไดจากเครื่องมือวัด-แรงบิดจริง 
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การทดลอง 
ขั้นตอนในการติดต้ังช้ินทดสอบและการทดลองมีดังน้ี 
1.  ติดต้ังช้ินทดสอบเขาระหวางเครื่องใหแรงบิดและเครื่องวัดแรงบิด โดยใชประแจปากหกเหล่ียม เบอร 15 
2.  ปรับที่ปรับระยะของเครื่องใหแรงบิดใหอยูในตําแหนงกลาง 
3.  ตองแนใจวาไมมีการใหแรงบิดกอนการทดลอง (preload) ถาจําเปนอาจหมุนมือหมุนใหเครื่องวัดแรงบิดแสดง

คาศูนย 
4.  ต้ังเครื่องวัดมุมทั้งของมือหมุนและของเพลาใหอยูที่ตําแหนงศูนย 
5.  ต้ัง dial gage บนชุดปรับแกใหอานคาเปนศูนย 
6.  ต้ังคาเครื่องนับรอบใหเปนศูนย 
7.  หมุนมือหมุนไปตามเข็มนาฬิกา เพ่ือใหแรงบิดกับช้ินทดสอบ หมุมไปจนกระทั่งไดมุมหมุนตามท่ีกําหนดคา

ไวในตาราง คามุมบิดที่บิดไปจริงน้ันเปน 1/62 ของมุมบิดของมือหมุน 
8.  กอนอานคาที่เครื่องวัดใหปรับที่หมุนของชุดปรับแกเพ่ือให dial gage ช้ีกลับมาอยูที่ศูนยตามเดิม 
9.  อานและบันทึกคาแรงบิดที่เครื่องมือวัดแสดง 
10.  หมุนมือหมุนตอไปเพื่อใหเกิดมุมบิดตามที่ตองการในตาราง โดยทําตามข้ันตอนขอ 7-9 จนกระทั่งช้ินงานขาด 
11.  เมื่อช้ินงานขาด เปล่ียนวัสดุเปนชนิดใหมแลวเริ่มการทดลองใหม ทําซ้ําจนครบทุกช้ินทดสอบ 
 
การวิเคราะหขอมูลและแสดงผล 
1.  ถาคาแรงบิดที่แสดงจากเคร่ืองวัดไมเปนไปตามคาที่กระทําจริงซึ่งทราบจากขั้นตอนการเปรียบวัดแลว คาที่

อานไดในขั้นตอนการทดลองตองนํามาปรับคาเพ่ือใหตรงกับความเปนจริงกอน โดยใชกราฟที่ไดจากการ
เปรียบวัดชวย 

2.  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงบิดและมุมบิด พรอมทั้งหาคา shear modulus ของวัสดุที่ใชทดสอบ
ทุกชนิดตามความสัมพันธสมการท่ี (1) 

 
เอกสารอางอิง 
1.  คูมืออุปกรณการทดลอง GUNT WP 500 
2.  Winslow, D., “Experiments with Construction Materials: A Laboratory Manual,” McGraw-Hill, 1990 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

มุมบิดที่มือหมุน 
ช้ินทดสอบ : 

.............................
.............. 

ช้ินทดสอบ : 
.............................

.............. 

ช้ินทดสอบ : 
.............................

.............. 
(รอบ) มุมบิด 

(rad.) 
แรงบิด 
(N-m) 

มุมบิด 
(rad.) 

แรงบิด 
(N-m) 

มุมบิด 
(rad.) 

แรงบิด 
(N-m) 

0.00       
0.25       
0.50       
0.75       
1.0       
1.5       
2.0       
2.5       
3.0       
4.0       
5.0       
6.0       
7.0       
8.0       
10       
15       
20       
25       
30       
40       
50       
60       
80       
100       
110       
120       
130       
140       
150       
160       
170       
180       
190       
200       
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การทดสอบความลา 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
 ในการทดสอบวัสดุดวยการดึงหรือการบิดน้ันจะพบวาการเสียหายของวัสดุแตละชนิดจะเกิดขึ้นเมื่อคา
ความเคนมีคาสูงถึงคาที่แนนอนคาหน่ึง ดังน้ันเราอาจเขาใจวาช้ินงานหรือโครงสรางที่ไดรับการออกแบบใหเกิด
ความเคนในขณะใชงาน ความเคนตํ่ากวาคาที่ไดจากการทดสอบก็นาจะเพียงพอแลว แตในความเปนจริงแลวยังมี
ปจจัยอีกหลายปจจัยที่ทําใหวัสดุเกิดการเสียหายเพราะสภาพการทดลองในหองทดลองน้ันแตกตางจากสภาพการ
ใชงานจริงมาก ในการทดสอบการดึงหรือการบิดในหองทดลองทั่วไปน้ันสิ่งที่แตกตางไปจากสภาพการทํางาน
จริงก็คือ แรงกระทําตองเปนแรงกระทําในแบบ static คือคงที่หรือเพิ่มขึ้นอยางชาๆ และอีกประการหน่ึงก็คือ
อุณหภูมิที่อาจแตกตางจากสภาพใชงานจริง 
 ช้ินงานที่ใชในการทํางานจริงหลายแบบน้ันไมไดรับแรงในลักษณะ static แตเปนการรับแรงในลักษณะ 
dynamics คือขนาดของแรงจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาอยูเสมอ ซึ่งจากประสบการณไดพบวาหากวาวัสดุ
ไดรับแรงกระทําซ้ําๆกันเปนระยะเวลาหน่ึงวัสดุก็สามารถแตกหักไดแมวาแรงกระทําน้ันจะทําใหเกิดความเคน
นอยกวาที่ไดจากกรณีที่แรงกระทําเปนแบบ static การแตกหักของวัสดุภายใตแรงกระทําซ้ําน้ีเรียกวา ความลา 
(fatigue) 
 ความลาน้ีเปนสาเหตุหน่ึงที่เปนตนเหตุของการเสียหายของโครงสรางและชิ้นงานซึ่งทําใหเกิดการ
สูญเสียชีวิตคนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงปลายศตวรรตกอนถึงชวงตนศตวรรตน้ีจะเกิดขึ้นบอยมาก
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และการเสียหายจากความลาน้ีก็ยังเปนสาเหตุสําคัญในการเสียหายของชิ้นงานมา
จนถึงปจจุบัน ในการทดลองนี้จะเปนการแสดงใหเห็นถึงการเสียหายของวัสดุภายใตความลา โดยเปนการจําลอง
รูปแบบของเพลากลมที่รับแรงกระทําซ้ําและสามารถที่จะหาความสัมพันธระหวางความเคนที่เกิดขึ้นกับจํานวน
ครั้งที่แรงกระทําซ้ําน้ันกระทําเพ่ือใหทราบถึงคุณสมบัติ รูปแบบและตัวแปรที่เก่ียวของกับการเสียหายเน่ืองจาก
ความลาในเบื้องตน 
 
ความลาและแรงกระทําซ้ํา 
 จากท่ีไดกลาวมาแลวในขั้นตนวาแรงกระทําในลักษณะกระทําซ้ําน้ันสามารถกอใหเกิดการเสียหายได
มากกวาแรงที่กระทําแบบหยุดน่ิง แมวาความเคนที่เกิดจากแรงที่กระทําซ้ําน้ันจะนอยกวาจุดครากของวัสดุก็ตาม 

ผลจากแรงกระทําซ้ําน้ีจะคอยๆทําลายวัสดุไปทีละนอย 
โดยทั่วไปสําหรับการเสียหายของเพลาจะเริ่มเปนรอยแตก 
(crack)  ที่ผิวของวัสดุกอนแลวที่ตําแหนงของปลายรอย
แตก (crack tips) น่ันเองที่วัสดุจะอยูในสภาพที่เริ่มคราก
แลวตกอยูในสภาพพลาสติก จากน้ันรอยแตกน้ีก็จะเริ่ม
ขยายตัวไปเรื่อยๆเมื่อไดรับแรงกระทําซ้ํา ดังน้ันรอยแตก
ของเพลาที่เกิดจากความเคนที่กระทําซ้ําน้ันที่ดานนอกที่ติด
อยูกับเสนรอบ วงของเพลาจะมีลักษณะที่เรียบเพราะเปน
การแตกหักอยางชาๆจนกระทั่งรอยแตกคอยๆลามเขาไปถึง

 
 

 
 
รูปท่ี 1 ลักษณะของรอยแตกเน่ืองจากความลา 
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 จากการทดสอบเปนที่ยอมรับกันวาความถ่ีของแรงกระทําซ้ําน้ันจะมีผลกระทบนอยกวาจํานวนครั้งของ
แรงกระทําซ้ํามาก ดังน้ันในทางวิศวกรรมจึงใหความสําคัญกับจํานวนคร้ังหรือรอบที่ความเคนน้ันกระทํา มากกวา
สําหรับความเคนที่กระทําเปนวงรอบ(ไมจําเปนวาความถ่ีน้ันเปนเทาใด) จะมีคาความเคนคงที่ เรียกวาคาความเคน
กลาง (mean stress) ซึ่งเปนความเคนที่เกิดขึ้นอยูกอนที่จะมีความเคนที่กระทําซ้ํามากระทํา จากน้ันเมื่อความ
เคนที่เกิดจากแรงกระทําซ้ําเขามากระทํากับช้ินงาน ลักษณะการรับความเคนทั่วไปแสดงตามรูปที่ 2  

σm

 

 
รูปท่ี 2 ความเคนเน่ืองจากแรงคงที่และความเคนเน่ืองจากแรงกระทําสลับ 

 
สําหรับขนาดของความเคนสลับ(alternating stress amplitude, )น้ันจะทีคาเทากับครึ่งหน่ึงของขนาดคาตํ่าสุด
รวมกับขนาดของคาสูงสุด ดังน้ันคาความเคนที่มากที่สุดที่กระทําก็จะมีคาเทากับ และความเคนที่
นอยที่สุดจะเปน  ซึ่งแสดงไวในรูปที่ 2 

σa

σ σ σ0 = +m a

σ σ σu m= − a

 สําหรับการรับความเคนกระทําซ้ํารวมกับความเคนคงที่ของช้ินงานโดยทั่วไปน้ันสามารถแบงไดเปน 3 
กรณี ดังแสดงในรูปที่ 3 (a) - (c) โดยทั้งสามน้ันจะแตกตางกันไดโดยขึ้นอยูกับขนาดของความเคนที่คงที่ 

 
        (a)              (b)   (c) 

รูปท่ี 3 ผลรวมของความเคนกระทําซ้ําแบบตางๆ 
 

รูปที่ 3(a) เปนกรณีที่คาความเคนคงที่เปนบวกและมีคามากกวาขนาดของคาความเคนกระทําซ้ําจึงทําให
วัสดุตกอยูภายใตความเคนที่เปนบวกตลอดเวลา รูปที่ 3(b) แสดงกรณีที่ขนาดของความเคนคงท่ีน้ันมีคานอยกวา
ขนาดของความเคนกระทําซ้ํา ทําใหช้ินงานน้ันรับทั้งความเคนที่เปนบวกและลบสลับกันไป และสุดทายรูปที่ 3(c) 
แสดงกรณีที่คาความเคนคงที่เปนลบและมีคามากกวาขนาดของคาความเคนกระทําซ้ําจึงทําใหวัสดุตกอยูภายใต
ความเคนที่เปนลบตลอดเวลา 
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 สําหรับการรับภาระกรรมของเพลาน้ันแรงที่กระทําจะต้ังฉากกับเพลาทําใหสวนบนคือดานที่รับแรงใน
ขณะน้ันอยูในสภาพความเคนดึงและสวนลางจะเปนความเคนอัด เน่ืองมาจากโมเมนตดัด ตามรูปที่ 4 เมื่อเพลา
หมุนไปครึ่งรอบสวนที่เคยอยูดานบนกลับลงมาอยูดานลางทําใหเปล่ียนมารับความเคนอัดสวนที่เคยอยูดานลางก็
จะเปล่ียนกลับไปอยูดานบนและเปล่ียนไปรับความเคนดึง จากน้ันเม่ือเพลาหมุนไปครบ 1 รอบทุกอยางก็จะ
กลับไปอยูในสภาพเริ่มตน ดังน้ันเมื่อเพลาหมุนไป 1 รอบก็จะเปนการครบหน่ึงรอบของการที่เพลาไดรับความ
เคนแบบการกระทําซ้ํา และในสภาพน้ีเน่ืองจากความเคนเน่ืองจากแรงกระทําคงที่จะนอยมากหรือไมมีเลย ดังน้ัน
เพลาจึงจะตกอยูในสภาพของความเคนตามรูปที่ 3(b)  

 
 

รูปท่ี 4 การรับโมเมนตดัดของเพลา 
 

สําหรับกรณีของเพลาในรูปที่ 4 โมเมนตดัด M ที่เกิดจากแรงกระทํา F ที่จุดที่หางจากแรงกระทําเปนระยะทาง a 
จะมีคาเทากับ 

M Fa=         (1) 
และคาความเคนสูงสุด เน่ืองจากโมเมนตดัดจะมีคาเทากับ σ

σ =
Mr
I

        (2) 

เมื่อ r คือรัศมีของเพลา สําหรับเพลาตันน้ัน คา moment of inertia  ซึ่งจาก (2) จะได I D
=

π 4

64

σ
π

=
32

3
Fa

D
        (3) 

ซึ่งก็คือขนาดของความเคนที่กระทําซ้ําบนเพลาน่ันเอง 
 อยางที่กลาวมาในตอนตนการที่วัสดุรับความเคนที่กระทําซ้ําน้ันสามารถทําใหวัสดุเสียหายได แตไมได
หมายความวาจะตองเกิดการเสียหายเสมอไปท้ังน้ีตัวแปรสําคัญก็คือขนาดของความเคนและชนิดของวัสดุดวย ถา
หากวาขนาดของความเคนที่กระทําซ้ําน้ันนอยก็อาจจะไมเกิดการแตกหักเลยก็ได ดังน้ันจึงไดนิยามคา Endurance 
limit ขึ้นมาโดยสําหรับวัสดุจําพวกเหล็ก endurance limit ก็คือคาความเคนที่สูงสุดที่กระทําซ้ําเกินกวา 107 รอบ
แลววัสดุยังไมเกิดการเสียหาย น่ันคือถาหากวาคาความเคนที่กระทํามีขนาดตํ่ากวา endurance limit แลวจะถือวา
วัสดุน้ันไมเกิดการแตกหักเน่ืองจากความลา ทั้งน้ีเพราะจากการทดลองพบวาเมื่อเหล็กไดรับแรงกระทําซ้ําจํานวน
รอบมากกวาน้ีเทาใดก็ตามก็จะไมเกิดการแตกหักขึ้น 

อยางไรก็ตามวัสดุจําพวก alloy น้ันจากการทดสอบแลวพบวายังสามารถเกิดการแตกหักไดแมวาจํานวน
รอบอาจจะสูงกวา 107 ดังน้ันสําหรับวัสดุจําพวก alloy น้ีจึงไมไดมีการกําหนด endurance limit ขึ้นมาและถือวา
สามารถแตกหักไดดวยความลาเสมอ 



 33 

จากทั้งสองกรณีน้ีสามารถที่จะนํามาเขียนกราฟแสดงขนาดของความเคนและจํานวนรอบได โดยวัสดุ
จําพวกเหล็กทั่วไปน้ันจะมีรูปกราฟตามรูปที่ 5 

 
 

รูปท่ี 5  กราฟความเคน - จํานวนรอบของวัสดุที่เสียหายเน่ืองจากความลา 
 

ชิ้นทดสอบ 
ช้ินทดสอบที่ใชเปนวัสดุที่ทําจากเหล็กหรืออลูมิน่ัมมีขนาดตามรูปที่ 6 โดยในการทดลองน้ีจะใชช้ิน

ทดสอบชนิดเดียวกันทั้งหมดเพื่อจะศึกษาขนาดของความเคนและจํานวนรอบของความเคนซ้ําที่มีผลตอการ
เสียหายของวัสดุชนิดน้ัน 
 

 
 

รูปท่ี 6 ช้ินทดสอบ 
 

เคร่ืองมือทดลอง 
เครื่องมือที่ใชทดสอบเปนของบริษัท  GUNT มีลักษณะตามที่แสดงในรูปที่ 7 โดยมีสวนประกอบที่

สําคัญดังตอไปน้ี (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) เพลาสงกําลัง-(1) ปลายดานหน่ึงตอเขากับมอเตอร-(2) และอีกปลายดาน
หน่ึงตอเขากับปากกาคีบช้ินทดสอบ-(5) โดยช้ินทดสอบ-(7) จะสอดตอเขากับชองที่มีลูกปนรองรับ-(6) ซึ่งเปน
สวนของอุปกรณใหแรงกระทํา-(3) โดยเครื่องควบคุมการหมุนของมอเตอรและเคร่ืองวัดความเร็วและรอบของ
การหมุนจะอยูที่ชุดควบคุม-(4) และในขณะทําการทดลองนั้นจะตองปดฝาครบ-(8) เพ่ือปองกันช้ินงานท่ีขาด
กระเด็นออกมา ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายได  
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รูปท่ี 7 เครื่องมือทดลอง 

 
การปรับขนาดของแรงกระทําสามารถทําไดโดยหมุนมือหมุน- (10) ของอุปกรณใหแรงโดยขนาดของ

แรงจะอานไดจากตาชั่งสปริง-(9) ชุดควบคุมมอเตอรจะประกอบเคร่ืองบอกจํานวนรอบหรือความเร็วรอบของ
มอเตอร-(11) สวิตชเปดปด-(15) สวิตชหลัก-(13) และสวิตชฉุกเฉิน-(14) โดยการนับรอบน้ันจะใช proximity 
sensor-(12) ที่ติดต้ังอยูใตเพลาสงกําลัง และเม่ือช้ินทดสอบขาดหรือเสียหายเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ โดยการ
ตรวจสอบของเครื่อง stop switch-(16) 
 
การทดลอง 
การเตรียมเครื่องมือ 
กอนที่จะใสช้ินทดสอบจะตองเตรียมเครื่องมือใหพรอม โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. ดึงแผงปองกันออก ตอปล๊ักไฟใหเรียบรอย 
2. หมุนมือหมุนเพ่ือปรับใหแรงกระทําเปนศูนย 
3. ถามีช้ินงานเกาตกคางอยูใหนําช้ินงานเกาออกจากปากกาคีบช้ินทดสอบ 
4. ปดฝาครอบ 
5. จัดใหสวิตชฉุกเฉินน้ันอยูในตําแหนงดึงขึ้น 
6. เปดสวิตชหลัก 
7. ปรับเครื่องนับรอบใหเปนศูนย โดยกดปุม RST เครื่องนับรอบควรแสดงเลข 0 
8. เปดมอเตอรโดยใชสวิตชควบคุมมอเตอร 
9. เมื่อมอเตอรหมุน ดูวาเครื่องทํางานเรียบรอยดีหรือไม 
10. ดูวาเครื่องนับรอบและวัดรอบทํางานหรือไม 
11. ตรวจสอบวาสวิตชตัดการทํางานอัตโนมัติทํางานหรือไม โดยหมุนมือหมุนเพ่ือยกฐานดานลางที่มีชองสอด

ช้ินงานขึ้น เมื่อฐานผานสวิตชเครื่องควรจะหยุดทํางาน 
ถาหากวาทุกอยางเรียบรอยแสดงวาเครื่องอยูในสภาพพรอมที่จะทําการทดลอง 
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การใสช้ินทดสอบ (ดูรูปที่ 8 ประกอบ) 
1. ปรับใหแรงกระทําเปนศูนย (รูปที่ 8(a)) 
2. ใสช้ินงานโดยเอียงช้ินทดสอบสอดดานปลายเขากับตลับลูกปนกอน(รูปที่ 8(b)) 
3. ดึงช้ินงานเขาขันกับปากกาคีบ (รูปที่ 8(c)) แลวขันใหแนน 
4. ตรวจสอบวาติดต้ังช้ินทดสอบไดตรงถูกตองและเท่ียงตรงหรือไม โดยการใชมือหมุนเพลาดูแลวสังเกตการ

หมุน ถาเกิดการสายมากใหใสช้ินทดสอบใหม 
5. ปดฝาครอบ 
 

 
รูปท่ี 8 ขั้นตอนการใสช้ินทดสอบ 

การทดลอง 
เมื่อติดต้ังช้ินทดสอบเรียบรอยแลวขั้นตอนการทดลองมีดังตอไปน้ี 
1. เปดมอเตอร 
2. หมุนมือหมุนเพ่ือปรับใหไดแรงท่ีตองการในตารางบันทึกผลการทดลอง อยาปรับแรงกระทํากอนที่จะเริ่ม

หมุนเพราะอาจทําใหช้ินทดสอบเสียหายภายใต static load ไมใชความลา และเมื่อเปดมอเตอรแลวควรปรับ
แรงใหไดคาท่ีตองการใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

3. กด reset บนเครื่องวัดจํานวนรอบ เพ่ือเริ่มนับจํานวนรอบ 
4. เมื่อช้ินทดสอบขาด มอเตอรจะหยุดอัตโนมัติ จากน้ันบันทึกจํานวนรอบ 
5. ปดสวิตชมอเตอรเปดฝาครอบและถอนช้ินทดสอบออก ระวังชิ้นงานท่ีแตกหักดวยความลาจะมีความรอนสูง 
6. เปลี่ยนช้ินทดสอบใหมแลวทดลองจนครบตามท่ีตองการ 
7. เมื่อทดลองเสร็จแลวใหเก็บเครื่องมือ ถอดปลั๊กใหเรียบรอย 
 
การวิเคราะหผลการทดลองและแสดงผล 
หาคาความเคนเน่ืองจากแรงบิดที่กระทําที่จุดแตกหัก แลวเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและ
จํานวนรอบ โดยใช semi-log กราฟ โดยเขียนจํานวนรอบอยูในแกน log รูปที่ไดควรมีลักษณะที่แสดงในสวนของ
ทฤษฎี 
เอกสารอางอิง 
1. คูมืออุปกรณการทดลอง GUNT Fatigue Testing Apparatus 
2. Shigley, J.E., Mischke, C.R., “Mechanical Engineering Design,” 5th ed., McGraw-Hill, 1989 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ช้ินทดลองที่ แรงกระทํา 
(N) 

ขนาดของความเคน 
(kPa) 

จํานวนรอบที่เสียหาย 
(รอบ) 

1 150   
2 160   
3 170   
4 180   
5 190   
6 200   
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มาตรวัดความเครียดแบบความตานทานไฟฟา 
 

เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 
กลาวนํา 
 เอกสารน้ีจะกลาวถึงการทํางานของมาตรวัดความเครียดแบบความตานทานไฟฟา (electrical resistance 
strain gage) โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะกลาวถึงแตหลักการทํางานขั้นพ้ืนฐานและแนวความคิดเบื้องตนของ strain 
gage แบบน้ีเทาน้ัน โดยหวังวาเอกสารน้ีจะมีประโยชนกับผูที่ยังไมมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ strain gage ใหเขาใจ
ถึงวิธีการและแนวความคิด โดยไดตัดรายละเอียดบางสวนออก แตสําหรับรายละเอียดอื่น ๆ น้ันผูสนใจสามารถ
หาไดจากเอกสารอางอิง [1,2,3] ของเอกสารชุดน้ี 
 ความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering Strain), ε, สําหรับวัสดุที่อยูภายใตภาระแบบธรรมดา นิยามวา
คืออัตราการเปล่ียนแปลงความยาวของวัสดุตอหนวยความยาวเดิม (ดังน้ันในบางกรณีอาจพบวามีผูเรียกวา unit 
strain) สําหรับความเครียดตามแนวแกน εa สามารถเขียนเปนสมการไดเปน 
 

   εa
dL

L

L L

L

L

L
= ≈

−
=2 1

1 1

Δ
      (1) 

เมื่อ εa    = axial strain   
  L1   = linear dimension 
  L2   = final linear dimension 
ซึ่งจะเห็นวาคาความเครียดน้ันจะไมมีมิติ แตอยางไรก็ตามสําหรับทางวิศวกรรมน้ัน สวนใหญน้ันจะใหความ
สนใจกับวัสดุในชวงที่มีอัตราการยืดตัวที่นอย (อยูในชวง elastic limit) ซึ่งจะทําใหคาความเครียดมีคาตัวเลขที่
นอยมาก ดังน้ันในบางกรณีจึงนิยมที่จะคูณคาตัวเลขที่ไดน้ันดวยหน่ึงลาน และเรียกคาที่ไดวาเปน microstrain 
(μ-strain หรือ μ-m/m) ถาหากทราบคาความเครียดแลวน้ัน คาความเคน (stress) ที่เกิดขึ้นในช้ินงาน 
สามารถหาไดโดยใชความสัมพันธของความเคน-ความเครียด ซึ่งไดศึกษาในวิชากลศาสตรของแข็ง (หรือในวิชา
กลศาสตรของวัสดุ) ตัวอยางเชนกรณีของ isotopic materials ใน 3 มิติจะไดวา 

   ε
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ν

δ σij ij ij kkE E
=

+
−

1       (2) 

โดย E   คือ Young’s Modulus 
 ν    คือ Poisson’s Ratio 
ดังน้ันเมื่อทราบคาความเครียดก็จะสามารถหาคาความเคนและคาภาระกรรมตางที่เก่ียวของได ทําให strain gage  
เปนอุปกรณที่สําคัญมากแบบหน่ึงในทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการวัดและเครื่องมือวัดซึ่งสามารถ
นําไปประยุกตตอถึงการวัดการเคล่ือนที่, ความดัน, แรง, โมเมนต ฯลฯ. 
 
การวัดความเครียด 
 การวัดความเครียดน้ันวัดไดทั้งแบบโดยตรงและทางออม การวัดโดยตรงก็คือคาที่อานไดจะเปนสัดสวน
โดยตรงกับความเครียดที่เกิดขึ้นบนช้ินงานเลย สําหรับ strain gage น้ันเปนการวัดความเครียดโดยตรงนั่นคือคาที่
อานไดจาก strain gage จะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเครียดที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามในชวงกอนทศวรรษที่ 1930 

น้ันยังไมมีอุปกรณที่สามารถอานคาความเครียดไดโดยตรง แตจะเปนการอานคาระยะการยืดตัวที่เกิดขึ้นกับ
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 อุปกรณวัดความเครียดโดยตรงน้ันมีหลายแบบ เชนแบบที่ใชหลักการทางไฟฟา ซึ่งโดยปกติจะใช
หลักการของ resistive, capacitate, inductive หรือ photoelectric สําหรับ strain gage ที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง
และอาจกลาวไดวากวางขวางที่สุดจะเปนแบบ resistive คือวัดการเปล่ียนไปของความตานทานไฟฟา สวน
อุปกรณวัดความเครียดแบบอ่ืนๆน้ันก็จะใชหลักการของ optical เชน photoelasticity, Moire technique, และ 
holographic interferometry เปนตน 
 
Electrical Resistance Strain Gage 
 ในป 1856 Load Kelvin แสดงใหเห็นวาความตานทานไฟฟาของลวดทองแดง และลวดเหล็กน้ัน จะ
เปลี่ยนไปเมื่อตกอยูภายใตความเครียด โดยเขาไดใช Wheatstone bridge circuit และ galvanometer เปนอุปกรณที่
ใชในการทดลอง อยางไรก็ตาม strain gage แบบความตานทานไฟฟาที่สามารถนํามาใชงานไดจริงน้ันได
แพรหลายขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1930 และเมื่อเทคโนโลยีของวัสดุพัฒนาขึ้น strain gage ก็ไดรับการพัฒนา
เรื่อยมา รูปที่ 1 แสดงถึงสวนประกอบ strain gage ที่มีใชอยูในปจจุบันน้ี 
 

 
(a)      (b) 

รูปท่ี 1 (a) สวนประกอบของ resistance strain gage (b) การเรียกช่ือสวนตางๆ 
 
Resistance Strain Gage ท่ีเปนโลหะ 
 ทฤษฎีและหลักการของ Resistance strain gage น้ันไมมีอะไรซับซอน จากหลักการที่เมื่อลวดน้ันถูกดึง
จะทําใหความยาวเพ่ิมขึ้นและพื้นที่หนาตัดลดลง ยังผลใหสภาพความตานทานไฟฟาเปล่ียนไป ถาหากวาลวดน้ัน
อยูติดกับช้ินงาน เมื่อช้ินงานเปล่ียนขนาดไปลวดก็จะเปล่ียนแปลงขนาดตามไปดวย ดังน้ันการวัดการเปล่ียนแปลง
คาความตานทานไฟฟาของเสนลวดก็จะเปนสัดสวนกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับช้ินงาน 
 ความสัมพันธของคุณสมบัติทางไฟฟาและคุณสมบัติทางกลของวัสดุน้ัน สามารถหาไดดังตอไปน้ี 
สมมุติวาลวดตัวนํามีความยาวเริ่มตน L พ้ืนที่หนาตัด CD2 (เสนลวดไมจําเปนตองมีหนาตัดเปนวงกลม โดย D จะ
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จากหลักการไฟฟาเบื้องตน 

    R
L
A

L
CD

= =
ρ ρ

2                  (3) 

เมื่อ R คือ ความตานทานไฟฟา (Ω) และ ρ คือ resistivity ของวัสดุ (Ω m) เมื่อเสนลวดยืดตัวออกน้ัน จะ
สามารถพิจารณาไดวา คาทุกคาในสมการท่ี (3) ยกเวนคา C น้ันเปล่ียนไป ดังน้ันอนุพันธของสมการ (3) จะเปน 
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หารสมการที่ (4) ดวย (3) จะได 
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ซึ่งอาจเขียนอยูในรูป 
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และกําหนดให 
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ซึ่งจะได 
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ซึ่งสมการน้ีจะเปนสมการพ้ืนฐานของ strain gage แบบความตานทานไฟฟา 
 ในขั้นตนน้ีมาลองพิจารณาสมการที่ (6) ถาหากวาเราให ρ คงที่จะไดวา F=1+2ν ซึ่งสําหรับโลหะ
ทั่วไปๆก็คงจะประมาณไดคา F = 1+ (2)(0.3) = 1.6 ซึ่งคาของ F ในกรณีที่ ρ ไมคงที่น้ันก็คงจะไมตางไปจากคาน้ี
เทาใดนัก โดยปกติแลวคา gage factor จะทราบไดจากผูผลิต strain gage น้ันๆซึ่งคาที่พบมากจะมีคาประมาณ 2.0 
(ขึ้นกับวัสดุที่ใช) รายละเอียดของ gage factor น้ันจะไมขอกลาวในที่น้ีแตจะสรุปคา gage factor ของวัสดุตางๆไว
ในตารางทายเอกสารน้ี สวนอีกคาหน่ึงที่จะไดมาจากผูผลิต strain gage คือคาความตานทานของ strain gage, R, 
ซึ่งทั้งคา F และ R น้ันจะถือวาเปนคาคงที่ในสภาพการทํางานของ strain gage ในชวงความเครียดที่เหมาะสมกับ
การใช gage แบบน้ันๆ จากสมการที่ (6) จะได 

   εa
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ถาหากวาเราทราบคา ΔR ที่เปลี่ยนไปเม่ือวัสดุตกอยูภายใตความเครียด ก็จะทําใหสามารถหาคาความเครียดน้ันได
โดยใชสมการที่ (7) น้ี 
 
วงจรไฟฟาท่ีใชกับ Strain Gage 
 วงจรไฟฟาที่จะใชกับ strain gage น้ันจะตองเปนวงจรไฟฟาที่มีความไวสูงมาก ลองพิจารณากรณี
ทั่วๆไป จากสมการที่ (7) ถาหากใช strain gage ที่มี F= 2.0, R=120 Ω เมื่อเกิดความเครียดขึ้น 1 μ-strain จะไดวา

คา ΔR = FRε = (2)(120)(1x10-6)= 0.00024 Ω หรือความตานทานของ strain gage จะเปล่ียนไป 0.0002% ซึ่ง
เปนคาที่นอยมากและการเปล่ียนแปลงความตานทานในระดับน้ีคงไมสามารถที่จะใชโอหมมิเตอรธรรมดาวัดคา
ได ดังน้ันจึงจําเปนจะตองมีวงจรไฟฟาสําหรับที่จะวัดการเปล่ียนแปลงความตานทานในระดับน้ี 
 โดยปกติแลวจะมีวงจรไฟฟาหลายวงจรท่ีใชสําหรับ strain gage แตในเอกสารน้ีจะกลาวถึงเฉพาะวงจร 
Wheatston bridge เทาน้ันเพราะอาจจะกลาวไดวาเปนวงจรท่ีนิยมใชกับ strain gage มากที่สุดก็ได 
 
The Wheatston bridge Circuit 
 สําหรับวงจรไฟฟามาตราฐานน้ีทานคงจะไดเรียนมาในวิชาวงจรไฟฟาเบื้องตนแลว จากรูปถาหากวา
วงจรไฟฟาน้ีสมดุลน่ันคือไมมีกระแสไฟฟาไหลผานมิเตอร หรือ ig = 0 สําหรับกรณีน้ีจะได i1 = i2 และ i3 = i4 

แตความตางศักยที่ตกครอมมิเตอรก็จะตองเปนศูนยเชนกันดังน้ัน i1R1 =i3R3 และ i2R2 = i4R4 จากความสัมพันธ
ดังกลาวจะไดวา 
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รูปท่ี 2 (a) Simple Wheatston Bridge Circuit   (b) การติด strain gage สําหรับ simple tension 

 
ซึ่งจากหลักการน้ีสามารถจะวัดการเปล่ียนแปลงความตานทานของความตานทาน แตละตัวไดแตเปนการใชการ
ตรวจจับ voltage แทนที่จะตรวจจับความตานทาน ซึ่งวงจรสําหรับ strain gage น้ีบางครั้งเรียกวา Voltage-
sensitive Wheatston bridge เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 2 (a) ได 
   e0 = eB - eD 

หรือโดยใช voltage-divider relation จะได 

   e e
R

R R

R

R Ri0
2

1 2
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หรือ    ( )( )e e
R R R R

R R R Ri0
2 3 4 1

1 2 3 4
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+ +

⎛

⎝
⎜
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ถาหากวา R1 เปล่ียนไป ΔR จะได 

   
( )

( )( )e e e
R R R R R

R R R R Ri0 0
2 3 1 1 4

1 1 2 3 4

+ =
− +

+ + +

⎡
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⎦
⎥
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Δ
Δ

Δ
 

ถาหากวา bridge สมดุลจะไดวา e0 = 0 ดังน้ันสมการขางบนน้ีจะเปน (ขอละรายละเอียดทางคณิตศาสตรไว) 

          ( )
Δ Δ

Δ

e

e

R R

R Ri

0 1

14 2
=

+

/

/
                (9) 

และจาก  หรือ Δ  ดังน้ัน ε =
1

F

R

R

Δ
R FR= ε

         Δe
e F

F0
1

4 2
=

+

ε

ε
               (10) 

ซึ่งสมการน้ีจะใหคาการเปล่ียนแปลงของความตางศักยที่สามารถตรวจวัดได สําหรับสมการน้ีเมื่อพิจารณาครั้ง
แรกอาจจะเห็นวา volt น้ันไมไดเปน linear function ของ strain แตถาหากลองพิจารณาในกรณีที่คาของ strain น้ัน
มีคานอยมากทําให 4 2  ซึ่งจะไดวา 4+ ≈Fε

    Δe
e F

0
1

4
≈

ε
 

ดังน้ันในชวงที่คาความเครียดมีคานอยน้ัน คาการเปลี่ยนแปลง voltage และ strain จะประมาณไดวาเปน linear 
function ตอกัน ลองพิจารณากรณีที่ยกเปนตัวอยางกอนหนาน้ีสําหรับ strain gage ที่มี F = 2.0, R = 120Ω ใชกับ

วงจรที่มีคา ei = 8 V จะได  และสําหรับความเครียด ε = 1 μ-strain  ซึ่งสามารถประมาณได

วา 4 4  ซึ่งทําใหได e0 = 4ε   V = 4 μV 

Δe0
8 2

4 2 2
=

× ×

+ × ×

ε

ε
4+ ≈ε

 
Bridges ท่ีใชแขนสองแขนหรือสี่แขน 
 ในหลายกรณีอาจจะมีการใช strain gage มากกวาหน่ึงแขนเพื่อลดผลกระทบในการอานคา เชน
ผลกระทบจากอุณหภูมิ, หรือจากผลของคาความเครียดในแนวที่ไมตองการ รายละเอียดของการติดต้ัง strain gage 
แบบตางๆเพ่ือลดผลกระทบหลายๆแบบน้ันไมกลาวในรายละเอียดในเอกสารนี้ แตไดรวบรวมผลสรุปไวใน
ตารางที่ 1 สําหรับรายละเอียดผูที่สนใจน้ันสามารถศึกษาไดจากหนังสืออางอิง [2,3] 
 
ผลกระทบของอุณหภูมิ 
 เมื่อมีกระแสไฟฟาผานขดลวดความตานทานน้ันจะทําใหเกิดความรอนขึ้น ซึ่งอาจทําใหสภาพทางไฟฟา
ของขดลวดเปล่ียนแปลงไป ดังน้ันเมื่อมีกระแสไฟฟาผาน strain gage ระยะหน่ึงอาจทําใหความตานทานของ
ขดลวดเปล่ียนไปแมวาความเครียดของขดลวดไมมีการเปล่ียนแปลงไป การปองผลกระทบน้ีสามารถทําไดโดยใช 
strain gage ชนิดเดียวกันติดบนช้ินวัสดุแบบเดียวกับช้ินงาน แตไมมีการใหภาระกรรมใดๆกับช้ินงานน้ี ดังแสดง
ในรูปที่ 3 ดังน้ันเมื่อมีกระแสไฟฟาผานขดลวดจะทําใหทั้ง gage ที่ติดบนช้ินงานจริงและ gage ที่ติดไวโดยไมมี
ภาระกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากกระแสไฟฟาเทากันจากวงจร bridge 
พ้ืนฐาน 

    
R

R

R

R
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รูปท่ี 3 การติด strain gage เพ่ือปองกันผลกระทบของอุณหภูมิ 

ถาหากวาอุณหภูมิเปล่ียนไปเนื่องจากกระแสไฟฟาที่ไหลผานขดลวด ทําใหความตานทานของ gage 1 และ 2 
เปลี่ยนไป ΔR ซึ่งจะได 

    
R R

R R

R

R
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4

+

+
=

Δ

Δ
  

โดยถาหากวากอนที่อุณหภูมิจะเปล่ียนไป (ซึ่งทําใหความตานทานเปลี่ยนไป) bridge อยูในสภาพสมดุล เมื่อ
อุณหภูมิของ gage ทั้งสองเปล่ียนไป วงจร bridge ก็ยังจะสมดุลอยูจนกวาจะมีความเครียดเกิดขึ้นบน gage 1 
ดังน้ันการติดต้ังแบบน้ีจะสามารถปองกันผลกระทบจากอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไปได สวน gage ที่ติดโดยไมมี
ภาระกรรมใดๆกระทํามักจะเรียกวา “dummy gage”  
Bridge Constant, k 
 การใช bridge มากกวาหน่ึงแขนน้ันจะทําใหมีการอานคา voltage ที่ตกครอมวงจรไดมากกวาความเปน
จริง ทําใหตองมีการปรับคาที่อานไดจริงเพ่ือที่จะไดคาผลลัพธที่ตองการออกมา โดยคาที่ใชปรับน้ีเรียกวา bridge 
constant, k, ซึ่งนิยามวา 

    k
A

B
=                 (11) 

เมื่อ A = ผลที่ไดจากการอานคาจริงจาก Bridge circuit 
 B = ผลลัพธของbridge ถามี gage เพียงตัวเดียววัดคาความเครียดสูงสุด 
สําหรับคา bridge constant น้ีขึ้นอยูทั้งกับลักษณะการติด strain gage, ทิศทางที่ตองการอานคา, ชนิดของวัสดุ ซึ่ง
คา k ของการติด gage แบบตางๆแสดงไวในตารางท่ี 1 สําหรับตัวอยางของการหาคา Bridge constant ก็เชนการ
ติด strain gage 2 ตัวบนช้ินงานท่ีรับแรงดึงทั้งคูตามรูปที่ 4(a)จะพบวาคาแรงเคลื่อนไฟฟาที่อานไดจากวงจรจะ
เปนสองเทาของคาที่อานไดจากการติด strain gage เพียงตัวเดียว ดังน้ันในกรณีน้ีเราจะไดวาคา bridge constant จะ
เทากันและการติดต้ังแบบน้ีจะเปนการลดผลกระทบของอุณหภูมิโดยไมตองมี dummy gage 
 

 
(a)     (b) 

 
รูปท่ี 4 การติดต้ัง Strain gage มากกวา 1 ตัว 
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อีกตัวอยางหน่ึงเปนการติดต้ังตามรูปที่ 4(b) การติดต้ังเชนน้ีจะทําใหการเปลี่ยนแปลงความตานทานของ strain 
gage ตัวหน่ึงอยูในแนวแกนและอีกตัวหน่ึงเปนไปในแนวขวาง หรือจากสมการท่ี (7) 

ΔR
R Fa

1

1
1= ε                (12) 

และ                                             (13) ΔR
R

Fa
2

2
2= −νε

เมื่อ  คือคา Poisson’s Ratio สําหรับการติดต้ังเพียงตัวเดียวการเปล่ียนแปลงแรงเคล่ือนไฟฟาจะเปนไปตาม
สมการที่ (9) คือ 

ν
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Δ Δ
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/
              (14) 

แตถาหากวา ความตานทานสองตัวของ bridge เปล่ียนไป จากการวิเคราะหวงจรจะไดความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงแรงเคลื่อนไฟฟาเปน 
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             (15) 

คา Bridge constant, k จะเปนอัตราสวนของคาที่อานจริง ตอดวยคาสูงสุดของ gage หลักที่ติดต้ังคาเดียว ดังน้ันคา 
k ในกรณีน้ีจะเปนอัตราสวนของสมการท่ี (15) ตอดวยสมการท่ี (14) หรือ 

( ) ( )( )[ ]
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หรือ           ( ) ( )[ ]
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R

และในกรณีที่การเปล่ียนแปลงความตานทานนอยมาก จะไดคา Bridge constant ประมาณไดวาเทากับ ΔR
R

→ 0

k ≈ +1 ν                (17) 
สําหรับการติดต้ังแบบน้ีจะชวยลดผลกระทบของ อุณหภูมิและ Bending Moment ที่เกิดขึ้นบนช้ินงานและทําให
คาที่ไดน้ันเปนคาความเครียดในแนวแกนเดียวอยางแทจริง 
 สําหรับการติดต้ังแบบอื่นน้ันจะมีคา k แตกตางกันออกไป ตารางที่ 1 ไดรวบรวมคา  Bridge Constant 
ของการติดต้ังแบบตางๆไวใหแลว สําหรับรายละเอียดสามารถหาไดจากหนังสืออานประกอบ 
 
การเลือกใชวัสดุในการประกอบ strain gage 
 สวนประกอบที่สําคัญในการติดต้ัง strain gage ประกอบดวย ขดลวด (grid material), วัสดุหอขดลวด 
(backing material), วัสดุที่ใชในการติดต้ัง (bonding material) และนอกจากน้ีก็จะเปนอุปกรณทางวงจรไฟฟาและ
อุปกรณในการอานคา 
 คุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมจะนํามาทําเปนขดลวดของ strain gage ควรจะมีคุณสมบัติดังน้ีคือ มี gage 
factor สูง, มี resistivity สูง, เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนควรมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติตางๆนอย, มีเสถียร (stability) 
ทางไฟฟาสูง, มี yield strength และ endurance limit สูง,มี thermal emf เมื่อติดกับวัสดุอื่นตํ่า, เปนสนิมยากและ
ทนตอการสึกกรอนไดดี, นอกจากน้ันยังมีคุณสมบัติปลีกยอยอื่นๆอีกหลายประการ  
 สําหรับวัสดุที่ใชเปนวัสดุหอขดลวดน้ันโดยสวนใหญจะเปนพวก Phenolic-impregnated fiberglass, 

วัสดุจําพวก epoxy โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคที่จะใชงานในยานอุณหภูมิ -75 ถึง 100° C 
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 สวนสารท่ีใชเปนตัวติด strain gage กับช้ินงานน้ันก็จะเปนพวก cyanoacrylate, Phenolic, Ceramic โดย
ตารางท่ี 3 ทายเอกสารน้ีจะมีรายการของวัสดุที่ใชทําวัสดุหอและวัสดุที่ใชเปนตัวติดต้ัง strain gage กับช้ินงาน 
สวนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการติดต้ัง strain gage เขากับช้ินงานก็คงจะเปนความสะอาด โดยช้ินงานจะตองทําความ
สะอาดอยางดีกอนที่จะมีการติดต้ัง strain gage เพราะจะเปนตัวกําหนดความถูกตองที่ไดจากการวัดที่สําคัญ โดย
ช้ินงานจะตองทําความสะอาดสนิม, สีที่ทาไว, นํ้ามันตางๆ กลาวโดยยอก็คือจะตองติด strain gage ลงบนเน้ือของ
ช้ินงานโดยตรง 
 สําหรับการบํารุงรักษา gage น้ันจะขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชประกอบกันเปน strain gage เปนสําคัญ ผูใชควร
อานรายละเอียดของผูผลิตที่ไดมาพรอมกับ gage น้ัน 
 
สรุป 
 จุดมุงหมายของเอกสารน้ีมีจุดประสงคเพียงเพื่อแนะนําการใชงานเบื้องตนของ Strain gage แบบความ
ตานทานไฟฟา ซึ่งไดตัดรายละเอียดหลายๆอยางที่ผูที่จะตองใช strain gage ในขั้นทํางานจริงควรจะตองคนควา
จากเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตอไป 
 สําหรับตารางทายเอกสารน้ี ตารางที่ 1 จะเปนลักษณะการติดต้ัง strain gage แบบตางๆ รวมถึง
ความสามารถในการปองกันผลกระทบใดไดบางรวมถึงคา bridge constant สําหรับวงจรแบบน้ันๆ ตารางที่ 2 จะ
เปนตารางที่ใชแสดงคา gage factor ของวัสดุตางๆที่นิยมนํามาทํา strain gage สวนตารางที่ 3 จะเปนตารางแสดง
วัสดุที่ใชหอและติด strain gage 
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ตารางท่ี 1 การติด Strain Gage ในลักษณะตางๆ 
 

Standard Bridge Configuration 

 
Requirement for null: R1/R2 = R3/R4 
K= Bridge constant = Output of bridge / Output of primary gage 

K = 1 

 

Compensates for temperature if “dummy” gage is used in arm 2 or 
arm 3. 
Does not compensate for bending. 

K = 2 

 

Compensates for bending. 
Two-arm bridge does not provide temperature compensation. 
Four-arm bridge (“dummy” gage in arms 2 and 3) provides 
temperature compensation. 

K = 1 + v 

 

 
Two-arm bridge does not provide temperature and bending. 

K = 2(1 + v) 

 

 
Four-arm bridge does not provide temperature and bending. 

K = 1 

 

Temperature compensation accomplished when if “dummy” gage 
is used in arm 2 or arm 3. 
Bridge is also sensitive to axial and torsional components of 
loading. 

K = 2 

 

 
Temperature effect and axial and torsional components are 
compensated. 

K = 4 

 

 
Four-arm bridge. 
Temperature effect and axial and torsional components are 
compensated. 

K = (a+b)/a 
 

 
Temperature effect and axial and torsional components are 
compensated. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

Standard Bridge Configuration 

 
Requirement for null: R1/R2 = R3/R4 
K= Bridge constant = Output of bridge / Output of primary gage 

Torsion 

 
K = 2 

 

Two-arm bridge. 
Temperature and axial load components are compensated. 
Bending components are accemuated. 

K = 2 

 

Two-arm bridge. 
Temperature and axial load components are compensated. 
Relatively insensitive to bending. 
 

K = 4 

 

Four-arm bridge. 
Sensitive to torsion only. 
(Gages 1 and 3 are on opposite aces of the shaft from gages 2 and 
4)  
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ตารางท่ี 2 วัสดุท่ีใชทําขดลวด Strain Gage. 
 

 
Approximate Resistivity 

 
Grid 

Material 

 
 

Composition 

 
Approx. 

Gage 
Factor, 

F 

 
Microhm·cm 

Ohms per 
mil · foot 

Approximate 
Temperature 

Coefficient 
of Resistance, 

ppm/°C 

Maximum 
Operative 

Temperature 
(approve) 

Nichrome 
V* 

80% Ni; 20% 
Cr 

2.0 108 650 400 1100 

Constantan* 
Copel*; 

45% Ni; 55% 
Cu 

2.0 49 290 11 480 

Advance*       
Isoelastic* 36% Ni; 8% 

Cr; 
0.5% Mo; Fe 

remainder 

3.5 112 680 470 - 

Kama* 74% Ni; 20% 
Cr; 

3% Al; 3% Fe 

2.4 130 800 18 815 

Manganin 4% Ni; 12% 
Mn; 

84% Cu 

0.47 48 260 11 - 

Platinum-
Iridium 

95% Pt; 5% Ir 5.1 24 137 1250 1100 

Monel* 67% Ni; 33% 
Cu 

1.9 42 240 2000 - 

Nickel  -12† 7.8 45 6000 - 
Platinum  4.8 10 60 3000 - 

 
* Trade names. 
†   Varies widely with cold work. 
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ตารางท่ี 3 วัสดุท่ีใชเปนตัวหุมและติด Strain Gage. 

 
 

ตารางท่ี 4 Strain Gage แบบตางๆท่ีมีใชในปจจุบัน 

แบบ ชื่อ : การใชงาน 

 

 

 
Single Element : ใชวัดในแนวเดียว เปนแบบที่พบเห็นบอยที่สุด 
 
 

 

 

 
Two Element Rosette : ใชสําหรับ bridge สองแขน สามารถ
ปองกันผลกระทบของอุณหภูมิและ bending ในการวัด simple 
tension 

 

 
 
Three Element Rosette : ใชในการหาความเครียดที่จุดที่ติด 
 
 

 

 

 
 
Radial Type : ปกติ gage แบบน้ีจะใชในการวัดความเครียดที่
เกิดขึ้นบน diaphragms เพ่ือนําไปหาความดัน 
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การครากในโลหะ  6

เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 
 
กลาวนํา 

เมื่อโลหะจําพวกวัสดุเหนียวเชนเหล็กกลาเกิดการเปลี่ยนรูปรางในยานพลาสติกที่อุณหภูมิหองปกติ คา
ความแข็งแรงของวัสดุในยานน้ีจะเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก strain hardening ซึ่งปรากฏการณธรรมชาติน้ีจะชวยใหวัสดุไม
เกิดความเครียดเพ่ิมขึ้นในกรณีที่ความเคนคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย สวนการเพ่ิมอุณหภูมิใหกับโลหะที่ผาน
การทํา cold work มาเพ่ือที่จะใหเกิดการเรียงตัวของโครงสรางใหมเพ่ือใหเกิดความแข็งแรงมากขึ้นหรือที่เรียกกัน
วา annealing ซึ่งเปนการเพ่ิมความเหนียวใหกับวัสดุ สําหรับวัสดุที่เกิดการเปล่ียนรูปในยานพลาสติกไปพรอมกับ
มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหวัสดุเหนียวจําพวกเหล็กกลาพบการเปล่ียนแปลงทั้ง work hardening และ annealing ไป
พรอมกันหรือก็คือภายใตความเคนที่คงที่แตอุณหภูมิสูงขึ้นวัสดุจะเกิดการเปล่ียนแปลงความเครียดอยางตอเน่ือง
ไปกับเวลาที่เปลี่ยนไป การเกิดความเครียดภายใตเวลาที่เปลี่ยนไปน้ีเราเรียกวา creep  
 Creep ในเหล็กกลาน้ันจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อวัสดุมีอุณหภูมิที่สูงพอสมควร ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีอุณหภูมิ
ประมาณ 0.4 เทาของอุณหภูมิหลอมเหลว ( Tm ) ในหนวยอุณหภูมิสัมบูรณ อยางไรก็ตามวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวตํ่า
ก็อาจเกิดอาการ creep ไดที่อุณหภูมิหอง ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือตะก่ัว ซึ่งมีจุดหลอมเหลวประมาณ 599 K และ
จะ creep ไดที่อุณหภูมิหอง ประมาณ 20°C (หรือ 293 K ซึ่งประมาณ 0.5 Tm ) ซึ่งปรากฏการณน้ีจะคลายคลึงกับ 
creep ในเหล็กที่อุณหภูมิ 650°C 
 การทดสอบ creep ในหัวขอน้ีเปนการทดสอบลักษณะการเกิด creep ในตะก่ัวพรอมทั้งศึกษาแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรที่ใชอยูวามีความใกลเคียงกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นหรือไม 
 
ทฤษฏี 
 การทดสอบ creep ในโลหะน้ันจะทดสอบกันโดยใหความเคนของโลหะคงที่แลวหาคาความเครียด 
(หรือการยืดตัว) ที่เปล่ียนแปลงไปตามเวลาสําหรับลักษณะของ creep ที่เกิดขึ้นในโลหะเหนียวโดยทั่วไปจะ
เปนไปในลักษณะตามรูปที่ 1 โดยจากรูปจะสามารถแยกชวงของกราฟออกไดเปนสามชวงคือ 

 
รูปท่ี 1 แสดงการยืดตัว-เวลาของโลหะทั่วไป 
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ชวง 1 - 2 Primary Creep เปนชวงที่มีการเปล่ียนแปลงความเครียดตอเวลาตํ่าเน่ืองมาจากผลของ strain hardening 
ชวง 2 - 3 Secondary Creep ชวงน้ีจะเปนการ creep ในอัตราที่คงที่เน่ืองมาจากการสมดุลยของกระบวนการของ 
strain hardening และ annealing 
ชวง 3 - 4 Tertiary Creep ในชวงน้ีอัตราการเกิด creep จะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วสาเหตุมาจากผลกระทบของการท่ี
หนาตัดของวัสดุหดเล็กลง (necking) ซึ่งทําใหความเคนบริเวณน้ันจะสูงขึ้น และในท่ีสุดวัสดุจะแตกหักที่จุดที่ 4 
 สําหรับสาเหตุที่รูปกราฟแบงออกเปนชวงตางๆน้ันสามารถอธิบายไดดวย dislocation theory โดย
ในชวงแรกน้ันจะเกิด dislocation เริ่มขึ้นใน primary curve เมื่อเวลาเพ่ิมขึ้นก็ยิ่งจะเกิด dislocation มากขึ้นซึ่งจะทํา
ใหเกิดการรบกวนกันเน่ืองจากการยายตําแหนงของผลึกในโลหะดวยกันเอง ดังน้ันเมื่อมีการรบกวนการ
เคล่ือนยายตําแหนงกันมากก็จะทําใหอัตราของความเครียดเกิดขึ้นไดชาลง ในชวงตอมาอัตราการเกิดการเคลื่อนที่
ของผลึกจะเทากับอัตราการเปลี่ยนลักษณะของผลึกเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิซึ่งจะทําใหการ
เคล่ือนที่ของผลึกอยูในลักษณะสมดุลยพลศาสตร (dynamic equilibrium) ซึ่งสมดุลยน้ีทําใหโลหะเกิดการ creep 
ในอัตราที่คงที่หรืออยูในชวง secondary creep อยางไรก็ตามเม่ือเวลาผานไปการยืดตัวของวัสดุจะสูงขึ้นทําให
หนาตัดของวัสดุหดเล็กลงซึ่งในบริเวณน้ันก็จะมีความเคนสูงมากขึ้นตามไปดวย เมื่อมีความเคนสูงมากขึ้นก็จะทํา
ใหเกิด micro crack หรือ void ขึ้นมาในเน้ือวัสดุบริเวณน้ันซึ่งจะทําใหวัสดุในบริเวณน้ันเริ่มเกิดรอยแตกและใน
ที่สุดวัสดุก็จะแตกหักไป ซึ่งเปนไปในชวง tertiary creep 
 ในการทํางานจริงน้ันวิศวกรจะตองพยายามหลีกเล่ียงวัสดุไมใหเขาสูในยาน tertiary creep เพราะจะมี
อัตราการเกิดความเครียดสูงและทําใหวัสดุแตกหักได ดังน้ันเปาหมายหลักของการออกแบบสําหรับวัสดุในยาน
พลาสติกน้ีก็คือใหวัสดุทํางานอยูในชวง secondary creep ซึ่งไมเปนการแปลกเลยที่วัสดุจะอยูในชวงเวลาการ
ทํางานอยูในยาน secondary creep และเมื่อหมดชวงอายุน้ีก็จําเปนจะตองเปล่ียนช้ินสวนน้ันทันที ไมวาวัสดุน้ันจะ
ตรวจพบความเสียหายหรือไมก็ตาม ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือกลีบของเทอรไบนซึ่งทํางานที่อุณหภูมิสูงจะตองมี
การเปล่ียนตามอายุการใชงานแมวาจะไมพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นบนกลีบก็ตาม ซึ่งอายุการใชงานน้ันก็ไดจาก
การคํานวณชวงเวลาของวัสดุในชวง secondary creep น่ันเอง 
 สําหรับอัตราการเกิด creep ในวัสดุจําพวกโลหะหรือ alloy ใดๆน้ันขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง
แมวาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเคนและอุณหภูมิ จึงทําใหมีแบบจําลองทางคณิตศาสตรมากมายท่ีใชในยาน 
secondary creep น้ี สําหรับเอกสารน้ีจะเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือที่จะใช
ในการทดสอบ ซึ่งแบบจําลองคณิตศาสตรน้ีจะอยูในรูป 

& /ε σ= −A en E RT        (1) 
เมื่อ    คืออัตราการเกิดความเครียด &ε

 A    และ n  เปนคาคงที่ 
 E     เปน activation energy ของ creep ในโลหะ 
 R     คือ universal gas constant 
 T     คือ อุณหภูมิ 

σ   เปนความเคนที่เกิดขึ้น 
สมการน้ีแสดงใหเห็นวาอัตราการเกิด creep น้ันจะเพ่ิมขั้นหากวามีการเพ่ิมความเคนหรืออุณหภูมิ จากสมการที่ 
(1) สามารถเขียนไดเปน 

ln & ln lnε σ= + −A n
E

RT
      (2) 
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ดังน้ันหากเปนการทดสอบที่อุณหภูมิคงที่เราสามารถจะเขียนสมการที่ (2) ไดเปน 
ln & lnε σ= −K n        (3) 

ซึ่งคาอัตราการเกิดความเครียดและคาของความเคนจะหาไดจากการทดลอง และใน secondary creep น้ีคาอัตรา
การเปล่ียนแปลงความเครียดจะคงที่ถาหากวาความเคนคงที่ จากน้ันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงคาความเครียดไปจะทํา
ใหทําใหเราไดความสัมพันธของอัตราการเปล่ียนแปลงความเคนและความเครียด เมื่อนําความสัมพันธทั้งสองน้ี
ไปเขียนกราฟบนตาราง log-log จะทําใหเราไดสมการเสนตรงที่ตัดแกนอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดที่ K 
และมีความชันเทากับ n ซึ่งทําใหเราหาคาของ n หรือกําลังของความเครียดในแบบจําลองไดจากกราฟที่สรางขึ้น 
 สําหรับการหาคา E น้ันก็สามารถทําไดในทํานองเดียวกันเพียงแตเปนการทดสอบที่คาความเคนคงที่
และใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป โดยจะไดจากการ plot ln  และ 1/T &ε

 สําหรับโลหะทั่วไปเมื่อมีคาความเคนตํ่ากวา 5 N/mm2 จะมีคายกกําลังของความเคน n ประมาณ 5 สวน
ในกรณีที่คาความเคนมากกวาน้ี แบบจําลองคณิตศาสตรตามสมการที่ (1) จะเกิดความผิดพลาดมากทําใหไม
สามารถที่จะใชไดตอไป สวนคาของ E ของโลหะทั่วๆไปน้ันจะมีคาประมาณ 120 kJ/mol 
 สําหรับการทดลองในชุดน้ีเน่ืองจากช้ินทดสอบที่จัดหามาใหนักศึกษาน้ันทางมหาวิทยาลัยยังไมสามารถ
จัดสรางเองไดจําเปนที่จะตองสั่งซื้อตรงจากตางประเทศทําใหมีราคาสูงมาก เพ่ือเปนการประหยัดการทดลองน้ีจะ
ทําเพียงเฉพาะในกรณีที่อุณหภูมิคงที่ คือที่อุณหภูมิหอง ดังน้ันคาที่จะตองหาจากการทดลองก็คือคายกกําลังของ
ความเคน n เทาน้ัน 
 
เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการทดสอบเปนเครื่องของบริษัท TecQuipment รุน SM106 Creep Measurement 
Apparatus ซึ่งมีลักษณะตามรูปที่ 2 และสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของเครื่องมือทดสอบน้ีก็คือแขนในแนวระดับ
ที่มีรายละเอียดดังในรูปที่ 3 
 

 
 

รูปท่ี 2 เครื่องมือทดสอบ Creep 
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รูปท่ี 3 รายละเอียดแขนถวงน้ําหนัก 

 
 แขนถวงนํ้าหนักที่แสดงในรูปที่ 3 ใชในการใหแรงกระทํากับช้ินทดสอบ โดยที่จุดหมุนของแขนจะอยู
หางจากจุดแขวนนํ้าหนักเปนระยะ 336 mm สวนระยะจากจุดหมุนถึงจุดติดต้ังช้ินทดสอบจะเทากับ 42 mm ซึ่งทํา
ใหระยะจากจุดหมุนถึงจุดแขวนนํ้าหนักมีระยะเปน 8 เทาของระยะจากจุดหมุนถึงจุดติดต้ังช้ินทดสอบ น่ันคือแขน
น้ีมีความไดเปรียบเชิงกลเทากับ 8 การใหแรงกระทํากับช้ินทดสอบทําไดโดยแขวนนํ้าหนักที่ปลายดานยาว และ
ในขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบเน่ืองจากนํ้าหนักของแขนดวย ซึ่งจุดศูนยกลางมวลของแขนซึ่งมีมวล 0.367 kg 
จะอยูหางจากจุดหมุนเปนระยะ 147 mm ตามรูป นอกจากน้ีที่แขวนนํ้าหนักเองก็จะมีมวล 0.16 kg ซึ่งจะติดต้ังอยูที่
ปลายแขน สําหรับหมุดยึดสําหรับที่แขวนนํ้าหนักและที่ยึดช้ินทดสอบมีมวลช้ินละ 0.04 kg 
 ดังน้ันมีมวล m ติดต้ังอยูบนแขนและขณะที่แขนอยูในสภาพสมดุลยจะทําใหแรงกระทําที่ช้ินทดสอบ F 
จะไดจากการหาคาโมเมนตรอบจุดหมุนซึ่งจะได 
 

F mg g g g g

m g

=
⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

= +

336 336 016 336 0 04 147 0 367 42 0 04
42

2 84 8

. . . .

( . )
 

เมื่อ g คือคาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวง 
 
 สําหรับระยะยืดตัวของช้ินทดสอบหาไดจากการการวัดจาก dial test indicator (DTI) แตจุดที่ติดต้ัง DTI 
น้ันจะเปนจุดที่อยูหางจากจุดหมุนเปนระยะ 2 เทาของระยะจากจุดหมุนถึงช้ินทดสอบ ทําใหคาการยืดตัวที่อานได
จาก DTI น้ันเปน 2 เทาของคาที่ยืดตัวจริงบนช้ินทดสอบ 
 ขอขัดแยงของการวัดระยะดวยวิธีน้ีประการหนึ่งก็คือการเคล่ือนที่ของแขนน้ีจะเปนการเคลื่อนที่เชิงมุม 
ไมใชการเคล่ือนที่เชิงเสน ดังน้ันการวัดการเคลื่อนที่ดวย DTI ซึ่งเปนการวัดการเคลื่อนที่เชิงเสนน้ันอาจจะไม
ถูกตองทั้งหมด และนอกจากนั้นยังทําใหระยะการยืดตัวของช้ินงานไมใชครึ่งหน่ึงพอดีของคาที่อานไดจาก DTI 
อยางไรก็ตามในการทดสอบน้ีการเปล่ียนแปลงของมุมจากเริ่มตนจนกระทั่งช้ินทดสอบขาดน้ันมีคานอย ทําใหคา
ความผิดพลาดจากการวัดน้ีนอยกวา 1.5% ซึ่งยอมรับไดในงานดานวิศวกรรม 
 ดังน้ันในการติดต้ัง DTI ควรจะขันสกูรที่ติด DTI เขากับแขนไมตองแนนมากเพื่อที่จะใหสกูรน้ัน
สามารถเล่ือนไปไดเมื่อแขนหมุนไป ไมเชนน้ันอาจทําให DTI เสียหายได 
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ขั้นตอนการทดลอง 
การติดต้ังช้ินทดสอบ 
1.  กอนการติดต้ังชินทดสอบใหทําการวัดความหนาและความกวางของช้ินทดสอบกอน จากน้ันใหวัด gage 

length ของช้ินทดสอบ 
2.  ถอด DTI ออก(ถาไดติดต้ังอยูกอนแลว) และถามีช้ินทดสอบเดิมที่แตกหักแลวติดอยูก็ใหถอดช้ินทดสอบเดิม

ออกดวย 
3.  ติดต้ังช้ินทดสอบใหม โดยใหติดต้ังดานบนกอน จากน้ันจึงติดต้ังดานลาง ในขณะน้ีหมุดยึดกันหมุนของแขน

ซึ่งติดต้ังอยูกับที่แขวนนํ้าหนักจะตองติดต้ังอยูเพ่ือปองการการใหแรงกับช้ินทดสอบ หากมีความจําเปนตอง
ขยับหมุดยึดน้ีใหระวังอยาใหมีแรงท่ีช้ินทดสอบโดยพยายามประคองแขนถวงนํ้าหนักไวและเมื่อติดต้ังเสร็จ
แลวก็ใหยึดหมุดยึดกันหมุนคืน 

4.  ติดต้ัง DTI ระวังอยาขันหัวจับ DTI ใหแนนเกินไป 
5.  ปลอยหมุดกันยึดแลวคอยๆประคองแขนใหเคล่ือนที่จนกระทั่งเกิดแรงกระทําบนช้ินทดสอบ เพ่ือลดระยะวาง

ของการเคล่ือนที่ 
6.  ต้ังคาศูนยบน DTI 
7.  ติดต้ังหมุดกันหมุนคืน 
8.  บันทึกคาอุณหภูมิหองขณะทําการทดลอง 
9.  ใสนํ้าหนักแลวคอยๆถอดหมุดกันหมุนจากนั้นคอยๆประคองใหแขนเริ่มเคลื่อนที่ ระวังอยาใหเกิดการ

กระแทกบนช้ินงาน จากน้ันเลื่อนที่แขวนนํ้าหนักขึ้นแลวสอดหมุดคืนเมื่อปลอยมือจึงเริ่มจับเวลา 
10.  ใหจับเวลาทุก 15 วินาที เพ่ืออานคาการยืดตัวของช้ินทดสอบจาก DTI 
11.  อานและบันทึกคาจนกระทั่งช้ินทดสอบขาด 
12.  ถอด DTI ช้ินทดสอบและต้ังเครื่องมือในตําแหนงพัก 
13.  การทดลองน้ีจะทําที่แรงกระทําตางกัน 2 แรงเพ่ือหาคายกกําลังของความเคน 
 
การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณ 

1.  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเครียดกับเวลา (ตามรูปที่ 1) 
2.  หาคาอัตราการเปล่ียนแปลงความเครียดตอเวลาในยาน secondary creep 
3.  หาคาเลขยกกําลังของความเคน n  

 
เอกสารอางอิง 
Boresi, A.P, Schmidt, R.J., “Advance Mechanics of Materials,” 5Th ed., Wiley, 1993 
SM 106 Creep Measurement Apparatus, TecQuipment User Manual. 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
ช่ือ     เลขประจําตัว  กลุมที่   Section 
นํ้าหนัก ................... kg 

เวลา  
(mins) 

Extension 
(mm) 

เวลา  
(mins) 

Extension 
(mm) 

0.25  11.00  
0.50  11.50  
0.75  12.00  
1.00  12.25  
1.25  12.50  
1.50  12.75  
1.75  13.00  
2.00  13.25  
2.25  13.50  
2.50  13.75  
2.75  14.00  
3.00  14.25  
3.25  14.50  
3.50  14.75  
3.75  15.00  
4.00  15.25  
4.25  15.50  
4.50  15.75  
4.75  16.00  
5.00  16.25  
5.50  16.50  
6.00  16.75  
6.50  17.00  
7.00  17.25  
7.50  17.50  
8.00  17.75  
8.50  18.00  
9.00  18.25  
10.00  18.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 56 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
ช่ือ     เลขประจําตัว  กลุมที่   Section 
นํ้าหนัก ................... kg 

เวลา  
(mins) 

Extension 
(mm) 

เวลา  
(mins) 

Extension 
(mm) 

0.25  11.00  
0.50  11.50  
0.75  12.00  
1.00  12.25  
1.25  12.50  
1.50  12.75  
1.75  13.00  
2.00  13.25  
2.25  13.50  
2.50  13.75  
2.75  14.00  
3.00  14.25  
3.25  14.50  
3.50  14.75  
3.75  15.00  
4.00  15.25  
4.25  15.50  
4.50  15.75  
4.75  16.00  
5.00  16.25  
5.50  16.50  
6.00  16.75  
6.50  17.00  
7.00  17.25  
7.50  17.50  
8.00  17.75  
8.50  18.00  
9.00  18.25  
10.00  18.50  
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การวัดอุณหภูมิ 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

 
กลาวนํา 

อุณหภูมิน้ันเปนปริมาณพื้นฐานทางกายภาพท่ีเราพบกันอยูในชีวิตประจําวันของมนุษยมากที่สุดปริมาณ
หน่ึง พวกเราทุกคนคงไดรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงฤดูกาลอยู
สม่ําเสมอ นอกจากน้ันอุณหภูมิยังเปนตัวแปรที่สําคัญมากในทางวิศวกรรม เราจะพบอยูเสมอวาปญหาทาง
วิศวกรรมน้ันมักจะใหอุณหภูมิเปนตัวแปรที่สามารถจะวัดคาไดเสมอ นอกจากน้ันการกําหนดคุณสมบัติตางๆ ที่
เก่ียวของกับทางวิศวกรรมน้ันมักจะตองเจาะจงอุณหภูมิที่แนนอนลงไป น่ันแสดงใหเห็นวาคุณสมบัติตางๆของ
วัสดุทางวิศวกรรมน้ันจะเปล่ียนแปลงอยางมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนสําหรับวิศวกรที่
จะตองทราบถึงวิธีการวัดอุณหภูมิที่ถูกตอง 

อุณหภูมิตามนิยามทางเทอรโมไดนามิกสแลวจะหมายถึง เครื่องบงช้ีถึงระดับพลังงานภายในสารซ่ึงสาร
ใดที่มีระดับพลังงานภายในสูง พลังงานจลนในระดับโมเลกุลหรือการเคล่ือนที่ไปมาของอะตอมตางๆก็จะมีมาก 
และกฏขอที่สามของเทอรโมไดนามิกสก็ไดกลาววาที่ระดับอุณหภูมิศูนยองศาสัมบูรณ (absolute zero 
temperature) โมเลกุลของสารจะไมมีการเคล่ือนที่และ เอนโทรปของสารจะเปนศูนย 

แมวาอุณหภูมิน้ันจะเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดคุณสมบัติของวัสดุและมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิอยู
มากมายหลายแบบ โดยแตละแบบอาศัยหลักการและวิธีการแตกตางกันออกไปมากมาย แตที่นาแปลกใจก็คือไมมี
เครื่องมือวัดอุณหภูมิใดเลยที่เปนการวัดอุณหภูมิโดยตรง กลาวอีกในหน่ึงก็คือคือไมมีเครื่องมือใดที่สามารถ
ตรวจจับระดับพลังงานในขั้นอนุภาคไดเลย เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใชกันอยูโดยท่ัวไปน้ันกลับกลายเปนเครื่องมือวัด
คุณสมบัติของสารแลวนําไปเปรียบเทียบวา ในขณะที่สารชนิดหน่ึงมีคาคุณสมบัติที่วัดไดคาหน่ึงแลวสารนั้นควร
จะมีอุณหภูมิเปนเทาใด ดวยเหตุผลน้ีจึงทําใหเครื่องมือวัดอุณหภูมิจําเปนตองมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
วาจะสามารถตรวจวัดคาดวยความถูกตองและแมนยํา โดยทั่วไปคุณสมบัติที่นิยมใชกันก็มี การวัดการขยายตัวเมื่อ
อุณหภูมิเปลี่ยนไป การวัดการเปลี่ยนแปลงความดันเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป หรือการวัดการเปล่ียนแปลงความ
ตานทานไฟฟาเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนไปเปนตน 
 
ความเปนมาของการวัดอุณหภูมิ 

ตามประวัติที่ไดมีการบันทึกเปนหลักฐานแนนอนนั้น ผูที่พยายามที่จะสรางเครื่องมือที่ใชวัดอุณหภูมิ
เปนคนแรกก็คือ Galileo (1565-1642) โดยเขาไดพยายามที่จะสรางเครื่องวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการของการ
ขยายตัวของของเหลวเม่ือไดรับความรอน โดยเขาไดบรรจุของเหลวลงไปในหลอดแกวปลายเปดเพราะในสมัย
ของเขาน้ันมนุษยยังไมมีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะสรางหลอดแกวปลายปดขนาดเล็กหรือที่เรียกวา Capillary tube 
ได จึงทําใหเครื่องมือวัดของเขานั้นรับรูทั้งการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและการเปล่ียนแปลงความดันไปพรอมกัน 
เครื่องมือของเขาจึงยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรในการนํามาใชงาน 

จนกระทั่งในป ค.ศ. 1630 มนุษยจึงมีเทคโนโลยีที่สูงพอท่ีจะสามารถสรางหลอด capillary ไดจึงเปนยุค
แรกที่มีการสรางเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ไดคาที่สามารถวัดคาไดแมนยําพอสมควร โดยของเหลวท่ีใชกันในสมัย
แรกน้ันมักจะเปนนํ้าหรือแอลกอฮอล โดยของเหลวจะบรรจุอยูในกระเปาะดานลางแลวตอทอเปนกานเล็กๆขึ้นมา 
เขาสู capillary tube สําหรับเครื่องมือวัดชนิดน้ีเราก็ยังคงพบเห็นมาจนกระท่ังถึงปจจุบันน้ี 
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ในการวัดการเปล่ียนแปลงขนาดหรือปริมาตรของของเหลวน้ันไมสามารถบอกอะไรเก่ียวกับอุณหภูมิไดเลยหาก
วาเราไมมีการกําหนดมาตราการของอุณหภูมิขึ้นมากอน ผูที่กําหนดมาตราการวัดอุณหภูมิขึ้นมากอนเปนคนแรก
คือ Sir Isacc Newton (1642-1727) โดยไดกําหนดอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งของนํ้าเปนอุณหภูมิอางอิงจุดแรกและใช
อุณหภูมิใตวงแขนของชายท่ีสมบูรณเปนจุดอางอิงจุดที่สอง จากน้ันแบงสวนของอุณหภูมิน้ันออกเปน 12 สวน
เทาๆกัน ดังน้ันองศาที่คิดคนขึ้นโดย Newton น้ันจะมีคาอุณหภูมิต้ังแต 0 ถึง 12 องศา ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยูแลววา
อุณหภูมิอางอิง 12 องศาของ Newton น้ันจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามแตบุคคลและฤดูกาล ดังน้ันจึงไมสามารถ
จะใชเปนมาตรฐานได เพราะเปนการกําหนดมาตรฐานที่ไมสามารถทําซ้ํา(repeatability)ได แตอยางไรก็ตามการ
กระทําของ Newton เปนการจุดประกายวาเราจะตองมีการกําหนดมาตราที่แนนอนลงไปสําหรับการวัดอุณหภูมิ 

ในป ค.ศ. 1715 นักฟสิกสชาวเยอรมันช่ือ Gabriel D. Fahrenheit (1686-1736) ไดคิดแบงมาตราของ
อุณหภูมิโดยใชจุดอางอิงจุดแรกคือจุดเยือกแข็งของนํ้าและใชจุดเดือดของน้ําเปนจุดอางอิงที่สอง จากน้ันแบงชอง
ระหวางจุดอางอิงทั้งสองเปน 180 ชอง และกําหนดใหจุดเยือกแข็งของนํ้ามีคาเทากับ 32 องศา ซึ่งทําใหจุดเดือด
ของน้ําอยูที่ 212 องศา นอกจากน้ีเขายังเปนบุคคลคนแรกที่ประสบผลสําเร็จในการใชปรอทเปนของเหลวที่ใชใน
เทอรโมมิเตอร ดังน้ันเพ่ือเปนการใหเกียรติแกเขามาตราอุณหภูมิในระบบน้ีจึงเรียกวาองศาฟาเรนไฮท 
 ตอมาในป ค.ศ. 1742 นักดาราศาสตรชาวสวิสช่ือ Andess Celsius (1701-1744) ไดกําหนดใหจุดเดือด
และจุดเยือกแข็งของนํ้า ที่ความดันบรรยากาศเปนจุดอางอิง (เพราะที่ผานมาไมไดมีการกําหนดความดันที่นํ้า
แข็งตัวหรือเดือดตัวที่แนนอน) จากน้ันเขาไดกําหนดใหจุดเดือดของน้ํามีอุณหภูมิเปน 0 องศาแลวแบงชองถึงจุด
เยือกแข็งออกเปนชองเล็กๆ 100 ชอง ซึ่งทําใหจุดเยือกแข็งของนํ้าที่ความดันบรรยากาศมีอุณหภูมิ 100 องศา (ซึ่ง
ในการแบงชองออกเปนรอยชองน้ีเปนที่มาของการเรียกอุณหภูมิมาตราน้ีวาองศาเซนติเกรด, centri = 100; grade 
= การแบง) แตหลังจากที่ Celsius เสียชีวิตไดไมนาน Carolis Linnaeus (1770-1778) ไดจัดใหกลับมาตราวัดของ 
Celsius ใหม โดยกําหนดใหจุดเยือกแข็งมีอุณหภูมิ 0 องศาและจุดเดือดมีอุณหภูมิ 100 องศา ซึ่งมีการใชเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน แมวาการกําหนดอุณหภูมิอยางที่เราใชกันอยูทุกวันน้ีจะไมไดเปนไปตามที่ Celsius ไดคิดคน
ทั้งหมด แตในป ค.ศ. 1948 ไดมีมติรวมระหวางประเทศวาสมควรที่จะเปล่ียนหนวยวัดอุณหภูมิจากที่เรียกกันเปน
องศา centigrade มาเปนองศา celsius และใชตัวยอ °C และเราก็ไดใชสืบเน่ืองมาจนกระทั่งปจจุบันน้ี 
 อุณหภูมิที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเรียกวามาตราอุณหภูมิแบบสัมพัทธ (relative temperature scale) เพราะวา
เปนการวัดเทียบคาระหวางจุดสองจุด สําหรับมาตราการวัดอุณหภูมิอีกแบบหน่ึงคือการวัดอุณหภูมิสัมบูรณ คือ
การวัดอุณหภูมิเทียบกับจุดที่มีอุณหภูมิเปนศูนย ซึ่งมาตราการวัดอุณหภูมิแบบสัมบูรณน้ันมีสองมาตราที่สําคัญคือ 
มาตราของ Kelvin, K และมาตราของ Rankine, R โดย 
 
   T(K) = T(°C) + 273.15               (1a) 
   T(°R) = T(°F) + 459.67               (1b) 
และ   T(°F) = 1.8 T(°C) + 32.0                (1c) 
 
 สําหรับความพยายามของมนุษยที่จะพยายามอธิบายถึงความหมายของอุณหภูมิ พยายามที่จะกําหนดคา
ใหกับมันน้ันไดมีความพยายามที่ยาวไกลนับจากหลอดแกวของกาลิเลโอ จนมาถึงปจจุบันแตเปนที่นาแปลกวา
มนุษยก็ยังไมสามารถที่จะสรางเครื่องมือวัดระดับพลังงานภายในของสารน้ันได กลับเพียงเปนการใชผลกระทบ
ของอุณหภูมิไปอธิบายถึงระดับอุณหภูมิ 
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อุณหภูมิมาตรฐาน 
 จากที่ไดกลาวโดยคราวๆมาแลววาอุณหภูมิน้ัน เราไมสามารถที่จะวัดคาของอุณหภูมิไดโดยตรง แต
จะตองวัดคุณสมบัติอยางอื่นแทนซึ่งจะทําใหเกิดปญหาสําคัญตามมาคือการเปรียบวัดและเทียบคาเครื่องมือวัด
อุณหภูมิ 
 สมมุติวาเราตองการที่จะสรางเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวหรือ
เทอรโมมิเตอร ขั้นแรกก็คงเปนการบรรจุของเหลวในที่น้ีสมมุติวาใชปรอทลงไปในกระเปาะและตอไปท่ี 
capillary tube จากน้ันก็นําเทอรโมมิเตอรไปวัดอุณหภูมิของน้ําแข็งที่กําลังละลายตัวที่ความดันบรรยากาศ ที่จุดน้ี
เราไดกําหนดมาตรฐานวาอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวของนํ้าแข็งเทากับ 0 °C ซึ่งเราก็ทําเครื่องหมายกําหนดความ
สูงของปรอทในหลอดแกวและใหคาอุณหภูมิตามท่ีตองการ จากน้ันนําเทอรโมมิเตอรไปวัดนํ้าที่กําลังเดือดที่ความ
ดันบรรยากาศ ที่จุดน้ีเราไดกําหนดมาตรฐานวาที่จุดน้ีอุณหภูมิจะเทากับ 100 °C และเราก็ทําเครื่องหมายและ
กําหนดคาไวเชนกัน ดังน้ันจุดอางอิงสองจุดที่เราใชน้ันก็เปนวิธีการกําหนดคาอุณหภูมิมาตรฐานขึ้นมา สวนการ
นําเครื่องมือที่เราสรางไปใชงานจริงโดยตองวัดอุณหภูมิในระหวางสองคาน้ันจะทําอยางไร สมมุติวาเรานํา
เทอรโมมิเตอรที่สรางขึ้นน้ีไปวัดคาอุณหภูมิคาหน่ึง ปรากฎวาความสูงของปรอทในหลอดแกวน้ันเทากับครึ่งหน่ึง
ของระยะทางที่เราทําเครื่องหมายไว เราสามารถที่จะบอกไดหรือไมวาอุณหภูมิขณะน้ันมีคาเทากับ 50 °C 

จากปญหาที่เกิดขึ้นน้ันเราคงไมสามารถจะสรุปวาอุณหภูมิที่เรายกมาเปนตัวอยางน้ันจะมีคาเทากับ50°C 
เพราะยังขาดทฤษฎีที่จะรองรับนิยามที่วาเครื่องมือวัดของเราน้ันมีการขยายตัวของปรอทแปรผันเปนเชิงเสนกับ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ันการขยายตัวไมไดเกิดขึ้นกับปรอทเทาน้ัน หลอดแกวเองก็มีการขยายตัวทั้ง
ความยาวและพ้ืนที่หนาตัดดวย และไมจําเปนวาทุกจุดจะตองมีการเปล่ียนแปลงเทาเทียมกัน จากปญหาที่กลาวมา
น้ีไมใชเปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเทอรโมมิเตอรที่ยกตัวอยางมาเทาน้ัน แตเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณการวัด
อุณหภูมิทุกชนิด ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางจุดอางอิงมาตรฐานขึ้นมามากกวาสองจุด เพ่ือที่จะ
สามารถใชในการเปรียบวัดอุณหภูมิที่คาตางๆไดแมนยํามากขึ้น 

ไดมีองคกรหลายองคกรพยายามที่จะรวบรวมและหาขอสรุปเก่ียวกับมาตรฐานของอุณหภูมิและไดมี
การปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมตลอดเวลา ในที่สุด International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) ได
มีมติและกําหนดอุณหภูมิมาตรฐานที่สําคัญหลายๆจุด ตามตารางที่ 1 และไดกําหนดวิธีการมาตรฐานที่จะทําใหได
คาอุณหภูมิน้ัน สําหรับเคร่ืองมือที่ถือวาเปนอุปกรณมาตรฐานที่สุดในการวัดอุณหภูมิของ ITS-90 ก็คือการวัด
ความตานทานของลวดแพลทินัม ซึ่งหลักการและรายละเอียดน้ันจะกลาวตอไปในภายหลัง 

ตารางท่ี 1  คาอุณหภูมิมาตรฐานตามมาตรฐาน ITS-90 
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จากตารางที่ 1 จะพบวาคามาตรฐานท่ีนิยมใชคือจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารตางๆ แตขอเสียของทั้ง
สองจุดน้ีคือจะขึ้นอยูกับความดันดวย ดังน้ันในการที่จะตองสรางเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสูงอาจมีความจําเปนที่
จะตองมีการควบคุมความดันในหองทดลองดวยซึ่งไมใชวิธีที่งายนัก จุดมาตรฐานอีกจุดหน่ึงที่นิยมใชกันก็คือจุด
สามเชิง (triple point) ซึ่งจุดน้ีเปนจุดที่สารจะสามารถอยูไดอยางสมดุลทั้งในสามสถานะ และจุดจุดน้ีจะไมขึ้นอยู
กับความดัน จึงเหมาะสมที่จะใชเปนจุดอางอิงมาตรฐานอีกจุดหน่ึง 

สําหรับ ITS-90 น้ันจะใหความสําคัญกับการวัดทางวิศวกรรมมากโดยไดบอกรายละเอียดของการใช
ลวดแพลทติน่ัมวัดอุณหภูมิในชวง 13.8033 K ถึง 1234.93 K เอาไว โดยอุณหภูมิที่สูงกวาน้ีจะใชวัดโดยดารใช 
การแผรังสีของวัตถุน้ัน 
 
เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 

เน่ืองจากในทางปฏิบัติมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิมากมายดังน้ันเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่จะกลาวถึงในเอกสาร
น้ีจะกลาวถึงเฉพาะเคร่ืองมือที่พบเห็นไดโดยทั่วไปในงานทางดานวิศวกรรม สําหรับเครื่องมือที่ไมไดกลาวถึงใน
ที่น้ีสามารถคนหารายละเอียดไดในหนังสืออางอิงทายเอกสารชุดน้ี เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่จะกลาวถึงในเอกสาร
ชุดน้ีแบงตามลักษณะของหลักการท่ีใชวัด ซึ่งแบงไดดังตอไปน้ี 

1. เครื่องมือวัดที่อาศัยหลักการการขยายตัวหรือหดตัวของวัสดุตามอุณหภูมิ 
2. เครื่องมือวัดที่อาศัยหลักการการเปล่ียนแปลงความตานทานไฟฟาของวัสดุตามอุณหภูมิ 
3. เครื่องมือวัดที่อาศัยหลักการการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเน่ืองมาจากความแตกตางของอุณหภูมิ 

สําหรับรายละเอียดของเครื่องมือวัดตางๆ มีดังตอไปน้ี 
 
เคร่ืองมือวัดท่ีอาศัยหลักการการขยายตัวหรือหดตัวของวัสดุตามอุณหภูมิ 

โดยทั่วไปแลวสารตางๆ เมื่อไดรับความรอนจะเกิดการขยายตัว โดยการขยายตัวมากหรือนอยน้ันขึ้นอยู
กับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและขนิดของวัสดุวามากหรือนอยเพียงใด เครื่องมือวัดที่อาศัยหลักการน้ีมีดังตอไปน้ี 
เทอรโมมิเตอรที่ใชของเหลวในหลอดแกว 

เครื่องมือวัดชนิดน้ีเปนเครื่องมือที่เราพบเห็นในการวัดอุณหภูมิในชีวิตประจําวันมากที่สุด โดยท่ัวไป
แลวเคร่ืองมือชนิดน้ีจะใชในการอานคาอุณหภูมิเพียงอยางเดียวโดยไมไดมีไวในการควบคุมอุณหภูมิ  
สวนประกอบที่สาํคัญของเครื่องมือวัดชนิดน้ีแสดงในรูปที่ 1 และมีสวนประกอบสําคัญคือ 
1. กระเปาะซึ่งเปนที่เก็บของเหลว 
2. กานตอจากกระเปาะไปสูหลอด capillary โดยทั่วไประดับของของเหลวจะสูงขึ้นมาถึงระดับกานน้ี 
3. หลอด capillary 
 
 กาน 
 
 กระเปาะ หลอด 
 
 

รูปท่ี 1 เทอรโมมิเตอรแบบของเหลวในหลอดแกว 
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สวนเทอรโมมิเตอรบางอันจะมีกระเปาะที่ปลายของหลอด capillary อีกกระเปาะหน่ึง ใชในการปองกันไมให
หลอดแตกเมื่อใชวัดอุณหภูมิที่สูงเกินไป ขอควรระวังในการสรางและใชงานเทอรโมมิเตอรชนิดน้ีมีดังน้ี 

1. สารท่ีใชควรจะเปนสารที่มีการขยายตัวแปรผันเชิงเสนกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป อยางนอยที่สุดก็
ควรจะเปนเชิงเสนในชวงที่ใชงาน เพ่ือใหมาตรแสดงน้ันมีชองหางเทาๆกันและงายตอการเปรียบวัดคา  

2. ของเหลวที่ใชควรจะมองเห็นไดงายเชนปรอท หรือถาหากเปนแอลกอฮอลก็ควรจะใสสีเขาไปดวย 
3. ของเหลวที่ใชไมควรจะทําใหเกิดคราบติดบนหลอดแกว 
4. ในสวนที่วางของหลอด capillary ควรจะเปนสุญญากาศ หรือไมก็บรรจุกาซเฉื่อยเพื่อปองกันการเกิด

ปฎิกริยาของของเหลวท่ีอุณหภูมิสงู 
5. การใชเทอรโมมิเตอรชนิดน้ีกอนใชควรตรวจสอบวาเทอรโมมิเตอรน้ีไดรับการเปรียบวัดดวยวิธีการจุม

เทอรโมมิเตอรลงไปลึกมากนอยเพียงใด เชนจุมเฉพาะสวนปลายกระเปาะ จุมถึงกานหลอดแกว หรือจุ
มลงไปท้ังหมด และการใชก็ควรจะใชตามวิธีการท่ีเครื่องมือไดรับการเปรียบวัดมา ขอที่ควรสังเกตุก็คือ
เทอรโมมิเตอรเหลาน้ีจะทําเครื่องหมายไววาควรจุมลงไปในสิ่งที่ตองการวัดอุณหภูมิลึกเทาใด 

6. ไมควรใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิที่สูงกวาขีดที่สามารถวัดไดสูงสุดเพราะอาจจะทําใหหลอดแกวแตก
และเกิดอันตรายได ถาไมทราบอุณหภูมิเบื้องตนของสิ่งที่ตองการวัดใหสังเกตอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ของเหลวในหลอดถามีอัตราการเพ่ิมอยางรวดเร็วควรจะรีบนําเทอรโมมิเตอรออกเสียกอน 

อยางท่ีกลาวมาแลววาเทอรโมมิเตอรแบบน้ีไมเหมาะสมที่จะนําไปใชควบคุมอุณหภูมิได และยังไมเหมาะสมที่จะ
ใชวัดอุณหภูมิที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอีกดวย 
 
เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบใชโลหะสองชนิด 

โลหะโดยท่ัวไปเมื่อไดรับความรอนจะมีการขยายตัว โดยอัตราการขยายตัวตออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของ
โลหะตางชนิดกันก็จะมีคาไมเทากัน ดังน้ันหากเรานําเอาโลหะสองชนิดที่มีสัมประสิทธการขยายตัวไมเทากันมา
ยึดติดกันไว ดังท่ีแสดงในรูปที่ 2 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและโลหะทั้งสองชนิดขยายตัวไมเทากัน สิ่งที่ตามมาก็คือ
โลหะทั้งสองก็จะเกิดการงอตัวตามรูปที่ 2 หากเรานําชุดกลไกไปตอเขากับปลายขางที่เปนอิสระแลวตอไปถึงชุด
แสดงผล ก็สามารถที่จะบอกไดวาที่ระยะการเคล่ือนที่ที่ปรากฏน้ันมีอุณหภูมิเปนเทาใด 

เครื่องวัดอุณหภูมิโดยใชโลหะสองชนิดน้ันมีการใชงานอยางแพรหลายโดยเฉพาะกับเครื่องวัดที่ใชเข็มช้ี
โดยทั่วไป นอกจากน้ีเครื่องมือวัดแบน้ียังสามารถใชในการควบคุมอุณหภูมิได เพราะสามารถทําใหเกิดการปด
หรือเปดวงจรไฟฟาไดตามที่อุณหภูมิที่ไดต้ังไว ซึ่งเราก็จะพบเห็นเคร่ืองควบคุมน้ีในหองที่มีการปรับอากาศและ
ควบคุมอุณหภูมิโดยเครื่องที่ใชเข็มช้ีแสดงอุณหภูมิโดยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใชโลหะสองชนิด 
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Fluid Expansion Thermometer 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบน้ีเปนเครื่องมือวัดที่มีราคาไมแพงและใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม การ

วัดอุณหภูมิดวยวิธีน้ีจะวัดความดันของกาซที่เปล่ียนแปลงไปเมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปโดยที่ปริมาตรคงท่ี 
สําหรับลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องวัดชนิดน้ีแสดงในรูปที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 Fluid expansion thermometer 
 

สําหรับหลักการทํางานนั้นเปนดังตอไปน้ี กระเปาะท่ีบรรจุของไหลซึ่งมีสภาพเปน saturated liquid - 
vapor mixture หรือ vapor หรือ superheated vapor ขึ้นอยูกับการออกแบบ  กระเปาะที่บรรจุของไหลน้ันจะตอทอ
ไปสูเครื่องมือวัดความดัน ซึ่งจะเปนเครื่องวัดชนิดใดก็ได แตที่นิยมก็คือ Bourdon gage เมื่ออุณหภูมิของกระเปาะ
เพ่ิมขึ้นในขณะที่ปริมาตรของกระเปาะคงท่ี จะทําใหความดันของของไหลในกระเปาะและในทอเพ่ิมขึ้น ความดัน
ที่เพ่ิมขึ้นน้ีสามารถบงช้ีถึงอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นดวย เมื่อนําเครื่องมือน้ีไปเปรียบวัดกับอุณหภูมิที่ทราบคาสามารถทํา
ใหเรากําหนดตัวเลขบนหนาปทมของเคร่ืองวัดความดันเปนอุณหภูมิลงไปไดเลย ซึ่งเมื่อนําไปใชก็สามารถที่จะ
อานคาเปนอุณหภูมิไดโดยตรงโดยไมตองมีการคํานวณใดๆเลย 
 ถาของไหลที่ใชสามารถประมาณวาเปนกาซสมบูรณความสัมพันธของอุณหภูมิและความดันจะเปนไป
ตามสมการ 

Pv RT=  
เมื่อ R เปนคาคงที่ของกาซที่ใช ในกรณีปริมาตรของทอและกระเปาะคงที่เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไป 
ความสัมพันธของอุณหภูมิกับความดันที่อานคาได 

T
PT
P

= 0

0
 

โดย T0 , P0 เปนอุณหภูมิและความดันที่สภาพมาตรฐานตามลําดับ 
เครื่องมือวัดแบบน้ีน้ันสามารถที่จะตอทอไดเปนระยะทางถึง 60 เมตร สําหรับการอานคาอุณหภูมิที่ไม

คงที่น้ันจะตอบสนองไดดีหรือไมน้ันขึ้นอยูกับขนาดของทอ ขนาดของกระเปาะและชนิดของของไหลที่ใช โดย
ถาหากวาตองการใหตอบสนองอยางรวดเร็วน้ันของไหลที่ใชจะตองมีคาความรอนจําเพาะตํ่า กระเปาะมีขนาดเล็ก
และใชเครื่องมือวัดความดันที่ตรวจจับไดรวดเร็ว จําพวก electronic pressure transduce 
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เคร่ืองมือวัดท่ีอาศัยหลักการการเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟาของวัสดุ 
 จากหลักการที่วาความตานทานไฟฟาของสารตัวนําหรือสารก่ึงตัวนําจะเปล่ียนแปลงไปถาหากวา
อุณหภูมิของสารน้ันเปล่ียนแปลงไป จากหลักการงายๆน้ีสามารถนํามาใชสรางเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิได หากเรารู
ความสัมพันธของความตานทานกับอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไปของวัสดุน้ันได เครื่องมือวัดที่ใชหลักการนี้แบง
ออกเปนสองพวกใหญๆ คือประเภทที่ใชสารตัวนําซึ่งคาความตานทานของสารตัวนําน้ีจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของ
สารสูงขึ้น อุปกรณชนิดน้ีนิยมเรียก Resistance Temperature Detector (RTD) สวนอีกประเภทหนึ่งน้ันคือสารก่ึง
ตัวนํา โดยความตานทานของสารก่ึงตัวนําน้ีโดยทั่วไปจะลดลงอยางรวดเร็วเม่ืออุณหภูมิของสารน้ันเพ่ิมขึ้น 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบน้ีนิยมเรียก Thermistor 
 
Resistance Temperature Detector : RTD 
 เครื่องรับรูอุณหภูมิแบบนี้นิยมสรางโดยใชขดลวดที่มีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงความตานทานไปตาม
อุณหภูมิไดดี ลักษณะการสราง RTD น้ันแสดงในรูปที่ 4 โดยขดลวดจะถูกยึดอยูบนวัสดุรองรับและยึดติดอยาง
แนนหนา โดยวัสดุที่ใชทําท่ีรองรับน้ันมักจะเปนวัสดุที่มีการขยายตัวไปตามอุณหภูมินอยมาก เพ่ือปองกันการเกิด
ความเครียดขึ้นบนขดลวดอันจะเปนเหตุใหความตานทานของขดลวดเปล่ียนไปได วัสดุที่ใชทําที่รองรับจึงเปน
วัสดุประเภท mica นอกจากนั้นเพ่ือปองกันการกระแทกหรือการกรัดกรอนจากภายนอก ขดลวดจะไดรับการหุม
จากภายนอกอีกครั้งหน่ึงดวย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 สวนประกอบของ RTD 

ลวดตัวนํา แผนไมกา 

 
สําหรับขอลวดที่มีความตานทาน R0 ที่อุณหภูมิ T0 เมื่ออุณหภูมิของขดลวดเปล่ียนไปเล็กนอยเปน T ความ
ตานทานของขดลวดที่อุณหภูมิใหมสามารถหาไดจาก Taylor Series Expansion รอบอุณหภูมิ T0 ไดเปน 

( ) ( ){R R T T T T= + − + − +0 0 0
2

1 α β K}              ( 2 ) 

โดยคา α, β, ... เปนคาคงที่ของวัสดุ รูปที่ 5 เปนกราฟแสดงคาความตานทานของโลหะชนิดตางๆเทียบกับ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป จากกราฟจะพบวาในชวงอุณหภูมิที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เราสามารถที่จะประมาณ
ไดวาการเปล่ียนแปลงนั้นเปนความสัมพันธเชิงเสน ดังน้ันจากสมการท่ี ( 2 ) จะลดรูปเปน 

( ){ }R R T T= + −0 01 α                ( 3 ) 

โดยคา α  คือ temperature coefficient of resistivity จากการประมาณความสัมพันธเปนเชิงเสนน้ันสําหรับโลหะ
บางชนิดน้ันใหคาความผิดพลาดที่ตํ่ามาก เชนในกรณีของ platinum น้ันการประมาณความสัมพันธเปนเชิงเสนน้ัน
จะใหความผิดพลาดตํ่ากวา 0.3% สําหรับการวัดอุณหภูมิในชวง 0 °C - 200 °C และใหความผิดพลาดไมเกิน 1.2% 
ในการวัดอุณหภูมิในชวง 200 °C - 800 °C ดังน้ันการต้ังสมมุติฐานความสัมพันธเชิงเสนน้ันเปนการยอมรับได
ในทางวิศวกรรม 

 



 64 

 
รูปท่ี 5 การเปล่ียนแปลงความตานทานตามอุณหภูมิของวัสดุบางชนิด 

วัสดุที่นิยมนํามาใชใน RTD มากที่สุดก็คือ Platinum เพราะวา Platinum น้ันเปนโลหะที่มีการ
เปล่ียนแปลงความตานทานตามอุณหภูมิที่แนนอน สามารถทําซ้ําได สามารถที่จะคาดหวังผลลัพธได นอกจากนี้
ยังสามารถที่จะเปรียบวัดและเทียบคาที่สามารถใหความแมนยําสูง นอกจากน้ีการใชความสัมพันธเชิงเสนน้ันยัง
สามารถใชไดในชวงอุณหภูมิที่กวาง และประการที่สําคัญคือ platinum เปนธาตุที่คงตัวมากจึงสามารถที่จะใชวัด
ในยานอุณหภูมิที่คอนขางสูงได ซึ่งดวนเหตุผลทั้งหมดน้ีจึงทําให ITS-90 ไดเลือกใช RTD ที่ใช platinum เปน
เครื่องมือเปรียบวัดอุณหภูมิมาตรฐาน และไดกําหนดลักษณะของวัสดุที่จะใชทําอุปกรณมาตรฐานน้ีไวดวย 

ขดลวด platinum ที่ใชเปนมาตรฐาน ITS-90 น้ันควรมีคา a ไมตํ่ากวา 0.003925 °C-1 ซึ่งจะเปนคาที่
กําหนดความบริสุทธิ์ของลวด platinum และถาหากวาไดมีการสราง RTD ดวยความระมัดระวังทุกขั้นตอนแลว
พบวา RTD สามารถใหความถูกตองไดสูงมาก โดยความผิดพลาดประมาณ 0.005 °C ขอควรระวังสองสาม
ประการของการใช RTD ก็คือ ตองระวังการเกิด thermal stress ขึ้นบนขดลวด เพราะจําทําใหความตานทานของ 
RTD เปลี่ยนไปแมวาอุณหภูมิไมมีการเปล่ียนแปลงก็ตาม ควรระวังการสึกกรอนและไมควรใช RTD ที่อุณหภูมิ
สูงมากจนทําใหโลหะสูญเสียคุณสมบัติทางความตานทานไฟฟาไป 

สําหรับวงจรไฟฟาที่ใชวัดความตานทานของ RTD น้ันก็จะเปนวงจร bridge circuit แบบใดก็ได แตขอ
ควรระวังก็คือการตอน้ันจะตองคํานึงถึงความตานทานของสายไฟที่ใชตอกับความตานทานและ RTD สําหรับ
วงจร Wheatstone bridge น้ันจะตองตอตามรูปที่ 6 โดยตองใหความตานทานของสายไฟท่ีตอกับ RTD และที่ตอ
กับความตานทานที่ปรับคาไดน้ันมีคาเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 การตอ RTD เขากับ Wheatstone bridge circuit 
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จากรูปที่ 6 เมื่อวงจรอยูในสภาพสมดุลหากไมคิดความตานทานของสายไฟจะได 
R
R

R
R

1

2

3

4
=                 ( 4 ) 

แตถาคิดความตานทานของสายไฟที่ตอไปดวยจะได 
R
R

R r
R r

1

2

3 3

4 4
=

+
+

                ( 5 ) 

เมื่อ r3 และ r4 คือความตานทานของสายไฟที่ตอกับความตานทาน R3 และ R4 ตามลําดับ (ความตานทานตัวที่ 4 คือ 
RTD) ซึ่งถาเราให R1 = R2 จะไดวา 

R R r r4 3 3 4= + −                ( 6 ) 
น่ันก็คือหากวาตองการอานคาความตานทานจากวงจรโดยตรง เราจะตองใหสายไฟที่ตอกับความตานทานที่ปรับ
คาได และสายไฟที่ตอกับ RTD น้ันมีคาความตานทานเทากัน แมวาการตอดวยวิธีน้ีจะเปนการตอที่งายที่สุดแตก็
ไมใชวิธที่ดีที่สุด วงจรที่นิยมตอกันอีกวงจรหน่ึงก็คือ four-wire Mueller bridge โดยมีการตอวงจรตามรูปที่ 7 ซึ่ง
จะพบวามีการตอสายไฟที่ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน แตการสลับสายไฟน้ันทําใหสามารถหาคาเฉล่ียของความ
ตานทานน้ันได จากรูป 6(a) จะได 

R r R r4 3 3+ 1= +                 ( 7 ) 

และในการวัดครั้งที่ 2 ตามรูป 6(b) จะได 
R r R r4 1 3+ 3= ′ +                 ( 8 ) 

ซึ่งจากการวัดทั้งสองครั้งเราสามารถท่ีจะหาคาเฉล่ียของความตานทาน R4 ไดเทากับ 

R
R R

4
3

2
=

+ ′3                 ( 9 ) 

ซึ่งตามวิธีน้ีผลกระทบของความตานทานของสายไฟจะถูกตัดออกไป 
โดยลักษณะของ RTD น้ันการเปล่ียนแปลงความตานทานกับอุณหภูมิน้ันจะเปนไปอยางชาๆ ดังน้ันใน

การนําไปใชงานบางอยางเชนการวัดอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ัน อาจไมเหมาะสม วิธีการ
อันหน่ึงที่ใชแกไขเพ่ือให RTD ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิใหเร็วขึ้นน้ันก็คือการสรางขดลวดให
มีขนาดเล็กมากๆ เพ่ือที่ทําใหขดลวดเขาสูสภาพคงตัวไดเร็วขึ้น แตขอเสียของการแกไขโดยวิธีน้ีก็คือลวดจะมี
ความแข็งแรงนอยลง วิธีแกอีกประการหน่ึงก็คือแทนที่จะใชเปนเสนลวด ก็จะใชตัวนําเปนแผนบางๆ วิธีน้ีก็จะ
สามารถเพ่ิมความทนทานใหกับเครื่องมือวัดได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 การตอ RTD เขากับ four-wire Mueller bridge 
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Termistors 
 Thermistor มีรากศัพทจาก Thermally sensitive resistor ซึ่งจากช่ือก็บงบอกอยูแลววาอุปกรณชนิดน้ีน้ัน
มีการเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิอยางมาก ลักษณะสําคัญของ thermistor ก็คือใชสารก่ึงตัวนําแทนที่จะเปนสาร
ตัวนําอยางที่ใชกับ RTD และการเปลี่ยนแปลงความตานทานของสารก่ึงตัวนําน้ันจะมีลักษระเปนการลดลงอยาง
รวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น ซึ่งตางกับ RTD ที่ความตานทานจะคอยๆเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ 
 การเปลี่ยนแปลงความตานทานของ thermistor น้ันเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงที่เร็วมาก ดังน้ันการ
ลดลงของความตานทานจะอยูในรูปของสมการ exponential น่ันคือประมาณไดตามสมการ 
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1 1exp β              ( 10 ) 

โดยคาของ β แลวโดยทั่วไปจะประมาณ 3500 K ถึง 4600 K ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช ชวงอุณหภูมิที่ใช และวิธีการสราง 
thermistor แตละแบบ ดังน้ันคา β ของ thermistor จะตองมีการหาคากอนที่จะนํามาใชงาน รูปที่ 8 แสดงถึงการใช
ถึงการเปล่ียนแปลงความตานทานตามอุณหภูมิของวัสดุที่ใชทํา thermistor หลายชนิด 

 
รูปท่ี 8 การเปล่ียนแปลงความตานทานตออุณหภูมิของสารก่ึงตัวนําบางชนิด 

สําหรับวงจรท่ีใชกับ thermistor น้ันเน่ืองจากความตานทานของ thermistor จะมีคาสูงอยูแลวตาม
ธรรมชาติ ดังน้ันจึงไมจําเปนที่จะตองมีวงจร bridge มาชวยในการวัด วงจรที่ใชอยางงายๆ ก็คือใชวิธี voltage 
divider ซึ่งการตอวงจรน้ันแสดงในรูปที่ 9 สวนคาความตานทานของ thermistor น้ันสามารถหาไดจากสมการ 

R R
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1              ( 11 ) 

โดยคาความตานทาน R1 น้ันเปนคาความตานทานที่เราทราบคาเชนเดียวกับคา Ei สวนคาความตางศักด์ิ E1 น้ันได
จากการวัด ดังที่แสดงในรูป 

เน่ืองจาก thermistor มีความตานทานสูง จึงใชกระแสไฟฟาในวงจรตํ่าทําให พลังงานความรอนที่เกิดขึ้น 
(IR2) น้ันมีคาตํ่า จึงไมคอยมีผลกระทบจาก loading error เทาใดนัก ขอเสียของ thermistor ก็คือสารก่ึงตัวนําน้ันจะ
มีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติอยางมากที่อุณหภุมิสูงและอาจไมสามารถกลับสูสภาพเดิมได ถาอยูในสภาพท่ีมี
ความรอนสูงเปนเวลานาน ดังน้ันการใช thermistor จึงไมสมควรจะนําไปวัดอุณหภูมิที่มีคาสูงกวา 300 °C 
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รูปท่ี 9 การตอวงจรสําหรับ thermistor 
 
เคร่ืองมือวัดท่ีอาศัยหลักการการเกิดแรงเคล่ือนไฟฟา 

Thomas J. Seebeck (1770-1831) ไดคนพบวา หากนําเอาโลหะสองชนิดที่ตางกัน นํามาตอเขาดวยกัน 
เปนวงรอบ ถาที่จุดตอ (junction) ทั้งสองน้ันมีอุณหภูมิแตกตางกัน จะทําใหเกิดแรงเคล่ือนไฟฟา (electromotive 
force, emf) ขึ้น โดยขนาดของ emf น้ันจะขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชและความแตกตางของอุณหภูมิที่จุดตอทั้งสองนั้น 
ปรากฏการณน้ีตอมาไดเรียกวา Seebeck effect และจากหลักการน้ีก็เปนที่มาของเครื่องวัดอุณหภูมิที่เรียกวา 
Thermocouple รูปที่ 10 แสดงหลักการและวงจรอยางงายของ thermocouple 

 

T2

โลหะ A

โลหะ B 

T1 

 
 
 
 โลหะ B 

emf  
 

รูปท่ี 10 Thermocouple circuit อยางงาย 
 
สําหรับความสัมพันธของ emf จะเปนไปตามสมการ (ถา T2 > T1) 

( )emf T T= −α 2 1  
เมื่อ a เปนคาคงที่ที่ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชทํา thermocouple 

ปรากฎการณการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเน่ืองจากความแตกตางของอุณหภูมิน้ีเปนผลเน่ืองมาจากการไหล
ของความรอนและไฟฟาภายในสารตัวนําไฟฟา หรือถาจะกลาวใหชัดเจนย่ิงขึ้นก็อาจจะกลาวไดวา ปรากฏการณ
น้ีเกิดขึ้นมาไดจากการไหลคูควบ (couple) ของ entropy และ electricity ในความหมายของ couple ในที่น้ี
หมายความวาความตางศักด์ิไฟฟาอาจจะทําใหเกิดการไหลของความรอนหรือเอนโทรปได หรือ ความแตกตาง
ของอุณหภูมิก็อาจจะทําใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาได อุปกรณที่ใชหลักการน้ีวัดอุณหภูมิจึงเรียกวา 
thermocouple นอกจากน้ีการไหลพรอมๆกันของไฟฟาและความรอนขามจุดตอน้ันยังเกิดมีกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนโดยกระบวนการท่ีเกิดขึ้นน้ันเปนกระบวนการที่
ยอนกลับได 

ในทางปฏิบัติน้ันปรากฏการณ thermoelectric น้ีจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ยอนกลับไมได เน่ืองจากการนํา
ความรอนและการสูญเสียพลังงานไฟฟา อยางไรก็ตามวงจรของ thermocouple น้ีไดสรางขึ้นมาเพ่ือที่จะลด
ผลกระทบของกระบวนการยอนกลับไมไดน้ีและไดใหความสําคัญกลับพลังงานในสวนที่ยอนกลับได เพราะ
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อยางไรก็ตามยังมีปรากฏการณพ้ืนฐานอีกสองแบบท่ีจะพบในวงจรของ thermocouple นอกเหนือจาก 
Seebeack effect ปรากฏการณทั้งสองก็คือ 

ϑ Peltier Effect 
ϑ Thomson Effect 

 
Peltier Effect 

ในการตอวงจรของ thermocouple น้ันจะเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติขึ้นอยางหน่ึง พิจารณาตามรูปที่ 
11 ในวงจรของ thermocouple ที่มีการใหกระแสไฟฟาเขาสูวงจร เราจะพบวาหากตองการใหที่จุดตอมีระดับ
อุณหภูมิคงที่เราจะตองมีการถายเทความรอนออกโดยปริมาณการถายเทความรอนนั้นจะตองเทากับปริมาณความ
รอนที่เกิดขึ้นตามกฎของ Joule หรือที่เรียกกันวา Joule heating โดยปริมาณความรอนที่เกิดขึ้นจะเทากับ IR2 เมื่อ I 
คือกระแสไฟฟาในวงจรและ R คือความตานทานของตัวนําน้ัน อยางไรก็ตามท่ีจุดตอของโลหะที่ตางกันน้ัน
ปริมาณความรอนที่นําออกมาเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิใหคงที่น้ันจะแตกตางจากปริมาณความรอนของ Joule 
heating ผลตางของปริมาณความรอนทีทั้งสองน้ันเกิดขึ้นจาก Peltier effect.   
 
 

Material A 

Current I 

 Heat 
Transfer  
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รูปท่ี 11 Peltier Effect 
Peltier effect น้ันเกิดขึ้นจากมีการเปล่ียนแปลงของพลังงานไฟฟาที่ไหลผานจุดตอทําใหเกิดเปน

พลังงานรูปอื่น โดยการเปล่ียนแปลงพลังงานที่ที่เกิดขึ้นน้ันเปนการเปล่ียนแปลงภายใตกระบวนการท่ียอนกลับได
ในขณะท่ีกระแสไฟฟาเคล่ือนที่ขามจุดตอ ซึ่งจะตรงกันขามกับพลังงานที่เปล่ียนแปลงอยางยอนกลับไมไดของ 
Joule heating ดังน้ันหากตองการใหจุดตอมีอุณหภูมิคงที่จะตองมีการนําความรอนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนี้
ออกเพ่ิมเติมจากปริมาณ IR2 โดยปริมาณความรอนที่เกิดขึ้นน้ีจะมีสัดสวนโดยตรงกับกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจร 
การเกิดความรอนที่ที่จุดตอน้ันถาหากไมมีการถายเทความรอนออกอุณหภูมิของจุดตอก็จะสูงขึ้น ทําใหเกิด emf 
เพ่ิมเติมขึ้นอีกตาม Seebeck effect 
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Peltier effect น้ีคนพบโดย Jean C.A. Pentier (1785 - 1845) ในระหวางที่เขาทําการทดลองเก่ียวกับ 
thermocouple ซึ่งเขาพบวาเมื่อเขาผานกระแสไฟฟาเขาไปในวงจร thermocouple ที่จุดตอจุดหน่ึงจะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นสวนที่จุดตออีกจุดหน่ึงน้ันจะมีอุณหภูมิตํ่าลง จากปรากฏการณน้ีสามารถที่จะนําไปสรางเครื่องทําความเย็น
จากกระแสไฟฟาโดยตรงโดยที่ไมตองมีเครื่องจักรเขามาเก่ียวของเลย เครื่องทําความเย็นแบบน้ีรูจักกันดีในช่ือ
ของ Peltier Refrigeration 

 
Thomson Effect. 

นอกเหนือจาก See back effect และ Peltier effect ที่ทําใหเกิด emf ขึ้นในวงจรแลวน้ัน ยังมีปรากฏการณ
อีก ปรากฏการณหน่ึงที่ทําใหเกิด emf เพ่ิมขึ้นในวงจร ปรากฏการณดังกลาวเรียกวา Thomson effect ซึ่งคนพบ
โดย William Thomson (1824-1927, ซึ่งภายใหไดรับบรรดาศักด์ิเปน Load Kelvin ต้ังแตป 1892) ซึ่ง emf ที่
เกิดขึ้นน้ันจะมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของตัวนํา ตามระยะความยาวของลวด 
 
 

T1 
  q2 

q1 
T2  

 
 

i 
      Voltage supply  

 
 

 
 

รูปท่ี 12  Thomson Effect 
จากปรากฏการณที่กลาวมาแลวทั้งสามกรณีจะพบวาในวงจรของ thermocouple น้ันจะเกิด emf ขึ้นได

หลายกรณี ดังน้ันในการใช thermocouple น้ันนอกจากจะวัดคา emfแลวยังจะตองมีการเปรียบวัดคาวา emf ที่
ไดมาน้ันหมายถึงอุณหภูมิเทาใดดวย สําหรับพ้ืนฐานของ thermocouple ที่กลาวมาแลวน้ันทําใหทราบวาจะตองมี
จุดตอสองจุดที่อยูในแหลงที่มีอุณหภูมิตางกัน สําหรับจุดตอที่ตองการวัดคาน้ันจะมีช่ือเรียกวา measure junction 
หรือ hot junction สวนอีกจุดตอที่อยูที่อุณหภูมิที่ทราบคาน้ันจะเรียกวา reference junction หรือ cold junction 
สาเหตุที่เรียกเชนน้ันเพราะจุดที่ใชเปนจุดอางอิงน้ันนิยมที่จะใชจุมลงไปในน้ําแข็งที่กําลังละลายที่ความดันบรรย
กาศ เพราะเราทราบวาจุดน้ันมีอุณหภูมิ  0 °C 
 
กฎพื้นฐานของ Thermocouple 

ในการตอ Thermocouple เขากับวงจรไฟฟาเพ่ือทําการวัดคา emf ที่เกิดขึ้นในการตอวงจรน้ันมีกฏ
พ้ืนฐานที่สําคัญอยูสองขอที่ชวยใหการตอวงจรน้ันมีความสะดวกยิ่งขึ้น กฎที่สําคัญมีดังตอไปน้ี 
 
ถานําโลหะชนิดที่สามไดตอเขากับวงจรของ thermocouple ดังแสงในรูปที่ 13 ผลลัพธของ emf สุทธิของวงจรจะ
ไมมีการเปล่ียนแปลง ตราบใดที่จุดตอที่เกิดขึ้นใหมทั้งสองน้ันมีอุณหภูมิเทากัน กฎขอเรียกวา Law of 
Intermediate Metals ซึ่งสามารถที่ทําใหเราใชเครื่องวัดตอเขาไปในวงจรของ thermocouple ได เพราะการตอ
เครื่องวัดเขากับวงจรน้ันจะทําใหเกิดจุดตอเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังสามารถทําใหเราใชโลหะนําไฟฟาอื่นนอกจาก
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รูปท่ี 13 Law of Intermediate Metals 
 
พิจารณาตามรูปที่ 14 ถานํา thermocouple วัดอุณหภูมิสองจุดคือ T1 และ T2 แลวไดแรงเคล่ือนไฟฟาเปน emf1 
จากน้ันนํา thermocouple ชุดเดิมไปวัดอุณหภูมิสองจุดคือ T2 และ T3 แลวไดแรงเคล่ือนไฟฟา emf2 แลว จากกฎที่
เรียกวา Law of Intermediate Temperature แลวหากวานํา thermocouple ชุดน้ีไปวัดอุณหภูมิที่จุดสองจุดคือ T1 
และ T3 คา emf ที่ไดน้ันจะตองมีคาเทากับ emf1 + emf 2 กฎขอน้ีมีความสําคัญและเอื้อประโยชนในการวัด
อุณหภูมิโดยใช thermocouple โดยไมจําเปนจะตองมี reference junction ดังที่เราเห็นเครื่องวัดที่ใชหลักการของ 
thermocouple ที่มีขายตามทองตลาดทั่วๆไป 
 
 

T2
emf

T1

 (a) 

T3
emf2

T2

(b) 

T3T1

 emf3 = emf1 + emf2 

(c) 

รูปท่ี 14 Law of Intermediate Temperature 
 
 
การวัดอุณหภูมิดวย Thermocouple 
 การตอวงจรพ้ืนฐานของ Thermocouple น้ันแสดงในรูปที่ 15 (a) และ (b) โดยรูปที่ 15 (a) น้ันเปนการ
ตอโดยใชโลหะสองชนิด สวนในรูป (b) น้ันเปนการตอโดยใชโลหะสามชนิด ซึ่งจะเปนการประหยัดเมื่อใชสาย
ทองแดงซึ่งมีราคาถูกกวา constantan มาก 
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1 2 3 4 Constantant 

Iron 

Ice -Water Mixture Cold Junction 

Hot Junction 
Constantant 

เคร่ืองมือวดัความตางศักดิ ์

1 2 3 4 
Constantant 

Iron 

Ice -Water Mixture Cold Junction 

Hot Junction 

เคร่ืองมือวดัความตางศักดิ ์
Coupper 

Coupper 

(a) 

(b) 
 

 
รูปท่ี 15 การวัดอุณหภูมิดวย thermocouple 

 
จากท่ีไดกลาวมาแลววาการวัดอุณหภูมิดวย thermocouple น้ันจะตองมีอุณหภูมิมาตรฐานเปนคาอางอิง

และโดยท่ัวไปก็นิยมท่ีจะใชนํ้าผสมนํ้าแข็งเปนอุณหภูมิอางอิงเพราะสามารถทําไดงายและไมตองอาศัยอุปกรณ
ชวยอะไร สวนคาท่ีวัดไดน้ันจะเปนคาของแรงเคล่ือนไฟฟา ซึ่งคาแรงเคล่ือนไฟฟา emf น้ันเม่ือวัดไดแลวจึงนํา
กลับไปเทียบเปนอุณหภูมิท่ีกําลังวัดคาอีกดคร้ังหน่ึง 

อยางท่ีกลาวในตอนตนแลววาคา emf น้ันข้ึนอยูกับสิ่งสคัญสองอยางคือความแตกตางของอุณหภูมิและ
วัสดุท่ีใช ดังน้ันกอนท่ีจะเทียบคา emf จึงตองมีการกําหนดมาตรฐานของวัสดุท่ีใชทํา thermocouple ขึ้นมากอน 
ตารางท่ี 2 จะแสดงถึง thermocouple มาตรฐานท่ีใชกันอยูท่ัวไป เม่ือไดวัสดุมาตรฐานแลวจึงไดมีการทดลองวัดคา 
emf ท่ีเกิดข้ึน โดยตารางท่ี 3 แสดงคา emf มาตรฐานท่ีเกิดข้ึนจาก thermocouple วัดคาท่ีอุณหภูมิตางๆ จาก คา emf 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิท่ีแสดงในตารางท่ี 3 น้ันไดมีความพยายามท่ีจะหาความสัมพันธเปนสมการ
คณิตศาสตร โดยใชใชวิธี polynomial interpolation ในการแสดงความสัมพันธของ emf กับอุณหภูมิเพ่ือท่ีวาจะได
นําคาท่ีวัด emf ท่ีวัดไดน้ันไปเปล่ียนเปนอุณหภูมิ ซึ่งสามารถทําไดโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรคํานวณให สําหรับ
สมการท่ีไดจากการ interpolated น้ัน หลายสถาบันมาตรฐานไดสรางสมการข้ึนมาโดยไดคาท่ีแตกตางกันบาง 
ตัวอยางเชน NBS ไดใหสมการความสัมพันธของอุณหภูมิและ emf เปนสมการ polynomial order 9 ซึ่งสมการจะ
อยูในรูป 

 
T a a x a x a x a x= + + + + +0 1 2

2
3

3
9

9K            (11) 

 



 72 

โดย  T   คืออุณหภูมิท่ีตองการวัดคา โดยอุณหภูมิท่ีจุดตออางอิงเปน 0 �C  
 x   คือคาความตางศักด์ิท่ีวัดได 
 ai  คือสัมประสิทธิ์จะข้ึนอยูกับชนิดของ thermocouple และแสดงไวในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 น้ันจะแสดงคาสัมประสิทธิ์ของ thermocouple แบบตางๆ เพ่ือท่ีจะใชในการคํานวณตามสมการท่ี (11) 
ซึ่งจะเห็นวา thermocouple บางชนิดไมจําเปนตองใช polynomial ถึงกําลังท่ี 9 ก็ได 

ขอควรระวังท่ีจะใชสมการท่ี (11) เทียบหาคาอุณหภูมิก็คือมาตรฐานของวัสดุท่ีใชทํา thermocouple 
เพราะความบริสุทธิ์ของสาร ขนาด ความเปนเน้ือเดียวกันของสาร มีผลกระทบตอคา emf ท่ีไดท้ังสิ้น ดังน้ัน
ในทางปฏิบัติแลวหากตองการจะสราง thermocouple ขึ้นมาดวยตนเองแลวควรจะตองมีการเปรียบวัดคาตางๆ 
แทนท่ีจะใชสมการท่ี (11) เลยโดยตรง และภายหลังจากการเปรียบวัดคาแลว มีโปรแกรมคอมพิวเตอรมากมายท่ี
จะสามารถทํา interpolation เพ่ือท่ีจะสรางสมการคณิตศาสตรในรูปแบบเดียวกับสมการ (11) และหาคา
สัมประสิทธิ์ท้ังหมดใหกับเราดวย ซึ่งทําใหเราสามารถตรวจสอบมาตรฐานของ thermocouple ของเราไดอีกดวย 

จากท่ีไดกลาวมาแลวน้ันเปนการวัดอุณหภูมิโดยใช thermocouple ท่ีตองนํ้าแข็งท่ีกําลังละลายเปน 
reference junction แตทุกทานคงจะเคยเห็น thermocouple ท่ีสรางเปนเคร่ืองมือวัดสําเร็จรูปท่ีมีขายกันตาม
ทองตลาด โดยการท่ีเราจะวัดอุณหภูมิน้ันก็จะพบวามีเฉพาะ measuring junction เทาน้ันโดยไมจําเปนตองมี 
reference junction เคร่ืองมือวัดพวกน้ีอาศัยหลักการของ law of intermediate temperature เปนเคร่ืองชวยในการ
วัด โดยจะมีการสราง reference junction ขึ้นมาภายในเคร่ือง โดยเคร่ืองมือวัดท่ีมีจําหนายอยูท่ัวไปน้ันนิยมใช 
thermistor เปน reference junction วงจรคราวๆของเคร่ืองวัดเปนตามรูปท่ี 16 
 Thermocouple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RA 
VC 

Rx 
RT Thermistor 

V

RA 

อานคา ΔV 

รูปท่ี 16 การตอ thermocouple โดยใช thermistor เปน reference junction 
จากรูปท่ี 16 วงจรของ thermistor จะตอรวมเขากับ thermocouple  โดยคา Rx น้ันจะปรับเพ่ือใหคา ΔV 

เปนศูนยเม่ืออุปกรณท้ังสองวัดคาท่ี 0 องศา เม่ือนําเครื่องมือน้ีมาใชท่ีอุณหภูมิหองความตานทานของ thermistor 
จะเปล่ียนแปลงไปทําใหแรงเคล่ือนไฟฟาของวงจร bridge เปล่ียนแปลงไป ซึ่งก็เปนการทําใหเราทราบ
อุณหภูมิหองได ในขณะเดียวกันน้ัน emf ท่ีเกิดจาก thermocouple ก็จะเปล่ียนแปลงไปดวยและคา ΔV ท่ีอานไดจะ
เปนความแตกตางของความตางศักด์ิของวงจร bridge และ emf ของ thermocouple ซึ่งจาก law of intermediate 
temperature ทําใหเราสามารถนําคา ΔV ไปปรับวัดเปนอุณหภูมิไดท่ีแตกตางกันของ thermocouple และ 
thermistor ได ซึ่งจะทําใหเราทราบคาอุณหภูมิของ thermocouple ในท่ีสุด สําหรับสาเหตุท่ีไมใช thermistor วัดคา
อุณหภูมิท่ีตองการวัดโดยตรงก็ไดกลาวไวแลวน่ันคือ thermistor น้ันมีขีดจํากัดท่ีไมสามารถท่ีจะวัดอุณหภูมิสูง
กวา 300 °C ได 

 



 73 

 
ตารางที่ 2  Thermocouple มาตรฐาน1 

 
ชนิด โลหะข้ัวบวก โลหะข้ัวลบ 

- ve 
emf/°C 

@ 100 °C 
(mV) 

emf/°C 
@ 500 °C 

(mV) 

emf/°C 
@ 1000 °C 

(mV) 

ชวงการวัด 
(Type) + ve (°C) 

K Nicle - 
Chromium 

Nicle - 
Aluminum 

42 43 39 0 ถึง 1100 

T Copper Copper-Nickel 
(Constantan) 

46 - - -185 ถึง 300 

J Iron Copper-Nickel 
(Constantan) 

46 56 59 20 ถึง 700 

R Platinum - 
13%Rhodium 

Platinum 8 10 13 0 ถึง 1600 

S Platinum - 
10%Rhodium 

Platinum 8 9 11 0 ถึง 1550 

W Tungstan Tungstan- 
26%Rhodium 

5 16 21 20 ถึง 2300 

 
ตารางท่ี 3 คา thermal emf ของ thermocouple ท่ีอุณหภูมิตางๆ 

 
 

 Thermocouple Type 
      Platinum vs. 
 Cu vs. Chromel vs. Iron vs. Chromel vs. Platinum, 

Temperature Constantan Constantan Constantan Constantan 10% Rhodium 
°F(°C) (T) (E) (J) (K) (S) 

 -300 (-184.4) -5.341 -8.404 -7.519 -5.632  
 -200 (-128.9) -4.149 -6.471 -5.760 -4.381  
 -100 (-73.7) -2.581 -3.976 -3.492 -2.699  
      0 (-17.8) -0.674 -1.026 -0.885 -0.692 -0.092 
  100 (37.8) 1.518 2.281 1.942 1.520 0.221 
  200 (93.3) 3.967 5.869 4.906 3.819 0.597 
  300 (148.9) 6.647 9.708 7.947 6.092 1.020 
  400 (204.4) 9.523 13.748 11.023 8.314 1.478 
  500 (260.0) 12.572 17.942 14.108 10.560 1.962 
  700 (371.1) 19.095 26.637 20.253 15.178 2.985 
1000 (537.8)  40.056 29.515 22.251 4.609 
1500 (815.6)  62.240  33.913 7.514 
2000 (1093.3)    44.856 10.675 
2500 (1371.1)    54.845 14.018 
3000 (1648.9)     17.347 

 
 
 

                                                 
คา emf/ °C นั้นวัดเม่ืออุณหภูมิอางอิง cold junction อยูท่ี 0 °C 1 
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ตารางท่ี 4 Polynomial Coefficient ของ thermocouple มาตรฐาน 

 
Type E Type J Type K Type R Type 5 Type T 

Chromel(+) 
Vs. 

Constantan(-) 

Iron (+) 
Vs. 

Constantan(-) 

Iron (+) 
Vs. 

Nickel-5%(-) 
(aluminum silicon) 

Platinum-
13%rhodium(+) 

Vs. 
Platinum(-) 

Platinum-
10%rhodium(+) 

Vs. 
Platinum(-) 

Coppert(+) 
Vs. 

Constantan(-) 

-100°Cto1000°C 
±0.5°C 

9 th order 

0°C to760 °C 
±0.5°C1 

5 th order 

0°C to1370 °C 
±0.7°C 

8 th order 

0°C to1000 °C 
±0.5°C 

8 th order 

0°C to1750 °C 
±1°C 

9 th order 

-1600°Cto400 °C 
±0.5°C 

7 th order 
a0 0.104967248 -0.048868252 0.226584602 0.263632917 0.927763167 0.100860910 
a1 17189.45282 19873.14503 24152.10900 179075.491 169526.5150 25727.94369 
a2 -282639.0850 -218614.5353 67233.4248 -48840341.37 -31568363.94 -767345.8295 
a3 12695339.5 11569199.78 2210340.682 1.90002E+10 8990730663 78025595.81 
a4 -448703084.6 -264917531.4 -860963914.9 -4.82704E+12 -1.63565E+12 -9247486589 
a5 1.10866E+10 2018441314 4.83506E+10 7.62091E+14 1.88027E+14 6.97688E+11 
a6 -1.76807+11  -1.18452E+12 -7.20026E+16 -1.37241E+1 -266192E+10 
a7 1.71842E+12  1.38690E+13 3.71496E+18 6.17501E+17 3.94078E+14 
a8 -9.19278E+12  -6.33708E+13 -8.03140E+19 -1.56105E+19  
a9 2.06132E+13    1.69535E+20  
 
 
สรุป 

ในเอกสารน้ีไดกลาวถึงเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิในหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามเครื่องมือวัดอุณหภูมิดวย
วิธีการท่ีสําคัญอีกวิธีหน่ึงน้ันไมไดกลาวถึงไวในท่ีน้ี วิธีการดังกลาวคือการวัดอุณหภูมิจากการแผรังสีของวัตถุ 
ดังน้ันสําหรับผูท่ีสนใจจะสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเอกสารอางอิง ท่ีอยูทายเอกสารชุดน้ี กลาวโดยสรุปของ
การวัดอุณหภูมิน้ันเครื่องมือวัดตางๆน้ันจะใชหลักการท่ีไมยุงยากมากแตการเปรียบวัดและการใชวงจรไฟฟาเขา
ชวยกลับเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความยุงยากมากข้ึน และขอใหระลึกเสมอวาเครื่องมือวัดอุณหภูมิตางๆถาใชในงานท่ี
สําคัญควรจะตองมีการตรวจเปรียบวัดอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
เอกสารอางอิง 
1. Beckwith, T.G., Maragoni, R.D., and Linhard, J.H., “Mechanical Measurements,” 5th. Ed., Addison-

Wesley, 1993 
2. Holman, J.P., “Experimental Method for Engineering,” 6th. Ed., McGraw-Hill, 1994 
3. Figliola, R.S., and Beasley, D.E., “Theory and Design for Mechanical Measurements,” John Wiley, 1991 
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การทดลอง การเปรียบวัดเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ 
เคร่ืองมือทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีจะใชทดลองเครื่องมือวัดอุณหภูมิน้ัน คือเครื่องของบริษัท Cussons รุน P4810 Temperature 
Measuring Apparatus โดยมีสวนประกอบแสดงตามรูป สวนประกอบท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 
 

1

2

3

4
56

  7

  8

 
 

รูปท่ี 17 อุปกรณการทดลอง 
 

จากรูปสวนประกอบตางๆมีดังน้ี 
1. Thermocouple 
2. Hot water bath 
3. Heater/stirrer unit 
4. Furnace temperature control 
5. Bimetallic temperature indicator 
6. Ice point bath 
7. Heated Metal Furnace 
8. Resistance thermometer 
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สวนประกอบของอุปกรณการทดลอง 
ถังนํ้ารอน  

ถังนํ้ารอนน้ีทําจากถังแกวซึ่งตรงกลางเปนสุญญากาศหรือท่ีเรียกกันวา Dewar tank และท่ีฝาจะมีขด
ลวดความรอนพรอมดวยเคร่ืองคนนํ้า โดยจะสามารถควบคุมอุณหภูมิไดและมีเครื่องตรวจจับอุณหภูมิโดยถา
อุณหภูมิเกินขีดจํากัดเครื่องจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติ โดยจะมีชวงท่ีสามารถต้ังคาอุณหภูมิใหเปนคาตางๆได
ตามตองการ แตจะกําหนดใหต้ังอุณหภูมิไวท่ี 100 °C เพ่ือเปนจุดอางอิงจุดเดือดของนํ้าท่ีความดันบรรยากาศ 
เครื่องคนนํ้ามีไวเพ่ือชวยใหอุณหภูมิภายในถังน้ันมีคาเทากันตลอดทั้งถัง ท่ีฝาน้ันจะมีชองสําหรับสอดเคร่ืองมือ
วัดอุณหภูมิแบบตางๆลงไปได 
 
เตาเผาโลหะ 

เตาเผาโลหะน้ีจะเปนแทงอะลูมิเนียมท่ีภายในบรรจุลวดความรอน และจะมีชองหาชองท่ีสามารถสอด
เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบตางๆลงไปได เตาเผาน้ีติดต้ังลงบนเครื่องมือโดยมีการติดต้ังฉวนนกันความรอนแบบ
ตางๆเพ่ือใหเกิดการสูญเสียความรอนนอยท่ีสุดและยังชวยใหความรอนในเตาเผาน้ันมีความสมดุลมากข้ึนดวย 
สําหรับการควบคุมอุณหภูมิในเตาเผาน้ันสามารถควบคุมไดจากเครื่องมือควบคุมทางดานหนาของชุดเคร่ืองมือ 
และเตาเผาน้ีสามารถต้ังอุณหภูมิท่ีตองการไดและมีอุปกรณการตัดไฟอัตโนมัติ โดยจะมีชองปรับอุณหภูมิอยู
ทางดานหลัง ในการทดลองปกติน้ันไดต้ังคาอุณหภูมิควบคุมท่ี 250 °C และไมควรจะปรับเปล่ียนถาไมจําเปน 
 
ถังนํ้าแข็ง 

เปนถัง Dewar tank และฝามีฉนวนหุม ใชเปนจุดอางอิงอุณหภูมิ 0 °C โดยขณะทําการทดลองจะใส
นํ้าแข็งลงไป และท่ีดานบนของฝาจะมีชองสอดเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิลงไปได 
 
Digital Resistance Ohmmeter and Thermocouple mV Meter 

เปนเครื่องมือวัดความตานทานไฟฟาและแรงเคล่ือนไฟฟาแบบ Newport 204 โดยจะใชวัดคาความ
ตานทานไฟฟาสําหรับการวัดอุณหภูมิโดย RTD และใชวัดแรงเคล่ือนไฟฟาเม่ือใช thermocouple โดยจะมีชอง
สําหรับตอกับ thermocouple สองคู (สําหรับ hot และ cold junction อยางละคู) สวนการตอน้ันดูรายละเอียดใน
ขั้นตอนการทดลอง  
 
Digital NiCr/NiAl (type K) Thermocouple Instrument 

เปนเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิของ type K thermocouple โดยจะมี cold junction ในตัว และคาท่ีอานไดจะ
เปนอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียสโดยตรง โดยสามารถตอ thermocouple ไดสองชุด โดยชองท่ีเขียนวา 
DIRECT น้ันไวสําหรับตอ thermocouple type K โดยตรง สวนอีกชองไวสําหรับการทดลองอื่นซึ่งรายละเอียดจะ
อยูในข้ันตอนการทดลอง 
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อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
อุปกรณวัดอุณหภูมิท่ีมีมาพรอมกับอุปกรณการทดลองชุดน้ีมีดังตอไปน้ี 
1. Thermocouple เปนเครื่องมือวัดมาตรฐานตาม British Standard BS 4937 โดยจะประกอบดวยแบบตางๆ

ดังตอไปน้ี 
1.1 Type K thermocouple 3 ชุด สายไฟสี นํ้าตาลและนํ้าเงิน 
1.2 Type J thermocouple 2 ชุด สายไฟสี เหลืองและนํ้าเงิน 
1.3 Type T thermocouple 2 ชุด สายไฟสี ขาวและนํ้าเงิน 

2. เทอรโมมิเตอรแบบปรอทในหลอดแกว ตามมาตรฐานของ BS 1704 โดยจะมีเทอรโมมิเตอรสองอันสําหรับ 

วัดอุณหภูมิในชวง -5 °C ถึง 105 °C ± 0.6 °C และตองจุมลงไปลึก 100 mm. 2.1 

วัดอุณหภูมิในชวง -5 °C ถึง 360 °C ± 3 °C และตองจุมลงไปลึก 100 mm.  2.2 
3. Resistance Temperature Detector ทําจากเหล็กไรสนิมตามมาตรฐาน RTD ของ BS 1904 grad II โดย       

สัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิเทากับ 0.385 Ω / °C และRTDจะมีความตานทานเทากับ 100 Ω ± 0.1Ω ท่ี
อุณหภูมิ 0 °C 

4. Thermistor เปนชุดวัดอุณหภูมิโดยใช semi-conductor โดยชุดวัดชุดน้ีจะมีเครื่องมืออานคาอุณหภูมิแบบ          
digital ติดมาดวย ดังน้ันจึงไมตองตอเขากับแผงหนาปทมของเคร่ืองมือชุดหลักแตอยางใด 

5. เทอรโมมิเตอรแบบความดันไอ สารท่ีใชในเคร่ืองมือน้ีจะเปนแอลกอฮอล โดยการใชจะตองจุมกระเปาะ
บรรจุแอลกอฮอลลงไปลึก 100 mm ซึ่งสมามรถวัดอุณหภูมิไดในชวง 20 ถึง 150 °C 

6. เทอรโมมิเตอรแบบโลหะสองชนิด โลหะท่ีใชเปนทองเหลืองซึ่งมีสัมประสิทธการขยายตัวสูงและ invar ซึ่ง
มีสัมประสิทธการขยายตัวตํ่า โดยโลหะทั้งสองจะเช่ือมตอทับกันและปลายดานหน่ึงจะยึดติดกับโครงสราง
อีกปลายขางหน่ึงเปนอิสระ การโกงตัวของปลายอิสระเม่ือไดรับความรอนแสดงถึงคาของอุณหภูมิไดโดย
อานจากสเกลท่ีไดรับการเปรียบวัดคาแลว 
 

การเตรียมการทดลองและการใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณสรางอุณหภูมิอางอิง 
1. ถังนํ้าแข็ง ควรจะเติมนํ้าแข็งท่ีบดละเอียดลงไป อยางนอยใหตํ่าจากขอบบนประมาณ 30 mm และเติมนํ้า

บริสุทธิ์ลงไปเล็กนอยเพ่ือใหเกิดการละลายของนํ้าแข็ง (อยาลืมวานํ้าแข็ง 2-3 กอนในนํ้าไมสามารถท่ีจะ
สรางอุณหภูมิ 0 °C ได) 

2. ถังนํ้ารอน กอนเติมนํ้าใหปลดลวดความรอนจากชองท่ีตอทางดานขวามือกอน จากน้ันปลอยตัวประกบท้ัง
สองออกแลวคอยๆยกฝาขึ้น เติมนํ้ารอนลงไปใหไดระดับสูงประมาณ 30 mm จากขอบบน แลวจึงปดฝาและ
ตอสายของขดลวดความรอนคืน เม่ือตองการใชงานใหเปด Switch ทางดานหนาของแผงควบคุม เคร่ืองคน
นํ้าจะเริ่มทํางานและขดลวดก็จะเริ่มใหความรอน อุณหภูมิท่ีตองการน้ันสามารถปรับไดโดยหมุนปุมควบคุม
อุณหภูมิเม่ืออุณหภูมิสูงถึงคาท่ีกําหนดกระแสไฟของลวดความรอนจะตัดออกอัตโนมัต และเม่ืออุณหภฒิตํ่า
ถึงจุดหน่ึงเคร่ืองก็จะเร่ิมทํางานใหมโดยอัตโนมัติเชนกัน เม่ือเปนเชนน้ีเม่ืออุณหภูมิสูงถึงคาท่ีต้ังไวอุณหภูมิ
ในถังจะคอยๆลดลงเม่ือถึงคาอุณหภูมิตํ่าเคร่ืองก็จะใหความรอนอยางรวดเร็ว ดังน้ันในการวัด dynamics 
respond ท่ีตองการความแมนยําควรทําในชวงท่ีอุณหภูมิลดลงอยางชาๆ 

3. เตาเผา น้ีจะทํางานเม่ือเปดกระแสไฟท่ีแผงควบคุมดานหนาและสามารถต้ังอุณหภูมิไดตามตองการ 
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การตอ thermocouple 
การ Type K โดยการตอตรง  
การตอ thermocouple type K แบบตอตรงน้ันสามารถตอเขากับเคร่ืองมือท่ีมีการสราง cold junction อัตโนมัติ และ
อานคาอุณหภูมิเปนองศาเซนติเกรดไดโดยตรง การตอใหตอตามรูปท่ี 18 
 

DIRECT INPUT

INDIRECT INPUT

แดง ดํา

แดงดํา

 X X . X °C
NiCr/NiAl THERMOCOUPLE

สายสนํ้ีาเงิน

สายสนํ้ีาตาล

 
 

รูปท่ี 18 การตอ thermocouple type เขาโดยตรง 
 
การตอ thermocouple เขากับ mV meter 

การตอ thermocouple เขากับ mV meter น้ันใหตอตามรูปท่ี 19 โดยเปนตัวอยางการตอ Type K 
thermocouple สําหรับการตอ thermocouple ชนิดอ่ืนน้ันก็ใหตอเหมือนกันเพียงแตตางกันท่ีสีของสายไฟเทาน้ัน 
เชนถาตอ  type J สายไฟสีนํ้าตาลในรูปก็ใหแทนดวยสีเหลืองเปนตน (สายไฟสีนํ้าเงินใหตอเขาข้ัวสีดําเสมอท้ัง 
hot และ cold junction) และ cold junction น้ันใหจุมอยูในถังนํ้าแข็ง สําหรับปุมเลือกคาท่ีอานน้ันใหบิดไปอานคา 
mV 
 

mV

แดง ดํา

แดงดํา

 X X . X mV

สายสีน้ําเงิน

สายสีน้ําตาล

OHM

RESISTANCE THERMOMETER/THERMOCOUPLE

HOT JUNCTION

COLD
สายสีน้ําตาล

สายสีน้ําเงิน

สายเชื่อมสีน้ําเงิน

 
รูปท่ี 19 การตอ thermocouple เขากับ mV meter 
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การตอ RTD 
 การตอ RTD น้ันใหตอเขาชองท่ีเขียนวา RESISTANCE THERMOMETER INPUT โดยตรงและที่แผง
ควบคุมน้ันใหปรับคาการอานไปเปนการอานคาความตานทาน หรือปรับไปท่ี OHM 
 
การทดลอง 
 การทดลองเครื่องมือวัดอุณหภูมิน้ีจะประกอบดวยการทดลองยอยๆดังตอไปน้ี 

1. การเปรียบเทียบการใชเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิแบบตางๆ 
2. การเปรียบเทียบ emf ของ thermocouple ชนิดตางๆ 
3. การทดลอง transient temperature measurement 

 
ตามท่ีไดกลาวมาในข้ันตนแลววาไมมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดใดท่ีวัดคาอุณหภูมิโดยตรง ดังน้ันจึงตองมีการ
กําหนดเครื่องมือวัดชนิดหน่ึงเปนเครื่องมือวัดมาตรฐาน สําหรับในการทดลองชุดน้ีท้ังหมดจะให เทอรโมมิเตอร
แบบปรอทในหลอดแกวเปนเครื่องวัดมาตรฐาน  
หมายเหตุ  “อุปกรณทุกช้ินเปนสมบัติของชาติจัดซื้อโดยเงินภาษีของประชาชนชาวไทยทุกคน ขอใหนักศึกษาทุก
คนใชอุปกรณการทดลองดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้อุปกรณบางช้ินน้ันมีความเปราะบางในการทํางานมาก 
การใชอุปกรณผิดประเภทหรือไมถูกตองตามที่กําหนดอาจทําใหเครื่องมือเสียหายได ขอใหนักศึกษาอานขั้นตอน
การทดลองใหละเอียดรวมท้ังเช่ือฟงผูควบคุมโดยเครงครัดแลว นักศึกษาจะตองจัดซื้ออุปกรณช้ินน้ันๆคืนแกทาง
มหาวิทยาลัย รวมถึงรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทั้งหมดดวย” 
 
การทดลองท่ี 1 

1. เตรียมอุปกรณเก่ียวกับอุณหภูมิอางอิงตางๆใหเรียบรอย ยกเวนถังนํ้าแข็งยังไมตองเตรียม 
2. ต้ังเตาเผาใหมีอุณหภูมิ 70 °C  
3. เคร่ืองวัดท่ีจะใชในการทดลองน้ีประกอบดวย 

- Thermocouple 
- RTD 
- Bimetallic Temperature Indicator 
- Thermistor 
- เทอรโมมิเตอรแบบปรอท 

4. เสียบเทอรโมมิเตอรแบบปรอทท่ีวัดอุณหภูมิในชวง -5 °C  ถึง 100 °C ลงในชองแลวตรวจสอบวา
อุณหภูมิคงท่ีแลวหรือไม จากการวัดคาอุณหภูมิทุกๆ 5 วินาทีโดยไมตองบันทึกแตตรวจสอบคาวา
อุณหภูมิคงท่ีแลวจึงทําการทดลองตอไป 

5. ตอ thermocouple type K ตรงกับเคร่ืองอานตรง และตอ RTD เขากับเคร่ืองอานคาจากน้ันเสียบ
เคร่ืองอานอุณหภูมิท้ังสองลงในชองเสียบท่ีเหลืออีกสองชอง บันทึกคา 

6. นําอุปกรณในขอ 5 ออกจากชองเสียบแลวใช RTD และ Bimetallic Temperature Indicator แทน
โดยท้ิงเทอรโมมิเตอรแบบปรอทไว บันทึกคาอุณหภูมิท่ีอานได 

7. เปดเครื่องทํานํ้ารอน ต้ังอุณหภูมิใหสูงกวาอุณหภูมิเริ่มตนประมาณ 10 °C จากน้ันนําอุปกรณ
อุปกรณวัดคาตามขอ 4 ถึง 6 ซ้ํา 
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8. เพ่ิมอุณหภูมิคร้ังละ 10 °C แลวทําขอ 7 ซ้ําจนกระท่ังถึงอุณหภูมิท่ีนํ้าเดือด 
9. ใชเตาเผาโลหะทําการทดสอบอุณหภูมิตอไป จนกระท่ังอุณหภูมิสูงถึง 250 °C โดยเพ่ิมจาก 100 °C 

ครั้งละ 20 °C หามใช Thermistor ในการทดลองท่ีอุณหภูมิสูงกวา 100 °C โดยเด็ดขาดเพราะจะทํา
ใหอุปกรณชํารุดได และเทอรโมมิเตอรแบบปรอทท่ีใชน้ันใหใชอันท่ีวัดอุณหภูมิไดในชวง -5 °C 
ถึง 360 °C ในการวัด 

10. เม่ือเสร็จการทดลอง ใหปด switch ตางๆและเก็บอุปกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
การวิเคราะห 

แสดงคาความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิแบบตางลงในกราฟ โดยใหคาท่ีอานจากเทอรโมมิเตอรแบบ
ปรอทเปนมาตรฐาน 
การทดลองท่ี 2  การเปรียบเทียบ emf ของ thermocouple ชนิดตางๆ 

1. เตรียมอุปกรณสรางอุณหภูมิอางอิงตางๆใหเรียบรอย 
2. ตอ thermocouple type K ท้ังสองตัวเขากับเคร่ืองวัดตามท่ีอธิบายกอนหนาน้ีแลว จากน้ันนํา 

thermocouple cold junction จุมในถังนํ้าแข็ง สวน hot junction จุมในถังนํ้ารอน 
3. ทําการทดลองปรับอุณหภูมิเหมือนกับการทดลองที่ 1 โดยบันทึกคา emf กับอุณหภูมิของ hot 

junction ท่ีอานจากเทอรโมมิเตอรแบบปรอท จนกระทั่งอุณหภูมิสูงสุดเปน 250 °C 
4. เปล่ียน thermocouple เปน type J แลวทําการทดลองซ้ําเม่ือเสร็จแลวจึงเปล่ียนเปน type T แลวทํา

การทดลองซ้ําอีกครั้งหน่ึง 
5. เม่ือเสร็จการทดลองใหเก็บเคร่ืองมือใหเรียบรอย 

การวิเคราะห 
Plot graph แสดงความสัมพันธระหวาง อุณหภูมิ และ emf ของ thermocouple แบบตางๆแลว

เปรียบเทียบคากับคามาตรฐานท่ีแสดงในตาราง 
การทดลองท่ี 3 การวัด Transient Temperature 

1. ตอ thermocouple type K 2 เขากับเคร่ืองอานโดยตรง แลวสอดthermocouple เขาเตาเผา และใช 
RTD สอดเขาอีกชองหน่ึง 

2. เปด switch ต้ังอุณหภูมิเตาเผาท่ี 250 °C ปลอยใหอุณหภูมิคงท่ีสักครู 
3. ปด switch แลวตรวจวัดอุณหภูมิท่ีอานจากอุปกรณท้ังสองทุกๆ 5 วินาที บันทึกคาในชองการลด

อุณหภูมิ 
4. ตรวจจับและบันทึกจนกระท่ังอุณหภูมิลดลงจนกระท่ังไมเปล่ียนแปลง 
5. เปด switch อีกครั้งหน่ึงแลวทําการบันทึกคาทุก 5 วินาที โดยบันทึกคาในชองการเพ่ิมอุณหภูมิ 
6. เม่ืออุณหภูมิคงท่ีแลวจึงหยุดการบันทึก 
7. ทําการทดลอง 1-6 ใหมโดยใช RTD 

การวิเคราะห 
 Plot คาอุณหภูมิท่ีวัดไดเทียบกับเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปของเคร่ืองมือท้ังสองชนิดและเปรียบเทียบถึง
ความสามารถในการตรวจจับคาอุณหภูมิท่ีไมคงท่ีของอุปกรณท้ังสอง 
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DATA SHEET 
การทดลองท่ี 1 

อุณหภูมิวัดจาก อุณหภูมิวัดจาก อุณหภูมิวัดจาก อุณหภูมิวัดจาก อุณหภูมิวัดจาก 
Hg 
Thermometer 

Thermocouple Bimetallic 
Thermo. 

RTD Thermistor 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ระวัง 
    อยาให 
    อุณหภูมิ 
    สูงกวา 
    100 °C 
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DATA SHEET 
การทดลองท่ี 2 

อุณหภูมิท่ีอานจาก EMF (mV) 

Hg Thermometer 
(°C) 

Type K Type J Type T 

30    
40    
50    
60    
70    
80    
90    
100    
110    
120    
130    
140    
150    
160    
170    
180    
190    
200    
210    
220    
230    
240    
250    
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DATA SHEET 
การทดลองท่ี 3 

เวลา การลดอุณหภูมิ (°C) การเพ่ิมอุณหภูมิ (°C) 

(วินาที) Thermocouple RTD Thermocouple RTD 

0     
5     
10     
15     
20     
25     
30     
35     
40     
45     
50     
55     
60     
65     
70     
75     
80     
85     
90     
95     
100     
105     
110     
115     
120     
125     
130     
135     
140     

 



   84 

การวัดการไหลและความเร็วของของไหล 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 

 การวัดการไหลของของไหลน้ันเปนสิ่งท่ีทุกคนไดพบเห็นในชีวิตประจําวันอยูเสมอ นับจากมาตรวัด
นํ้าประปาตามบานท่ีพบเห็นอยูท่ัวไป มาตรวัดนํ้ามันท่ีสถานีบริการนํ้ามัน ตลอดไปจนถึงการวัดการไหลใน
อุตสาหกรรมตางๆอีกมากมาย เน่ืองจากของไหลน้ันสามารถแบงออกไดหลายประเภทมากมายตลอดจนกระทั่ง
ลักษณะของการไหลของของไหลน้ันก็ยังมีไดอีกหลายรูปแบบ ดังน้ันในการไหลของของไหลหน่ึงในลักษณะ
รูปแบบการไหลอยางหน่ึงก็จะมีวิธีการวัดท่ีเหมาะสมแบบหน่ึง แตเม่ือของไหลเปล่ียนลักษณะการไหลออกไป 
วิธีการวัดท่ีใชอยูเดิมน้ันอาจจะไมเหมาะสมกับการวัดความเร็วของของไหลนั้นแลวก็ได  ดวยเหตุดังกลาวจึงทํา
ใหวิธีการวัดการไหลของของไหลน้ันมีไดหลายวิธีมาก สําหรับเอกสารชุดน้ีจะนําเสนอวิธีการวัดการไหลของของ
ไหลท่ีนิยมใชกันอยูท่ัวไป อยางไรก็ตามด่ังท่ีไดกลาวมาแลววาคงจะเปนไปไมไดท่ีจะนําเสนอวิธีการวัดของไหล
ทุกวิธีในเอกสารชุดน้ี ดังน้ันวิธีการวัดตางๆในเอกสารชุดน้ีจะเนนหนักถึงการวัดปริมาณการไหลและความเร็ว
ของการไหลในแงของการใหลในชองทางท่ีปดเปนสําคัญเชนการไหลในทอเปนตน อยางไรก็ตามวิธีการวัดท่ี
กลาวถึงในเอกสารชุดน้ีบางวิธีสามารถนําไปใชกับการวัดในชองทางเปดได 
 วิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีใชวัดการไหลสามารถจัดแบงเปนสองกลุมใหญๆ แบบแรกคือเคร่ืองวัดอัตราการ
ไหลหรือความเร็วเฉล่ีย (Flow Meter) สวนอีกแบบหน่ึงน้ันเปนการวัดความเร็วของของไหลที่จุดใดๆ (Velocity 
Meter) โดยรายละเอียดของเคร่ืองมือท้ังสองกลุม ท่ีจะกลาวในเอกสารน้ีไดแก 
 
เคร่ืองมือวัดการไหล 

1. วัดโดยการวัดปริมาตรหรือมวลโดยตรง 
2. วัดโดยใชเคร่ืองวัดท่ีมีการขจัดเปนบวก (Positive Displacement Meters) 
3. วิธีการใชอุปกรณขวางการไหล เชน Venturi meters Flow nozzles และ Orifices 
4. วิธีการใชการเปล่ียนพ้ืนท่ีหนาตัดการไหล 
5. การใชใบพัด 
6. วิธีการใชสนามแมเหล็ก 

เคร่ืองมือวัดความเร็ว 
1. การใชอุปกรณวัดความดัน 
2. การใชหลักการของการถายเทความรอน 
3. การใชหลักการการสะทอนของคล่ืน 

นอกเหนือจากการวัดในสองลักษณะท่ีกลาวมาแลวน้ียังมีวิธีการอ่ืนอีก แตจะไมขอกลาวในท่ีน้ี เชนการใชวิธีการ
ทาง Flow-visualization techniques อน่ึงในการเรียบเรียงเอกสารน้ีผูเรียบเรียงไดต้ังสมมุติฐานวาผูอานน้ันไดผาน
การศึกษาวิชากลศาสตรของไหลมาแลว ดังน้ันพ้ืนฐานและสมการเบ้ืองตนทางดานกลศาสตรของไหลน้ันจะยกมา
ใชในกรณีท่ีตองการโดยไมบอกถึงรายละเอียดของสมมุติฐานของสมการน้ันวามีท่ีมาอยางไร 
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− สวนท่ี 1 เคร่ืองมือวัดอัตราการไหล 
 
การวัดมวลหรือปริมาตรการไหลโดยตรง 
 วิธีน้ีเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดในการวัดอัตราการไหลรวมถึงความเร็วเฉล่ียของการใหลในทอ วิธีการก็คือวัด
มวลหรือปริมาตรของของไหลท่ีไหลผานถังเก็บภายในเวลาหน่ึงอัตราการไหลมวลหรือปริมาตรการไหลตอ
หนวยเวลาก็จะหาไดตรง อยางไรก็ตามการวัดโดยวิธีน้ีมีขอเสียคือจะตองมีถังเก็บของไหลท่ีไหลมาท้ังหมดไวใน
ภาชนะอันหน่ึงภายในชวงเวลาท่ีมีการวัดน้ัน ซึ่งถาหากวาอัตราการไหลสูงภาชนะน้ันก็จะตองมีขนาดใหญตาม
ขึ้นไปดวย วิธีการจึงเหมาะกับการวัดในหองปฏิบัติการเปนสวนใหญ โดยอัตราการไหลจะสามารถหาไดจาก 

&Q d
dt t

=
∀

≈
Δ∀
Δ

         (1a) 

น่ันคือการวัดอัตราการไหลสามารถวัดไดโดยหาคาของปริมาตรตอเวลาท่ีใช สําหรับความสัมพันธท่ีใชหา
ความเร็วภายในทอก็คือ 

&Q V d= ⋅∫ A
r r

         (1b) 

เม่ือ A คือพ้ืนท่ีหนาตัดของทอ ในกรณีท่ีความเร็วท่ีสนใจเปนความเร็วเฉล่ีย น่ันคือสมมุติใหการไหลเปน uniform 
flow และความเร็วของของไหลจะเทากันตลอดท้ังหนาตัด สวนหนาตัดน้ันจะตองเปนพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีต้ังฉากกับ
ทิศทางการไหล ซึ่งจะไดวา 

&Q AV=          (1c) 
สําหรับการไหลท่ีอัดตัวไมไดอัตราการไหลมวล (mass flow rate, ) จะสามารถหาไดจาก &m

  &m AV= ρ          (1d) 
วัดโดยใชเคร่ืองวัดท่ีมีการขจัดเปนบวก (Positive Displacement Meters) 
Positive-Displacement flow meter นิยมใชกับการวัดการไหลท่ีตองการความแมมยําสูงอยูตลอดเวลาสําหรับการ
ไหลในสภาพคงตัว สําหรับ positive-displacement meter ท่ีพบเห็นอยูเสมอก็คือมาตรวัดนํ้าท่ีใชอยูตามบานเรือน
ท่ัวไปดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยอุปกรณน้ีใชหลักการของแผนหมุนเอียง (nutating-disk)  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

รูปท่ี 1 Nutating-disk meter 
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สวนประกอบท่ีสําคัญของอุปกรณแบบน้ีก็คือทรงกลมท่ีมีแผนวงกลมแบบติดอยูทรงกลมจะถูกบังคับใหหมุนใน
แนวเอียง(เชนเดียวกับการหมุนรอบแกนตัวเองของโลก) ดานบนจะตอเขากับแกนทรงกระบอกซึ่งจะตอไปยัง
เฟองชุดและตัวเลขท่ีทําหนาท่ีบอกปริมาณท่ีนํ้าไหลผาน เม่ือนํ้าไหลผานมิเตอรจะเขาชนกับแผนแบน เพ่ือท่ีนํ้าจะ
สามารถไหลตอไปไดแผนบางน้ีก็จะตองเกิดการโยกตัวรอบแกนในแนวด่ิงเพราะวาแผนแบนน้ีถูกบังคับอยู
ภายในตัวเรือนรูปทรงกลม ขณะท่ีแผนบางเกิดการโยกตัวทรงกลมก็จะหมุนและทําใหแกนทรงกระบอกท่ีติดอยูท่ี
ดานบนของทรงกลมหมุนในลักษณะของทรงกรวยหงาย และเม่ือตอแกนทรงกระบอกเขากับชุดเฟองทดรอบและ
ตัวเลขบอกปริมาณ(register) ก็จะสามารถทราบปริมาณของนํ้าท่ีไหลผานเคร่ืองวัดน้ีได 
 เคร่ืองวัดแบบ positive displacement อีกแบบหน่ึงก็คือ เคร่ืองวัดแบบกลีบหมุน (rotary - vane meter) 
โดยแสดงสวนประกอบสําคัญในรูปท่ี 2(a) กลีบจะถูกสปริงกดอยูซึ่งจะเปนการบังคับใหกลีบติดอยูกับตัวเรือน
ตลอดเวลา เม่ือมีของไหลไหลเขาสูชองระหวางใบก็จะถูกจํากัดใหอยูในน้ัน และเม่ือ ลูกลอท่ีหมุนเย้ืองศูนยน้ัน
หมุนไปใบก็จะกวาดนําของไหลผานจากทางเขาสูทางออก ซึ่งความเร็วรอบการหมุนก็สามารถจะนําไปหาปริมาณ
การไหลของของไหลท่ีไหลผานได ความผิดพลาดของการวัดประเภทน้ีจะมีประมาณ 0.5% และขอดีอีกประการ
หน่ึงก็คือความผิดพลาดจะเกิดจากการเปล่ียแปลงความหนืดของของไหลนอยมาก สวนขอควรระวังคือใบจะตอง
ถูกบังคับใหติดกับตัวเรือนใหแนนอยูตลอดเวลาซ่ึงปญหาน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือเคร่ืองมือใชงานมานานแลวเกิดการสึก
กรอนเกิดข้ึน 

 
   รูปท่ี 2 (a) Rotary-vane flowmeter; (b) Lobed-impeller flowmeter 
 
 สวนอุปกรณวัดแบบ positive displacement แบบสุดทายท่ีจะนําเสนอในเอกสารน้ีจะเปนแบบ lobed-
impeller flowmeter ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2 (b) โดยใบกลีบรูปเลขแปดท้ังสองใบน้ีจะตองสรางข้ึนมาอยางดีเพ่ือท่ีวา
สามารถท่ีจะหมุนและติดกันอยูตลอดเวลา ซึ่งเม่ือของไหลไหลเขาก็จะดันใหกลีบท้ังสองหมุนไหทําใหของไหล
จะถูกจํากัดอยูระหวางตัวเรือนกับกลีบใบ(ไมใชระหวางใบท้ังสอง) ความเร็วในการหมุนสามารถก็สามารถท่ีจะ
นําไปคํานวณหาอัตราการไหลได 
 
วิธีการใชอุปกรณขวางการไหล 
 การใชอุปกรณขวางการไหลน้ัน โดยหลักการแลวจะเปนการวัดการเปล่ียนแปลงของพลังงานท่ีเกิดข้ึน
เม่ือมีวัดถุแบบใดแบหน่ึงขวางการไหล โดยสวนใหญจะเปนการวัดหาความดันของของไหลท่ีเปล่ียนแปลงไป 
กอนและหลังผานส่ิงกีดขวางและจะใชกับการไหลในทอปดเปนหลัก แมวาจะไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะทอกลม
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   (P P V V
Z Z1 2 2

2
1
2

2 12

−
=

−
+ −

ρ
) g        (2) 

โดย  P = Pressure 
 ρ = density 
 V = linear velocity 
 Z = elevation 
ในกรณีของการไหลท่ีไมอัดตัว (incompressible flow) จะได ρ1 = ρ 2 = ρ  และ Q = A1V1 = A2V2 เม่ือ Q คือ 
flow rate และ A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดท่ีต้ังฉากกับการไหล ถาหากวาทอน้ันวางอยูในแนวระดับ เทอมสุดทายของ
สมการท่ี 1 ก็จะหายและโดยการแทน V1 = (A2/A1)V2 ลงในสมการท่ี (1) จะได 
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และ 
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สําหรับเคร่ืองวัดท่ีสรางข้ึนน้ันคา A1 และ A2 น้ันจะทราบ และมักจะนิยมท่ีจะคํานวณหาคา 

( )
E

A A
=

−

1

1 2 1
2

/
         (5) 

สําหรับหนาตัดวงกลม ถาใหอัตราสวนของเสนผานศูนยกลาง β = d/D โดย d เปนเสนผานศูนยกลางทอท่ีของ
ไหลไหลผานเคร่ืองกีดขวาง และ D เปนเสนผานศูนยกลางของทอกอนเขาสิ่งกีดขวาง ดังน้ันจากสมการ (4) จะได 

  E =
−

1

1 4β
          (6) 

โดยคา E น้ันนิยมเรียกวาคา velocity of approach factor 
 นอกจากน้ียังมีสัมประสิทธอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการวัดจิงและทฤษฎีอีกก็คือ เน่ืองจากสมการ Bernoulli's 
น้ันมีสมมุติฐานวาของไหลไมมีความหนืด และจะตองไมมีการสูญเสียพลังงานใดๆเกิดข้ึนในการไหล แตในความ
เปนจริงแลวน้ันเม่ือเรานําเอาวัตถุไปขวางการไหลก็จะตองเกิดการสูญเสียพลังงานข้ึนไมวาจะเกิดจากความหนืด
หรือ turbulence ท่ีเกิดข้ึนก็ตาม ทําใหความเร็วรวมถึงอัตราการไหลน้ันน้ันไมเปนตามทฤษฎีจึงจําเปนท่ีจะตอง
มีสัมประสิทธิคณูเขาไปเพ่ือปรับคาใหถูกตองย่ิงข้ึน โดยคาสัมประสิทธิ์ท่ีสําคัญน้ันจะมีสองแบบคือ discharge 
coefficient, C, และ flow coefficient, K ซึ่งนิยามวา 

   C
Q

Q
= actual

ideal

         (7) 

และ 

   K CE
C

= =
−1 4β

        (8) 

ซึ่งจะสามารถจะคํานวณหาอัตราการไหลจริงได เม่ือทราบอัตราการเปล่ียนแปลงของความดัน น่ันคือ 
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( )

Q KA
P P

actual =
−

2
1 22

ρ
         (9) 

คา C น้ันเปนคาท่ีชดเชยการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือวัดสวน K น้ันเปนคาท่ีใชเพ่ือความสะดวกโดยรวมคา
ความสูญเสียและคาอัตราสวนของหนาตัดซึ่งเปนลักษณะทางรูปรางของเคร่ืองวัดเขาดวยกัน  สําหรับในการ
ออกแบบน้ันผูออกแบบมีความตองการอยางย่ิงท่ีจะทําใหคา C เปนคาท่ีคงท่ี เพราะจะไดมีการปรับวัดเพียงคร้ัง
เดียวก็จะสามารถใชไดกับทุกคาอัตราการไหล อยางไรก็ดีเปนท่ีทราบอยูแลววาการสูญเสียในยานความเร็วตํ่าน้ัน
จะแปรเปล่ียนตามคา Reynolds’ Number ซึ่งเปน function ของความเร็วน่ันเอง ดังน้ันจุดสําคัญในการเลือก
อุปกรณวัดการไหลแบบก้ันการไหลน้ันคือควรจะเลือกอุปกรณท่ีมีคา C คอนขางคงท่ีหรืออยางนอยท่ีสุดควรเปน 
linear function กับ Reynolds' Number ในชวงความเร็วการไหลใชงาน 
Venturi meters 
 การใชทอ venturi น้ันเปนแบบท่ีนิยมแบบหน่ึงเพราะถาสรางไดอยางถูกตองแลวคา C จะสูงมาก คือจะ
อยูประมาณ 0.95 ถึง 0.98 ซึ่งก็คือเกือบไมมีการสูญเสียเลย นอกจากน้ีคา C ของเคร่ืองมือน้ีเกือบจะคงท่ี 
 ลักษณะของทอ venturi สําหรับวัดอัตราการไหลน้ันไมไดมีแบบมาตราฐานกําหนดออกมาแนนอน แต
ทาง ASME ก็ไดแนะนําลักษณะของทอ venturi ท่ีจะให discharge coefficient สูงซึ่งลักษณะดังกลาวไดแสดงไว
ในรูปท่ี 3 นอกจากน้ีแลวผูท่ีสรางควรจะระมัดระวังในเร่ืองของความเรียบรอยของอุปกรณโดยฌฉพาะท่ีตําแหนง
ทางเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
รูปท่ี 3 อัตราสวนของ venturi flow meter ท่ี ASME แนะนํา2 

 
 
 
                                                 
2ท่ีมา ASME Fluid Meters, Their Theory and Application, 6th Ed, ASME., 1971 
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Flow nozzles 
 สําหรับ flow-nozzle น้ัน ลักษณะของรูปรางพรอมรายละเอียดไดแสดงไวในรูปท่ี 4 โดยในรูปจะเปน
แบบมาตราฐานของ long radius type อัตราสวนตางๆและรัศมีความโคงของคอขอดน้ันควรจะเปนตามท่ีกําหนด 
เพ่ือท่ีวาจะไดไมเกิดการแยกตัวของการไหลกับท่ีผนังทอ อยางไรก็ตามขอเสียของอุปกรณน้ีก็คือ discharge 
coefficient น้ันจะเปล่ียนแปลงตามคา Reynolds’ number รูปท่ี 4 แสดงคา C ท่ีไดจากการทดลองตาง ใน function 
ของ Reynolds’ number และสําหรับสมการคณิตศาสตรท่ีไดจากการทดลองดังกลาวจะสามารถประมาณไดตาม
สมการ 

  
( )

C D
D

= + −
+ −

0 99622 0 00059
6 36 013 0 24 2

. .
. . .

Re

β
     (10) 

 
รูปท่ี 4 คาDischarge Coefficient ของ flow nozzle ท่ีไดจากการทดลอง 

 
Orifices 
 สําหรับการวัดการไหลแบบใชอุปกรณขวางการไหลแบบน้ีถือวาเปนอุปกรณท่ีทํางายและราคาถูกท่ีสุด 
เม่ือเทียบกับอุปกรณในกลุมเดียวกัน ขอสําคัญของอุปกรณแบบน้ีก็คือจะเจาะวัด (tab) ความดันท่ีจุดใด โดยท่ัวไป
นิยมทํา 3 แบบคือ (1) Flange tab, (2) “1D” and “half-D” tab, และ (3) vena contracta taps.  สําหรับการเจาะวัด
ความดันท้ังสามแบบของ orifice ไดแสดงไวในรูปท่ี 5 สวนตําแหนงท่ีจะเจาะวัดความดันท่ี vena contracta 
(ตําแหนงท่ี stream tube มีขนาดเล็กท่ีสุดใน flow field ท่ีสนใจ, โดยจะมีความดันตํ่าท่ีสุดดวยซึ่งเปนเหตุใหการวัด
ความดันท่ีตําแหนงน้ีมีความสําคัญ) จะข้ึนอยูกับคา diameter ratio ของทอกับรู orifice ดังในรูปท่ี 6 แสดง
ตําแหนงท่ัวๆไปของ vena contracta ท่ีไดจากการทดลองและในรูปท่ี 7 แสดงความสัมพันธของ flow coefficient 
กับ Reynolds’ number ท่ีคา diameter ratio ตางๆ 
 ขอควรระวังอยางหน่ึงของการติดต้ังแผน orifice ก็คือวา แผนน้ีควรจะเปนแผนท่ีมีความหนานอย (เพ่ือ
ไมใหเกิดการสูญเสียความดันมาก) อันเปนเหตุใหตองระวังถึงความเครียดท่ีเกิดข้ึนบนแผนน้ี เพราะถาความ
แตกตางของความดันสูงมากก็จะทําใหเกิดความเครียดสูงอาจทําใหแผนวัสดุชํารุดเสียหายได 
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รูปท่ี 5 ตําแหนงการเจาะวัดความดันแบบตางๆของ Orifice 

 
รูปท่ี 6 ตําแหนงท่ีควรจะเจาะวัดความดันท่ี vena contracta ของ Orifice 

 
รูปท่ี 7 ความสัมพันธของ flow coefficient กับ Reynolds’ number ของ Orifice ท่ีไดจากการทดลอง 
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การเปรียบเทียบอุปกรณวัดการไหลแบบขวางการไหล 
 ในบรรดาอุปกรณขวางการไหลท่ีนิยมใชกันท้ังสามแบบท่ีกลาวมาแลวน้ัน อุปกรณท่ีมีความแมนยําสูง, 
ทนทาน, มีการสูญเสียความดันในทอนอยท่ีสุดก็คือแบบทอ venturi อยางไรก็ตามขอเสียของมันก็คืออุปกรณจะมี
ราคาสูง, ตองการความละเอียดในการสรางและยังมีความยาวมากกวาแบบอ่ืน ทําใหสิ้นเปลืองเน้ือท่ีในการติดต้ัง
มากกวาแบบอ่ืน สําหรับ orifice น้ันสามารถทําไดในราคาถูกและมีขนาดเล็กกวามากโดยสามารถใสไวระหวาง
ขอตอของทอท่ีมีอยูแลวไดทันที แตก็มีขอเสียอยูท่ีจะเกิดการสูญเสียความดันมากกวาแบบอ่ืนและยังมีความ
ทนทานตํ่ากวาแบบอ่ืนอีกดวย สําหรับ flow nozzle น้ันจะมีขอดีและขอเสียอยูระหวางท้ังสองแบบท่ีกลาวมาแลว
น่ันคือ จะมีการสูญเสียความดันมากกวาแตขนาดเล็กกวาและราคาถูกกวา venturi, แตเม่ือเทียบกับ orifice แลว
ราคาน้ันจะสูงกวา นอกจากน้ีการติดต้ังใหสมดุลยยังคอนขางยากกวา orifice อีกดวย 
 ขอเสียประการสําคัญของเคร่ืองวัดการไหลประเภทน้ีก็คือความสูญเสียความดันท่ีเกิดข้ึนของเครื่องมือ
วัดประเภทน้ีจะเปนสัดสวนโดยตรงกับกําลังสองอัตราการไหล ทําใหถาหากวาตองการวัดอัตราการไหลใน
ชวงกวางๆแลวเคร่ืองมือท่ีใชวัดความแตกตางความดันก็จะตองสามารถวัดไดในชวงกวางมากเชนกัน ซึ่งผลท่ี
ตามมาก็คือวาในอุปกรณวัดความแตกตางความดันท่ีใชกันอยูท่ัวไปน้ัน หากวาสามารถวัดความดันไดใน
ชวงกวางๆแลว ความละเอียดในการวัดก็จะลดลงยังผลใหเปนอุปสรรคเม่ือตองการความละเอียดในการวัดเม่ือ
ความแตกตางความดันน้ันมีนอย ซึ่งก็คือวาเคร่ืองมือวัดการไหลน้ีจะมีความละเอียดลดลงเม่ือมีอัตราการไหลตํ่า
น่ันเอง ดังน้ันมักจะพบวาอุปกรณจําพวกน้ีนิยมท่ีจะใชวัดการเปล่ียนแปลงอัตราการไหลในชวงแคบๆตามท่ีได
คาดหวังไวกอนแลว สําหรับตําแหนงท่ีควรจะติดต้ัง flow meter ประเภทน้ีตามคําแนะนําของ ASME ไดแสดงไว
ในรูปท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 ตําแหนงท่ีเหมาะสมในการติดต้ังเคร่ืองวัดการแบบขวางการไหล 
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รูปท่ี 9 ตําแหนงท่ีเหมาะสมในการติดต้ังเคร่ืองวัดการแบบขวางการไหล (ตอ) 
 

วิธีการใชการเปลี่ยนพ้ืนท่ีหนาตัดการไหล (Variable-Area Method) 
 จากขอจํากัดของเครื่องวัดการไหลแบบขวางการไหลท่ีกลาวมาแลวกอนหนาน้ี สามารถแกไขไดโดยใช
อุปกรณวัดการไหลอีกแบบหน่ึงโดยมีจุดมุงหมายวาเคร่ืองช้ีวัดน้ันจะมีการเปล่ียนแปลงอยางเชิงเสนกับอัตราการ
ไหล อุปกรณดังกลาวแสดงในรูปท่ี 9 โดยอุปกรณน้ีนิยมเรียกวา rotameter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 Rotameter 
สําหรับอุปกรณชนิดน้ีจะมีสวนประกอบสําคัญสองสวนคือ ลูกลอย (float) และ และทอถาง (tapered tube) โดยลูก
ลอยจะบรรจุอยูภายในทอและติดต้ังทอใหอยูในแนวด่ิง เม่ือเกิดการไหลเกิดข้ึนจะมีแรงกระทําหลักๆอยูสี่แรง คือ
แรงลอยตัวของลูกลอย, FB, นํ้าหนักของลูกลอย, W, แรงตานเน่ืองจากความดัน (drag force, FD) และ แรงตาน
เน่ืองจากความหนืด (Viscous Drag) อยางไรก็ตามหากวาลูกลอยไดรับการออกแบบท่ีดีและใชกับของไหลท่ีมี
ความหนืดตํ่าจะทําใหแรงกระทําเน่ืองจากความหนืดจะตํ่ามากเทียบกับแรงกระทําอ่ืนๆ ทําใหเหลือแรงกระทํา
หลักท่ีจะพิจารณาเพียง 3 แรง ทําใหมีเฉพาะแรงเน่ืองจากความดันเทาน้ันท่ีเหลือเปนตัวแปร ดังน้ันเม่ือลูกลอย
ลอยสูงขึ้นทําใหพ้ืนท่ีหนาตัดการไหลเพ่ิมข้ึน(เน่ืองจากการออกแบบทอถาง)น่ันคือคาของแรงกระทําเน่ืองจาก
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F F W

F gV gV
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      (11) 

เม่ือ ตัวหอย f แสดงคุณสมบัติของไหลและตัวหอย float แสดงคุณสมบัติของลูกลอย สําหรับแรงตานน้ันจะเปน  
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เม่ือ Cd คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและ Vm คือความเร็วเฉล่ียของการไหล ดังน้ันจากสมการท่ี (11) และ (12) จะ
ได 

   V
C

gV

Am
d f

=
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

1 2
1

1 2

float

float

floatρ

ρ

/

−       (13) 
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เม่ือ A คือพ้ืนท่ีวงแหวน ซึ่งจะเทากับ 
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โดยท่ี D คือเสนผานศูนยกลางของทอท่ีทางเขา, d คือเสนผานศูนยกลางท่ีมากท่ีสุดของลูกลอย, a คือคาความเอียง
หรือความชันของทอ และ y คือระยะสูงตามแนวด่ิงจากทางเขาทอ 
 โดยปกติคา D, a และ y สามารถเลือกเพ่ือท่ีจะทําให A น้ันเกือบจะถือไดวาเปน linear function ของ y 
ดังน้ันก็จะไดวาคาท่ีอานไดจะเปน linear function กับคาท่ีอาน y ซึ่งจะตรงกันขามกับวิธีใชอุปกรณขวางการไหล 
เน่ืองจากคาท่ีอานไดเปนสัดสวนเชิงเสนกับอัตราการไหลจึงทําใหความละเอียดในชวงความเร็วสูงและความเร็ว
ตํ่าจะเหมือนกัน 
 สวนขอเสียของ rotameter ก็คือเคร่ืองมือน้ีจะตองติดต้ังในแนวด่ิงและมีขนาดคอนขางใหญ อีกท้ังจะใช
กับของไหลท่ีมีสีเขมหรือทึบแสงไมไดเพราะอาจจะไมสามารถมองเห็นลูกลอยได นอกจากนั้นของไหลท่ีมี
ของแข็งเจือปนอยูสูงหรือเปนของไหลท่ีมีความสามารถในการกัดกรอนไดสูงก็ไมเหมาะสมกับการใชอุปกรณ
การวัดชนิดน้ี โดยท่ัวไปแลวเคร่ืองมือน้ีจะมีความผิดพลาดอยูในชวง 1% ถึง 10% ของอัตราการไหลสูงสุดท่ีวัดได 
 
วิธีการใชกังหันวัดความเร็ว 
 เคร่ืองมือวัดแบบน้ีก็มีหลักการเดียวกันกับเครื่องมือวัดความเร็วลมท่ีมักจะพบอยูตามสถานีตรวจอากาศ
ท่ัวไป น่ันคืออาศัยหลักการของโมเมนตตัมของของไหลท่ีกระทํากับสวนหมุน โดยถาหากวากังหันหมุนดวย
ความเร็วสูงอัตราการไหลก็จะสูงตามไปดวยเพราะหมายถึงวามีโมเมนตตัมมากระทํามาก สําหรับอุปกรณจําพวก
น้ีก็จะตองมีอุปกรณวัดความเร็วรอบประกอบอยูดวย 
 สําหรับการวัดความเร็วของของไหลในทอปดน้ันก็จะใชหลักการเดียวกัน แตไดพัฒนาในรายละเอียด
ขึ้นมาใหเหมาะสม รูปท่ี 9 เปนการแสดงรายละเอียดของอุปกรณวัดความเร็วในทอดวยกังหันท่ีนิยมใชในปจจุบัน 
สําหรับการวัดความเร็วรอบของอุปกรณน้ีใชหลักของการใชตัวนําตัดสนามแมเหล็ก (reluctance-type pickup 
coil) โดยกลีบกังหันจะมีแมเหล็กถาวรฝงอยู ทุกครั้งท่ีกลีบกังหันหมุนผานข้ัวของ coil จะทําใหเกิดการ
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                                                                                                      A: Turbine rotor 
                                                                                             B: Bearing Support and  
                                                                                                             straightening vanes                           
                                                                                             C: Variable reluctance pickup 
 
 
 

รูปท่ี 11 เคร่ืองวัดการไหลในทอแบบใชกังหันท่ีนิยมใชอยูในปจจุบัน 
สําหรับความแมนยําของอุปกรณชนิดน้ี มีผูผลิตบางรายสามารถทําใหมีความผิดพลาดไดในระดับ 0.5% ในอัตรา
การไหลในชวงใชงานหน่ึง สวนการวัดอัตราการไหลของการไหลในสภาพการไหลท่ีไมคงตัวน้ันอุปกรณชนิดน้ี
นับวาใชไดดี แตจะตองข้ึนอยูกับความแมมยําและความเร็วในการตรวจจับของอุปกรณวัดรอบดวย 
 สวนขอเสียของอุปกรณน้ีก็คงจะเปนการบํารุงรักษา โดยเฉพาะ bearing ซึ่งจะตองรักษาใหมีสภาพท่ี
สมบูรณอยูตลอดเวลาจึงทําใหของไหลท่ีเหมาะสมกับอุปกรณน้ีไมควรจะมีของแข็งหรือสารกรัดกรอน
สวนประกอบตางๆของเคร่ืองมือเจือปนอยูดวย 
 
วิธีการใชสนามแมเหล็ก 
 จากปรากฎการณธรรมชาติซึ่งไดอธิบายโดย Michael Faraday ท่ีเรียกวา แรงเคล่ือนเหน่ียวนํา 
(electromotive force, emf) กลาวคือเม่ือมีตัวนําไฟฟาความยาว L, เคล่ือนท่ีตัดสนามแมเหล็กดวยความเร็ว U, ผาน
สนามแมเหล็กท่ีมีความเขม B, ความตางศักยท่ีเกิดข้ึน E, จะเปน 
   E U B L= × ⋅

v v v
         (16) 

จากหลักการน้ีสามารถนํามาใชวัดความเร็วของของไหลในทอได เม่ือพิจารณาวาของไหลเปนตัวนําไฟฟา เม่ือ
ไหลผานอุปกรณท่ีทําไหเกิดสนามแมเหล็กอยูภายนอกทอและสงผานความเขมของสนามแมเหล็กเขาไปในทอ ถา
หากวาตรวจจับคาแรงเคล่ือนไฟฟาท่ีเกิดข้ึนไดก็จะสามารถคํานวณหาความเร็วของการไหลน้ันได ขอดีของ
อุปกรณน้ีก็คือไมตองมีอุปกรณใดๆใสเขาไปในทอเลย ซึ่งทําใหเหมาะสําหรับวัดการไหลของของไหลท่ีมีความ
กรัดกรอนสูงหรือมีสิ่งสกปรกเจื้อปนอยูได  สําหรับการไหลในทอดังแสดงในรูปท่ี 10, L ก็จะเปนเสนผาน
ศูนยกลางของทอน้ันเอง ดังน้ันสําหรับการไหลท่ัวไป สมการของ Faraday สามารถเขียนไดเปน 
   E U B L UBL= ⋅ ⋅ ⋅ =

v v v
sin sinα α       (17) 

เม่ือ α คือมุมระหวางความเร็วเฉล่ียของของไหลและทิศทางของ magnetic flux vector ซึ่งโดยปกติแลวจะเปน 90 
องศา โดยท่ัวไปข้ัวไฟฟา (electrode) จะติดต้ังเขากับผนังทอในระนาบท่ีต้ังฉากทิศทางของสนามแมเหล็ก เม่ือเกิด
การไหลของของไหลผานสนามแมเหล็ก จะสามารถตรวจจับคาความตางศักยเน่ืองจากการเหน่ียวนําไฟฟาและวัด
คาไดท่ีขั้วไฟฟาซ่ึงอยูหางกันเปนระยะ L   
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รูปท่ี 12 เคร่ืองวัดความเร็วแบบสนามแมเหล็กไฟฟา 
 

 เครื่องวัดความเร็วในลักษณะน้ีสามารถแบงออกไดเปนสองแบบใหญๆคือแบบแรกจะเปนแบบท่ี
สามารถวัดการไหลของของใหลมีสภาพการนําไฟฟาตํ่าไดและนอกจากน้ันทอน้ันจะตองเปนวัสดุท่ีไมนําไฟฟา
เชนแกวเปนตน สวนข้ัวไฟฟาน้ันก็จะเจาะฝงเขาไปใหเรียบไปกับผนังทอดานในเพ่ือใหสัมผัสกับของไหล
โดยตรง คาแรงเคล่ือนไฟฟาท่ีตรวจจับไดในเคร่ืองวัดแบบน้ีจะคอนขางตํ่าจึงนิยมท่ีจะใช alternating magnetic 
field เพ่ือท่ีจะสามารถขยายสัญญาณและลดปญหาเร่ืองการเกิด polarization และนอกจากน้ันจะตองมีอุปกรณ
พิเศษท่ีจะแยกสัณณาณท่ีเกิดข้ึนจากไมมีการไหลและท่ีเกิดจากการท่ีเกิดการไหลไหลออกจากกันได อยางไรก็
ตามอุปกรณแยกสัญญาณน้ีผูผลิตมักจะใหมากับเคร่ืองมือวัดน้ี 
 สวนแบบท่ีสองน้ันมีจุดประสงคท่ีจะใชกับของไหลท่ีมีสภาพการนําไฟฟาสูงเชน liquid metal โดยจะมี
หลักการการเหมือนเดิมหากแตจะใชทอท่ีมีสภาพการนําไฟฟาสูงเชนพวกเหล็กเปนตนโดยจะใชแมเหล็กถาวรติด
อยูภายนอกของทอเพ่ือใหเกิดสนามแมเหล็ก สวนข้ัวไฟฟาท้ังสองก็จะวางอยูตรงกันขามในแนวเสนผาน
ศูนยกลางของทอ ซึ่งการติดต้ังอุปกรณในลักษณะน้ีทําไหเกิดความสะดวกในการใชงานและสามารถจะติดต้ังได
เกือบจะทุกตําแหนงของทอ สวนสัญญาณที่ไดก็จะมีความเขมสูงพอท่ีจะตรวจจับไดโดยอุปกรณท่ัวๆไป 
 เคร่ืองวัดการไหลแบบใชสนามแมเหล็กท่ีมีจาํหนายอยูท่ัวไปน้ันจะมีคาความผิดพลาดอยูประมาณ 0.5% 
ถึง 1% และเปนอุปกรณท่ีนิยมใชมากในกรณีการวัดการไหลของของไหลท่ีมีความสามารถในการกัดกรอนสูง 
Vortex Shedding Meter 
 วิธีการวัดการไหลแบบน้ีน้ันจะใชหลักการท่ีวาเม่ือของไหลไหลผานสิ่งกีดขวางเม่ือไหลผานมาแลวน้ัน
จะเกิดมี vortices ขึ้นท่ีดานหน่ึงและตอไปก็จะเกิดข้ึนท่ีอีกดานหน่ึงสลับกันไปเร่ือยๆ ซึ่งอัตราการเกิด vortices จะ
เปนสัดสวนโดยตรงกับความเร็วของของไหล ดังน้ันเม่ือสามารถจับสัญญาณท่ีเกิด vortices ท่ีเกิดข้ึนเปนหวงๆน้ี
ขึ้นมาได ก็จาสามารถทราบอัตราการไหลได การตรวจจับสัญญาณที่เกิดเปนหวง (pulse) น้ีมีขอดีก็คือสามารถใช
ตอเขากับอุปกรณแบบ digital ได 
 ความถ่ีท่ีเกิดข้ึน, f, จะมีความสัมพันธกับความเร็วของการไหล, V, ตามสมการ 

    f
D

V=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

St        (18) 

โดย St คือ Strouhal Number เปนคาคงท่ีท่ีไดจากการเทียบวัดเคร่ืองมือและ D คือขนาดของส่ิงกีดขวาง (รูปท่ี 11) 
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รูปท่ี 13 Vortex Shedding meter 
 สวนสัญญาณน้ันสามารถตรวจจับไดหลายวิธี โดยแทนท่ีวางขวางการไหลน้ันอาจจะติดต้ังบนตัวรองรับ
ท่ียืดหยุนไดเม่ือเกิดการไหลตัวขวางก็จะเกิดการสั้นข้ึนเน่ืองจากการเกิด vortices แลวใชเครื่องตรวจจับการส่ัน
หรือการใชเคร่ืองวัดความดันฝงเขาไปในตัวขวางการไหลอัตราการเปล่ียนแปลงความดันก็คือความถ่ีของสัญานท่ี
เกิดข้ึนน่ันเอง 
 
−  สวนท่ี 2 การวัดความเร็วของการไหล 
 
 อุปกรณท่ีใชในการการวัดความเร็วจะแตกตางจากอุปกรณท่ีใชวัดการไหลคืออุปกรณแบบแรกจะใหคา
ความเร็วท่ีจุดท่ีเคร่ืองมือติดต้ังอยูแตแบบหลังจะเปนการใหความเร็วเฉล่ียของการไหล สําหรับในสวนท่ีสองน้ีจะ
เปนการกลาวถึงเครื่องมือตางๆท่ีใชวัดความเร็วของของไหลท่ีจุดใดจุดหน่ึง โดยจะใช V แทนความเร็วท่ีจุดใดๆ
ของของไหลตลอดเน้ือหาในสวนท่ีสองน้ี 
 
การใชอุปกรณวัดความดัน 
 ความดันและความเร็วน้ันเก่ียวของกันตามสมการพลังงาน ดังน้ันหากวาเราสามารถวัดความดันท่ีจุดจุด
หน่ึงได ก็จะสามารถหาความเร็วของของไหลที่จุดน้ันได ดังน้ันการวัดความดันท่ีจุดสามารถกระทําไดหลายๆวิธี 
สําหรับวิธีท่ีงายท่ีสุดก็คือการใชแทงวัดความดัน (pressure probe)  
 pressure probe น้ันมีหลายแบบตามแตวาจะตองการวัดความดันแบบไหน จากหลักกลศาสตรของไหล
เบ้ืองตนความดันรวม(total pressure, Pt ) จะประกอบดวย ความดันสถิตย (static pressure, Ps ) และความดันพล
วัตร(Dynamics or velocity pressure, PV) น่ันคือ 
   P P Pt s v= +         (19) 
สําหรับการไหลท่ีอัดตัวไมไดเม่ือไหลอยางคงท่ีในแนวระดับ สมการพลังงานจะเปน 

   P P
V

t s= +
ρ 2

2
        (20) 

หรือสามารถเขียนในรูปของความเร็วไดเปน 

   
( )

V
P Pt s=

−2

ρ
        (21) 

น่ันคือจากสมการ (19) เราจะสามารถหาความเร็วไดถาหากวาสามารถวัดคาความดันสถิตยและความดันรวมได 
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การใชอุปกรณวัดความดันรวม (Total Pressure Probe) 
 โดยท่ัวไปแลวการวัดความดันรวมหรือท่ีรูจักกันดีในอีกช่ือหน่ึงคือ stagnation pressure คือคาความดัน
ขณะท่ีของไหลมีความเร็วเปนศูนยน้ันจะงายกวาการวัดคาความดันสถิตยของของไหลท่ีกําลังไหลอยู ยกเวนการ
ไหลของกระแสอิสระ (free jet) ซึ่งสามารถจะใช barometer วัดไดโดยงาย 
 การวัดความดันสถิตยในของไหลท่ีกําลังเคล่ือนท่ีอยูสําหรับการไหลในทอน้ันจะตองใชหลักการท่ีวา 
ความดันของของไหลไมเปล่ียนแปลงในทิศทางต้ังฉากกับความเร็ว ดังน้ันตําแหนงท่ี tab ความดันน้ันจะตองต้ัง
ฉากกับทิศทางการไหล ( ท่ีกลาวมาน้ีใชไดกับ Newtonian fluid เทาน้ันสําหรับของไหลแบบอ่ืนตองใชวิธีการอ่ืน 
หารายละเอียดในหนังสือเก่ียวกับ Non-Newtonian fluid ท่ัวไป) เพ่ือท่ีจะไดความดันสถิตยท่ีแทจริง 

สําหรับอุปกรณท่ีใชวัดความดันรวมน้ันคือ Pitot tube (ตามช่ือของ Henri Pitot) แตท่ีนิยมใชน้ันจะเปน
หัวท่ีใชวัดความดันรวมและความดันสถิตยไปพรอมกัน อุปกรณน้ีเรียก Pitot-static tube (หรือบางครั้งเรียก 
Plandtl-Pitot tube) ในรูปท่ี 12 แสดงลักษณะโดยทั่วไปของหัววัดความดันน้ี โดยจากทอวัดความดันท้ังสอง ก็
นิยมท่ีจะตอเขากับ differential manometer โดยตรงเพ่ือท่ีจะสามารถวัดคาความแตกตางของความดันแลวไป
คํานวณหาความเร็วไดตามสมการ (21) ไดทันที หรือในปจจุบันก็นิยมท่ีจะติดตังเขากับ pressure transducer เพ่ือ
ใชสัญญาณ digital ไปคํานวณโดยคอมพิวเตอรตอไปได 

 

 
รูปท่ี 14 Pitot-static tube 

 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลวกอนหนาน้ีก็คือจะตองระวังในการวัดความดันสถิตย โดยหัว Pitot-static tube น้ัน
จะตองขนานไปกับทิศทางของความเร็วไมเชนน้ันคาของความดันสถิตยจะสูงกวาความเปนจริง 
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การวัดความเร็วโดยใชการถายเทความรอน (Thermal Anemometer) 
 วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงเม่ือจมอยูในของไหลจะสูญเสียความรอนใหแกของไหลท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา และ
อัตราการสูญเสียความรอนน้ีจะแปรผันโดยตรงไปตามความเร็วของของไหล ดังน้ันหากเราใหกําลังไฟฟาท่ี
แนนอนคาหน่ึงแกวัตถุ วัตถุจะตองมีคาของอุณหภูมิท่ีแนนอนคาหน่ึงตามอัตราของการระบายความรอนท่ีวัตถุ
น้ันไดรับ ดังน้ันอุณหภูมิของวัตถุน้ันสามารถเช่ือมโยงไปสูความเร็วของวัตถุท่ีตองการวัดคาได หรือในทาง
กลับกันเราอาจจะควบคุมใหอุณหภูมิของวัตถุคงท่ี โดยปรับเปลี่ยนคากําลังไฟฟาท่ีใหไปตามอัตราการถายเท
ความรอนท่ีเกิดข้ึน ในกรณีน้ีจะใชกําลังไฟฟาท่ีใหเช่ือมโดยงกับความเร็วของของไหล หลักการเหลาน้ีเปน
หลักการของการวัดความเร็วโดยใชการถายเทความรอนสําหรับ อุปกรณท่ีเปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุดก็คือ hot-wire และ 
hot-film anemometers 
 Hot-wire น้ันตามท่ีแสดงในรูปท่ี 13 จะเปนลวดขนาดเล็กยึดอยูบนตัวยึดสองตัว จากน้ันจะใชขด
ลวดความรอนใหความรอนแกเสนลวด โดยใหมีอุณหภูมิสูงกวาของไหลท่ีจะวัดพอสมควร โดยท่ัวไปแลว Hot-
wire น้ีจะทําดวยเสนลวดท่ีบางมากโดยเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 - 10 μm และจะมีความยาวประมาณ 1 mm 
เพ่ือปองกันการรบกวนการไหล ดังน้ันเสนลวดน้ีจึงเปราะบางมากเปนเหตุให hot-wire น้ีเหมาะกับการวัดของ
ไหลท่ีมีความหนาแนนตํ่าและไมมีของอื่นเจือปน เชนอากาศหรือกาซตางๆ 
 

 
 

รูปท่ี 15 Hot-wire Anemometer 
 
 สําหรับของไหลท่ีไมสะอาดหรือความหนาแนนสูงน้ันน้ันเรานิยมท่ีจะใช hot-film เพราะเปนอุปกรณท่ี
มีความคงทนมากกวา โดยท่ัวไปแลว hot-film จะใช quartz fiber ขึงอยูระหวางตัวยึด แลวเคลือบทับดวย platinum 
film ทําใหมีความแข็งแรงมากขึ้น 
สําหรับวงจรไฟฟาท่ีนิยมใชกับอุปกรณน้ีจะเปนประเภท constant temperature และใช feedback-controlled 
bridge โดยวงจร Bridge ขาหน่ึงน้ันจะตอเขากับ anemometer (ดูรูปท่ี 14) เม่ือใหความรอนแกขดลวดจนกระท่ังถึง
อุณภูมิหน่ึงก็จะทําใหขดลวดมีคาความตานทานคาหน่ึง จากหลักท่ีวาคาความตานทานของขดลวดจะเปล่ียนไป
ตามอุณหภูมิ 

   ( ) ( ) ( )R T R A T T B T To= + − + −⎛
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⎞
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2
1 0       (22) 

โดย R คือคาความตานทานท่ีอุณหภูมิ T และ R0 คือคาความตานทานท่ีอุณหภูมิอางอิง T0 และ A,B เปนคาคงท่ี
ขึ้นอยูกับวัสดุ ถาใหวงจรสมดุลยเม่ือ anemometer มีอุณหภูมิท่ีคงท่ีคาหน่ึงซึ่งสูงกวาของไหลพอสมควร จากน้ัน
เม่ือนํา anemometer จมในของไหล การถายเทความรอนท่ีเกิดข้ึนจะทําให anemometer เย็นลงความตานทานก็จะ
เปล่ียนไป ทําใหความตานทานเปล่ียนไปดวย ซึ่งเปนเหตุใหวงจรไมอยูในสภาพสมดุลย วงจร feedback จะทํา
หนาท่ีปอนกระแสไฟเขาสู anemometer เพ่ือท่ีพยามจะทําให bridge สมดุลยอีกครั้งหน่ึงเม่ือ bridge เขาสูสภาพ
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รูปท่ี 16 วงจรของ Thermal Anemometer 
การวัดความเร็วโดยการใชหลักการการสะทอนของคล่ืน 
 ทุกทานคงเคยสังเกตุวารถยนตขณะท่ีทานน่ังอยูบนรถน้ันจะใหเสียงท่ีทานไดยินจะมีความถ่ีท่ีคงท่ีเม่ือ
รถว่ิงไปดวยความเร็วคงท่ี แตท่ีความเร็วคงท่ีเดิมน้ันถาทานยืนอยูหางจากรถยนตทานจะพบวาเสียงท่ีทานไดยินจะ
เปล่ียนแปลงความถ่ีไปเรื่อยๆ ตามระยะหางของรถท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกับตัวทาน ปรากฏการณน้ีเรียกวา 
Dropler Effect และโดยความเปนจริงแลวปรากฎการณน้ีจะเกิดข้ึนกับคล่ืนทุกชนิดท่ีมีการแพรกระจายของคล่ืน
ออกไปในรูปทรงกลมเชนคล่ืนเสียงและคล่ืนแสงเปนตน โดยความถ่ีของคล่ืนน้ันจะเปล่ียนแปลงไปกับทิศ
ทางการเคลื่อนท่ีของแหลงกําเนิดคล่ืนและตําแหนงของผูสังเกตุ สวนความถ่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันนิยมเรียกวา 
Droppler shift  
 สําหรับการวัดความเร็วของของไหลน้ัน เราจะใหแหลงกําเนิดและผูสังเกตุอยูคงท่ีแตจะใหคล่ืนท่ีเกิดข้ึน
น้ันว่ิงเขากระทบกับกับอนุภาคท่ีอยูในของไหล เม่ือคล่ืนเขากระทบอนุภาคก็จะเกิดการสะทอนออกมา จึงทําให
เหมือนวาอนุภาคน้ันกําเนิดคล่ืนขณะท่ีเคล่ือนท่ีไปดวย ซึ่งจะทําทําใหเกิด Droppler shift เม่ือเทียบกับผูสังเกต 
ถาผูสังเกตุนําคล่ืนท่ีไมมีการสะทอนและสะทอนออกมาจากอนุภาคมาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถทําใหทราบ
คาความถ่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือ Droppler shift น่ันเอง หลักการดังกลาวแสดงในรูปท่ี 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 17  Droppler Frequency Shift 
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สําหรับคาของ Droppler shift จะไดเทากับ 

   Δf
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โดย คือ Droppler frequency shift, V คือความเร็วของอนุภาค, l คือความยาวคล่ืนกอนเกิดการสะทอน, b คือ
มุมระหวาง vector ความเร็วและคร่ึงหน่ึงของมุมระหวางแหลงกําเนิดและผูสังเกต, a คือมุมระหวางผูสังเกตและ
คล่ืนท่ียังไมเกิดการสะทอน จากสมการจะเห็นวา Droppler shift จะแปรผันกับความเร็วของอนุภาค ดังน้ันหากเรา
จัดวางตําแหนงตางๆไดอยางดีแลว คามุมตางๆก็จะเปนคาท่ีเราทราบ เม่ือเราใชคล่ืนท่ีเราทราบความยาวคลื่นว่ิง
เขากระทบอนุภาคแลววัดคา Droppler shift ได เราก็จะสามารถหาความเร็วของอนุภาคน้ันได ซึ่งถาอนุภาคน้ันมี
ขนาดเล็กมากความเร็วของอนุภาคในของไหลก็จะเปนความเร็วของของไหลน่ันเอง 

Δf

 อุปสรรคสําคัญของการวัดโดยวิธีน้ีก็คือหากวาเราใชแสงเปนคล่ืนเพ่ือท่ีจะสามารถหาคาความเร็วได
แสงจากแหลงกําเนิดก็จะตองเปนแสงท่ีมีความยาว(หรือความถ่ี)เดียว น่ันคือเราจําเปนตองใชแสงเลเซอรเปนคล่ืน
ท่ีจะวัด Droppler shift ปญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือแสงเลเซอรเปนแสงท่ีมีความถ่ีสูง สวน Droppler shift ท่ีเกิดข้ึนจะมี
ความถ่ีตํ่ากวามาก (ประมาณ 108 เทา) ดังน้ันคาความถ่ีท่ีผูสังเกตุและความถ่ีของแสงท่ียังไมมีการสะทอนจะมีคา
ตางกันนอยมากจนกระท่ังเคร่ืองวัดไมสามารถวัดความแตกตางได ซึ่งจะทําใหเราไมสามารถหาคา Droppler shift 
ได วิธีการแกไขโดยใชหลักการของ Heterodyne Method ซึ่งคือการนําเอาคล่ืนสองคล่ืนท่ีมีความถ่ีใกลเคียงกันมา
รวมกัน โดยปกติแลวคล่ืนสองคล่ืนท่ีมีความถ่ีท่ีใกลเคียงกันเม่ือมารวมกันก็จะใหคล่ืนท่ีมีความถ่ีอีกคาหน่ึง
ออกมา ซึ่งก็คือ beat frequency โดยความถ่ีน้ีจะเปน function ของความแตกตางของคล่ืนเริ่มตนท้ังสอง ถาหากวา
เราทราบคาความถ่ีของคล่ืนเริ่มตนคาหน่ึงแลวสามารถปรับแตงจนทําใหเกิด zero beat เราก็จะสามารถทราบ
คาความถ่ีของคล่ืนเร่ิมตนอีกคาหน่ึงได โดยการเปรียบเทียบ ซึ่งก็เปนหลักการการต้ังเครื่องดนตรีประเภทสาย
โดยท่ัวไป สําหรับการใช laser Droppler น้ันจะใชวิธีการวัด beat frequency ท่ีเกิดข้ึน 
 
การวัดความเร็วโดยใชแสงเลเซอร (Laser Droppler Anemometer, LDA) 
 การใชแสงเลเซอรวัดความเร็วหรือ LDA น้ันวิธีท่ีนิยมท่ีสุดแสดงในรูปท่ี 16 คือเปนแบบ Differential 
Droppler โดยจะทําการแยกแสงเปนสองสวนโดยเลนสแยกแสงใหแสงท้ังสองมีความเขมเทากัน จากน้ัน focus 
เขาสูสวนท่ีตองการวัดความเร็ว (นิยมเรียก measurement volume) เม่ืออนุภาคผานจุดตัดของแสงทั้งสองก็จะเกิด
การสะทอนแสงเกิดข้ึน แตท่ีจุดน้ันก็จะมีแสงเดิมตกการะทบอยูดวยทําใหคล่ืนเกิดการหักลางกันออกไปและจะ
ทําใหเม่ือเราใช Photomultiplier tube (PMT) วัดแสงท่ีจุดน้ันจะไดวาแสงท่ีวัดไดมีความถ่ีเปน beat frequency ซึ่ง
ในท่ีน้ีก็คือ Droppler shift น่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 Differential Laser Droppler Anemometer 
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 ในของไหลท่ีตองการจะวัดความเร็วน้ันจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีอนุภาคเล็กๆอยูภายในของไหลดวย 
โดยปกตินํ้าประปาท่ีใชอยูท่ัวไปในบานเราน้ีก็จะมีอนุภาคแขวงลอยอยูเพียงพอท่ีจะใชตรวจวัดความเร็วได หรือ
ไมเชนน้ันอาจจะใชนมสดใสลงไปในนํ้านิดหนอยก็ได  โดยท่ัวไปแลว LDA น้ันไมสามารถบอกทิศทางของการ
ไหลได อยางไรก็ตามถาหากวาเราสามารถเปล่ียนความถ่ีของ laser ไดเราก็จะสามารถบอกไดวาของไหลไหลไป
ในทิศทางใด ซึ่งก็เปนขอดีอีกขอหน่ึงของ LDA เพราะมีอุปกรณนอยแบบมากท่ีสามารถวัดการไหลยอนกลับได
อีกประการหน่ึงท่ีเปนขอไดเปรียบของ LDA ก็คือสามารถใชวัดความเร็วท่ีจุดใดๆไดโดยไมมีการรบกวนการไหล
เลยและจุดท่ีวัดก็มีขนาดเล็กคือเทากับสวนตัดกันของลําแสงเลเซอรท่ี measurement volume น่ันเอง นอกจากน้ี
เน่ืองจากเคร่ืองมือวัดมีความ sensitive สูงจึงเหมาะท่ีจะวัดความเร็วของ turbulent flow อีกดวย 
 ขอเสียของ LDA อยางแรกคงจะเปนเรื่องราคา อุปกรณและเคร่ืองมือทางไฟฟาท่ีเก่ียวของจะมีราคาสูง
มาก โดยปกติชุด LDA ท่ีมีผูผลิตจําหนายน้ันจะมีราคาต้ังแต $40,000 ถึง $250,000 ซึ่งมีราคาสูงมาก นอกจากน้ี
การติดต้ังและจัดวางจะยุงยากมาก โดยปกติ LDA จะใชในกรณีท่ีไมมีวิธีการอ่ืนจะวัดความเร็วน้ันไดอีกแลว
เทาน้ัน 
 
สรุป 
 เอกสารน้ีไดกลาวถึงเคร่ืองมือวัดการไหลและวัดความเร็วแบบตางๆหลายแบบและหลายหลักการ 
อยางไรก็ตามก็คงจะไมใชวิธีการวัดการไหลหรือความเร็วของของไหลท้ังหมดท่ีมีใชอยูผูท่ีสนใจมีเอกสารท่ี
นาสนใจหลายฉบับตามท่ีผูเรียบเรียงไดจัดไวในเอกสารอางอิง 
 ขอสําคัญของการวัดการไหลและความเร็วของของไหลน้ันไมใชการรูจักวิธีการท้ังหมดเพียงอยางเดียว 
แตจะตองทราบขอดีและขอเสียตลอดจนหลักการและทฤษฎีของเครื่องวัดน้ันดวย การวัดความการไหลและเร็วท่ี
ดีท่ีสุดนาจะเปนวิธีการท่ีผูวัดสามารถเลือกใชอุปกรณไดเหมาะสมกับลักษณะการไหล ใชวิธีการท่ีถูกตอง ได
ความแมนยําตามท่ีตองการ และมีคาใชจายท่ีเหมาะสม หาใชการใชเทคโนโลยีท่ีนําสมัยแตสิ้นเปลืองสูงหรือผิด
หลักการเบ้ืองตนไม 
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อุปกรณทดสอบและเคร่ืองมือทดลอง 
 อุปกรณท่ีใชทดลองน้ีเปนเคร่ืองมือชุดสาธิตการวัดความเร็วของการไหล ของบริษัท CUSSON แบบ C9 
Flow Meter Demonstration Unit โดยชุดทดสอบน้ีประกอบดวยเคร่ืองมือวัดความเร็วและอัตราการไหลในทอ
หลายชนิด ดังแสดงในรูปท่ี 17 สําหรับในการทดลองน้ีจะใชเครื่องมือวัดบางชนิดเทาน้ันเปนอุปกรณท่ีทดสอบ
คือ 

(1) Pitot-Static Tube 
(2) Orifice Plate 
(3) Venturi Tube 
(4) Magnetic Flow Meter 
 

 
 
 

รูปท่ี 19 อุปกรณการทดลอง 
 
การทดลอง 
การเตรียมเคร่ืองมือ 

1. จัดเตรียม hydraulic bench ใหเรียบรอย ตรวจสอบวามีระดับนํ้าอยูในเกณฑท่ีกําหนดและนํ้ามีคุณภาพดี 
2. เสียบปลกไฟ ทดลองเคร่ืองสูบนํ้า สังเกตุการไหลของนํ้าเปนไปไดดวยดี ไมมีการร่ัวไหลตามขอตางๆ  
3. เม่ือทุกอยางอยูในสภาพเรียบรอย ปดเคร่ืองสูบนํ้า แลวทําการทดลองตอไป 
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ขั้นตอนการทดลอง 
1. ติดต้ัง Pitot - Static Tube เขากับชุดทดสอบ 
2. เปดเคร่ืองสูบนํ้าปรับใหอัตราการไหลตํ่าๆ กอน 
3. วัดความแตกตางความดันท่ีเกิดข้ึนจาก Pitot โดยเลือกใชปรอทหรือนํ้าตามความเหมาะสม 
4. บันทึกคาอัตราการไหลของนํ้าโดยใชการวัดปริมาตรของนํ้า 
5. เปล่ียนอัตราการไหลใหสูงข้ึน 
6. เปล่ียนอัตราการไหลใหครบ 5 อัตราการไหลแลวเปล่ียนอุปกรณทดสอบบันทึกคาตามความเหมาะสม

ของอุปกรณ 
 
การวิเคราะหและการคํานวณ 

1. สําหรับ Pitot-Static Tube และ Magnetic Flow Meter ใหเขียนกราฟแสดงคาความผิดพลาดของ
เคร่ืองมือวัดท่ีอัตราการไหลตางๆ โดยถือวาการวัดโดยใชถังวัดปริมาตรการไหลน้ันถูกตอง 

2. สําหรับ Orifice Plate และ Venturi ใหคาสัมประสิทธิ์ Discharge coefficient และ Flow coefficient ตาม
สมการท่ี (7) และ (8) ของอุปกรณท้ังสอง ท่ีอัตราการไหลตางๆ โดยขนาดของอุปกรณเปนดังตอไปน้ี 

Orifice Plate 
เสนผานศูนยกลางของ  Orifice Plate  = 22 mm 
เสนผานศูนยกลางของของทอ = 39 mm 
Venturi 
เสนผานศูนยกลางของท่ีจุดท่ีเล็กท่ีสุด = 18 mm 
เสนผานศูนยกลางของของทอ = 39 mm 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

อุปกรณ Pitot-static tube 

คร้ังท่ี ปริมาตรนํ้าในถังเก็บ (Liter) เวลา (second) ความแตกตางความดัน (mm………) 

1       

2       

3       

4       

5       
 
อุปกรณ Orifice Plate 

คร้ังท่ี ปริมาตรนํ้าในถังเก็บ (Liter) เวลา (second) ความแตกตางความดัน (mm………) 

1       

2       

3       

4       

5       
 
อุปกรณ Venturi 

คร้ังท่ี ปริมาตรนํ้าในถังเก็บ (Liter) เวลา (second) ความแตกตางความดัน (mm………) 

1       

2       

3       

4       

5       
 
อุปกรณ Magnetic Flow Meter 

คร้ังท่ี ปริมาตรนํ้าในถังเก็บ (Liter) เวลา (second) ความแตกตางความดัน (mm………) 

1       

2       

3       

4       
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การวัดความดันดวยเครื่องมือพ้ืนฐาน 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
โดยนิยามแลวความดันคือแรงที่กระทําในแนวต้ังฉากกับพ้ืนท่ีตอหนวยพ้ืนท่ี โดยท่ัวไปความดันจะเปน

แรงที่กระทําในของไหล สําหรับของแข็งน้ันนิยมเรียกวาความเคน(stress) สําหรับหนวยของความดันในระบบ
หนวย SI น้ันจะมีหนวยเปน pascal ( Pa = 1 N/m2) หรือในระบบหนวยอังกฤษความดันจะมีหนวยเปน ปอนดตอ
ตารางน้ิว ( pounds per square inch, psi) โดยท่ัวไปแลวความดันน้ันจะเปนวัดความแตกตางของปริมาณสองคา 
น่ันคือจะมีการเปรียบเทียบระหวางความดันท่ีคาหน่ึงกับคาความดันท่ีทราบกันอยูแลว และความดันบรรยากาศจะ
เปนคาความดัน ท่ีนิยมใชเปนความดันมาตราฐานมากท่ีสุด ซึ่งความแตกตางจากคาความดันบรรยากาศน้ีเรียกวา
ความดันเกจ (gage pressure) สวนอีกกรณีหน่ึงจะเปนการวัดเทียบกับคาท่ีไมมีความดันอยูเลยหรือท่ีเรียกวาความ
ดันศูนยสัมบูรณ (absolute zero pressure)  คาความดันท่ีวัดเปรียบเทียบกับคาความดันน้ีเรียกวาความดันสัมบูรณ 
(absolute pressure) สําหรับในหนวยอังกฤษน้ันจะบงช้ีความแตกตางของความดันเกจและความดันสับูรณโดยการ
ใชอักษร g หรือ a ตอทายหนวยคือ psig หรือ psia ตามลําดับ สวนในหนวย SI น้ันนิยมท่ีจะใชคําเต็มคือ Pa gage 
หรือ Pa abs. ตามลําดับ 

ความดันน้ันสามารถท่ีจะวัดวาเปนแรงของเหลวสถิตย (hydrostatic force) ตอหนวยพ้ืนท่ี ท่ีฐานของ
แทงของเหลวซึ่งมักจะเปนนํ้าหรือปรอท เชนความดันบรรยากาศมาตราฐานท่ีระดับนํ้าทะเล ( 101.325 kPa หรือ 
14.696 psia) จะมีคาประมาณวาเทากับความดันท่ีฐานของแทงปรอทท่ีสูง 760 mm (29.92 in) ดังน้ันจึงสามารถท่ี
จะบอกไดวาความดันบรรยากาศมาตราฐานเทากับ 760 mm. ปรอท(แมวาความดันน้ันไมไดมีหนวยเปนหนวย
ความยาวก็ตาม) การวัดความดันโดยใชแทงของของเหลวน้ันนิยมเรียกวา manometry 

ความดันสัมบูรณท่ีมีคาตํ่ากวาความดันบรรยากาศน้ันนิยมเรียกวาความดันสุญญากาศ (vacuum) และ
บางคร้ังจะพบวาจะวัดความดันสุญญากาศเปนคาความดันเกจท่ีติดลบ (น่ันคือ 5 psia = -5 psig) สําหรับของไหลมี
ความดันตํ่ามากๆเกือบจะเปนศูนยสัมบูรณน้ัน การวัดโดยใชความดันเกจน้ันจะเกิดการผิดพลาดไดมากแมวาจะมี
การเปล่ียนแปลงความดันบรรยากาศเพียงเล็กนอย ดังน้ันการวัดความดันท่ีตํ่ามากๆน้ันนิยมวัดความดันท่ีตํ่ามากๆ
น้ันเปนความดันสัมบูรณและจะใชหนวยเปน torr ( 1 toor = 1 mm Hg) หรือเปน ไมโครเมตรของปรอท (μm Hg) 

สวนความดันท่ีสูงมากๆน้ันนิยมใชเปน ความดันบรรยากาศ ( atmospheres, atm ) โดย  1 atm = 1.01325 
x 105 Pa  หรือบาร ( bar, 1 bar = 105 Pa) และถาสูงมากๆจะใชเปน megabar หรือ megapascal (MPa)  

สําหรับรูปท่ี 1 เปนการแสดงความสัมพันธของความดันตางๆ และตารางท่ี 1 เปนการแสดง
ความสัมพันธของความดันในหนวยตางๆ 

 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธของความดันในหนวยตางๆ 

1 microbar = 0.1 Pa 1 mm Hg = 133.3 Pa 1 bar = 105 Pa 
1 μm Hg = 0.1333 Pa 1 torr = 133.3 Pa 1 mbar = 100 Pa 
1 N/m2 = 1 Pa 1 in. H2O = 1000 Pa 1 atm = 101325 Pa 
1 mm H2O = 9.795 Pa 1 in. Hg = 3386 Pa 1 psi = 6895 Pa 
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    รูปท่ี 1 ความสัมพันธของความดันแบบตางๆ 
 
ความดันสถิตยและความดันพลวัตร (Static and Dynamics Pressure) 
 เม่ือของไหลหยุดน่ีงน้ันความดันท่ีอานไดจากเคร่ืองวัดความดันจะเปนความดันสถิตย (static pressure) 
โดยความดันสถิตยท่ีจุดใดจุดหน่ึงในของไหลท่ีหยุดน่ิงน้ันจะเทากันไมวาจะเปนการวัดแรงกระทําในแนวใดก็
ตาม กลาวงายๆก็คือท่ีจุดใดๆในของเหลวที่หยุดน่ิงน้ัน แรงกระทําบนพ้ืนท่ีเล็กๆรอบจุดน้ันจะเทากันไมวาจะเปน
แรงท่ีกระทําข้ึนขางบน แรงกระทําท่ีกระทําลงดานลาง หรือแรงกระทําจากซายไปขวา และความดันน้ีก็จะเทากับ
ความดันทางเทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics pressure) 
 สําหรับแรงโนมถวงของโลกน้ันจะสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของความดันตามระดับความสูง
ตามแนวด่ิงของของไหล ทําใหความดันในของไหลเน้ือเดียวกันน้ันท่ีจุดท่ีสูงกวาจะมีความดันนอยกวาจุดท่ีอยู
ตํ่าลงมา แตอยางไรก็ตามท่ีระดับใดระดับหน่ึงความดันก็จะไมขึ้นอยูกับทิศทางของแรงท่ีกระทําบนพ้ืนท่ีเล็กๆน้ัน 
 สําหรับของไหลที่มีการเคล่ือนท่ี การใชเคร่ืองมือวัดน้ันจะไมเปนการตรวจวัดความดันสถิตยเพียงอยาง
เดียวหากเปนการตรวจวัดความดันพลวัตร (dynamics pressure) ดวย ตัวอยางเชนการวัดความดันของของไหลท่ี
พ้ืนผิวท่ีต้ังฉากกับการไหลโดยใหอุปกรณวัดความดันวางต้ังฉากกับการไหล ซึ่งจะทําใหของไหลน้ีหยุดไหลเม่ือ
เขามากระทบเครื่องวัด สภาวะน้ีจะเรียกวาของไหลอยูในสภาวะชงักไหล (stagnat) ซึ่งเม่ือของไหลน้ีชะงักการ
ไหล พลังงานจลนท่ีมีอยูในของไหลก็จะเปล่ียนเปนความดันบนผิวของของไหล ซึ่งจะคลายกับความดันของลมท่ี
เราจะวัดได หากวาเรายืนขวางลมท่ีกําลังพัดอยู ความดันท่ีวัดไดน้ีจะเรียกวา ความดันรวม หรือ ความดันชะงัก
ไหล (Total Pressure หรือ Stagnation Pressure) ซึ่งตามนิยามแลวความดันชะงักไหลคือความดันท่ีวัดไดในของ
ไหลท่ีหยุดน่ิงจากการทําใหของไหลน้ันหยุดน่ิงอยาง isentropic 

สวนในอีกกรณีหน่ึง หากวาเราวัดความดันของของไหลท่ีพ้ืนผิวท่ีขนานไปกับทิศทางการไหล ในขณะ
ท่ีของไหลไหลผานเคร่ืองวัดจะไมมีการชงักการไหล ซึ่งทําใหไมมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนในกรณีน้ี ซึ่งการวัดใน
ลักษณะน้ีหากของไหลน้ันเปน Newtonian เราจะไดคาความดันท่ีเราวัดไดเปนความดันสถิตยในของไหล 
เพราะวาสําหรับ Newtonian fluid น้ันคา normal stress หรือความดันน้ันจะไมเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางท่ีต้ังฉาก
กับการไหล ยกเวนผลกระทบจากนํ้าหนักของของไหล ซึ่งสําหรับการไหลในทอโดยท่ัวไปแลวจะมีนอยมาก จึง
ทําใหเสมือนวาการวัดในแนวต้ังฉากกับการไหลมีผลเทากันกับการวัดเม่ือเราเคล่ือนท่ีไปพรอมกับของไหลดวย
ความเร็วท่ีเทากันหรือก็คือ มีความเร็วสมัพัทธเปนศูนย 
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 จากท้ังสองกรณีท่ีกลาวมาแลวจะพบวาการวัดความดันในของไหลท่ีมีการเคล่ือนท่ีน้ันข้ึนอยูกับทิศทาง
ของพ้ืนผิวท่ีเราตองการวัดดวย 
 จากท่ีกลาวมามาแลวน้ันเรากลาวถึงความดันสองแบบซ่ึงท้ังสองน้ันตางกันอยูท่ีพลังงานจลนท่ีทําใหเกิด
การคล่ือนท่ี ดังน้ันคาความแตกตางความดันท้ังสองท่ีกลาวมาจึงใหเปนคาความดันเน่ืองจากความเร็ว (velocity 
pressure) หรือท่ีนิยมเรียกวาความดันพลวัตร (dynamics pressure) น่ันคือ 

Dynamic Pressure = Stagnation Pressure - Static Pressure     (1) 
 
เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการวัดความดัน 
 ท่ีกลาววาเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีใชในการวัดความดันน้ันเพราะเหตุท่ีวาเคร่ืองมือวัดความดันน้ันมีมากมาย
หลายแบบมาก แตละแบบน้ันมีขอดีและขอเสียตางกันไปรวมถึงความยุงยากในการใชและราคาของเคร่ืองมือแต
ละแบบน้ันดวย โดยท่ัวไปความดันท่ีเกิดข้ึนในของไหลน้ันจะมีสองลักษณะคือความดันท่ีเกิดข้ึนแลวมีคาคงท่ี
หรือมีการเปล่ียนแปลงอยางชาหรือท่ีนิยมเรียกวาเปนการเปล่ียนแปลงแบบ static สวนอีกกรณีหน่ึงน้ันความดัน
จะมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ซึ่งนิยมเรียกวามีการเปล่ียนแปลงแบบ dynamic สําหรับในสวน
ของวิศวกรรมท่ัวไปน้ันหากการไหลเปนไปอยางคงตัว ความดันท่ีเราวัดมักจะเปนแบบ static คือไมมีการ
เปล่ียนแปลงขนาดหรือเปล่ียนแปลงอยางชาๆ นอกจากน้ีในทางวิศวกรรมเคร่ืองกลการวัดความดันมักจะเปนการ
วัดความดันของของไหลในทอหรือถังเก็บ ดังน้ันเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐานทท่ีจะกลาวในท่ีน้ีจึงเปนเคร่ืองมือวัด
เฉพาะท่ีใชวัดความดันท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบ static และเปนการวัดความดันของของไหลทั้งท่ีเคล่ือนท่ีและ
หยุดน่ิงในทอหรือถังเก็บท่ีมีขอบเขตแนนอน 
 เคร่ืองมือวัดความดันพ้ืนฐานท่ีจะกลาวในท่ีน้ีแบงออกเปนสองแบบใหญๆคือ แบบท่ีอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก และอีกแบบหน่ึงคืออาศัยการยืดหดตัวของตัวกลางท่ีใชวัด 
 
เคร่ืองมือวัดความดันแบบท่ีอาศัยแรงโนมถวงของโลก 
 เคร่ืองมือวัดแบบน้ีมักจะแสดงคาออกมาเปนความสูงของแทงของเหลว หรือท่ีนิยมเรียกวา manometer 
สําหรับ manometer น้ันจะมีหลายแบบ ท่ีสําคัญและพบเห็นบอยๆจะมีดังตอไปน้ี 
1) Well - type manometer 
 P2a 
 

P1a 

 
 

h 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 Well type manometer อยางงาย 
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Well-type manometer น้ีเปนอุปกรณพ้ืนฐานท่ีใชวัดความแตกตางความดัน สําหรับการท่ีแทงของไหลถูกดันให
อยูในสภาพสมดุลยไดแรงกระทําจะตองเปนไปตามสมการ 

( )P A P Ah ga a1 2− = ρ  
h

      ( 2 ) 
หรือ          ( 3 ) ( )P P P ga a d1 2− = = ρ

เม่ือ  P1a หรือ P2a คือความดันสัมบูรณท่ีกระทํา  
 Pd  คือความดันท่ีแตกตาง 
 ρ   คือความหนาแนนของของเหลว 
 h  คือความสูงของแทงของเหลว 
 g  คือความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวง 
ในทางปฎิบัติความดัน P2a มักจะเปนความดันบรรยากาศ น่ันคือ 

( )P P P ga atm g1 1− = = ρ h        ( 4 ) 

โดย P1g คือความดันเกจท่ีตําแหนง 1 
 เน่ืองจากการวัดความดันดววิธีน้ีจะพบวามีความหนาแนนของไหลเขามาเก่ียวของ ยังผลใหมีผลกระทบ
ของอุณหภูมิเขามาเก่ียวของดวยเพราะความหนาแนนของของไหลโดยท่ัวไปจะเปล่ียนไปตามอุณหภูมิ ดังน้ันของ
ไหลท่ีใชควรเปนของไหลท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหนาแนนไปกับอุณหภูมิใหนอยท่ีสุด 
 สําหรับกรณีท่ีความดัน P2a เปนความดันสุญญากาศ น่ันคือปลายทอน้ันปดสนิท อุปกรณชนิดน้ีก็จะ
กลายเปน barometer น่ันเอง และของไหลท่ีนิยมใชก็จะเปนปรอท 
 
2)  U-tube manometer 

รูปท่ี 3 แสดง U-tube manometer ซึ่งประกอบดวยทอโคงรูปตัว U และปลายขางหน่ึงตอเทากับความดัน
ท่ีตองการจะวัด สําหรับปลายอีกขางหน่ึงจะตอเขากับความดันมาตราฐานหรืออาจเปนความดันท่ีตองการ
เปรียบเทียบความแตกตางกับปลายแรกก็ได สําหรับทอท่ีตอออกไปแตละทอจะสงผานความดันมาทางของไหลท่ี
มีความหนาแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ของไหลความหนาแนน ρt 

ของไหลความหนาแนน ρm 

h 

รูปท่ี 3 U-tube manometer 
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tρ  และภายในทอจะมีของไหลท่ีโดยท่ัวไปจะมีความหนาแนนสูงกวา(หรืออาจเทากันก็ได) ซึ่งจะไดวา mρ
 

( )P P ga a m t1 2− = −ρ ρ h       ( 5 ) 
 
ในกรณีท่ีความหนาแนนของของไหลแตกตางกันมาก อาจไมตองนําเอาความหนาแนนของของไหลที่สงผาน
ความดัน มาพิจารณาก็ได เชนกรณีของการใชอากาศเปนของไหลสงผานความดันและใชปรอทเปนของเหลว
ในมาโนมิเตอร ซึ่งในกรณีน้ีก็จะไดวาสมการท่ี (5) จะเปล่ียนเปนอยูในรูปของสมการท่ี (3) 

tρ

 โดยท่ัวไปมาโนมิเตอรน้ีจะมีความสามารถท่ีจะวัดความแตกตางความดันสูงๆไดดีหากวาใชของไหลท่ีมี
ความหนาแนนสูงโดยความยาวของทอไมยาวมากนัก อยางไรก็ตามความไวและความละเอียดในการวัดจะลงไป
หากวาความแตกตางของความดันน้ันมีไมมาก ดังน้ันในหองปฎิบัติการท่ัวไป การวัดความดันท่ีไมแตกตางกัน
มากนักจึงนิยมท่ีจะใชนํ้าในมาโนมิเตอร สวนการวัดความแตกตางความดันท่ีสูงๆจะใชปรอทเพ่ือลดขนาดความ
ยาวของมาโนมิเตอร 
 
3)  Inclined-type manometer 
 มาโนมิเตอรแบบน้ีแสดงในรูปท่ี 4 สําหรับขอไดเปรียบของมาโนมิเตอรแบบน้ีก็คือสามารถใชวัดความ
แตดตางความดันท่ีตํ่าๆไดละเอียดกวาสองแบบที่ผานมา โดยการใหแขนของมาโนมิเตอรขางหน่ึงเอียงทํามุม
แทนท่ีจะอยูในแนวด่ิง แลววางสเกลตามแนวเอียงน้ัน ทําใหอานคาความแตกตางไดละเอียดย่ิงขึ้น สําหรับมาโน
มิเตอรท่ีมีแขนขางเดียว เชนในรูปท่ี 4 เอียงทํามุมจะไดวาความแตกตางความดันจะเปน 
 

( )P P La a1 2− = ρ θsin g                     ( 6 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h 
L 

θ 

Pa 

รูปท่ี 4 Inclined-type manometer 
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Micromanometer 
 ในกรณีท่ีตองการความละเอียดในการวัดการเปล่ียนแปลงความดันมากๆในการตรวจจับการ
เปล่ียนแปลงความดัน เราสามารถใช micromanometer ท่ีแสดงในรูปท่ี 5 ซึ่งการเปล่ียนแปลงความดันเพียง
เล็กนอยจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับของไหลในถังเก็บดานบนเล็กนอยแตในทอท่ีมีขนาดเล็กกวามากน้ัน
จะมีการเปล่ียนระดับของไหลท่ีมากกวามากทําใหสามารถอานคาการเปล่ียนแปลงระดับความสูงไดมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 Micromanometers 

P1 P2 
ระดับในถังท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

ระดับในหลอดแกวท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 
เคร่ืองมือวัดความดันท่ีอาศัยหลักการยืดหยุนของวัสดุ 
 
Bourdon-tube Pressure Gage 
 ในเคร่ืองวัดความดันท่ีมีใชอยูโดยท่ัวไปน้ัน Bourdon-tube Pressure Gage เปนเครื่องมือวัดความดัน
สถิตยท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดก็วาได เน่ืองจากมีความแมมยําสูง ทนทานและมีราคาถูก โดยมาตรวัดชนิดน้ีเหมาะท่ี
จะใชกับการวัดความดันในสภาพอยูตัวไมเปล่ียนแปลงตามเวลามากนัก นอกจากน้ียังมีการผลิตมาตรวัดความดัน
ชนิดน้ีอยางแพรหลายจึงมีขนาดและชวงความดันท่ีตองการวัดใหเลือกใชอยางมากมาย สําหรับ Bourdon-tube 
Pressure Gage ท่ีผลิดโดยผูผลิตบางบริษัทไดสรางใหมาตรวัดแบบน้ีมีความถูกตองแมมยําสูงมาก เชน Heise 
Gage Company ไดสราง Bourdon-tube Pressure Gage ใหมีความผิดพลาดตํ่ากวา 0.1% ของการอานคาสูงสุด 
 สําหรับการสราง Bourdon-tube Pressure Gage น้ันแสดงในรูปท่ี 6 โดยตัว bourdon-tube น้ันมักจะมี
หนาตัดเปนรูปวงรี และขดอยูเปนรูปตัว C ในสภาพปกติ (ความดันบรรยากาศ) เม่ือไดรับความดันเพ่ิมข้ึน 
bourdon-tube ก็จะเกิดการขยายตัวและยืดตัวออกทําใหท่ีปลายหลอดน้ันเกิดการเปล่ียนตําแหนงไว กลไกท่ีติดต้ัง
ตอกับท่ีปลายของ bourdon-tube ก็จะเคล่ือนไหลและสงผานการเคล่ือนไหวน้ีออกไปทางเข็มท่ีช้ีอยู โดยทัวไป
แลววัสดุท่ีใชสราง bourdon-tube นิยมใชวัสดุท่ีมีการขยายตัวเชิงเสนเทียบกับความดันท่ีเปล่ียนไป เพ่ือใหสเกล
บนหนาปทมมีชองท่ีมีระยะหางเทาๆกัน แมวาการขยายตัวของ bourdon-tube ในความเปนจริงแลวอาจจะไมเปน
เชิงเสนกับความดันท่ีเปล่ียนไป 100% แตก็สามารถพอท่ีจะใชชุดกลไกชวยเพ่ือใหคาท่ีอานทางเข็มช้ีน้ันเปนเชิง
เสนมากท่ีสุด สําหรับการกําหนดคาบนหนาปทมน้ันก็ไดมาจากการเปรียบวัดคา 
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รูปท่ี 6 Bourdon-tube Pressure Gage 
 
Diaphragm Gage 
 Diaphragm Gage เปนมาตรวัดความดันท่ีใชการยืดหดตัวของแผน Diaphragm บางๆ หลักการของ 
Diaphragm Gage แสดงในรูปท่ี 7 โดยเม่ือเริ่มตนแผน diaphragm ซึ่งมีท่ีรองรับอยูในลักษณะท่ีเปน fixed support 
น้ันจะอยูในลักษณะตรง น่ันก็คือความดันท้ังสองดานของแผน diaphragm น้ันเทากันโดยความดันดานหน่ึงมักจะ
เปนความดันท่ีเราทราบคาแลว เม่ือความดันท่ีกระทําอีกดานหน่ึงเปล่ียนไป แผน diaphragm จะเกิดการยุบตัว ถา
หากวาบนแผน diaphragm น้ีไดติดต้ัง transducer เชน strain gage ไวก็สามารถจะสงสัญญานออกมาไดวาเกิดการ
ยุบตัวมากนอยเพียงใด และสัญญานท่ีออกมาน้ันก็สามารถนําไปคํานวณหรือเปรียบวัดออกมาเปนความดันได ซึ่ง
โดยท่ัวไปแลวการยุบตัวของ diaphragm จะแปรผันเชิงเสนกับความดันท่ีแตกตางท้ังสองดาน โดยท่ัวไปมาตรวัด
แบบน้ีจะใหความแมมยําไดถึง 0.5% ของคาสูงสุดท่ีอานได 
 
 

P2 

P1 
 

Strain Gage  ตอไป strain meter 
 
 
 

 
รูปท่ี 7 Diaphragm Gage 
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การเปรียบวัดมาตรวัดความดัน 
 มาตรวัดความดันท่ีไดกลาวผานมาแลวน้ัน หลายชนิดตองไดรับการเปรียบวัดคากอนท่ีจะนําไปใชงาน
จริง โดยเฉพาะพวกท่ีอาศัยการยืดตัวของวัสดุ เพราะคาท่ีไดออกมาคร้ังแรกน้ันอาจเปนสัญญาณไฟฟาหรือระยะ
การขจัด ดังน้ันตองมีการเปรียบวัดคาท่ีไดวาผลท่ีแสดงออกมาน้ันจะมีความสัมพันธกับความดันอยางไร 
 กลาวโดยรวมแลวเครื่องมือวัดความดันทุกชนิดควรจะมีการเปรียบวัดคากอนท่ีจะนําไปใชงานจริง ถา
งานท่ีใชไมตองความละเอียดมากนัก เราอาจจะใชสมการคณิตศาสตรธรรมดาเปนเครื่องเปรียบวัด เชนใน 
manometer ท่ัวๆไป เปนตน แตถาหากวาเครื่องมือน้ันตองการความละเอียดท่ีสูงข้ึน การใชสมการคณิตศาสตร
อยางเดียวอาจไมเพียงพอ ดังน้ันจึงจําเปนตองนําเคร่ืองมือวัดมาตรวจวัดกับความดันท่ีเรารูคาเพ่ือหาคาความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสามารถนําขอมูลไปแกไขตอไป นอกจากน้ีเคร่ืองมือวัดความดันเม่ือใชงานจริงไปแลวระยะ
หน่ึงอาจมีความจําเปนท่ีจะตองเปรียบวัดอีกครั้งหน่ึงเพราะอาจมีการสึกกรอนหรือเกิดความลาข้ึนในเคร่ืองมือวัด 
เคร่ืองมือท่ีใชเปรียบวัดความดันท่ีนิยมมากที่สุดก็คือ Dead Weight Calibrators. 
 
Dead Weight Calibrator 
  Dead Weight Calibrator น้ันใชหลักการของ hydrostatic ท่ีวา “หากมีแรงไมวาขนาดนอยเพียงใดก็ตาม
กระทําท่ีผิวของของเหลวท่ีถูกบังคับใหหยุดน่ิง ผลของแรงกระทําน้ันจะตองสงผลกระทบทําใหเกิดความดัน
เพ่ิมข้ึนไปตลอดเน้ือของของไหลท้ังหมดโดยเทาเทียมกัน” ซึ่งหลักการน้ีไดนํามาประยุกตใชกับอุปกรณไฮโดร
ลิกสท่ีเราพบเห็นอยูท่ัวๆไปในชิวิตประจําวัน 
 สําหรับ Dead Weight Calibrator น้ันมีสวนประกอบท่ีสําคัญตามรูปท่ี 7  โดยมาตรวัดความดันจะไดรับ
การติดต้ังอยูท่ีดานหน่ึงของเคร่ืองมือซึ่งภายในจะบรรจุของไหล ของไหลท่ีเรานิยมใชน้ันจะเปนนํ้ามันเพราะเปน
สารอัดตัวไมไดและไมทําใหเกิดสนิม สวนอีกดานหน่ึงน้ันจะเปนกระบอกสูบท่ีเล่ือนข้ึนลงได ในสภาพเร่ิมตน
น้ันระบบจะอยูในสภาพสมดุลย นํ้าหนักของลูกสูบท่ีกดลงบนของเหลวน้ันจะสมดุลยกับความดันบรรยากาศพอดี 
และเม่ือติดต้ังมาตรวัดความดันเขาไปมาตรวัดควรจะอานความดันไดเปนศูนย หลังจากน้ันเราก็วางนํ้าหนักลงบน
แทนของลูกสูบ นํ้าหนักท่ีกดลงหารดวยพ้ืนท่ีหนาตัดของลูกสูบ(ซึ่งทราบคาอยูแลว) ก็จะเปนขนาดของความดันท่ี
เพ่ิมข้ึน ดังน้ันก็สามารถท่ีจะตรวจสอบไดวาเข็มท่ีช่ีคาของมาตรวัดความดันน้ันแสดงคาไดถูกตองมากนอย
เพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรวัดท่ีตองการเปรียบวัด 

สกร ู
นํ้ามัน 

ลูกสูบ 

นํ้าหนัก 

รูปท่ี 8 Dead Weight Calibrator 
 
 ในทางทฤษฎีแลวเน่ืองจากนํ้ามันเปนสารท่ีอัดตัวไมได ดังน้ันทรงกระบอกไมควรท่ีจะยุบตัวลงมา แต
ในทางปฎิบัติน้ันเน่ืองจากเราไมสามารถท่ีจะไลอากาศออกจาดระบบไดหมด ดังน้ันเม่ือเราวางนํ้าหนักลบนทรง
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หมายเหตุ  “อุปกรณทุกช้ินเปนสมบัติของชาติจัดซื้อโดยเงินภาษีของประชาชนชาวไทยทุกคน ขอใหนักศึกษาทุก
คนใชอุปกรณการทดลองดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้อุปกรณบางช้ินน้ันมีความเปราะบางในการทํางานมาก 
การใชอุปกรณผิดประเภทหรือไมถูกตองตามที่กําหนดอาจทําใหเครื่องมือเสียหายได ขอใหนักศึกษาอานขั้นตอน
การทดลองใหละเอียดรวมท้ังเช่ือฟงผูควบคุมโดยเครงครัดแลว นักศึกษาจะตองจัดซื้ออุปกรณช้ินน้ันๆคืนแกทาง
มหาวิทยาลัย รวมถึงรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทั้งหมดดวย” 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

1. เปดปลายทอท่ีใชติดต้ังกับเคร่ืองวัดใหอยูในสภาพความดันบรรยากาศ หมุนสกรูถอยออกมาใหสุด 
ขณะน้ีลูกสูบควรจะตกลงมาอยูท่ีบารองรับ ติดต้ังมาตรวัดความดันลงไปบนทอท่ีติดต้ัง (การติดต้ัง
อาจมีความจําเปนตองใชเทปกันซึม) 

2. เม่ือติดต้ังเรียบรอย หมุนสกรูเขามาเร่ือยๆ สักครูลูกสูบควรจะเร่ิมขยับสูงข้ึนโดยท่ีเข็มของมาตรวัด
ไมควรมีการกระดิกตัว 

3. เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีขึ้นสุด หมุนสกรูตอไปอีก ควรพบวาเข็มท่ีมาตรวัดจะตองมีการขยับตัว ปลอยให
เข็มขยับตัวสักเล็กนอย (ประมาณหน่ึงในสี่ของหนาปทม) จากน้ันหยุดหมุนสกรู ตรวจสอบสภาพวา
มีนํ้ามันรั่วไหลหรือไม ถารั่วไหลใหถอยสรูออกใหหมดแลวเร่ิมจากข้ันท่ี 1 ใหม 

4. ถาไมพบการรั่วไหล ถอยสกรูออกจนกระท่ังเข็มช้ีท่ีศูนยและลูกสูบควรจะอยูประมาณกลางชวงชัก 
คือไมขึ้นสุดหรือลงสุด 

5. วางนํ้าหนักลงไปบนกระบอกสูบ (หมายเหตุ เคร่ืองมือท่ีเราใชทดสอบน้ีท่ีนํ้าหนักจะบอกคาเปน bar 
คือนํ้าหนักน้ีเทาใหเกิดความดันท่ีเพ่ิมข้ึนในของไหลเทากับตังเลขท่ีปรากฏอยูบนนํ้าหนักน้ัน และ
ชุดนํ้าหนักน้ีจะสามารถใชไดกับเคร่ืองมือชุดน้ีเทาน้ัน) 

6. เม่ือวางนํ้าหนักลงบนกระบอกสูบ ควรจะมีการหมุนกระบอกสูบเพ่ือลดผลกระทบจากความหนืด
ของนํ้ามัน เพ่ือใหคาท่ีไดถูกตองย่ิงข้ึน บันทึกคาความดันจริงและความดันท่ีอานไดจากมาตรวัดและ
หาคาความผิดพลาด 

7. เพ่ิมความดันข้ึนเร่ือๆตามตารางท่ีให โดยระหวางท่ีเพ่ิมความดันน้ันอาจจําเปนท่ีจะตองหมุนสกรูเขา
ไปเร่ือยๆ เพ่ืออัดอากาศท่ีติดอยูในระบบ โดยควรใหลูกสูบอยูประมาณกลางชวงชัก คือไมขึ้นสุด
หรือลงสุดตลอดเวลาท่ีทําการทดลอง 

8. เม่ือความดันสูงเกิน 5 bar กระบอกสูบละเอียดจะถูกดันสูงข้ึน จุดน้ีอาจจะใชในการวางนํ้าหนักท่ี
มากข้ึนได หรือจะใชกระบอกสูบเดิมตอไปก็ได 

9. เม่ือเข็มช้ีถึงคาสูงสุด หรือวางนํ้าหนักถึงคาสูงสุดท่ีกําหนดไวในตาราง ก็จะเปนการเปรียบวัดมาตร
วัดเม่ือรับความดันนอนลง โดยการทําก็ตรงกันขามกับในชวงเพ่ิมความดัน 
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10. เม่ือทําการทดลองเสร็จ ถอยสกรูออกใหสุด ถอกมาตรวัดออก ปดฝาขอตอมาตรวัด เช็ดนํ้ามันท่ีไหล
ซึมในระหวางการทดลองใหสะอาด และเก็บนํ้าหนักใหเรียบรอย 

 
การวิเคราะห 

1. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความดันท่ีอานไดจากมาตรวัด กับความดันจริง ท้ังในชวง
เพ่ิมความดันและลดความดัน 

2. เขียนกราฟแสดงคาความดันท่ีผิดพลาดกับความดันจริง ท้ังในชวงเพ่ิมความดันและลดความดัน 
 

 
ผลการทดลอง 

ความดันจริง ความดันจริง ความดันมาตรวัด (........) ความดันมาตรวัด (kPa) Error  

(Bar) (kPa) เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด (kPa) 
0.10       
0.20       
0.30       
0.40       
0.50       
0.60       
0.70       
0.80       
0.90       
1.00       
1.10       
1.20       
1.30       
1.40       
1.50       
1.75       
2.00       
2.25       
2.50       
2.75       
3.00       
3.25       
3.50       
3.75       
4.00       
4.25       
4.50       
4.75       
5.00       
5.25       
5.00       
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การสูญเสียพลังงานการไหลในทอ 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
ในการท่ีของไหลกําลังไหลอยูในทอน้ันจะเกิดการสูญเสียความดันไปตลอดระยะทางการไหลน้ัน การ

เปล่ียนแปลงความดันน้ันเกิดจากหลายกรณีเชน จากการเปล่ียนแปลงความสูงของของไหล การเปล่ียนแปลง
ความเร็วเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีหนาตัดการไหล แรงเสียดทานท้ังเน่ืองมาจากความหนืดของของไหลและ
การไหลท่ีปรวนแปร ในการท่ีจะออกแบบเครื่องสูบนํ้าท่ีใชในการสงนํ้าน้ันวิศวกรตองทราบถึงการสูญเสียความ
ดันท้ังหมดเน่ืองจากกรณีตางๆ ของระบบเสียกอนกอนจึงจะสามารถเลือกขนาดของเคร่ืองสูบท่ีเหมาะสมมาใชกับ
ระบบได 
 
การสูญเสียพลังงานเน่ืองจากการไหล 
 จากทฤษฎีของกลศาสตรของไหล สามารถท่ีจะหาคาการสูญเสียพลังงานท่ีเกิดข้ึนในการไหลของของ
ไหลในทอดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยสมมุติฐานท่ีใชในการวิเคราะหมีดังน้ี 
1.  การไหลเปนการไหลคงตัว 
2.  การไหลเปนการไหลแบบไมอัดตัว 
3.  การไหลอยูในชวงการไหลเต็มรูป (fully develop) 
4.  ไมมีงานหรือความรอนเขามาเก่ียวของกับระบบ 
5.  ความดันและพลังงานภายในตลอดพ้ืนผิวควบคุมมีคาเปนเอกรูป 
ซึ่งจากสมมุติฐานดังกลาว สมการพลังงานของการไหลจะสามารถเขียนไดในรูป 
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รูปท่ี 1 การไหลของของไหลในทอ 
โดย ตําแหนง 1 และ 2 แสดงถึงขาเขาและขาออกตามลําดับ V คือความเร็วเฉล่ียของของไหล   คือความ
หนาแนน z คือระยะสูงจากจุดอางอิง และ hlT คือการสูญเสีย head ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน สําหรับในกรณีท่ีทอมี
พ้ืนท่ีหนาตัดคงท่ีและวางอยูในแนวระดับสมการท่ี 1 สามารถเขียนไดเปน 

ρ
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        (2) 

สําหรับการไหลในทอของของไหลน้ันสามารถแบงรูปแบบการไหลออกไดเปน 2 รูปแบบคือแบบท่ี 1 การไหล
แบบ laminar คือของไหลจะไหลอยางมีระเบียบสามารถกําหนดทิศทางไดแนนอนและแบบท่ีสองเปนการไหล
แบบ turbulent คือเปนการไหลท่ีปนปวน ไมสามารถกําหนดทิศทางการไหลท่ีแนนอนได คาท่ีบงช้ีวาการไหลจะ
เปนการไหลแบบ laminar หรือ turbulent ก็คือคา Reynolds’ number Re โดย 

R VD
e =

ρ
μ

        (3) 

โดย μ เปนคาความหนืดของของไหล D คือเสนผาศูนยกลางของทอ สําหรับการไหลในทอกลมน้ันคา Reynolds’ 
number ท่ีแบงการไหลท้ังสองออกจากกัน หรือท่ีเรียกวา critical Reynolds’ number, RC สําหรับการไหลในทอน้ี
คา RC จะมีคาประมาณ 2300 น่ันคือถาคา RC ของการไหลสูงกวาคาน้ีการไหลจะเปน turbulent และหากวาตํ่ากวา
น้ีการไหลจะเปน laminar สวนการไหลในระหวางการไหลสองรูปแบบน้ีจะเรียกวาอยูในชวง transition 
 คาการสูญเสีย head โดยรวมตามท่ีนิยามไวในสมการท่ี (2) สามารถแยกออกเปนสองสวนคือสวนท่ีเปน
การสูญเสีย head เน่ืองจากแรงเสียดทานหรือการสูญเสีย head หลัก (friction or major head loss) และการสูญเสีย 
head จากสวนอ่ืนหรือเรียกวาเปนการสูญเสีย head รอง (minor head loss) จากทฤษฎีของกลศาสตรของไหล
สามารถหาความสัมพันธของการสูญเสีย head เน่ืองจากแรงเสียดทาน hl กับขนาดเสนผานศูนยกลางของทอ 
ความเร็วของการไหลและคุณสมบัติของของไหลไดเปน 

h f
L
D

V
gl =
2

2         (4) 

โดย L คือความยาวของทอ และ f คือตัวประกอบความเสียดทาน (friction factor) จากสมการน้ีจะพบวานอกจาก
คาตัวประกอบแรงเสียดทานแลวตัวแปรอ่ืนน้ันลวนแตสามารถท่ีจะวัดไดท้ังสิ้น ดังน้ันการแกปญหาที่จะหาการ
สูญเสีย head โดยรวมน้ันก็คือการหาคาตัวประกอบแรงเสียดทานน่ันเอง ซึ่งคาตัวประกอบแรงเสียดทานน้ันจะ
เปนฟงกชันของ Re และความขรุขระของผิวทอหรือ 

  f f R e
De= ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

,         (5) 

เม่ือ e คือคาความขรุขระของผิวทอ สวนคา e/D น้ันเรียกวาความขรุขระสัมพัทธ(relative roughness) 
 เน่ืองจากการไหลแบบ laminar น้ันเปนการไหลท่ีมีรูปแบบการไหลท่ีแนนอนดังน้ันจึงสามารถท่ีจะใช
ทฤษฎีทางกลศาสตรของไหลวิเคราะหหาคาความตัวประกอบแรงเสียดทานได ซึ่งผลจากการวิเคราะหจะไดวา 

f
Re

=
64          (6) 

ซึ่งจะเห็นวาการไหลในรูปแบบ laminar น้ันคาตัวประกอบแรงเสียดทานจะไมขึ้นอยูกับความขรุขระของผิวทอ 
เพราะการไหลน้ีเปนการไหลแบบมีความหนืดอยางสมบูรณ และสมการท่ี (6) น้ีก็ไดเปรียบเทียบกับคาท่ีไดจาก
การทดลองแลว พบวามีความถูกตองและสามารถท่ีจะนําสมการท่ี (6) น้ีไปใชตอไปได 
 สวนการไหลแบบ turbulent น้ันเน่ืองจากเปนการไหลที่สับสน จึงยังไมมีการสรางรูปแบบทาง
คณิตศาสตรท่ีสมบูรณเพ่ือมาใชกับการไหลในรูปแบบน้ีได ดังน้ันการหาคาตัวประกอบแรงเสียดทานจึงจําเปนท่ี
จะตองหาจากการทดลองเพียงอยางเดียว ซึ่ง Moody ก็ไดทําการทดลองเก่ียวกับเร่ืองน้ีและไดแผนภาพออกมา ซึ่ง
เปนท่ีรูจักกันดีในช่ือของ Moody chart โดยแผนภาพน้ีจะแสดงความสัมพันธของคาตัวประกอบแรงเสียดทานกับ
คา Reynolds’ number และ relative roughness ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 Moody Chart 
 โดยการทดลองของ Moody น้ันความขรุขระของผิวทอเปนการสรางข้ึน จากน้ันไดมีการทดสอบกับทอ
ท่ีใชในทางวิศวกรรมตางๆและไดสรุปคาความขรุขระของทอแบบตางๆไว ดังแสดงในรูปท่ี 3 
 

Table 6.1 Average Roughness of Commercial Pipes 
 

 ∈ 
Material (new) ft mm 
Riveted steel 0.003-0.03 0.9-9.0 
Concrete 0.001-0.01 0.3-3.0 
Wood stave 0.0006-0.003 0.18-0.9 
Cast iron 0.00085 0.26 
Galvanized iron 0.0005 0.26 
Asphalted cast iron 0.0004 0.15 
Commercial steel or wrought iron 0.00015 0.046 
Drawn tubing 0.000005 0.0015 
Glass “Smooth” “Smooth” 

 
รูปท่ี 3 คาความขรุขระของทอแบบตางๆ 

 
 สําหรับการศูนยเสีย head รอง hmน้ันเปนกการศูนยเสียเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงลักษณะการไหลอยาง
ทันทีทันใดเชนท่ีขอตอ ประตูนํ้า ทอเอียง ฯลฯ โดยการสูญเสียในลักษณะน้ีจะมีความสัมพันธเปน 

h K L
D

V
gm =
2

2
        (6) 

โดยคา K น้ันเรียกวาตัวประกอบการสูญเสียรอง (minor loss factor) และเน่ืองจากการไหลในสวนตางๆเหลาน้ี
มักจะเปนการไหลแบบ turbulent ดังน้ันคาท่ีไดจึงมาจากการทดลองเปนหลัก 
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เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทดลองน้ีเปนของบริษัท Armfield รุน C6 Fluid friction apparatus โดย

จะเปนการทดสอบหาคาการสูญเสียความดันและการหาคาตัวประกอบการสูญเสียท้ังในทอตรงและขอตอตางๆ 
อุปกรณแสดงในรูปท่ี 4 โดยอุปกรณทดสอบหลักก็คือทอกลมตรงผิวในเรียบ 3 ขนาด ทอกลมตรงทําใหขรุขระ 1 
ทอ และขอตอตลอดจนประตูนํ้าและแบบตางๆท่ีมีใชกันอยูท่ัวไป 
 

 
 

รูปท่ี 4 อุปกรณการทดลอง 
 

การทดลอง 
การเตรียมเคร่ืองมือ 
1.  จัดตรียม hydraulic bench ใหเรียบรอย ตรวจสอบวามีระดับนํ้าอยูในเกณฑท่ีกําหนดและนํ้ามีคุณภาพดี 
2.  เสียบปล๊ักไฟ ทดลองเปดเคร่ืองสูบนํ้า สังเกตการไหลของนํ้าเปนไปไดดวยดี ไมมีการร่ัวไหลตามขอตอตาง 
3.  เม่ือทุกอยางอยูในสภาพเรียบรอย ปดเคร่ืองสูบนํ้า แลวทําการทดลองตอไป 
 
ขั้นตอนการทดลอง พิจารณาตามรูปท่ี 4 
1.  ปดวาลวนํ้า V10 
2.  เปดวาลวนํ้า E  
3.  เปดวาลวนํ้า V2 โดยเริ่มจากอัตราการไหลตํ่าๆกอน 
4.  วัดความดันท่ีจุดวัดความดันท่ีตนทอและปลายทอ 
5.  วัดอัตราการไหลของนํ้า ดวยเครื่องมือท่ีติดมากับ hydraulic bench 
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6.  ปดวาลว E แลวสลับเปดวาลว F, G และ 7 เพ่ือวัดความแตกตางความดัน 
7.  สําหรับการหา minor loss ท่ีขอตอตางๆ ใหเลือกเปดและปดวาลวใหเหมาะสมโดยทดลองกับทอตอไปน้ี 

(1)  Sudden contraction  [No. 5] 
(2)  Sudden enlargement  [No. 6] 
(3)  45°  Elbow   [No. 8] 
(4)  90°  Elbow  [No. 13] 
(5)  90°  Bend   [No. 14] 

8.  เพ่ิมอัตราการไหล โดยปรับวาลว V2 แลวทําการทดลองขอ 4 ถึง 6 ซ้ํา 
9.  ปรับอัตราการไหลเพ่ิมข้ึนจนครบครบ 6 คร้ัง 
 
การวิเคราะหขอมูลและการแสดงผล 
1.  สําหรับทอ เขียนกราฟแสดงความสัมพันธของการสูญเสีย head กับอัตราการไหลของทอขนาดตางๆท่ีทําการ

ทดลอง กําหนดยานการไหลแบบ laminar, transition และ turbulent ลงในกราฟน้ัน 
2.  สําหรับทอผิวเรียบและผิวขรุขระท่ีมีขนาดเทากัน เขียนกราฟแสดงความสัมพันธของ friction factor และ 

Reynolds’ Number ทํานองเดียวกับ Moody Chart แลวเปรียบเทียบคาของท้ังสองทอกับ Moody Chart วาคา 
relative roughness ของทอท้ังสองควรมีคาเทาใด 

3.  สําหรับขอตอตางๆ ใหเขียนกราฟแสดงคา K เทียบกับอัตราการไหลตางๆ 
 
ขอมูลจําเพาะของนํ้า 
 ความหนืดสัมบูรณ  1.15x10-3 Pa/s, ความหนาแนน 1000 kg/m3 
 
เอกสารอางอิง 
1.  คูมืออุปกรณการทดลอง  CUSSON FLUID FRICTION APPARATUS C6 
2.  Janna, “Introduction to Fluid Mechanics,” 3rd. Ed., PWS, 1994 
3.  White, F.M., “Mechanics of Fluid,” 3rd Ed., McGraw-Hill, 1995 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
ขนาดทอ 
ทอหมายเลข 1 เสนผานศูนยกลาง = ...................... mm 
ทอหมายเลข 2 เสนผานศูนยกลาง = ...................... mm 
ทอหมายเลข 3 เสนผานศูนยกลาง = ...................... mm 
ทอหมายเลข 4 เสนผานศูนยกลาง = ...................... mm 
 
Head Loss 

อัตราการไหล ความแตกตาง head ของทอและขอตอหมายเลขตางๆ ( mm H2O หรือ  mm. Hg) 

Q ( L) time (s) 1  2 3 4 5 6 8 13 14 
           
           
           
           
           
           

หนวย mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 

mm..
... 
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ทฤษฎีของเบอรนูลีย 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
 สมการของเบอรนูลียถือไดวาเปนสมการพ้ืนฐานทางกลศาสตรของไหลท่ีสําคัญท่ีสุดสมการหน่ึง 
สมการน้ีเปนสมการท่ีวาดวยการอนุรักษพลังงานสําหรับการไหลของของไหลอุดมคติน่ันคือการไหลของของ
ไหลท่ีไมมีความหนืด และเปนการไหลคงตัวแบบไมอัดตัวและไมมีการสูญเสียใดๆเกิดข้ึน ขอควรจําในการใช
สมการเบอรนูลียพ้ืนฐานคืออยาลืมวาสมการจะใชไดกับกรณีการไหลคงตัวแบบไมอัดตัวและไมมีการสูญเสีย
พลังงานเกิดขึ้นเทาน้ัน สําหรับจุดประสงคของการทดลองน้ีคือการศึกษาการอนุรักษพลังงานตามทฤษฎีของ
เบอรนูลียและเปรียบเทียบกับการไหลท่ีเกิดข้ึนจริงในทอท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาด ตลอดจนการหาคาตางๆท่ี
เก่ียวของกับการไหลในทอท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด 
 
ทฤษฎีของเบอรนูลีย 
 สําหรับการไหลของของไหลน้ันหากวาพิจารณาวาไมมีการสูญเสียพลังงานในรูปแบบตางๆ เชนการ
สูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานหรือการถายโอนความรอน ดังน้ันตามกฎขอท่ีหน่ึงของเทอรโมไดนามิกสจะไดวา
ผลรวมของพลังงานท้ังหมดท่ีมีอยูในของไหลจะตองคงท่ี และถาหากวาการไหลน้ันเปนการไหลท่ีอัดตัวไมได เรา
สามารถท่ีจะเขียนสมการพลังงานใหอยูในรปูของสมการเบอรนูลีย (Bernoulli’s Equation) คือ 

   gZVP
++

ρ 2

2

= Constant         (1) 

เม่ือ P คือความดัน, V คือความเร็ว, Z คือความสูงจากระดับอางอิงหน่ึง และ เปนความหนาแนนของของไหล
หรือเม่ือพิจารณาที่จุดสองจุดใดๆในสนามการไหลจะได 

ρ
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หรืออาจใชคา g หารตลอดท้ังสมการจะได 
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จาก (3) จะพบวาหนวยของแตละพจนจะเปนหนวยของความสูง (m) และสามารถเรียกไดอีกอยางหน่ึงวา Head 
ซึ่งมีความหมายทางฟสิกสวาเปนพลังงานตอหนวยนํ้าหนักของของไหลและเม่ือพิจารณาที่ละพจนก็จะมีช่ือเรียก
ตางๆกันออกไปคือ สําหรับพจนแรกเปนพจนท่ีประกอบดวยความดันสถิตยเปนหลักจึงเรียกวา Pressure Head 
หรือ Static Head สวนพจนท่ีสองเปนพจนท่ีมีความเร็วอยูจะเรียก Velocity Head หรือ Dynamics Head และพจน
สุดทายจะเรียก Elevation Head และเม่ือรวมท้ังหมดเขาดวยกันจะเรียก Total Head 

 
 

รูปท่ี 1 ทอเบอรนูลีย 
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 เม่ือพิจารณาการไหลในทอปดท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาดหนาตัดท่ีวางอยูในแนวระดับตามรูปท่ี 1 จะได 
Z1 = Z2 ดังน้ันตามสมการท่ี (3) จะไดวาผลรวมของ pressure head และ velocity head จะคงท่ีอยูเสมอ อยางไรก็
ตามการไหลผานทอท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาดอยางเชนทอตามรูปท่ี 1 หากพิจารณาการไหลท่ีไมมีการอัดตัวและ
เปนการไหลอยางคงตัวจะมีสมการความตอเน่ืองเปน 

.Constmm == 21 &&       (4a) 
หรือสําหรับการไหลท่ีไมอัดตัว        (4b) 2211 VAVA =

จากสมการความตอเน่ือง (4b) จะเห็นวาความเร็วของการไหลจะตองมีการเปล่ียนแปลงไปตามขนาดของหนาตัด
โดยท่ีจุดท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเล็กของไหลจะมีความเร็วสูงกวาจุดท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดใหญกวา ซึ่งจากเหตุผลน้ีเม่ือ
นําไปใชกับสมการของเบอรนูลียก็จะไดหลักการวา “สําหรับการไหลคงตัวที่อัดตัวไมไดความดันที่จุดที่มีพ้ืนที่
เล็กจะตํ่ากวาความดันที่จุดที่มีหนาตัดมากกวา” 
 ถาหากวามีการวัดความดันท่ีตําแหนงตางๆใช manometer จะพบวาคาความดันท่ีตําแหนงตางๆจะ
เปล่ียนไปตามความสูงของของไหลที่ใชใน manometer และจะไดตามความสัมพันธระหวางความดันและความ
สูงเปน , เม่ือ h คือความสูงของของไหลใน manometer ซึ่งเม่ือแทนลงในสมการเบอรนูลียจะไดเปน P ghρ=
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สําหรับทอท่ีมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีหนาตัดอยางตอเน่ือง นิยมท่ีจะกําหนดตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงเปนตําแหนง
อางอิงเพ่ือใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สําหรับการไหลในทอเบอรนูลียน้ันนิยมท่ีจะใชตําแหนงท่ีมี
พ้ืนท่ีหนาตัดเล็กท่ีสุดเปนตําแหนงอางอิง  ดังในในสมการท่ี (5) ในเอกสารชุดน้ีจะขอกําหนดใหตําแหนงท่ี 2 เปน
ตําแหนงท่ีทอมีพ้ืนท่ีหนาตัดนอยท่ีสุด หรือท่ีเรียกวา “throat” ของทอ สวนตําแหนงท่ี 1 หมายถึงตําแหนงท่ีมี
พ้ืนท่ีหนาตัดใหญท่ีสุดหรือตําแหนงท่ีทางเขาทอ จากสมการความตอเน่ือง (4b)  สมการท่ี (5) สามารถเขียนได
เปน 
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หรือสามารถหาความเร็วท่ีตําแหนง 2 ไดเปน 
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สําหรับอัตราการไหล Q = AV เม่ือพิจารณาที่ตําแหนง 2 ไดเทากับ 
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โดยอัตราการไหลท่ีไดน้ีจะเปนอัตราการไหลท่ีไดตามทฤษฎีของเบอรนูลีย เม่ือการไหลเปนไปอยางอุดมคติคือไม
มีแรงเสียดทาน แตในทางปฎิบัติแลวน้ันจะตองเกิดมีการสูญเสียขึ้นซึ่งจะทําใหอัตราการไหลจริงน้ันตํ่ากวาท่ี
เปนไปตามทฤษฎี ดังน้ันจึงเปนท่ีนิยมเขียนสมการ (8) ในรูป 
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โดย C คือ สัมประสิทธิ์ของการไหล (discharge coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ของทอเวนจูรีน้ี โดยปกติสําหรับทอ
ท่ีสรางข้ึนอยางดีจะมีคาอยูประมาณ 0.92-0.99 และสามารถหาไดจากการทดลอง โดยคาน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไป
บางตามอัตราการไหล และใหสังเกตวาคาสัมประสิทธิน้ีจะพิจารณาที่ตําแหนงกวางท่ีสุดและแคบที่สุดของทอ
เทาน้ัน 
 สําหรับคา head loss ของการไหลภายในทอท้ังหมดน้ันอยางท่ีไดกลาวมาแลววาจะเปนฟงกช่ันของการ
ไหลโดยคา Total Head Loss, hloss,total นิยามวาเปนคา total head ท่ีทางเขาลบดวยคา total head ท่ีทางออกหรือ 

out,totalin,totaltotal,loss hhh −=       (10) 
ในกรณีท่ีการไหลคงตัวและพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีทางเขาและทางออกจากทอมีขนาดเทากัน จะไดวา 

outin
total,loss g

P
g

Ph
ρ

−
ρ

=       (11) 

 
 จากสมการท่ี (11) จะเห็นวาคา total head loss จะเปนผลตางของ pressure head ท่ีทางเขาและทางออก
ในกรณีท่ีหนาตัดขาเขาและขาออกเทากัน อยางไรก็ตามเม่ืออัตราการไหลเปล่ียนไปคา pressure head จะ
เปล่ียนไปซึ่งยังผลใหคา total head loss น้ีเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

คาอีกคาหน่ึงท่ีสําคัญของทอเบอรนูลียก็คือการกระจายของ piezometric head ตลอดท้ังทอ ตามทฤษฎี
ของเบอรนูลียแลวท่ีตําแหนงท่ีมีความเร็วเทากัน หรือมีพ้ืนท่ีหนาตัดเทากัน pressure head ควรจะเทากัน แตใน
ความเปนจริงแลวการไหลท่ีเกิดขึ้นมีการสูญเสียพลังงานเกิดข้ึนทําให pressure head ท่ีตําแหนงท่ีมี velocity head 
เทากันแตอยูท่ีตําแหนงตางกันจะมี pressure head ไมเทากัน คา piezometric head น้ีนิยมทําใหเปนคาไมมีมิติ 
(dimensionless) โดยหาร head น้ีดวย velocity head ท่ี throat ซึ่งจะได piezometric head coefficient, Cph , เปน 

    
g/V

hh
C n

ph 22
2

1−
=        (12) 

โดย ตําแหนง n คือตําแหนงใดๆบนทอ ตําแหนงท่ี 1 คือตําแหนงกอนท่ีจะเขาสูทอและ 2 เปนตําแหนงท่ี throat 
ซึ่งคาน้ีเปนคาท่ีไดจากการวัดในการทดลอง สําหรับการไหลในอุดมคติน้ันคา Cph น้ันจะขึ้นอยูกับขนาดของทอ
เทาน้ันน่ันคือสามารถหาไดจาก 
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หารสมการน้ีดวย  จะได 
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ดานซายมือของ (14) ก็คือ Cph และทางดานขวามือน้ันหากใชสมการความตอเน่ืองจะไดวา  และ 

 เม่ือแทนคาลงใน (14) จะได 
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เม่ือ D คือเสนผานศูนยกลางของทอ 
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อุปกรณทดสอบ 
 อุปกรณท่ีใชทดสอบเปนทอ venturi มีลักษณะและขนาดตามรูปท่ี 2 โดยจะมีตําแหนงเจาะวัดความดัน
อยู 6 ตําแหนงคือตําแหนง A, B, C, D, E และ F โดยตําแหนง A เปนตําแหนงท่ีทางเขาและตําแหนง F เปน
ตําแหนงทางออกซึ่งตําแหนงท้ังสองเปนตําแหนงท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเทากัน สวนตําแหนงคอคอดจะเปนตําแหนง C  

 
 

รูปท่ี 2 อุปกรณการทดสอบ 
 
สําหรับขนาดของทอท่ีตําแหนงตางๆ ไดแสดงไวในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดของทอท่ีตําแหนงตางๆ 
 

ตําแหนง เสนผานศูนยกลาง (mm) 
A 28.4 
B 22.5 
C 14.0 
D 17.2 
E 24.2 
F 28.4 
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เคร่ืองมือทดลอง 
 เคร่ืองมือทดลองเปนเคร่ืองมือการทดลองของบริษัท GUNT Hamburg, Germany รุน HM130 
Bernoulli’s Theorem Demonstration Apparatus โดยมีสวนประกอบตามรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 3 เคร่ืองมือทดลอง 
Details 

1. Demonstration panel 
2. Bernoulli tube 
3. Intake valve 
4. 6-way pressure level 
5. Variable-area flow meter 
6. Discharge valve 

 
การทดลอง 

การทดลองน้ีจะเปนหาคา discharge coefficient ของทอท่ีอัตราการไหลตางๆ, total head loss ท่ีอัตรา
การไหลตางๆของทอ, การหาคา piezometric head coefficient ของทอและแสดงความสัมพันธระหวาง velocity 
head และ pressure head ภายในทอ 
ขั้นตอนการทดลอง 
1. เปดเคร่ืองสูบนํ้า ปรับล้ินควบคุมการไหลใหอัตราการไหลตามท่ีอานจาก Rotameter เปน 60 L/min  
2. วัดคา h ท่ีตําแหนงตางๆ  
3. ทําการทดลองซ้ําโดยปรับล้ินควบคุมการไหลใหอัตราการไหลลดลงครั้งละ 10 L/min ตามลําดับ 
4. เม่ือทําการทดลองครบทุกอัตราการไหล ปดเครื่อง เสร็จส้ินการทดลอง 
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การประเมินผล 
1. เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง total head loss กับอัตราการท่ีเปล่ียนไป 
2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธของ pressure head ท่ีตําแหนงตางๆกับอัตราการไหลท่ีเปล่ียนไป 
3. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธของ Pressure head และ Velocity head กับตําแหนงบนทอ ท่ีอัตราการไหล

ตางๆ 
4. เขียนกราฟแสดงคา C  เปรียบเทียบกับคาอัตราการไหลท่ีเปล่ียนไป และหาคา C โดยเฉล่ียของเครื่องมือ

ทดสอบ 
5. เขียนกราฟแสดงคา Cph ท่ีไดจากการทดลองไปเปรียบเทียบกับคาท่ีไดจากสมการของเบอรนูลีย ตามทอเบอรนู

ลีย ท่ีอัตราการไหลตางๆ 
ตัวอยางของกราฟที่ตองเสนอขอมูลตางๆอยูในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 กราฟท่ีใชแสดงผลการทดลอง

   



   

   

128 

 
Engineer : 
 

ID Number : 

Group : Section : Date : 

Flow Rate 
(L/min) 

hA 

(mm) 
hB 

(mm) 
hC 

(mm) 
hD 

(mm) 
hE 

(mm) 
hF 

(mm) 

60       

50       

40       

30       

20       

10       
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การทดลองของเรโนลด 
 

เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 
กลาวนํา 

การทดลองน้ีเราจะทําการศึกษาการไหลท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากยานการไหลแบบราบเรียบ (Laminar) 
ไปเปนการไหลแบบปนปวน (Turbulent) ภายในทอกลมตรง การทดลองน้ีเร่ิมเปนท่ีรูจักครั้งแรกในป 1883 เม่ือ 
Osborne Reynolds นักวิทยาศาสตรและวิศวกรผูมีช่ือเสียงชาวอังกฤษไดตีพิมพบทความท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ีและ
ไดนําเสนอการทดลองของเขา ซึ่งการทดลองน้ีเราจะใชการสังเกตลักษณะการไหลหรือ flow visualization 
เหมือน Reynolds ในการทําการทดลองน้ี 
 
ทฤษฎีพื้นฐาน 
 การไหลของของไหลเราสามารถท่ีจะแบงตามลักษณะการไหลออกเปนสองสวนหลักๆ คือ การไหล
แบบราบเรียบ (Laminar Flow) และการไหลแบบปนปวน (Turbulent Flow) ซึ่งความแตกตางของการไหลท้ังสอง
เราจะสามารถสังเกตไดจากลักษณะการไหลของมัน น่ันคือถาเปนการไหลอยางราบเรียบของไหลจะไหลไปเปน
ช้ันๆ อยางเปนระเบียบ อนุภาคท่ีอยูในช้ันการไหลใด ก็จะรักษาช้ันการไหลของตนเองไปตลอด ดังน้ันถาเราใส
เสนสีเขาไปในการไหลในทอตรง การไหลแบบน้ีเราจะเห็นวาเสนการไหลเปนเสนตรงไปตามแนวทอ ซึ่งจะ
ตรงกันขามกับการไหลแบบปนปวนซึ่งการไหลจะไมมีการรักษาช้ันการไหลไว อนุภาคของของไหลจะว่ิงสลับ
ช้ันไปมา หาเสนทางการไหลที่ชัดเจนไมได สําหรับการไหลที่อยูระหวางการเปล่ียนแปลงจากการไหลอยาง
ราบเรียบและการไหลแบบปวนปวนหรือ transition flow ถือวาเปนชางการไหลท่ีสําคัญ เพราะจะเปนตัวบงช้ีการ
ไหลท้ังสองแบบหลักออกจากัน 

สิ่งท่ีทําใหการไหลของของไหลเปนเชนน้ีก็เน่ืองมาจากระดับพลังงานท่ีมีในของไหล พลังงานสองสวน
ท่ีทําหนาท่ีควบคุมการไหลคือพลังงานจากความหนืด (Viscous Force) และพลังงานในการเคล่ือนท่ี (Inertia 
Force) โดยเราสามารถอธิบายการรูปแบบการไหลกับพลังงานไดดังน้ีคือ ถาการไหลมีพลังงานความหนืดมากกวา
พลังงานการเคล่ือนท่ี ของไหลก็จะสามารถยึดเกาะกันอยูได ภายใตความหนืดหรือแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล 
ดังน้ันในสภาพเชนน้ีการไหลจึงมีลักษณะท่ีราบเรียบ แตถาเราเพ่ิมความเร็วในการไหลข้ึน แรงเน่ืองจากความ
หนืดน้ันคงท่ีแตแรงท่ีใชในการเพ่ิมท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แมวาในตอนแรกท่ีพลังงานการไหลน้ีเพ่ิมข้ึนแรงดึงเน่ืองจาก
ความหนืดอาจจะเอาชนะไดและคงรูปการไหลแบบเดิมไวได แตเม่ือความเร็วเพ่ิมข้ึนถึงจุดหน่ึง ความเร็วเพ่ิมข้ึน
จนพลังงานการเคล่ือนท่ีเกือบจะเอาชนะแรงดึงดูดได เราจะเห็นเสนการไหลท่ีเคยราบเรียบจะเริ่มสั่นมากข้ึนหรือ
เขาสูยานการไหลแบบ transition และในท่ีสุดเม่ือพลังงานในการเคล่ือนท่ีเอาชนะได การไหลก็จะเปล่ียนเปนการ
ไหลแบบปนปวน โดยสมบูรณ 

ความเร็วจึงเปนสวนสําคัญหน่ึงท่ีกําหนดวารูปแบบการไหลของของไหลจะเปนไปในรูปแบบใด ซึงได
มีการกําหนดปริมาณขึ้นมาบงช้ีวาการไหลควรจะเปนการไหลปนปวนเม่ือใด ในป ค.ศ. 1908 Arnold 
Sommerfeld ไดเสนอผลงานและเสนอคาตัวแปร R โดยกลาววา "R is a pure number; we will call it the Reynolds 
number." ซึ่งคําวา pure number ในอีกความหมายหน่ึงก็คือ dimensionless number น่ันเอง และเราก็ไดใช 
Reynolds’ number เปนการกําหนดวาการไหลควรเปน laminar หรือ turbulent อยางกวางขวางตอมาจนถึงปจจุบัน
น้ี Reynolds’ number สําหรับการไหลในทอกลมจะนิยามโดย 
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R VD
e =

ρ
μ

 

เม่ือ  ρ  คือความหนาแนนของของไหล 
 µ  คือความหนืดของของไหล   

 V  คือ ความเร็วเฉล่ียของการไหลในทอ    
 D  คือ เสนผานศูนยกลางของทอ 

Reynolds’ Number เปนกลุมไรมิติ ท่ีสรางจากทฤษฎีกลุม  ของการไหลในทอ สวนความหมายทางกายภาพ
ของตัวแปรไรมิติกลุมน้ี เราจะเห็นวา  ซึ่งเปนความหนือของของไหล แสดงถึงแรงเน่ืองจากความหนืด สวน
สวนของตัวแปรกลุมน้ีคือ  จะแทนแรงเน่ืองจากการไหล หรือ โมเมนตตัมของการไหล ดังน้ัน Reynolds’ 
Number จึงมีความหมายทางกายภาพคือแรงเน่ืองจากความหนืดของการไหล ตอ แรงเน่ืองจากการไหล ดังน้ันเม่ือ
คาตัวเลขของ Reynolds’ Number มีคานอยการไหลจะเปนการไหลอยางราบเรียบ และเม่ือการไหลมีคา Reynolds’ 
Number  สูงข้ึนการไหลก็จะกลายเปนการไหลแบบปนปวน สําหรับคาตัวเลข Reynolds’ Number ท่ีเปนชวง 
transition ตัวเลขท่ีช้ีวาการไหลจะเปล่ียนจากการไหลแบบราบเรียบ ไปเปนการไหลแบบปนปวน เรานิยมเรียกวา
คา Critical Reynolds’ Number หรือคาตัวเลขเรยโนลดวิกฤติ  

π
μ

Vρ

จากการทดลองเม่ือป ค.ศ. 1808 และการกําหนดตัวเลข Reynolds’ Number  เม่ือป ค.ศ. 1903 เราถือ
เปนมาตราฐานวาคา Critical Reynolds’ Number จะมีคาเปน  น่ันคือถา Reynolds’ Number มีคา
นอยกวา 2300 การไหลจะเปนการไหลอยางราบเรียบ และถาคาสูงกวาน้ีการไหลจะเปนการไหลแบบปนปวน 

eR
2300=eCR

อยางไรก็ตามในการทดลองหลายๆ คร้ัง เราพบวาคาวิกฤติน้ี ขึ้นอยูกับการติดต้ังเครื่องมือทดลอง การ
ควบคุมสภาพแวดลอม และจากการทดสอบเราพบวาภายใตการควบคุมสภาพแวดลอมอยางดีเราสามารถที่จะทํา
ใหการไหลเปนการไหลแบบราบเรียบไดแมวา Reynolds’ Number จะมีคาสูงถึง 11,000 ดังน้ันคา Reynolds’ 
Number 2000 ถึง 2300 ถือเปนคาท่ัวไปสําหรับคาวิกฤติของตัวเลขเรยโนลด 
 
เคร่ืองมือทดสอบ Flow Visualization ของ Reynolds 

เคร่ืองมือทดสอบเพ่ือการพิจารณาการไหลดวยการมองเห็น (Flow Visualization) ของการไหลในทอท่ี 
Reynolds ทําการทดสอบเม่ือป ค.ศ. 1883 จะมีลักษณะตามรูปท่ี 1 ซึ่งสวนประกอบสําคัญคือทอนํ้าท่ีทําจากวัสดุ
โปรงใส เชนทอแกวมีความยาวพอสมควรคือตองมากกวา 20 เทาของเสนผานศูนยกลาง เพ่ือใหพนระยะของการ
ไหลหมุนวนท่ีทางเขา ท่ีทางเขาของนํ้าน้ันจะตองมีตัวกรองและครีบนําทางเพื่อใหการไหลทางทางเขาไมไดรับ
การรบกวนจากสภาพแวดลอม จากน้ันในระหวางทางจะมีการฉีดสีหมึกเขาไปในทอ ดวยสวนใหญจะเปนการ
สงผานทอเล็กๆ ผานทอรูเข็ม เพ่ือใหหมึกคอยๆ ซึมออกมา หมึกท่ีออกมาจะแสดงเสนธารการไหล ถาเสนหมึกท่ี
ออกมาน้ันเปนเสนตรงและราบเรียบ แสดงใหเห็นวาการไหลเปนแบบราบเรียบ แตถาการไหลเปนแบบปนปวน 
เสนหมึกจะแตกกระจายไปทั่วท้ังทอ และเม่ือเสนหมึกมีลักษณะการไหลท่ีสั่นๆ ระหวางการไหลแสดงใหเห็นวา
กําลังจะเปล่ียนจากการไหลแบบราบเรียบไปเปนการไหลแบบปนปวน 

เคร่ืองมือทดลองยังมีอุปกรณวัดอัตราการไหล ซึ่งประกอบดวยถวยตวงและนาฬิกาจับเวลา ซึ่งสามารถ
ใชหาอัตราการไหลหรือปริมาตรการไหลได และจากอัตราการไหลทําใหเราสามารถหาคาความเร็วเฉล่ียไดจาก
สมการ 

2
4
D
Q

A
QV

π
==     
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เม่ือ  Q = ปริมาตรการไหล  
 D = เสนผานศูนยกลางภายในทอ 
 และจากการทดสอบหาคาความหนือและคาความหนาแนนของนํ้า เราสามารถท่ีจะหาคา Reynolds’ 
Number ท่ีอัตราการไหลตางๆ ได 

 
รูปท่ี 1 ภาพวาดเคร่ืองมือการทดลองของ Reynolds เม่ือป ค.ศ. 1883 

 
วัตถุประสงคการทดลอง 

1. เพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะการไหลท่ีแตกตางกันระหวางการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปนปวน 
2. เพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะการเปล่ียนแปลงและ Transition Flow ของการไหลในทอ  
3. เพ่ือเขาใจการหาคาตัวเลขเรยโนลด และคาตัวเลขเรยโนลวิกฤติของการไหลในทอ 

 
ขั้นตอนการทดลอง 

สําหรับการทดลองที่เราจะทําการทดลองน้ีเปนการพัฒนาเคร่ืองมือท่ี Reynolds ไดสรางข้ึน แตหลักการ
การทํางานตางๆ ยังคงเหมือนเดิม สําหรับเคร่ืองมือทดลองน้ันมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ติดต้ังเคร่ืองมือทดลองท่ีมีช่ือวา Osborne Reynolds’s Laboratory 
2. เปดวาลวนํ้าเพ่ือใหนํ้าไหลข้ึนไปยังถังเก็บนํ้า โดยใหความสูงของนํ้าในถังอยูบริเวณเดียวกับทอ

ระบายนํ้าท้ิง และพยายามรักษาระดับนํ้าในถังเก็บนํ้าใหคงท่ีตลอดการทดลอง โดยการเปดระดับ
วาลวนํ้าใหเหมาะสม 

3. ภายในถังเก็บนํ้าจะมีลูกแกวบรรจุอยูเพ่ือรองรับความแรงของกระแสนํ้าท่ีไหลเขามาภายในถังเก็บ
นํ้าเพ่ือปองกันไมใหผิวนํ้าดานบนเกิดการกระเพ่ือม ทําใหนํ้าท่ีลนไปดานบนไหลเขาทออยาง
ราบเรียบ 

4. ใสสีลงไปในบีกเกอรสําหรับใสสี และเปดวาลวบริเวณขางบีกเกอรเพ่ือใหสีไหลลงมาในถังนํ้า โดย
ตองปรับปริมาณสีใหเหมาะสม ถานอยหรือมากเกินไปจะมองไมเห็นเสนการไหล 

5. คอยๆ เปดวาลวระบายนํ้าเพ่ือสังเกตดูวาลักษณะการไหลของสีเปนอยางไร 
6. หาปริมาตรการไหลของนํ้าในขณะน้ัน โดยการจับการเวลาและบันทึกปริมาณนํ้าท่ีได 
7. คอยๆ ปรับระดับการเปดวาลวระบายนํ้าข้ึน จนไดผลการทดลองครบ 10 คร้ัง 
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การวิเคราะหผล 
1. จากคา  ρ และ µ ท่ีกําหนด ใหคํานวณหาคา Re ของการไหลแตละอัตราการไหล 
2. จากคา Re ท่ีคํานวณได ใหพิจารณาวาการไหลเปนแบบราบเรียบหรือแบบปนปวน 
3. อธิบายลักษณะการไหลแบบราบเรียบและปนปวนวาแตกตางกันอยางไร 
4. อธิบายวาลักษณะของ Transition Flow วาเปนการไหลท่ีมีลักษณะอยางไร และหาคา Critical 

Renolds’ Number ของการไหลในทอจากการทดลองของเรา 
เอกสารอางอิง 
 White, F.M., “Fluid Mechanics,” 5th ed., McGraw – Hill, 2003 
 N. Rott, “Note On The History Of The Reynolds Number,” Annu. Rev. Fluid Mech., 1990, 22: I-II 
 

ตารางบันทึกผลการหาคาเลขเรโนลด 
เสนผานศูนยกลางทอทดสอบ D  = 1 cm 
ความหนาแนนของนํ้า ρ  =  996.85 kg/m3 ความหนืดของนํ้า μ   = 9 x 10-4  N•s/m2 
 

ลักษณะการไหล ปริมาตรการ
ไหล(m3/s) 

ความเร็ว ปริมาตร เวลา ปริมาตรการ
ไหล(l/s) 

คร้ังท่ี 
(m/s) 

Re 
(s) (l) ราบเรียบ ปนปวน 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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จุดศูนยกลางความดัน 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
ความดัน P เน่ืองจากนํ้าหนักของของไหลท่ีอัดตัวไมไดความหนาแนน ρ ท่ีกระทําท่ีจุดใดๆ ท่ีมีระยะ h 

จากผิวอิสระตามรูปท่ี 1 และวัดตามแนวเดียวกับความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวง g จะมีคาเทากับ 
P g= hρ           (1) 

 Patm 

รูปท่ี  1 Hydrostatic pressure ท่ีความลึก h 

h 

ความดันน้ีเปนความดันเกจ คือยังไมไดรวมความดันบรรยากาศท่ีอยูเหนือผิวอิสระเขาไปดวย หากรวมความดันท่ี
อยูเหนือผิวอิสระเขาไป จะได 

P P gabs atm= h+ ρ          (2) 
สําหรับความดันท่ีกระทําบนพ้ืนระนาบท่ีจมอยูในของไหลจะทําใหเกิดแรงบนระนาบน้ันดวย พิจารณา

รูปท่ี 2 เม่ือระนาบจมอยูในของเหลว แรงกระทําเน่ืองจากความดันก็จะกระจายอยางตอเน่ืองไปท่ัวระนาบและมี
ทิศทางต้ังฉากกับระนาบ และขนาดของแรงกระทําก็จะเปล่ียนแปลงไปตามความลึกโดยความสัมพันธเปนสมการ
เชิงเสน แรงเน่ืองจากความดันท้ังหมดท่ีกระจายอยูท่ีหนาตัดน้ันสามารถท่ีจะแทนดวยแรงลัพธ F เพียงแรงและ
เปนแรงท่ีมีทิศทางต้ังฉากกับหนาตัดอีกดวย 

 
รูปท่ี 2 แรงเนือ่งจากความดนับนระนาบ 

 
ถาหากวาความดันท่ีกระทําบนระนาบน้ันคงท่ีแรง F น้ันก็จะกระทําท่ีตําแหนงของจุดศูนยกลางมวล G 

แตในกรณีน้ีความดันจะเปล่ียนไปตามระดับความลึก จึงทําให F จะกระทําท่ีจุดท่ีตํ่าลงไปอีก จุดท่ีแรง F กระทําน้ี
เรียกวา จุดศูนยกลางความดัน (center of pressure) สําหรับในกรณีท่ีพ้ืนระนาบมีขนาดเล็กและจมอยูลึกมากใน
ของเหลวดังรูปท่ี 2(b) ความดันท่ีกระจายอยูบนพ้ืนระนาบน้ันเกือบคงท่ี จุดศูนยกลางความดันกับจุดศูนยกลาง
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สําหรับระนาบท่ีมีขนาดใหญมากเชน ฐานเข่ือน แรงกระทําบนระนาบน้ันจะมีขนาดท่ีสูงจึงจําเปนท่ี
จะตองมีการคํานวณท่ีแมนยําในการท่ีจะหาขนาดและตําแหนงของแรงดังกลาว 
 
การหาขนาดของแรงลัพธและตําแหนงจุดศูนยกลางความดัน 
 พิจารณาระนาบพ้ืนท่ี A ท่ีจมอยูในของเหลวทํามุม Ө กับพ้ืนผิวอิสระดังรูปท่ี 3 จากน้ันพิจารณาท่ีสวน
พ้ืนท่ีเล็กๆ dA = dx dy ท่ีระยะลึก h บนระนาบน้ัน จะไดวาแรงกระทํา dF จะเปน 

dF PdA ghdA= = ρ           (3) 

 
รูปท่ี 3 ตําแหนงของแรงกระทํา 

ผลรวมของแรงทั้งหมดบนระนาบจะเปน 

F dF ghd= =∫ ∫ ρ A           (4) 

จากรูป   ดังน้ัน  h y= sinθ

F g yd= ∫ρ θsin A           (5) 

ซึงจากนิยามจุดศูนยกลางมวล ดังน้ัน y
ydA

AG =
∫

F gAy ghG= = AGρ θ ρsin          (6) 
เม่ือ hG เปนความลึกของจุดศูนยกลางมวล ซึงก็สามารถสรุปไดสั้นๆวาขนาดของแรงลัพธของความดันท่ีกระทํา
บนผิวระนาบจะมีขนาดเทากับความดันท่ีจุดศูนยกลางมวลของหนาตัดคูณกับขนาดของหนาตัดน้ัน 
 

สําหรับในการหาตําแหนงของแรงกระทํา ycp ในแนวแกน y พิจารณาโมเมนตท่ีจุด O รอบแกน x จะได  

Fy PydA

gy dA

g y d

cp =

=

=

∫
∫

∫

ρ θ

ρ θ

2

2

sin

sin A

A

          (7) 

แต moment of inertia I0 ของระนาบรอบแกน x ท่ีจุด O จะเปน ดังน้ัน I y d0
2= ∫

Fy g Icp O= ρ θsin           (8) 
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หรืออาจจะใชทฤษฎีการยายแกนการหมุนของ moment inertia จากจุก O ท่ีผิวของเหลวมาอยูท่ีจุดศูนยกลางมวล 
G ซึ่งจะไดวา 

I y A IO G G= +2
x            (9) 

โดย IGx เปน moment of inertia ท่ีจุดศูนยกลางมวลรอบแกน x ดังน้ัน 

( )
y

g y A I
gAy

y
I
y A

cp
G Gx

G

G
Gx

G

=
+

= +

ρ θ
ρ θ

sin
sin

2

       (10) 

จากสมการน้ีจะเห็นวาจุดศูนยกลางความดันจะอยูตํ่ากวาจุดศูนยกลางมวลลงมาเปนระยะ  ในทํานอง

เดียวกัน หากวาตองการหาตําแหนงของแรงกระทําตามแนวแกน x ก็สามารถหาโมเมนตรอบแกน y ซึ่งจะไดวา 

I
y A

Gx

G

 x
I
y Acp

Gxy

G
=          (11) 

เม่ือ IGxy = product moment inertia ของระนาบท่ีจุดศูนยกลางมวลและถาหากวาหนาตัดน้ีสมมาตรตามแกน y คา 
product moment of inertia ก็จะเปนศูนย ซึ่งยังผลใหจุดศูนยกลางความดันอยูตํ่าลงมาจากจุดศูนยกลางมวลและอยู
ในแนวเดียวกัน 
 สําหรับการทดลองในหัวขอน้ี การท่ีจะวัดคาของแรงท่ีกระทํากับระยะจุดศูนยกลางความดันน้ันเปน
เรื่องยาก ดังน้ันการทดลองจึงเล่ียงท่ีจะวัดโมเมนตท่ีเกิดจากแรงน้ีซึ่งก็คือผลคูณของขนาดของแรงกับระยะของจุด
ศูนยกลางมวล ซึงก็จะสามารถเปรียบเทียบทฤษฎีกับการทดลองไดเชนกัน 
 
การหาคาโมเมนตรอบแกนท่ีอยูเหนือผิวของเหลว 
 พิจารณาระนาบส่ีเหล่ียมมุมฉากจมอยูในของเหลว(นํ้า) โดยทํามุม Ө กับแนวด่ิง และไดรับผลกระทบ
ของแรงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความลึกของนํ้า รูปท่ี 4(a) เปนกรณีท่ีระนาบจมอยูในนํ้าเพียงบางสวนและรูปท่ี 
4(b) เปนกรณีท่ีระนาบจะจมอยูในนํ้าท้ังหมด 

 
(a) Partial submergence   (b) Full submergence 

รูปท่ี 4 การหาคาโมเมนตรอบแกนท่ีอยูเหนือผิวของของเหลว 
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 ให D เปนความลึกของนํ้าเหนือขอบลางของระนาบ R1 เปนระยะจากจุดหมุน O ถึงขอบบนของระนาบ 
และ R2 เปนระยะตามแนวระนาบถึงขอบลาง และ R0  เปนระยะจากจุดหมุนถึงระดับนํ้า จากน้ันเพ่ือท่ีจะหา
โมเมนตรอบจุดหมุน O พิจารณาท่ีหนาตัดเล็กๆระยะ r จากจุดหมุนตามแนวระนาบจะไดวาความดันท่ีจุดน้ัน
เทากับ 

( )P g r R= −ρ 0 cosθ

θ

θ

        (12) 
ซึ่งแรงกระทําเน่ืองจากของเหลวท่ีหนาตัดน้ันจะเทากับ 

( )dF PdA g r R dA= = −ρ 0 cos        (13) 
ซึ่งทําใหโมเมนตรอบจุด O มีคาเทากับ 

( )dM gr r R dA= −ρ 0 cos        (14) 
จากน้ันหาโมเมนตท่ีเกิดจากแรงท้ังหมดท่ีกระทําบนระนาบน้ัน โดยระนาบน้ันมีความกวาง B คงท่ี ซึ่งทําให 

dA Bdr=          (15) 
โดยในขั้นน้ีจะตองแบงออกเปนสองกรณีคือในกรณีท่ี 1 ระนาบจมอยูในนํ้าบางสวน R0 > R1 และกรณีท่ี 2 คือ
ระนาบจะจมอยูในนํ้าท้ังหมด R0 < R1 สําหรับในกรณีท่ี 1 จะไดวา 

( )M gB r r R
R

R

= −∫ ρ θcos 0

0

2

dr        (16) 

ซึ่งจะได 

( ) ( )
M gB

R R R R R
=

−
−

−⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
ρ θcos 2

3
0
3

0 2
2

0
2

3 2   สําหรับ    (17) R R0 > 1

 
และในกรณีท่ีระนาบท้ังหมดจมอยูในนํ้า  จะไดวา R R0 1<

( )M gB r r R
R

R

= −∫ ρ θcos 0

1

2

dr        (18) 

ซึ่งจะได 

( ) ( )
M gB

R R R R R
=

−
−

−⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
ρ θcos

2
3

1
3

0 2
2

1
2

3 2
  สําหรับ    (19) R R0 1<

 
สมการท่ี (17) และ (19) น้ีจะใชในการเปรียบเทียบระหวางทฤษฎีตางๆท่ีไดวิเคราะหมาแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
การวัดโมเมนตโดยตรงท่ีไดจากการการทดลอง 
 
เคร่ืองมือทดลอง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองน้ีเปนเคร่ืองมือ Center of Pressure Apparatus ของบริษัท TecQuipment รุน 
TQ -H11 ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยจากในรูปนํ้าความลึก D จะบรรจุในถังเก็บท่ีทําดวยพลาสติกใส สองขางของถัง
น้ันจะปนแผนโคงท่ีมีจุดศูนยกลางความโคงอยูท่ีจุดหมุน O อุปกรณท้ังชุดน้ีจะสามารถหมุนไดอยางอิสระรอบจุด
หมุน จากรูปจะเห็นระนาบเรียบท่ีดานหน่ึงของถังโดยจะวางทํามุมกับแนวด่ิงและสามารถจะปรับมุมเอียงไดตาม
ตองการโดยการปรับนํ้าหนักท่ีถังปรับความเอียง(trim tank) สําหรับการหาคาโมเมนตท่ีกระทําบนระนาบน้ัน
สามารถหาไดจากการวัดโมเมนตท่ีกระทําตานอีกดานหน่ึงของถังโดยจะใชนํ้าหนักถวงตานไว 
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สําหรับคาคงท่ีของเคร่ืองมือทดลองมีดังน้ี (ดูรูปท่ี 5 ประกอบ) 
ระยะถึงขอบลางของระนาบ  R2  = 200 mm 
ระยะถึงขอบบนของระนาบ  R1  = 100 mm 
ความยาวของระนาบ  R2- R1  = 100 mm 
ความกวางของระนาบ B = 75   mm 
ระยะถึงนํ้าหนัก  RW = 203 mm 

 
รูปท่ี 5 เคร่ืองมือทดลอง 

 
ขั้นตอนการทดลอง 

กอนเริ่มการทดลอง ใหถอดท่ีแขวนนํ้าหนักออกกอนและนํานํ้าออกจากถังเก็บทุกถัง ปรับฐานของ
อุปกรณใหอยูในแนวระดับโดยใชลูกนํ้าชวย จากน้ันการทดลองจะเริ่มกระทําท่ีมุมตางๆตามแนวระดับ โดยการ
ปรับใหระนาบเขาสูมุมตางๆน้ันอาศัยการเติมนํ้าเขาไปท่ีถังปรับเอียงเพ่ือใหระนาบหมุนไปอยูในมุมท่ีตองการ 
หรืออาจจะตองมีการใชนํ้าหนักแขวนท่ี counter balance แลวแตตองการ เม่ือระนาบอยูในมุมท่ีตองการเรียบรอย
แลวเร่ิมการทดลองดังน้ี 
1.  ติดต้ังท่ีแขวนนํ้าหนักเขากับเคร่ืองมือ ซึ่งจะทําใหระนาบเอียงออกจากมุมท่ีต้ังไวเล็กนอย เติมนํ้าลงในถังเก็บ

เพ่ือใหระนาบกลับเขาสูมุมเอียงเดิม 
2.  วัดระดับความสูงของนํ้า D แลวบันทึกลงในตาราง 
3.  เพ่ิมนํ้าหนักท่ีท่ีแขวนนํ้าหนักตามคาท่ีใหในตาราง ซึ่งจะทําใหระนาบเอียงออกจากมุมท่ีต้ังไวเล็กนอย เติมนํ้า

ลงในถังเก็บเพ่ือใหระนาบกลับเขาสูมุมเอียงเดิม 
4.  วัดระดับความสูงของนํ้า D แลวทําซ้ําไปเร่ือๆจนกระท้ังครบตามตารางท่ีให 
5.  เปล่ียนมุมเอียงไปในมุมท่ีกําหนดไว แลวทําซ้ําไปจนกระท่ังครบทุกมุมเอียง 
เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองใหเก็บนํ้าหนักและท่ีแขวนนํ้าหนักใหเรียบรอย พรอมเอานํ้าออกจากถังเก็บทุกท้ังใหหมด 
เช็ดเคร่ืองมือใหแหง เก็บเคร่ืองมือใหเรียบรอย 
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การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณ 
 จากโมเมนตท่ีไดจากการทดลองนําไป plot curve ระหวาง โมเมนตกับระยะลึกท่ีวัดตามแนวเอียงของ
ระนาบ โดยเปรียบเทียบกับคาท่ีไดจากการทดลองกับคาท่ีไดตามสมการท่ี (17) และ (19) โดยคา R0 น้ันสามารถ
คํานวณไดจากจากรูปท่ี 5 ไดเปน 

R R D0 2= − secθ         (20) 
โดยถาหากวาระนาบจมอยูในนํ้าเพียงบางสวน  จะใชสมการ (17) และถาหากวาเปนกรณีท่ี
ระนาบจมอยูใตนํ้าท้ังหมด จะใชสมการท่ี (19) กราฟท่ีไดควรออกมาในทํานองกราฟในรูป
ท่ี 6 โดยในรูปจะเปนการแสดงเสนกราฟท่ีไดจากสองมุมเอียง 

R R mm2 0 100− <

R R2 0 100− > mm

 plot curve แสดงคาความผิดพลาด(เปนรอยละ) เทียบกับคาโมเมนต ของการทดลองในแตละมุมเอียง
โดยใหพิจารณาวาคาท่ีไดจากการทดลองน้ันถูกตอง  
 

 
 
 

รูปท่ี 6 ลักษณะของกราฟที่ไดจากการทดลองและการคํานวณ 
 

เอกสารอางอิง 
1.  คูมือการใชงานเครื่องมือการทดลอง ของบริษัท TecQuipment สําหรับเคร่ืองมือ TQ-H11 
2.  White, F.M., “Fluid Mechanics,” 3rd ed., McGraw-Hill, 1995 
3.  Sheam, I., “Mechanics of Fluid,” 3rd ed., McGraw-Hill, 1992 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

มุมเอียง θ = 10° นํ้าหนัก  มุมเอียง θ = 0° มุมเอียง θ = 20° มุมเอียง θ = 30° 
(gram) D (mm) D (mm) D (mm) D (mm) 

50     
70     
100     
120     
150     
170     
200     
220     
250     
270     
300     
350     
400     
450     
500     
550     
600     
650     
700     

 
Note.  
การทดลอง 
ระยะ      R R D2 0− = secθ

โมเมนตจากการทดลอง    RW=203 mm M R WW=

คาโมเมนตจากทฤษฎี 

กรณีจมนํ้าบางสวน  ;     (17) 
( ) ( )

M gB
R R R R R

=
−

−
−⎧

⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
ρ θcos 2

3
0
3

0 2
2

0
2

3 2 R R mm2 0 100− <

กรณีจมนํ้าท้ังหมด  ;  R R   (19) ( ) ( )
M gB

R R R R R
=

−
−

−⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
ρ θcos

2
3

1
3

0 2
2

1
2

3 2
mm2 0 100− >

เคร่ืองมือทดลอง  B  = 75 mm 
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แรงปะทะของกระแสของไหล 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
ในการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังนํ้าน้ันมีเครื่องจักรกังหันท่ีนิยมใชกันแบงออกเปนสองแบบใหญๆ

คือเคร่ืองจักรกังหันแบบใชแรงปฎิกริยา(Reaction Turbine) และเครื่องจักรกังหันแบบใชแรงดล (Impluse 
Turbine) เคร่ืองจักรกังหันแบบใชแรงปฎิกริยาน้ันจะอาศัยความแตกตางของความดันท่ีของกลีบกังหันทําใหเกิด
แรงกระทําบนกลีบน้ันแลวเกิดการหมุน สวนเครื่องจักรกังหันแบบใชแรงดลน้ันเปนการอาศัยการเปล่ียนแปลง
โมเมนตัมของของไหลมาเปนแรงท่ีทําใหเกิดการหมุนเคร่ืองจักรกังหันแบบใชแรงดลท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ 
Pelton Wheel โดยเคร่ือจักรแบบน้ีจะมีหัวฉีดกระแสนํ้าว่ิงเขาชนใบกลีบทําใหเกิดการหมุน Pelton wheel ขนาด
ใหญน้ันสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 100 MW ซึ่งเคร่ืองจักรกังหันแบบน้ีเหมาะสําหรับแหลงเก็บนํ้าท่ีมี
ปริมาณนํ้านอยแตมีพลังงานหรือ head สูง  

พลังงานของนํ้าท่ีจะถายโอนใหกับสวนหมุนของเครื่องจักรกังหันน้ันจะมากหรือนอยเพียงใดข้ึนกับ
องคประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือลักษณะของใบกลีบกังหัน ในการท่ีจะสามารถวิเคราะหการถายโอนพลังงาน
ท้ังหมดไดน้ันในขั้นแรงเราตองเขาใจถึงผลกระทบของลักษณะใบกลีบตอพลังงานท่ีสามารถจะถายโอน ดังน้ันใน
การทดลองน้ีจะเปนการพิจารณาขนาดของแรงที่กระทําตอใบกลีบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของใบกลีบ
รวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตราการไหล 
 
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตตัมของของไหล 
 เม่ือของไหลมีการไหลเขาชนกับสิ่งกีดขวางจะทําใหความเร็วของของไหลเปลี่ยนไปการเปล่ียนแปลง
ความเร็วหรือโมเมนตตัมน้ีจะทําใหเกิดแรงกระทําบนวัตถุท่ีขวางการไหลอยู ซึ่งเปนไปตามกฎขอท่ีสองของ 
Newton ท่ีวา “แรงท่ีเกิดขึ้นจะเทากับอัตราการเปล่ียนแปลงโมเมนตตัมเทียบตอเวลา” สําหรับการไหลน้ันเริ่มจาก 
Reynolds’ Transport Theorem จะไดวา 

( )r
r

r r r
F

DmV
Dt

d
dt Vd V V dA

cv
cs

∑ ∫ ∫= = ∀ + ⋅ρ ρ
r

    (1) 

ซึ่ง V คือความเร็วของของไหล r คือความหนาแนนของของไหล และ A คือพ้ืนท่ีหนาตัดของของไหล สวน cs = 
controled surface และ cv = controled volume จากสมการท่ี1 หากพิจารณาการไหลในหน่ึงมิติและมีสมมุติฐาน
ดังตอไปน้ี 

1.  การไหลเปนการไหลแบบคงตัว 
2.  ความเร็วท่ีหนาตัดใดๆน้ันใชความเร็วเฉล่ียซ่ึงทําใหการไหลท่ีหนาตัดใดๆน้ันเปนเอกรูป (uniform) 
3.  การไหลเปนการไหลแบบไมอัดตัว 
4.  ของไหลท่ีพิจารณาไมมีความหนืด 

 
จากสมมุติฐานท่ี 1 น้ันจะไดวาเทอมแรกทางดานซายมือของสมการท่ี 1 จะหายไปจากสมการ สวนสมมุติฐานท่ี 2 
และ 3 น้ันชวยใหเราสามารถอินทิเกรทเทอมท่ีสองของสมการท่ี 1 ได ซึ่งจะไดผลเปน 

r r r
F mV m

out in
∑ ∑ ∑= −& V&        (2) 

 



 141 

เม่ืออัตราการไหล โดย A เปนพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีต้ังฉากกับความเร็วเฉล่ีย V จากสมการท่ีสองหากพิจารณา
ไปพรอมกับรูปท่ี 1 ซึ่งเปนการแสดงการไหลของนํ้าว่ิงเขากระทบส่ิงกีดขวางตามแนวด่ิงดวยความเร็ว U1 (ในท่ีน้ี
ใหเปนแนวแกน x) เม่ือของไหลกระทบสิ่งกีดขวางแลวไหลออกไปดวยความเร็ว U2 ในทิศทางท่ีทํามุม θ กับแนว
เดิม ดังน้ันหากพิจารณาการเปล่ียนแปลงโมเมนตตัมตามแนวแกน x จะไดวา 

&m AV= ρ

 

 
 

รูปท่ี 1 แรงกระทําบนวัตถุท่ีขวางการไหล 
 

(F m U Ux = −& cos2 θ )1

)

)

       (3) 
ซึ่งแรงน้ีเปนแรงท่ีกระทําบน control volume ของของไหล หากพิจารณาแรงปฎิกริยาท่ีกระทําบนสิ่งกีดขวางจะ
ไดวา 

(F m U U= −& cos1 2 θ        (4) 
ซึ่งจะพบวาแรงกระทําน้ีจะข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงความเร็วและการเปล่ียนแปลงทิศทางของของไหล จาก
สมมุติฐานขอท่ี 4 ในเมื่อของไหลท่ีพิจารณาไมมีความหนืด จึงไมมีแรงเสียดทานเกิดข้ึนในการไหลและความ
แตกตางของระดับความสูงท่ีทางเขาและทางออกนอยมากซ่ึงทําใหความเร็วของของไหลน้ันจะมีขนาดคงท่ี น่ัน
คือ U1 = U2 = U เราจึงสามารถเขียนสมการท่ี (4) ไดอยูในรูป 

(F mU= −& cos1 θ        (5) 
ซึ่งจากสมการท่ี (5) น้ีเราสามารถท่ีจะนําไปพิจารณารวมกับการทดลองไดวาสมการท่ี (5) น้ีมีควมถูกตองมากนอย
เพียงไร 
 
อุปกรณท่ีใชทดสอบ 
 อุปกรณท่ีจะใชในการทดลองน้ีเปนวัตถุท่ีใชขวางการไหลสองแบบคือ 
1.  ระนาบเรียบ(flat plate) แสดงในรูปท่ี 2(a) ซึ่งระนาบน้ีจะขวางต้ังฉากกับทิศทางการไหลของนํ้าท่ีพุงเขาชน 

และนํ้าจะกระจายออกทางดานขางทําให 90θ = °  ซึ่งจะได cos 0θ =  ทําใหแรงกระทําตามทฤษฎีเปน 
 F mU= &         (5a) 

2.  ถวยรูปคร่ึงทรงกลม (hemispherical cup) แสดงในรูปท่ี 2(b) ซึ่งถวยน้ีวางขวางต้ังฉากกับทิศทางการไหลของ
นํ้าท่ีพุงเขาชนและทําใหนํ้าจะวนตามแนวโคงของทรงกลมกลับมาออกทางปลายดานลางทําให  
ซึ่งจะได cos 1θ = −  ทําใหแรงกระทําตามทฤษฎีเปน  

180θ = °

F mU= 2 &         (5b) 
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(a)    
 
                  (b) 

 
รูปท่ี 2 อุปกรณท่ีทดสอบ (a) flat plate (b) hemispherical cup 

 
เคร่ืองมือทดลอง 

เคร่ืองมือท่ีใชทดลอง  impact of a jet เปนเคร่ืองมือของ TecQuipment รุน TQ-H8 สวนประกอบตางๆ
แสดงในรูปท่ี 3 โดยจะใชรวมกับ hydraulic bench หลักการทํางานมีดังตอไปน้ีนํ้าท่ีตอมาจาก hydraulic bench 
น้ันจะสงตอออกมาตามทอท่ีต้ังในแนวด่ิง ท่ีปลายทอจะเปน nozzle เพ่ือใชเพ่ิมความเร็วของนํ้า จากน้ันนํ้าก็จะพุง
กระทบกับสิ่งกีดขวางที่ตองการใชเปนอุปกรณทดสอบ โดยช้ินทดสอบน้ีจะยึดอยูกับคานท่ีวางอยูดานบน โดย
คานน้ีมีหนาท่ีสําคัญคือใชในการวัดแรงกระทําบนช้ินทดสอบ คานน้ีจะมีจุดหมุนและสปริงออนชวยรองรับใหอยู
ในแนวระดับ สวนนํ้าหนักถวงน้ันใชชวยทําใหคานน้ันอยูในสภาพสมดุลย โดยกอนท่ีกระแสนํ้าจะพุงเขาชนช้ิน
ทดสอบ ก็จะมีการปรับใหคานน้ันอยูในแนวระดับ เม่ือปลอยนํ้าเขากระทบช้ินทดสอบแรงกระทําท่ีเกิดข้ึนจะทํา
ใหเกิดโมเมนตรอบจุดหมุน ทําใหคานเสียสมดุลยไป จากน้ันปรับระยะของกอนนํ้าหนักใหมเพ่ือทําใหคาน
กลับมาอยูในสภาพสมดุลยดังเดิม เม่ือคานสมดุลยโมเมนตของนํ้าหนักกับของแรงที่เกิดจากกระแสนํ้าจะเทากัน 
ซึ่งทําใหเราสามารถหาคาของแรงท่ีนํ้ากระทําบนช้ินทดสอบได สําหรับการวัดอัตราการไหลน้ันสามารถวัดโดย
ใชเคร่ืองมือท่ีติดต้ังมากับ hydraulic bench ในการวัด 

 
รายละเอียดของเคร่ืองมือ 

เสนผานศูนยกลางของ Nozzle;   D  = 10.0 mm 
ระยะของช้ินทดสอบถึงปลาย Nozzle; s  = 35.0 mm 
มวลของนํ้าหนักถวง  M  = 0.6 kg 
ระยะจากช้ินทดสอบถึงจุดหมุน L   = 150 mm 

  
 
 
 
 

90θ = °  

180θ = °  
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รูปท่ี 3 เคร่ืองมือทดลอง 
 
ขั้นตอนการทดลอง 
1.  จัดเคร่ืองมือใหอยูในแนวระดับ ตอทอนํ้าเขาและออกของอุปกรณและ hydraulic bench ใหเรียบรอย 
2.  ติดต้ังช้ินทดสอบเขากับเคร่ืองมือ ยกนํ้าหนักถวงวางบนคานท่ีตําแหนงศูนย(ตรงกับช้ินทดสอบ) จากน้ันปรับ

คานใหอยูในแนวระดับโดยดูจากตําแหนงของตุมบอกระดับ(tally)แลวปรับสปริงท่ีรองรับคานอยู  
3.  เปดเคร่ืองปมนํ้าของ hydraulic bench แลวคอยๆเปดวาวลใหนํ้าไหลเขาสูเคร่ืองมือทดลอง โดยเริ่มจากอัตรา

การไหลตํ่ากอน 
4.  เม่ือนํ้ากระทบช้ินทดสอบคานจะเปล่ียนแนวสมดุลยไปจากแนวระดับ จากน้ันเล่ือนตําแหนงนํ้าหนักถวง

ออกไป เพ่ือจัดใหคานกลับเขาสูสมดุลยตามแนวระดับอีกคร้ังหน่ึง บันทึกระยะท่ีวางนํ้าหนักพรอมท้ังบันทึก
อัตราการไหลของนํ้าดวย 

5.  เปล่ียนอัตราการไหลใหสูงข้ึนอีกเล็กนอย แลวทําตามขอ 4 อีกครั้ง 
6.  เปล่ียนอัตราการไหลจนไดอัตราการไหลท้ังหมด 6 อัตราการไหล แลวจึงเปล่ียนช้ินทดสอบ แลวทําการ

ทดลองขอ 2-5 ซ้ําจนเสร็จการทดลอง 
ขอแนะนํา การบันทึกอัตราการไหลของนํ้า ควรจะทําหลังจากท่ีปรับวาวลแลวสักระยะหน่ึงเพ่ือใหการไหลน้ัน
คงท่ีเสียกอน และเวลาท่ีใชในการหาอัตราการไหลไมควรจะตํ่ากวา 30 วินาทีเพ่ือปองกันความผิดพลาดของมาตร
วัดท่ีปริมาณของไหลตํ่า 
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การคํานวณและการวิเคราะหขอมูล 
สําหรับแรงกระทําท่ีกระทําบนช้ินทดสอบน้ันหาไดจากการหาโมเมนตรอบจุดหมุน จะได 

F L Mg l⋅ = ⋅         (6) 

หรือ           (7) F Mgl
L

=

เม่ือ M คือมวลท่ีใชถวง = 0.6 kg; g คือความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวง = 9.81 m/s2; L คือระยะจากจุดหมุนถึงแนว
แรงท่ีนํ้ากระทํา = 150 mm และ l คือระยะจากตําแหนงท่ีวางนํ้าหนักถวงถึงจุดท่ีแรงกระทํา ซึ่งสามารถอานไดจาก
การทดลอง 

สําหรับการแรงที่ควรจะเกิดขึ้นกับทางทฤษฎีน้ันตามสมการท่ี (5a) หรือ (5b) ขึ้นกับช้ินทดสอบ อัตรา
การไหลน้ันหาไดจากการทดลอง สวนความเร็วท่ีเขากระทบกับช้ินทดสอบหาไดจากสมการความตอเน่ืองท่ีปลาย
ของ nozzle น่ันคือ ซึ่งจะไดวาความเร็วท่ีออกจาก nozzle, V เทากับ &m AV= ρ

V m
A

m
D

= =
&

ρ ρπ
4

2
&        (8) 

เม่ือ D เปนเสนผานศูนยกลางของ nozzle = 10 mm และ  คือความหนาแนนของนํ้า = 1000 kg/m3   ρ
 อยางไรก็ตามเพ่ือใหการคํานวณถูกตองย่ิงข้ึนความเร็วของนํ้าท่ีออกจากปลาย nozzle น้ันจะไมเทากับ
ความเร็วของนํ้าท่ีเขาชนช้ินทดสอบ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการสูญเสียพลังงานไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความสูง 
ดังน้ันจากสมการพลังงานโดยพิจารณาจุดอางอิงความสูงอยูท่ีปลาย nozzle จะได 

V U g2 2 2= + s         (9) 
เม่ือ s เปนระยะสูงจาก nozzel ถึงช้ินทดลอง = 35 mm ซึ่งความเร็วท่ีเขากระทบช้ินทดลองจึงเทากับ 

U V g= −2 2 s         (10) 
และเม่ือสามารถหาความเร็วได ก็สามารถท่ีจะหาแรงกระทําท่ีช้ินทดสอบไดจากสมการ (5a) หรือ (5b) แลวแต
ชนิดของช้ินทดสอบ 
การแสดงผล 
1.  เขียนกราฟแสดงคาแรงกระทําเทียบตออัตราการไหลตางๆ เปรียบเทียบผลท่ีไดจากการทดลองและคาท่ีไดจาก

ทฤษฎีของช้ินทดลองท้ังสอง รูปกราฟที่ไดควรมีลักษณะคลายกับกราฟในรูปท่ี 4 
2.  เขียนกราฟแสดงคาความผิดพลาดท่ีอัตาการไหลตางๆของท้ังสองช้ินทดลอง โดยใหคาท่ีไดจากการวัดเปน

คาท่ีถูกตอง 

 
รูปท่ี 4 ลักษณะของกราฟแสดงผลการทดลอง 

 



 145 

เอกสารอางอิง 
1.  คูมือการใชงานเคร่ืองมือการทดลอง ของบริษัท TecQuipment สําหรับเคร่ืองมือ TQ-H8 
2.  White, F.M., “Fluid Mechanics,” 3rd ed., McGraw-Hill, 1995 
3.  Sheam, I., “Mechanics of Fluid,” 3rd ed., McGraw-Hill, 1992 
 

 



 

 

146 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
Flat Plate 

 
คร้ังท่ี 

ปริมาตรนํ้า 
(ลิตร) 

เวลาท่ีใช 
(วินาที) 

อัตราการไหล 
(kg/s) 

ระยะท่ีวางนํ้าหนัก 
(mm) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 
 Hemisphrical Cup 

 
คร้ังท่ี 

ปริมาตรนํ้า 
(ลิตร) 

เวลาท่ีใช 
(วินาที) 

อัตราการไหล 
(kg/s) 

ระยะท่ีวางนํ้าหนัก 
(mm) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
เรียบเรียงโดย ดร.กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
ในปจจุบันน้ีการทําความเย็นเขามาเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยเรามากข้ึน ไมวาจะเปน

เครื่องใชในครัวเรือนเชนเคร่ืองปรับอากาศหรือตูเย็นตลอดไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน การแชแข็ง
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน สําหรับข้ันตอนการทําความเย็นมีมากมายหลายวิธีแตวิธีท่ีถือวานิยม
ท่ีสุดก็คือ การทําความเย็นโดยใชวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ เพราะเปนวิธีท่ีงายและไดประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจักรท่ีสูงสุด 
การทําความเย็น 

สําหรับการทําความเย็นน้ันเปนการกระทําสิ่งหน่ึงท่ีขัดกับหลักของธรรมชาติ เพราะโดยธรรมชาติแลว
ความรอนจะตองถายเทจากแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสูแหลงท่ีอุณหภูมิตํ่าเสมอ แตสําหรับวัฏจักรการทําความเย็นน้ี
มีขึ้นเพ่ือท่ีจะถายเทความรอนจากแหลงท่ีมีอุณภูมิตํ่ากวาไปสูแหลงท่ีอุณหภูมิสูงกวา ซึ่งข้ันตอนดังกลาวน้ี จําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองมีงานภายนอกสงใหแกระบบ เพ่ือท่ีจะใหเกดปรากฏการณน้ีขึ้นมาได  สําหรับวัฏจักรการทําความ
เย็นโดยท่ัวไปจะสามารถนําไปประยุกตใชกับอุปกรณไดสองชนิดคือ เคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองสูบความรอน 
ซึ่งเครื่องมือท้ังสองแบบน้ีเปนเครื่องมือท่ีมีความแตกตางกันก็เพียงจุดประสงคของแหลงถยเทความรอน สําหรับ
เครื่องทําความเย็นเรามีจุดประสงคท่ีจะนําความรอนจากแหลงท่ีมีอุณหภูมิตํ่าออกไปท้ิงใหกับแหลงท่ีมีอุณหภูมิ
สูงภายนอกเพ่ือท่ีจะรักษาระดับอุณหภูมิในแหลงท่ีมีอุณหภูมิตํ่าน้ันตํ่าอยูอยูตลอดเวลา อุปกรณพวกน้ีก็เชนตูเย็น
ในบานเราน่ันเอง ซึ่งเราจะพบวาตูเย็นท่ีเราใชตามบานน้ันภายในตัวตูจะมีอุณภูมิตํ่ากวาภายนอกและถาจับรอบๆ 
ตูเย็นจะพบวามีอุณภูมิสูง สาเหตุก็เพราะมีการพยายามนําความรอนภายในตูออกมาท้ิงใหกับอากาศรอบๆ ตูแลว
รักษาระดับอุณหภูมิในตูใหตํ่าอยูเสมอน่ันเอง สําหรับเคร่ืองสูบความรอน (Heat Pump) น้ันเปนอุปกรณท่ีใชใน
ประเทศเมืองหนาวมีหนาท่ีนําความรอนจากแหลงท่ีมีอุณภูมิตํ่าจากภายนอกเขามาท้ิงภายในแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูง
กวา เพ่ือรักษาใหแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูงน้ันมีอุณหภูมิสูงอยูตลอดไป ดังน้ันสิ่งท่ีเราตองการจากเครื่องสูบความรอน
คือ ปริมาณความรอนท่ีถายเทสูแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูง สําหรับรูปท่ี 1 เปนแผนภาพการทํางานของเคร่ืองมือท่ีใชวัฏ
จักรการทําความเย็นเคร่ืองหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 วัฏจักรการทําความเย็น 
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จากรูปท่ี 1 หากวาเคร่ืองมือเปนเครื่องทําความเย็นสิ่งท่ีตองการคือ ปริมาณความรอน QL ซึ่งถายเทออกมาจาก
แหลงท่ีมีอุณหภูมิตํ่า TL หากวาเคร่ืองมือเปนเคร่ืองสูบความรอนสิ่งท่ีตองการคือ ปริมาณความรอน QH ซึ่งถายเท
ใหกับแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูง TH สําหรบคาท่ีบงช้ีสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท้ังสองคือ สัมประสิทธิ์
ของสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) ซึ่งเปนอัตราสวนของปริมาณความรอนท่ีตองการตอปริมาณ
งานท่ีใหกับระบบ ดังน้ันสําหรับเคร่ืองทําความเย็น COP จะเปน 

L
R

in

QCOP
W

=                (1) 

แตตามรูปท่ี 1 และจากกฎขอท่ี 1 ของเทอรโมไดนามิกส 

in H LW Q Q= −              (2) 
ดังน้ันเม่ือแทนลงใน (1) จะได 

L
R

H L

QCOP
Q Q

=
−

              (3) 

ทํานองเดียวกันสําหรับเคร่ืองสูบความรอนจะได 

H
HP

H L

QCOP
Q Q

=
−

              (4) 

สําหรับอุปกรณประเภทน้ีท่ีมีใชกันอยูโดยท่ัวไปในปจจุบันน้ีจะมีคา COP สูงกวา 1 เปนสวนมาก และคา COP ย่ิง
สูงก็หมายถึงความสามารถท่ีจะใหปริมาณความรอนท่ีตองการไดมากในขณะท่ีใชงานนอย 
 
วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไออุดมคติ 
สําหรับวัฏจักรการทําความเย็นท่ีสามารถทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังแสดงรูปท่ี 1 ไดน้ันมีอยูหลายวัฏ
จักรดวยกัน สําหรับวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอจะตองมีของไหลท่ีใชในการทําความเย็นซึ่งเรียกวา นํ้ายาทํา
ความเย็น (Refrigerant) สําหรับสวนประกอบพ้ืนฐานของวัฏจักรน้ีเปนไปตามรูปท่ี 2  
 

 
รูปท่ี 2 สวนประกอบพ้ืนฐานของเคร่ืองทําความเย็นแบบอัดไอ 

 



 149 

 จากรูปท่ี 2 สวนประท่ีสําคัญจะประกอบดวยเคร่ืองอัดไอ (compressor) ซึ่งมีหนาท่ีอัดใหไอของนํ้ายาทํา
ความเย็นมีความดันสูงข้ึนเปนไอรอนยยวดย่ิง จากน้ันนํ้ายาทําความเย็นจะเขาสูเคร่ืองควบแนน (condenser) ซึ่งใน
เครื่องควบแนนนํ้ายาทําความเย็นจะเปล่ียนสถานะจากไอกลายเปนของเหลวอ่ิมตัวและจะมีการถายเทความรอน
ออกมาสูสิ่งแวดลอมขางๆ จากน้ันนํ้ายาทําความเย็นจะเขาสูล้ินลดความดัน (throttling valve) ซึ่งทําหนาท่ีลด
ความดันของนํ้ายาทําความเย็นใหตํ่าลงและนํ้ายาทําความเย็นจะมีสถานะเปนของผสม และจากน้ันนํ้ายาทําความ
เย็นจะไหลเขาสูเครื่องระเหยตัว (evaporator) เพ่ือเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเปนไออ่ิมตัวซึ่งจะมีการดูด
ความรอนจาดสิ่งแวดลอมรอบขางไปพรอมกันดวย และจากน้ันก็กลับคืนสูเครื่องอัดไอเปนการครบรอบวัฏจักร
การทํางาน 
 จากสวนประกอบดังกลาวถาสภาพท้ังหมดเปนสภาพอุดมคติจะสามารถนํามาเขียนแผนภาพ T-s ไดตาม
รูปท่ี 3 และมีกระยวนการตางๆ ดังตอไปน้ี 

• กระบวนการ 1-2 เปนกระบวนการการอัดตัวไอเซนโทรปก 

• กระบวนการ 2-3 เปนกระบวนการถายเทความรอนสูสิ่งแวดลอมท่ีความดันคงท่ี 

• กระบวนการ 3-4 เปนกระบวนการลดความดัน ซึ่งคาเอนทรานปคงท่ี 

• กระบวนการ 4-1 เปนกระบวนการรับความรอนจากสิ่งแวดลอมท่ีความดันคงท่ี 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพ T-s ของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไออุดมคติ 

 
สําหรับตา COP ของเคร่ืองทําความเย็นท่ีใชวัฏจักรน้ีหาไดจาก 

  L
R

in

QCOP
W

=                (5) 

แตจากกฎขอท่ีหน่ึงของอุปกรณท่ีมีการไหลผานของของไหลอยางคงตัวจะไดวา 

เคร่ืองอัดไอ               (6) 2 1(inW m h h
•

= − )

)เคร่ืองระเหยตัว               (7) 1 4(LQ m h h
•

= −

ดังน้ัน                (8) 1 4

2 1
R

h hCOP
h h

−
=

−
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เน่ืองจากสภาวะที่ตําแหนง 4 เปนของไหลผสมซึ่งทําใหการกําหนดสภาวะไมสามารถหาไดจากการวัดคาของ
อุณหภูมิและความดันเทาน้ันซึ่งเปนการลําบากในทางปฏิบัติท่ีจะวัดคุณสมบัติคาอ่ืนๆ อยางไรก็ตามเน่ืองจาก
กระบวนการ 3-4 เปนกระบวนการลดความดันท่ีมีเอนทรานปคงท่ีหรือ และเน่ืองจากที่ตําแหนง 3 เปน
ของเหลวอิ่มตัวการทราบอุณหภูมิและความดันเพียงพอท่ีจะสามารถกําหนดสภาวะได ดังน้ันจึงจึงนิยมท่ีจะใชการ
หาคา h3 แลวใหเทากับคา h4 

3h h4=

 
วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอในความเปนจริง 
 จากวัฏจักรการทําความเย็นในอุดมคติท่ีกลาวมากอนหนาน้ี เม่ือนํามาใชในสภาพความเปนจริงจะไม
เปนไปตามท่ีกลาวหรือแสดงไวในรูปท่ี 3 เน่ืองจากเหตุผลสําคัญตอไปน้ี 

นํ้ายาทําความเย็นท่ีออกจากเคร่ืองระเหยตัวตามอุดมคติแลวควรเปนไออ่ิมตัว แตสภาพความเปนจริง
การทําใหนํ้ายาทําความเย็นเปนไออิ่มตัวพอดีน้ันควบคุมไดยาก ดังน้ันในทางปฏิบัติวิศวกรจะออกแบบ
ใหนํ้ายาทําความเย็นท่ีออกมาเปน superheated เล็กนอย พรอมท้ังยังเพ่ิมความม่ันใจไดวาสารทํา
ความเย็นน้ีจะไมมีของเหลวเจือปนในเคร่ืองอัดไอเลย 

1. 

ในกระบวนการอัดตัวตามอุดมคติแลวการอัดตัวควรเปนการอัดแบบไอเซนโทรปก ซึ่งเปนไปไมได
ในทางปฏิบัติ ดังน้ันการอัดตัวดังกลาวอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงเอนโทรปขึ้น 

2. 

ในทอทางตางๆ จะเกิดการสูญเสียความดันเน่ืองจากการไหล ดังน้ันในกระบวนการถายเทความรอนท้ัง
สองตําแหนงจะไมสามารถรักษาใหความดันคงท่ีไดจริง 

3. 

สารทําความเย็นท่ีออกมาจากเครื่องควบแนนตามอุดมคติแลวจะมีสภาพเปนของไหลอิ่มตัว แตในทาง
ปฏิบัติจะควบคุมไดยาก ดังน้ันจึงจะออกแบบใหสารท่ีออกมาเปนของเหลวอัดตัวเล็กนอย 

4. 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวน้ีทําใหแผนภาพ T-s ของวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอจริงมีลักษณะตามรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอจริง 
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 นอกเหนือจาก COP ซึ่งเปนคาท่ีบงช้ีประสิทธิผลในการทํางานของวัฏจักรแลว เม่ืออุปกรณตางๆ ไมได
เปนอุปกรณในทางอุดมคติจึงไดมีการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณตางๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือพิจารณาวาอุปกรณช้ินน้ัน
ทํางานไดใกลเคียงในสภาพอุดมคติมากนอยเพียงใด สําหรับคาท่ีสําคัญก็เชน ในกรณีของเคร่ืองอัดไอสามารถ
นิยามประสิทธิภาพไดวา 
 

  Energy Transfer to Refrigerant
Energy Transfer to Compressor

η =              (9) 

 
ซึ่งพลังงานท่ีถายโอนใหกัลบนํ้ายาทําความเย็นจะวัดจากการเปล่ียนแปลงพลังงานของนํ้ายาทําความเย็น สวน
พลังงานท่ีเคร่ืองอัดไอใชอาจจะใชวัดจากกําลังไฟฟาท่ีใหหรือกําลังบิดท่ีใหกับเคร่ืองอัดไอก็ได 
 นอกจากน้ันยังสามารถที่จะพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณการถายเทความรอนอ่ืนๆ เชน เครื่อง
ควบแนนหรือเคร่ืองระเหยตัววาสามารถถายเทความรอนใหกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ขางไดดีมากนอยเพียงใด 
 
เคร่ืองมือทดลอง 
เคร่ืองอัดไอ  York รุน DA 206 – Twin single stage 
   Bore 47.7 mm, Stork 28 mm (Swept volume 100 cm3) 
Dynamometer  Swinging filed dynamometer 
   Variable speed range 8-16 rev/sec 
Condenser  Bowman FC 100-1426-2 Counter flow heat exchanger 
   Overall length    358 mm 
   Effective heat exchanger area  0.47 m2   
   Power dissipated   11  kW 
Cold Reservoir   Insulated Stainless Steel Bath: Containing a water-glycol mixture 
Refrigerant  Dichlorodifluoromethane CCl2F2(R-2) 
   SG = 1.29, viscosity 0.25 cP (at 25 °C) 
 
 

 
 

รูปท่ี 5 เคร่ืองมือทดลอง 
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เคร่ืองมือวัด 
Pressure Gage:      3-off 
     1 – Compressor discharge pressure (high pressure) 
     1 – Compressor suction pressure (low pressure) 
 1 – Expansion pressure (low pressure) 
Water Flow Gage: Variable area flow meter: rang 20-100 grame/sec 
R-12 Flow Gage: Variable area flow meter: rang 0-12 grame/sec 
Temperature    Thermocouples 
     T1 = refrigerant compressor inlet 
     T2 = refrigerant compressor outlet 
     T3 = refrigerant condenser outlet 
     T4 = refrigerant evaporator inlet 
     T5 = refrigerant evaporator outlet 
     T6 = water-glycol cold reservoir 
     T7 = cooling water condenser inlet 
                                T8 = cooling water condenser outlet 
 
หมายเหตุ เม่ือไมมีการกดปุมวัดอุณหภูมิท่ีจุดใดเลย คามาตรวัดการอานจะอานคาอุณหภูมิบรรยากาศรอบขาง (คา
อุณหภูมิท่ี cold junction compensation unit) 
 
Heater  Voltage 220-240 volts 
  Resistance 39.3 ohms 
 
ขั้นตอนการทดลอง 
การเตรียมการเปดเคร่ือง 

1. เปดนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนน ต้ังอัตราการไหลไวประมาณ 80 g/s 
2. ปรับเคร่ืองคุม heater และเคร่ืองควบคุมความเร็ว dynamometer ไวตํ่าสุด(บิดทวนเข็มใหสุด) 
3. เสียบปล๊ักไฟฟา 
4. กดปุม Supply ทําการอุนเครื่อง(ควรใชเวลากอนการบันทึกผลการทดลองทั้งสิ้นประมาณ 20 นาที 

เพ่ือใหเครื่องวัดตางๆ เขาสูสภาพคงตัว) 
5. เปรียบวัดเครื่องวัดแรงบิด โดยแขวนนํ้าหนักท่ีจัดให ซึ่งจัดทําใหเกิดแรงบิด 4 N-m แลวเปรียบเทียบ

คาท่ีอานไดจากมาตรวัดแรงบิด 
6. กดปุม Reset 
7. เพ่ิมความเร็วรอบของ dynamometer ใหได 10 rev/sec 
8. ปลอยใหเคร่ือวเดินตอไปประมาณ 10 นาทีกอนเริ่มการทดลอง 

 
ขั้นตอนการทําการทดลอง 

1. ต้ังความเร็วรอบ dynamometer ไวท่ี 15 rev/sec (หรือตามท่ีผูควบคุมกําหนด) 
2. ปรับล้ินลดความดันใหความดันหลังออกจากล้ินลดความดันมีคาประมาณ 1 ถึง 1.2 bar 
3. ปรับอัตราการไหลนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนนใหได 80 g/sec 
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4. รอจนกระทั่งอุณหภูมิภายในอางนํ้า T6 ลดลงเหลือ -5 °C ถึง 2 °C (เน่ืองจากขั้นตอนน้ีจะใชเวลานาน
มาก ดดยเฉพาะในกรณีท่ีอากาศรอน ดังน้ันทางหองปฏิบัติการจะทําการเดินเคร่ืองเพ่ือใหอุณหภูมิใน
อางนํ้าลดตํ่าลงใกลเคียงกับคาท่ีตองการไวกอนแลว) 

5. เม่ืออุณหภูมิในอางไดคาจามท่ีตองการ ใหทําการปรับล้ินลดความดันอยูประมาณ 0 bar 
6. ปรับความเร็วรอบ dynamometer ไวท่ี 15 rev/sec (หรือตามท่ีผูควบคุมกําหนด) รอใหระบบคงท่ีแลวจึง

ทําการทดลองตอไป 
7. ในการหาคาปริมาณความรอนท่ีเคร่ืองทําความเย็นถายเทออกมาไดจริง สามารถกรัทําได 2 วิธี โดย

วิธีการแรกเปนการคํานวณหาจากคาการเปล่ียนแปลงเอนทาลปของนํ้ายาทําความเย็นกอนเขาและออก
จากเครื่องระเหยตัว สวนวิธีการท่ีสองหาจากการสมดุลยความรอนคือ การใหความรอนกับขด
ลวดความรอนซ่ึงแชอยูในอางนํ้าเดียวกับท่ีขดเคร่ืองระเหยตัวแชอยู ถาหากวาความรอนท่ีใหขดลวด
เทากับความรอนท่ีเคร่ืองทําความเย็นสามารถดึงออกไปไดอุณหภูมิภายในอางนํ้าก็จะคงท่ี อยางไรก็ตาม
สําหรับวิธีแรก หากวาเราไมใหกระแสไฟฟากับขดลวดความรอนสิ่งท่ีตามมาก็คือ นํ้าในอางจะลดลง
เรื่อยๆ ตามไปดวย ดังน้ันระบบจะไมสามารถเขาสูสมดุลยไดในเวลาท่ีเหมาะสม ดังน้ันวิธีการท่ี
เหมาะสมกับการทดลองน้ีคือวิธีท่ีสอง 

8. จากขอ 7 การท่ีจะใหระบบเขาสูสมดุลยไดเร็วท่ีสุดคือ การประมาณวาในขณะน้ันปริมาณความรอนท่ี
เคร่ืองทําความเย็นนําออกไปจากอางนํ้ามีคาประมาณเทาใด เพราะเม่ือทราบคาความรอนน้ันแลว เรา
สามารถท่ีจะปรับคาความรอนท่ีตองใหขดลวดความรอนเพ่ือใหระบบเขาสูสมดุลยโดยเร็วท่ีสุด สําหรับ
ปริมาณความรอนท่ีถายเทใหนํ้ายาทําความเย็นจะเทากับ 

5 4(LQ m h h
•

= − )

R

er

           (10) 
สําหรับคา h5 สามารถหาไดจากตารางเทอรโมไดนามิกสเม่ือทราบความดันและอุณหภูมิจากการวัด 
สวนคา h4 จะสามารถหาไดจากการประมาณคา h4 = h3 (กระบวนการ throttling) สําหรับปริมาณความ
รอนท่ีใหกับขดลวดความรอนเม่ือผานกระแสไฟฟา I เขาสูขดลวดความตานทาน R จะเทากับ 

2
heaterQ I=             (11) 

ดังน้ัน หากวาระบบเขาสูสมดุลยจะไดวา 

L heatQ Q=           (12) 

หรือ            (13) 2
5 4( )I R m h h

•

= −

สําหรับขดลวดความรอนท่ีใชในเคร่ืองมือชุดน้ีมีคาความตานทาน 39.3 Ω ซึ่งจากสมการน้ีจะทําใหเรา
สามารถประมาณคาวาควรจะปรับคากระแสไฟฟา I ท่ีใหกับขดลวดประมาณเทาใดเพ่ือท่ีระบบจะเขาสู
สมดุลยไดเร็วท่ีสุด 

9. ปรับคากระแสไฟฟาใหเปนไปตามท่ีประมาณการไดจากขอ 8 
10. บันทึกคาตางๆ ลงในตารางทุกๆ 5 นาที 
11. ทําการบันทึกจนกระท่ังระบบสมดุลย (ซึ่งสามารถตรวจสอบจากการที่คาอุณหภูมิในอางมีการ

เปล่ียนแปลงนอยกวา 0.5 องศาภายในเวลา 5 นาที) เม่ือระบบสมดุลยแลวใชคาสุดทายในการคํานวณ
การถายโอนพลังงานตางๆ 
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การปดเคร่ือง 
เพ่ือปองกันไมใหนํ้ายาทําความเย็นระเหยออกจากระบบ หรืออากาศภายนอกซึมเขาสูระบบหรือใหเกิดข้ึน

นอยท่ีสุด ควรปดเคร่ืองตามข้ันตอนตอไปน้ี 
1. ลดความเร็วรอบ dynamometer ไวท่ี 10 rev/sec 
2. เพ่ิมปริมาณนํ้าใหสูงท่ีสุด 
3. ปดล้ินลดความดัน 
4. รอจนกระทั่งภายในเครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้ายาทําความเย็นไมมีนํ้ายาไหลผานเลย 
5. ปดเคร่ืองอัดไอ 
6. ตัดกระแสไฟฟาเขาสูขดลวดความรอน 
7. ปด Main Switch 
8. UNPLUG 

 
การวิเคราะหและเสนอผลการทดลอง 

1. คา COP ของวัฏจักรทําความเย็นคือการพิจารณาการเปล่ียนแปลงพลังงานของนํ้ายาทําความเย็น 

หรือ  L
R

in

QCOP
W

=

         5 4

2 1

h h
h h

−
=

−
 

2. หาคา COP ของเคร่ืองทําความเย็น คือ พิจารณาจากพลังงานท่ีใหและความรอนท่ีเคร่ืองถายเทได
หรือ 
ความรอนท่ีถายเทได   2

LQ I= R
พลังงานท่ีใหระบบ   2in dW Nπ τ=

เม่ือ Nd คือความเร็วรอบของ dynamometer และ τ คือแรงบิดซึ่งจะได  

    
2

2 d

I RCOP
Nπ τ

=  

3. เปรียบเทียบคา COP ท้ังสองกรณี 
4. หาคาความรอนท่ีถายเทท้ิงออกมาใหกับนํ้าหลอเย็น QH 

8 7( )wout pwQ m C T T
•

= −  

เม่ือ   คืออัตราการไหลมวลของนํ้าและ Cpw คือคาความรอนจําเพาะของนํ้า wm
•

5. หาคาประสิทธิภาพของเตรื่องอัดไอ 
Energy Transfer to Refrigerant
Energy Transfer to Compressor

η =  

 หรือ    2 1( )
2
R

d

m h h
N

η
π τ

•

−
=

6. เขียนกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท้ัง 8 จุด เทียบตอเวลาเพ่ือสังเกตการเขาสูสภาพ
สมดุลยของระบบ 
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ขอควรระวังในการคํานวณ 
1. คาความดันท่ีอานไดจากมาตรวัดเปนคาความดันเกจ แตการท่ีจะเปดหาคาคุณสมบัติตางๆ จากตาราง

เทอรโมไดนามิกสความดันท่ีใชตองเปนความดันสัมบูรณ ดังน้ันจะตองบวกคาความดันบรรยากาศเขา
กับคาท่ีไดจากมาตรวัดเสียกอน 

2. คาแรงบิดท่ีใชในการคํานวณตองเปนคาท่ีเทียบวัดในตอนเร่ิมตนการทดลองกอนแลว 
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โรงจักรไอน้ําขนาดเล็ก 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
ในปจจุบันน้ีกําลังงานท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชกันมากท่ีสุดก็คือกําลังงานท่ีไดเคร่ืองจักรไอนํ้า 

โดยสําหรับแหลงพลังงานท่ีใชน้ันก็จะเปนเช้ือเพลิงถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ หรือแมแตพลังงานนิวเคลียรก็
ได ซึ่งจากการท่ีเครื่องจักรแบบน้ีมีความออนตัวในการใชเช้ือเพลิง รวมท้ังมีตนทุนท่ีตํ่ากวาโรงจักรกังหันนํ้าอีก
ท้ังเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาดวย จึงทําใหเครื่องจักรกังหันไอนํ้าเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน และคาดวาจะใชกันอยางแพรหลายตอไปในอนาคตดวย 

สําหรับโรงจักรไอนํ้าท่ีจะทําการศึกษาตอไปน้ีเปนโรงจักรไอนํ้าท่ียอขนาดของโรงจักรไอนํ้าท่ีใชผลิต
กระแสไฟฟาจริงมา และสับเปล่ียนจากการใชเคร่ืองจักรกังหันไอนํ้าแทนดวยเคร่ืองยนตลูกสูบไอนํ้า เพราะเคร่ือง
กังหันไอนํ้าตองเปนเคร่ืองท่ีมีขนาดใหญจึงจะสามารถทํางานไดจริง แตสวนประกอบอื่นๆของโรงจักรน้ันก็จะ
สามารถเทียบเคียงกับโรงจักรจริงๆได 

เน่ืองจากวาไดมีการลดขนาดของเครื่องจักรลงมาอยางมากทําใหโรงจักรน้ีมีประสิทธิภาพลดลงจากโรง
จักรจริงมากพอสมควร อยางไรก็ตามจุดประสงคหลักของเครื่องมือน้ีคือการศึกษาและเรียนรูถึงวิธีการวิเคราะห
ระบบการทํางานของโรงจักรไอนํ้าและสวนประกอบอ่ืนๆของโรงจักรน้ัน ไมใชการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เปนหลัก 

 
วัฏจักรไอนํ้าตนกําลังของคารโน 
 เราทราบแลววาวัฏจักรคารโนเปนวัฏจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือทํางานอยูระหวางอุณหภูมิท่ี
กําหนดใหคูหน่ึง ดังน้ันจึงเปนธรรมดาท่ีตองศึกษาวัฏจักรคารโนเสียกอนเพ่ือท่ีจะทราบวาวัฏจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดน้ันจะเปนเชนไรเม่ือจะตองทํางานโดยใชของไหลทํางานท่ีมีสถานะเปนไอ 
 

 
รูปท่ี 1 วัฏจักรไอนํ้าตนกําลังคารโน 

 
 พิจารณาวัฏจักรคารโนซึ่งทํางานในเสนอ่ิมตัวของสารบริสุทธิเชน นํ้า ดังท่ีแสดงในรูปท่ี1 (a) นํ้าจะ
ไดรับความรอน ดวยกระบวนการการใหความรอนท่ีอุณหภูมิคงท่ีแบบยอนกลับได จากสภาวะท่ีเปนของเหลว
อ่ิมตัวจนกระทั่งเปนไออ่ิมตัว (จาก1-2) โดยอุปกรณท่ีใชน้ันมักจะเปนเคร่ืองผลิตไอ จากน้ันใหไอนํ้าเขาสูเคร่ือง
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1. การถายเทความรอนท่ีอุณหภูมิคงท่ีของของไหลซึ่งมีสถานะเปนของไหลผสมของเหลวและไอไมเปนเรื่อง
ยากเพราะในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะการทําความดันใหคงท่ีจะทําใหอุณหภูมิคงท่ีไปดวย แตขอจํากัด
ของการถายเทความรอนแบบน้ีก็คือ  อุณหภูมิสูงสุดของของไหลจะถูกจํากัดดวยอุณหภูมิจุดวิกฤติ (ซึ่งเทากับ 

374°C สําหรับนํ้า) ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพของเครื่องถูกจํากัดดวย และถาหากวาเพ่ิมอุณหภูมิสูงสุดใน
ระบบก็จะเปนการใหความรอนแกของไหลในลักษณะไอนํ้าอยางเดียวซึ่งยากตอการควบคุมใหอุณหภูมิคงท่ี 

2. การขยายตัวอยางไอเซนโทรปกในเคร่ืองกังหันไอนํ้าอาจจะทําไดโดยออกแบบกังหันไอนํ้าใหเหมาะสม แตท่ี
กระบวนการจากสภาวะ 2 มา 3 น้ันนํ้าจะเกิดการกล่ันตัวขึ้นซึ่งจะเกิดหยดนํ้าข้ึนในเคร่ืองกังหัน ผลท่ีตามมาก็
คือหยดนํ้าน้ีจะทําใหเกิดสนิมหรือการบุบสลายของกลีบกังหันไดเน่ืองจากหยดนํ้าน้ันมีโมเมนตัมสูงกวาไอนํ้า
มาก ดังน้ันในการทํางานจริงของโรงจักรตนกําลังคาคุณภาพไอของไอนํ้าควรจะมากกวา 90% สําหรับในกรณี
น้ีอาจจะสามารถแกไขปญหาไดโดยใชของไหลทํางานอ่ืนท่ีมีเสนไอนํ้าอ่ิมตัวในแผนภาพ T-s ท่ีมีความชัน
มากกวาน้ี 

3. ในกระบวนการการอัดตัวแบบไอเซนโทรปก(กระบวนการจากสภาวะ 4 ไป 1) เปนการลําบากท่ีจะเพ่ิมความ
ดันใหกับสารท่ีอยูในสภาพสองสถานะและยากท่ีจะควบคุมการเกิดการกล่ันตัวในขณะท่ีความดันสูงข้ึน 

จากปญหาดังกลาวอาจแกไขไดในบางขอโดยใชวัฏจักรคารโนในลักษณะอ่ืน  ตามรูปท่ี 1(b) แตอยางไร
ก็ตามจะเกิดปญหาขออ่ืนตามมาเชนการขยายตัวแบบไอเซนโทรปกน้ันของไหลจะมีความดันสูงมาก และใน
กระบวนการของ การถายเทความรอนแบบอุณหภูมิคงท่ีเปนการลําบากมากท่ีจะตองทําใหความดันเปล่ียนแปลง
ไปเร่ือยๆเพ่ือรักษาใหอุณหภูมิคงท่ี ดังน้ันจึงสรุปไดวาดวยเทคโนโลยีปจจุบันเราไมสามารถจะใชวัฏจักรคารโน
สําหรับโรงจักรไอนํ้าตนกําลังได 

 
วัฏจักรแรงคลิน 
 เน่ืองจากความไมเหมาะสมของวัฏจักรคารโนท่ีจะใชเปนวัฏจักรตนกําลังสําหรับโรงจักรตนกําลังใน
ปจจุบัน เราจึงใชวัฏจักรอีกชนิดหน่ึงคือวัฏจักรแรงคลิน (Rankine Cycle) ซึ่งถือวาเปนวัฏจักรในอุดมคติสําหรับ 
วัฏจักรไอนํ้าตนกําลัง ดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยท่ีประกอบดวยกระบวนการดังตอไปน้ี 

• กระบวนการจาก 1 - 2 เปนการอัดตัวอยางไอเซนโทรปก 

• กระบวนการจาก 2 - 3 เปนกระบวนการใหความรอนท่ีความดันคงท่ีในเครื่องกําเนิดไอ 

• กระบวนการจาก 3 - 4 เปนกระบวนการการขยายตัวแบบไอเซนโทรปกในเคร่ืองกังหันไอนํ้า 

• กระบวนการจาก 4 - 1 เปนกระบวนการถายเทความรอนสูสิ่งแวดลอมท่ีความดันคงท่ีในเครื่องควบแนน 
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รูปท่ี 2 วัฏจักรแรงคลิน 

 
นํ้าจะเขาสูเครื่องสูบนํ้าท่ีสภาวะท่ี 1 ในสภาพของเหลวอิ่มตัวและจะถูกเพ่ิมความดันแบบไอเซนโทรปก 
จนกระทั่งความดันสูงเทากับความดันในเคร่ืองกําเนิดไอ ในชวงน้ีอุณหภูมิของนํ้าจะสูงข้ึนเล็กนอยเน่ืองจากการ
ลดลงของปริมาตรจําเพาะ (แตจากในรูปท่ี 2 ท่ีเขียน จุด 1 และ 2 ใหหางกันในแผนภาพเพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน 
และถาหากวาของเหลวท่ีใชเปนสารท่ีอัดตัวไมไดอยางแทจริง อุณหภูมิจุดน้ีจะคงเดิม) 
 จากน้ันนํ้าจะเขาสูเคร่ืองกําเนิดไอในสภาพของเหลวอัดตัวท่ีสภาวะท่ี 2 และออกจากเคร่ืองกําเนิดไอใน
สภาพไอรอนยวดย่ิงท่ีสภาวะท่ี 3 สําหรับเครื่องกําเนิดไอเปนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนแบบหน่ึงซึ่งไดความ
รอนจากกาซท่ีเผาไหมหรือแหลงความรอนอื่นใดและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงแบบความดันคงท่ี 
 ไอรอนยวดย่ิงท่ีสภาวะท่ี 3 จะเขาสูเคร่ืองกังหันไอนํ้าและเกิดกระบวนการขยายตัวแบบไอเซนโทรปก
และใหงานออกมาในลักษณะของงานเพลา ซึ่งทําใหความดันและอุณหภูมิของไอนํ้าลดลง จนกระท่ังออกจาก  
เคร่ืองจักรกังหันในสภาวะท่ี 4 จากน้ันไอนํ้าจะเขาสูเครื่องควบแนนท่ีตําแหนงน้ี  โดยทั่วไปไอนํ้าท่ีออกจาก
เคร่ืองจักรกังหันจะอยูในสภาวะของเหลวผสมไอนํ้า โดยมีคาคุณภาพไอสูง ( โดยท่ัวไป  x  >  90% )   

ไอนํ้าจะเกิดการกลั่นตัวในเคร่ืองควบแนนในลักษณะท่ีความดันคงท่ี โดยจะคายความรอนใหแหลงท่ีมี
อุณหภูมิตํ่ากวา เชน นํ้าในแมนํ้าหรืออากาศรอบขาง โดยนํ้าจะออกจากเคร่ืองควบแนนในลักษณะของเหลวอ่ิมตัว 
แลวก็เขาสูเคร่ืองสูบตอไป  เปนการครบวัฏจักรการทํางาน 
 
การวิเคราะหพลังงานของวัฏจักรแรงคลินอุดมคติ 
 สวนประกอบหลักท้ัง 4 ช้ินของวัฏจักรแรงคลินคือเคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองกําเนิดไอ กังหันไอนํ้า และเคร่ือง
ควบแนน  ลวนสามารถพิจารณาวาเปนอุปกรณท่ีมีของไหลผานในลักษณะการไหลแบบคงตัว ดังน้ัน
สวนประกอบท้ังสี่ช้ินเม่ือรวมกันเปนวัฏจักรแรงคลินแลวก็สามารถพิจารณาไดวาวัฏจักรแรงคลินเปนวัฏจักรท่ีมี
การไหลผานของของไหลอยางคงตัว ซึ่งทําใหเราสามารถพิจารณาไดวาการเปล่ียนแปลงพลังงานจลนและ
พลังงานศักยของของไหลมีคานอยมากเม่ือเทียบตอการเปล่ียนแปลงพลังงานจากสาเหตุอ่ืน ๆ  ดังน้ันสมการ
พลังงานของการไหลอยางคงตัวสามารถเขียนในรูปตอหนวยมวลของนํ้าเปน 
    q w h he− i= −       (1) 
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สําหรับเคร่ืองกําเนิดไอและเครื่องควบแนนไมมีงานในรูปอ่ืนเขามาเก่ียวของ สวนในเครื่องสูบและเคร่ืองกังหัน
ไอนํ้าเม่ือพิจารณาวาเปนกระบวนการไอเซนโทรปกทําใหไมมีการถายเทความรอนเกิดข้ึน ดังน้ันพลังงานท่ี
สวนประกอบตาง ๆ  สามารถพิจารณาไดดังน้ี 
เคร่ืองสูบ (q  =  0)        (2) w hpump in, h= −2 1

หรือในกรณีท่ีพิจารณาวานํ้าเปนของเหลวอัดตัวไมไดจะไดวา 

( )w v Ppump in, = −2 1P      (3) 

โดย  h1  =  hf @ P1, T1 และ   v v v f P T≈ ≈1 1 1@ ,

เคร่ืองกําเนิดไอ (w  =  0)        (4) q h hin = −3 2

hเคร่ืองกังหัน (q  =  0)       (5) w hturbine out, = −3 4

hเคร่ืองควบแนน (w  =  0)        (6) q hout = −4 1

 
สําหรับประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency) ของวัฏจักรน้ีหาไดจาก 

    ηth
net out

in

w
q=

,       (7) 

โดย          (8) w w wnet out turbine out pump in, , ,= −

แตเน่ืองจากการทํางานเปนวัฏจักรจากกฎขอท่ีหน่ึงของเทอรโมไดนามิกสจะไดวา 
    w q qnet out in out, = −      (9) 
ทําใหสมการท่ี (7) สามารถเขียนไดในรูป 

    ηth
out

in

q
q

= −1       (10) 

สําหรับในกรณีของโรงจักรตามความเปนจริงน้ันงานท่ีใหกับเครื่องสูบนํ้าน้ันจะมีคานอยกวางานท่ีไดออกมาจาก
เคร่ืองจักรกังหันมากทําใหในหลายๆกรณีเราจะพิจารณาวางานสุทธิจะประมาณเทากับงานท่ีไดจากเคร่ืองจักร
กังหัน 

สําหรับวัฏจักรท่ีใชกันอยูตามความเปนจริงน้ันมีสวนประกอบหลายๆอยางท่ีแตกตางกันออกไปท้ัง
สวนประกอบตางๆท่ีแตกตางออกไปจากวัฏจักรแรงคลินอุดมคติน้ีเปนอยางมาก โดยเหตุผลท่ีสําคัญก็คือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับโรงจักร และนอกจากน้ีกระบวนการตางๆที่เกิดข้ึนในสภาพความเปนจริงก็ไมไดเปน
กระบวนการในอุดมคติคืออาจมีการสูญเสียความรอน การสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานหรืออ่ืนๆอีกหลาย
ประการ 
 
อุปกรณการทดลอง 

สําหรับเครื่องมือทดลองท่ีจะใชในการทดลองมีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือใหศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พลังงานโดยการนําพลังงานความรอนมาเปล่ียนเปนพลังงานกล เน่ืองโรงจักรท่ีใชในการทดลองน้ีเปนโรงจักร
ขนาดเล็กมาก ดังน้ันประสิทธิภาพของโรงจักรน้ีจะตํ่ากวาโรงจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมเปนอยางมากเพราะการ
สูญเสียพลังงานเน่ืองจากการไหลในสวนตางๆจะสูงมากเม่ือเทียบกับสภาพความเปนจริง ดังน้ันในการทดลองน้ี
ขอใหนักศึกษาสนใจในวิธีการวัด การคํานวณหาคาตางๆท่ีเก่ียวของกับระบบของโรงจักร กฏการอนุรักษพลังงาน 
และอื่นๆท่ีใหพิจารณามากกวาท่ีจะสนใจประสิทธิภาพหรือลักษณะการทํางานของโรงจักรขนาดเล็กน้ี 
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 ดังท่ีกลาวมาแลววาโรงจักรน้ีมีขนาดเล็กมากทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงสวนประกอบบางสวนเพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพการทํางานสวนประกอบสําคัญท่ีเปล่ียนแปลงไปจากวัฏจักรแรงคลินจริงก็คือ 
 
1. เคร่ืองกังหันไอนํ้าจะไดรับการทดแทนดวยเคร่ืองยนตลูกสูบไอนํ้า สาเหตุเน่ืองจากการท่ีขนาดของโรงจักร

เล็กมากการสรางเครื่องกังหันไอนํ้าจะเปนไปดวยความยากลําบากและการควบคุมก็ทําไดลําบากเชนกัน 
2. ระบบท่ีใชเปนระบบเปดแทนท่ีจะเปนระบบปดแบบวัฏจักรแรงคลิน สาเหตุเพราะปริมาณนํ้าท่ีใชไมมากนัก

ดังน้ันเม่ือนํ้าออกจากเครื่องควบแนนแลวแทนที่จะไหลกลับเขาสูเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือสูบนํ้าเขาสูเคร่ืองกําเนิดไอ 
จะเปนการปลอยนํ้าท้ิงไปเลย ทําใหระดับนํ้าในเคร่ืองกําเนิดไอลดลงเร่ือยๆ แตเน่ืองจากปริมาณนํ้าท่ีใชนอย 
ดังน้ันกวาท่ีปริมาณนํ้าในเคร่ืองกําเนิดไอจะลดลงมากเกินไป การทดลองก็คงจะเสร็จส้ินเรียบรอยแลว 

3. สําหรับสวนประกอบอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก็คือเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีตอเขากับเคร่ืองยนตและมีหลอดไฟฟาตอเขากับ
เครื่องกําเนิดไฟฟา จุดประสงคก็เพ่ือใหสามารถวัดคากําลังงานของเคร่ืองจักรท่ีไดออกมาอีกท้ังยังเปนภาระ
กรรมใหกับเคร่ืองยนตอีกดวย 

สําหรับวิธีการคํานวณท่ีเก่ียวของกับโรงจักรน้ีจะกลาวตอไปในชวงการทดลอง 
 
สวนประกอบของโรงจักร 
 โรงจักรขนาดเล็กไดสรางข้ึนเพ่ือจําลองโรงจักรตนกําลังท่ีใชผลิตกระแสไฟฟาซึ่งประกอบดวยช้ินสวน
ตางๆมากมายท้ังอุปกรณ เครื่องมือวัด เครื่องมือควบคุมตางๆ สําหรับสวนประกอบท่ีสําคัญจะมีคุณลักษณะท่ี
สําคัญดังตอไปน้ี 
 
โรงจักร   Cussons Ltd. - Miniature Steam Plant P7669 
 
เครื่องกําเนิดไอ 
ผูผลิต-รุน  Stuart Turner No. 501 Gas Fired 
เช้ือเพลิง   กาซธรรมชาติ 
ความดันใชงาน   4 bar 

กําลังการผลิต   ผลิตไอนํ้า 24.5 kg ตอ 1 ลูกบาศกเมตรของเช้ือเพลิง ท่ี 100°C 
 
เครื่องยนต   
ชนิด   แบบลูกสูบ กระทําสองดาน 
ผูผลิต-รุน  Stuart Turner No. 10V 
ขนาดกระบอกสูบ  19.05 mm 
ชวงชัก   19.05 mm 
เสนผานศูนยกลางกานสูบ 4.00 mm 
อัตราสวนกําลังอัด  2 
Diagram factor  0.8 
กําลังสูงสุด  3.3 Watt ท่ี 1200 rpm 
การส้ินเปลืองไอนํ้า 38 กรัมตอนาที 
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เครื่องควบแนน  แบบ ความดันบรรยากาศ 
อัตราการไหลตํ่าสุดของนํ้าหลอเย็น 0.5 ลิตรตอนาที 
 
เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา 
กําลังการผลิต  2 Watt ท่ี 2000 rpm. 
ประสิทธิภาพ   70% 
 
หลอดไฟ 
จํานวน   4 หลอด 
Rated Voltage  6 volts 
Rated Current  0.30 amps 
Rated Resistance  20 ohms  
  
เคร่ืองมือวัด 
เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
เคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของกาซเช้ือเพลิง   แบบ Variable area flow meter 
เคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนน  แบบ Variable area flow meter 
 
เครื่องมือวัดความดัน 
วัดความดันในเคร่ืองกําเนิดไอ     แบบ Budone Tube Pressure gage  
 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
Thermocouple ติดต้ังอยู 8 ตําแหนงคือ 

1. วัดอุณหภูมิของอากาศรอบๆ ขาง 
2. วัดอุณหภูมินํ้าปอนเคร่ืองกําเนิดไอ 
3. วัดอุณหภูมิไอนํ้าในเคร่ืองกําเนิดไอ 
4. วัดอุณหภูมิไอนํ้าท่ีเขาสูเคร่ืองยนต 
5. วัดอุณหภูมิไอนํ้าท่ีออกจากเคร่ืองยนต 
6. วัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็นที่เขาเคร่ืองควบแนน 
7. วัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็นที่ออกจากเคร่ืองควบแนน 
8. วัดอุณหภูมินํ้าในระบบท่ีกล่ันตัว 

 
เครื่องวัดทางไฟฟา 
เคร่ืองมือวัดกระแส  แบบเข็ม 
เคร่ืองมือวัดความตางศักย  แบบเข็ม 
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สําหรับลักษณะของโรงจักรไฟฟาแสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 แผนภาพแสดงการไหลและการวัดของโรงจักร 
 

Error! Not a valid link. 
 

รูปท่ี 3 โรงจักรไฟฟาขนาดเล็ก 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงการไหลและตําแหนงการวัดของโรงจักรขนาดเล็ก 
 
การเดินเคร่ืองโรงจักรไฟฟา 

 
การทดลองน้ีช้ินสวนตางๆของอุปกรณการทดลองจะมีอุณหภูมิและความดันสูง  

อีกทั้งมีเช้ือเพลิงที่มีความไวไฟสูงเก่ียวของอยูดวย 
ดังน้ันนักศึกษาตองใหความระมัดระวังและปฎิบัติตามคําสั่งของอาจารยผูควบคุมอยางเครงครัด  

หากวาตรวจพบวานักศึกษาไมเช่ือฟง ทางผูควบคุมอาจยกเลิกการทดลองเพ่ือความปลอดภัยของทุกฝาย 
 
ขั้นตอนกอนติดเครื่องยนต 
1. เติมนํ้าสะอาดลงในถังเก็บนํ้าเล้ียงเครื่องกําเนิดไอ 
2. ตอทอนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนน ตรวจสอบรอยตอตางๆ 
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3. ตอทอกาซเช้ือเพลิง ตรวจสอบรอยตอตางๆ 
4. ปรับตําแหนงวาลวตางๆตอไปน้ี เพ่ือใหอากาศไหลออกจากระบบเม่ือมีการเติมนํ้าเขาเคร่ืองกําเนิดไอ 

เปดวาลวไอนํ้าออกจากเคร่ืองกําเนิดไอ • 

เปดวาลวท้ิงนํ้ามันหลอล่ืน (อยูบนทอไอนํ้าติดกับเคร่ืองยนต) • 

เปดวาลวท้ิงนํ้าในกระบอกสูบ • 

เปดวาลวไอนํ้าเขาสูเคร่ืองยนต • 

5. หลังจากเปดวาลวท้ิงนํ้ามันเครื่อง เปดฝาใสกรองนํ้ามันเครื่องแลวใหนําใสกรองนํ้ามันเครื่องออกจากน้ันเติม
นํ้ามันเคร่ืองลงไป จนกระท่ังนํ้ามันเครื่องไปไลนํ้าในกระบอกสูบออกจนหมด สังเกตุไดจากมีนํ้ามันเคร่ือง
อยางเดียวไหลออกทางทอท้ิงนํ้ามันเครื่อง จากน้ันปดวาลวท้ิงนํ้ามันเครื่องใสใสกรองกลับคืน แลวปรับวาลว
ควบคุมนํ้ามันเคร่ืองใหเหมาะสม 

6. หลอล่ืนตําแหนงตอไปน้ี 
• Bearing ของเคร่ืองยนตท้ังสองจุด 
• Valve Gear 

หมุดกานสูบและลอกานสูบ • 

• Dynamometer Bearing 
7. ตรวจสภาพสายพานระหวางเครื่องยนตและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ปรับสายพานใหตึงพอประมาณ ดูอยาให

สายพานบิด 
8. เติมนํ้าเขาเคร่ืองกําเนิดไอโดยการใชเคร่ืองสูบนํ้าจนกระท่ังนํ้ามีระดับประมาณหน่ึงในสามของความสูงใน

หลอดแกวบอกระดับนํ้า 
9. ปดวาลวไอนํ้าท่ีออกจากเคร่ืองกําเนิดไอและวาลวไอนํ้าเขาสูเคร่ืองจักร 
 
ขั้นตอนการติดเครื่องยนต 
1. เปดวาลวกาซเช้ือเพลิง จุดไฟ คอยๆปรับเปลวไฟเพ่ือใหหมอตมนํ้าคอยๆมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
2. เม่ือนํ้าเริ่มเดือดระดับนํ้าในหลอดแกวบอกระดับจะสูงข้ึนกวาหน่ึงสวนสามตามท่ีเติมไวแตแรก 
3. ปรับวาลวเช้ือเพลิงเพ่ิมความรอนขึ้นอีก แตอยาใหมากเกินไปโดยสังเกตจากลักษณะเปลวไฟ 
4. ปลอยใหความดันในเคร่ืองกําเนิดไอเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 2 bar 
5. ในขณะท่ีวาลวไอนํ้าเขาเคร่ืองยนตปดอยู คอยๆเปดวาลวไอนํ้าออกจากเคร่ืองกําเนิดไอ โดยคอยๆบิดท่ีละนอย

จนกระท่ังเปดวาลวสุด จากน้ันบิดกลับประมาณคร่ึงรอบเพ่ือปองกันวาลวติด การคอยๆเปดวาลวน้ันเปนการ
ทําใหทอไอนํ้ารอนขึ้นท่ีละนอย 

6. เปดวาลวไอนํ้าเขาสูเคร่ืองและเปดวาลวทอท้ิงนํ้าท่ีกล่ันตัว เพ่ือใหไอนํ้าดันเอานํ้าท่ีกล่ันตัวออกจากเคร่ืองยนต 
เม่ือสังเกตวาท่ีทอท้ิงนํ้ามีแตไอนํ้าไหลออกมา ปดวาลวทอท้ิงนํ้า เคร่ืองยนตควรจะเดินเคร่ืองแลวในขณะน้ีแต
หากเคร่ืองยนตยังไมติดใหใชมือชวยหมุนลอตนกําลังเล็กนอย 

7. เม่ือเคร่ืองยนตติดแลวควรปรับอัตราการไหลของไอนํ้าใหเหมาะสม ตลอดจนปรับวาลวนํ้ามันหลอล่ืนเพ่ือให
มีนํ้ามันหลอล่ืนเครื่องยนตอยูตลอดเวลาอีกดวย ความดันภายในเคร่ืองกําเนิดไอขณะทําการทดลองควร
ประมาณ 4 bar 
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ขั้นตอนการทดลอง 
1. เม่ือเครื่องยนตติดเรียบรอยแลว กอนเริ่มทําการทดลองใหเติมนํ้าใหเต็มเคร่ืองกําเนิดไอโดยใชเคร่ืองสูบมือ 

เพ่ือใหระดับนํ้ามีมากเพียงพอเพ่ือจะทําการทดลองใหเสร็จสิ้นในการเติมนํ้าเพียงครั้งเดียว เพราะจะทําให
ระบบทํางานในลักษณะคงตัวอยูตลอดเวลา 

2. ปรับอัตราการไหลของนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนนใหอยูท่ี 450 cm3/min 
3. ปรับอัตราการไหลของเช้ือเพลิงใหอยูประมาณ 1500 cm3/min 
4. ความดันในขณะทําการทดลองควรจะอยูในชวง 2 - 5 bar  
5. เม่ือระบบอยูในสภาพคงตัว เปดหลอดไฟท่ีละดวงเพ่ือใหความตานทานเปล่ียนไปจาก 20 ohms เม่ือเปด

หลอดไฟ 1 ดวงเปน 10, 6 2/3, 5 เม่ือเปด 2, 3, 4 ดวง ตามลําดับ จากน้ันบันทึกคาความเร็วรอบเคร่ืองยนต 
แรงเคล่ือนไฟฟาและกระแสไฟฟาท่ีอานไดจากการเปล่ียนจํานวนหลอดไฟท่ีเปดแตละคร้ัง 

6. ทําการบันทึกคาทุกๆ 1 นาทีจนครบ 3 นาที (รวมท้ังหมด 4 ครั้งการบันทึก) ในการบันทึกคาคร้ังแรกใหนํา
เคร่ืองตวงนํ้าไปวางไวดานลางของโรงจักรเพ่ือเก็บปริมาณไอนํ้าท่ีกล่ันตัว และเม่ือทดลองครบ 3 นาที ใหนํา
ปริมาณนํ้าไปช่ังเพ่ือหาอัตราการไหลมวลของนํ้าเฉล่ียตอไป 

7. ปดเคร่ือง ตามข้ันตอนการดับเคร่ืองยนต 
 
การดับเครื่องยนต 
1. ปดหลอดไฟทุกดวงเพ่ือลดภาระกรรมของเคร่ืองยนต 
2. ปดวาลวเช้ือเพลิง 
3. ปลอยใหเคร่ืองยนตเดินตอไปเร่ือยๆจนกระท่ังเคร่ืองยนตหยุดไปเอง 
4. ปลอยใหนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนนไหลตอไปเร่ือยๆจนกระท่ังเคร่ืองมือเย็นตัวลงพอประมาณ 
5. เม่ือเคร่ืองเย็นตัวลงแลวให เปดวาลวท้ิงนํ้าในเคร่ืองกําเนิดไอ ในถังเก็บนํ้าและในเคร่ืองยนต 
 
การวิเคราะหขอมูลและประเมินผล 
 ในการประเมินผลการหาคาคุณสมบัติตางๆของไอนํ้าในระบบใหพิจารณาวาบนเสนทอท่ีดานทางเขา
เครื่องยนตมีความดันเทากับความดันในเคร่ืองกําเนิดไอและในเสนทอท่ีออกจากเคร่ืองยนตมีความดันเทากับ
ความดันบรรยากาศ 
 

1. หาคาประสิทธิภาพโดยรวมของโรงจักร โดยพลังงานท่ีใหคือพลังงานจากกาซเช้ือเพลิงท่ีใหกับโรง
จักร สวนพลังงานท่ีไดคือกําลังท่ีไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา น่ันคือ 

ηPlant
f HV

IV
m Q

=
&

      (11) 

เม่ือ  I  คือกระแสไฟฟา  [ amps ] 
V  คือแรงเคล่ือน  [ volts ] 

  QHV  คือคาความรอนของเช้ือเพลิงท่ีใช [ J/kg ] 
และ   คืออัตราการไหลของเช้ือเพลิง [ kg/sec ] &mf

โดยคากระแสไฟฟาและแรงเคล่ือนไฟฟาหาจากการเฉล่ียคาท่ีไดจากการทดลอง สวนคาความรอนของเช้ือเพลิง
ขึ้นอยูกับชนิดของกาซท่ีใช (สอบถามในหอง ปฎิบัติการ) 
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2.  หาคาประสิทธิภาพของเครื่องยนตไอนํ้า โดยพลังงานท่ีใหกับเคร่ืองยนตคืออัตราการเปล่ียนแปลง

เอนทาลปของไอนํ้า สวนพลังงานท่ีไดคือกําลังท่ีสงใหกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
อัตราการเปล่ียนแปลงเอนทาลปของนํ้า      (12) ( )ΔH m h hw w i e engine= −&

หรือกําลังท่ีใหเคร่ืองยนตคือ          (13) ( )& &W m h hin w= −5 4

กําลังท่ีใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟา        (14) &Wout gen= η IV

โดย    คืออัตราการไหลของไอนํ้า &mw

ηgen  คือประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
และ subscript 4 และ 5 คือตําแหนงท่ีอานอุณหภูมิของไอนํ้าตามผังของโรงจักร 

3.  การพิจารณาการถายโอนพลังงานภายในเคร่ืองควบแนน โดยพลังงานของไอนํ้าท่ีเขาสูเคร่ือง
ควบแนน (คือพลังงานท่ีออกจากเคร่ืองจักร) จะถายโอนใหกับนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนน ถาหากวาเคร่ือง
ควบแนนมีประสิทธิภาพสมบูรณพลังงานท้ังสองจะเทากัน แตในทางปฎิบัติจะมีพลังงานสูญเสียแกอากาศรอบๆ
ขางเน่ืองจากการพาความรอนและการแผรังสี ซึ่งการพิจารณาในสวนน้ีจะเปนการหาพลังงานในสวนน้ี 

พลังงานท่ีไอนํ้าสูญเสีย       (15) ( )& &E m h hin w= −5 8

พลังงานท่ีนํ้าหลอเย็นรับ       (16) ( )& &E m h hout c= −7 6

พลังงานท่ีสูญเสีย        (17) & & &E E Eloss in out= −

เม่ือ  คืออัตราการไหลของนํ้าหลอเย็นเคร่ืองควบแนน &mc

 
4.  หาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไอ โดยพลังงานท่ีใหเคร่ืองกําเนิดไอคือพลังงานท่ีไดจากการเผา

ไหมเช้ือเพลิง สวนพลังงานท่ีไดจากเคร่ืองกําเนิดไอคือการเปล่ียนแปลงพลังงานของไอนํ้าในเคร่ืองกําเนิดไอ 

พลังงานท่ีไอนํ้ารับ        (18) ( )& &E m h hw w= −3 2

พลังงานท่ีให         (19) & &E m Qin f HV=

ประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไอ 

      ηboiler
w

in

E
E

=
&

&
      (20) 

5.  เขียนแผนภาพของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนลงบน T-s diagram ของนํ้า 
เอกสารอางอิง 
1. Miniature Steam Plant P7669, Instruction Manual, Cussons Ltd. 
2. Cengel, Y.A., Boles, M.A., “Thermodynamics :An Engineering Approach,” 2nd ed. McGraw-Hill, 1994 
3. Wylen, G.V., Sontag, R and Borgnakke, C., “Fundamental of Classical Thermodynamics,” 4th ed., John 

Wiley, 1994 
 
 



DATA SHEET 
Miniature Steam Plant 

Engineer :  ID # Section : Group : Date       /        /    ME ---SUT 
Loading Condition 1 Switch 2 Switch 3 Switch 4 Switch 

Time Mins 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Dynam
o 

V l Vo  ts                 

Out  pu I mt  A ps                 
Bo  iler P rs b  a                 
 m cm3/

min 
f                 

Condenser 
c/w 

cm3/
min 

                

Engine Speed rpm                 
T1 – Ambient °C                 
T2 – Boiler 
feed 

°C                 

T3 – Boiler 
Out 

°C                 

T4 – Engine 
In 

°C                 

T5 – Engine 
exh. 

°C                 

T6 – Cond c/w 
In 

°C                 

T7 – Cond c/w 
Out 

°C                 

T8 – 
Condensate 

°C                 

Wt. of 
Condensate 
in 3 mins 

gms     
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การทดสอบเครื่องยนตดีเซล 
เรียบเรียงโดย ดร. กนตธร ชํานิประศาสน 

กลาวนํา 
เคร่ืองยนตสันดาปภายในท่ีใชท่ัวไปในรถยนตน้ัน จะแบงไดออกเปนสองประเภทใหญๆคือ เคร่ืองยนตแบบจุด

ระเบิดหรือท่ีนิยมเรียกวาเคร่ืองยนตเบนซิน และอีกแบบหน่ึงคือเคร่ืองยนตแบบอัดระเบิดหรือท่ีเรียกวาเคร่ืองยนตดีเซล สําหรับ
ในการทดสอบน้ีจะเปนการทดสอบเคร่ืองยนตดีเซลเพ่ือท่ีจะหาคาประสิทธิภาพและสัมประสิทธิ์ตางๆท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองยนต
สันดาปภายใน สําหรับเอกสารฉบับน้ีผูเขียนมีความคาดหวังวาผูท่ีอานเอกสารฉบับน้ีไดผานการศึกษาในวิชาเครื่องยนตสันดาป
ภายในมาแลว จึงไดตัดรายละเอียดตางๆออกไป สําหรับรายละเอียดน้ันสามารถหาไดจากเอกสารอางอิงท่ีปรากฏอยูทายเอกสาร
น้ี 
สมรรถนะของเคร่ืองยนต 
 เคร่ืองยนตสันดาปภายในโดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องยนตแบบลูกสูบน้ันมีตัวแปรตางๆเก่ียวของอยูดวยอยางมากมาย มี
ท้ังท่ีสามารถวัดคาของตัวแปรน้ันไดอยางงายๆจนกระท่ังถึงตัวแปรท่ีตองใชเคร่ืองมือพิเศษในการวัดคา ในหัวขอน้ีจะเปนการ
กลาวถึงตัวแปรตางๆที่เก่ียวของกับสมรรถนะของเคร่ืองยนตดีเซลโดยจะจํากัดอยูเฉพาะท่ีจะสามารถหาคาไดโดยเครื่องมือ
ทดลองที่มีอยู กอนอื่นขอแสดงรายละเอียดสัญญลักษณของตัวแปรตางๆท่ีจะใชในเอกสารน้ี ซึ่งประกอบดวยตัวแปรดังตอไปน้ี 
 
สัญญลักษณ ตัวแปร นิยาม หนวย 

rC compression ratio  อัตราสวนของปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด
ตอปริมาตรท่ีนอยท่ีสุด 

--- 

Vc Clearance Volume ปริมาตรกระบอกสูบท่ีนอยท่ีสุด cc 
Vd Displaced or swept 

volume 
ปริมาตรท่ีลูกสูบคล่ือนท่ีในกระบอกสูบ cc 

N Engine speed ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต RPM 
B Bore เสนผานศูนยกลางของกระบอกสูบ cm 
L Stroke ระยะจากจุดศูนยตายบนถึงจุดศูนยตายลาง cm 
T Brake Torque แรงบิดของเคร่ืองยนต ไดจากการวัดโดยใช

ไดนาโมมิเตอร 

N-m 

Pb Brake Power กําลังของเครื่องยนตท่ีไดจากการวัดโดยใช
ไดนาโมมิเตอร 

kW 

bmep Brake mean effective 
pressure 

กําลังของเครื่องยนตตอปริมาตรกระบอก
สูบของเครื่องยนต 

kPa 

sfc Specific fuel 
consumption 

อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงของ
เคร่ืองยนตตอกําลังของเครื่องยนต 

g/kW-hr 

ηth Thermal Efficiency กําลังท่ีไดตออัตราการใหความรอน --- 
A/F Air fuel ratio อัตราสวนระหวางนํ้ามันเช้ือเพลิงกับอากาศ kg-Air/ kg-fuel

ηv Voumatric efficiency อัตราสวนของปริมาตรการไหลของอากาศ
ท่ีเขาสูเคร่ืองตอปริมาตรกระบอกสูบ 

--- 
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โดยนิยามและความสัมพันธของตัวแปรตางๆมีดังน้ี 
 

compression ratio   
c

cd
c V

VV
r

+
==

lumeMinimum Vo

lumeMaximum Vo  

Brake Power    P NT
b =

2
60
π  

Brake Mean Effective Pressure bmep
Pn
V N

R

d
=  

โดย nR คือจํานวนรอบของเพลาขอเหว่ียงท่ีหมุนเพ่ือใหไดกําลังตอสูบของเครื่องยนต ซึ่งจะเทากับ 2 สําหรับเคร่ืองยนตสี่
จังหวะและเทากับ 1 สําหรับเคร่ืองยนตสองจังหวะ 
 

Brake Specific Fuel Consumption bsfc
m
P

f

b
=
&

 

โดย  คืออัตราการไหลหรืออัตราการสิ้นเปลืองของนํ้ามันเช้ือเพลิง &m f

 

Brake Thermal Efficiency  ηth
b

f HV

P
m Q

=
&

 

          =
1

bsfcQHV
 

โดย QHV คือคา heating value ของเช้ือเพลิงท่ีใช 
 

Air fuel ratio   
f

a

m
m

FA
&

&
=/  

โดย คืออัตราการไหลของอากาศท่ีเขาสูเคร่ืองยนต &ma

 
Volumetric Efficiency (เฉพาะเคร่ืองยนตสี่จังหวะเทาน้ัน) เปนคาท่ีวัดประสิทธิภาพของระบบดูดอากาศของเคร่ืองยนตโดยมี
นิยามวาเทากับอัตราปริมาตรการไหลของอากาศท่ีเขาสูเคร่ืองยนตตออัตราการเปล่ียนแปลงปริมาตรของกระบอกสูบ หรือ 

η
ρv

a

a i d

m
V N

=
2 &

,
 

โดย คือความหนาแนนของอากาศท่ีทางเขาเคร่ืองยนต ρa i,

 
การทดสอบเคร่ืองยนตดีเซล 
 เครื่องยนตสันดาปภายในโดยท่ัวๆไปน้ันจะมีวิธีการทดสอบอยูหลายแบบแตแบบท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดของการทดสอบ
จะมีอยูสองแบบคือการทดสอบท่ีกําลังสูงสุด (full load testing) ในกรณีน้ีถาเคร่ืองยนตท่ีทําการทดสอบเปนเคร่ืองยนตเบนซิน
การทดสอบจะเปนเปดล้ินเรงสูงสุดแลวเปล่ียนแปลงคา load ท่ีกระทําตอเคร่ืองยนตเพ่ือท่ีจะหาความสัมพันธของแรงบิด (หรือ
กําลังเคร่ืองยนต) กับรอบของเครื่องยนต สวนในกรณของเครื่องยนตดีเซลน้ันการทดสอบแบบน้ีจะเปนการเพ่ิมล้ินเรงแลว
สังเกตุไอเสียท่ีไดจากเครื่องยนตโดยถาไอเสียท่ีไดเร่ิมเปนสีเทาแสดงวาปริมาณนํ้ามันท่ีเขาสูกระบอกสูบน้ันเพียงพอและเร่ิมท่ี
จะเผาไหมไมหมดแลว ซึ่งถือวาเปนปริมาณเช้ือเพลิงสูงสุดท่ีจายใหแลวสามารถนําไปใชประโยชนไดหมด จากน้ันก็จะมีการ
ปรับเปล่ียน laod ท่ีใหกับเครื่องยนตเพ่ือหาความสัมพันธของรอบเคร่ืองยนตกับ load โดยในการปรับ load แตละครั้งจําเปน
จะตองมีการปรับล้ินเรงใหมโดยการสังเกตุไอเสียทุกครั้ง ดังน้ันการทดสอบแบบน้ีคอนขางจะยุงยากสําหรับเครื่องยนตดีเซล

 



 170 

 สําหรับการทดสอบเคร่ืองยนตดีเซลท่ีนิยมอีกวิธีหน่ึงก็คือการทดสอบท่ีความเร็วรอบของเคร่ืองยนตคงท่ี การทดสอบ
น้ีจะปรับล้ินเรงของเคร่ืองไปตาม load ท่ีเปล่ียนไปเพ่ือรักษาระดับความเร็วรอบของเคร่ืองยนตใหคงท่ี (สําหรับการควบคุมให
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนตคงท่ีน้ันอาจเปนการยากในทางปฏิบัติ จึงนิยมท่ีจะใหเกิดความคลาดเคล่ือนของรอบเคร่ืองยนตจาก
เดิมไปได 5 ถึง 10 %) โดยการทดสอบน้ีจะมุงท่ีจะหาความสัมพันธของ bmep กับ sfc และ thermal efficiency ของเคร่ืองยนตท่ี
ความเร็วรอบท่ีกําหนดน้ันเปนหลัก นอกจากน้ันการทดสอบโดยวิธีความเร็วรอบคงท่ีน้ียังสามารถนํามาเขียนกราฟเพ่ือใชหาคา
การสูญเสียทางกลโดย Willans line Method ไดดวย 
Willans line Metod 
 การหา friction power loss ของเคร่ืองยนตทําไดหลายวิธี วิธีการหน่ึงท่ีนิยมทําก็คือ Willans line Method วิธีการของ 
Willans line Method ก็คือการ plot กราฟของอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงในแกนต้ังและ brake power ในแกนนอน(สําหรับ
เอกสารอางอิงบางเลมอาจใช bmep หรือ brake power ก็ได) โดยท่ัวไปกราฟจะตัดแกนต้ังท่ีคามากกวาศูนย น่ันคือจากจุดท่ี
เคร่ืองยนตเริ่มใหกําลังเคร่ืองยนตจะตองมีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเปนบวก ตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธของ sfc กับ  

 
จากรูปกราฟท่ีไดท่ัวๆไปเชนในรูปท่ี 1 จะพบวากราฟในชวงแรกๆจะเปนเสนตรง ถึงประมาณ 75% ของกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด 
ดังน้ันในชวงตนๆถาเราพิจารณาวากราฟเปนเสนตรง จะทําใหเราตอกราฟน้ีออกไปได และกราฟน้ีจะตัดแกนต้ังทางดานคา
กําลังเคร่ืองยนตเปนลบตามท่ีแสดงเปนเสนปะในรูปท่ี 1 การตอกราฟน้ีอาจสามารถพิจารณาไดวาเม่ือเคร่ืองยนตไมไดใหกําลัง
เลยจะตองสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึง นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีสิ้นเปลืองไปน้ันใชเพ่ือเอาชนะแรงเสียดทานของเครื่องยนต 
ดังน้ันการตอกราฟออกไป จุดตัดของกราฟจะหมายถึงกําลังท่ีตองสูญเสียไปเน่ืองจากแรงเสียดทาน pumping work และอื่นๆ 
 ขอเสียของวิธีการน้ีก็คือเราไมสามารถท่ีจะแนใจไดวาการตอกราฟออกไปน้ันความจริงแลวควรจะเปนเสนตรง
หรือไมหรือวาคาความผิดพลาดเม่ือประมาณการดวยเสนตรงจะมีคามากนอยเพียงใด นอกจากน้ีวิธีการน้ียังเหมาะเฉพาะกับ
เคร่ืองยนตดีเซลเพราะไมมีการไหลผานล้ินเรงทําใหอากาศเขาสูเคร่ืองยนตจะคงท่ีจตลอดเวลา 
 สําหรับการคํานวณหาคาประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องยนตน้ัน หากวาจากกราฟได friction power loss เทากับ Pf 
และไดกําลังสูงสุดของเครื่องยนตเปน Pmax เราสามารถประมาณไดวา indicated power, Pi จะเทากับ Pmax+ Pf ดังน้ันจะได
ประสิทธิภาพเชิงกลซึ่งตามนิยามมีคาเทากับ Brake Power ตอดวย Indicated Power หรือ 
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อุปกรณทดสอบ 
ในการทดสอบเคร่ืองยนตดีเซลน้ี เคร่ืองยนตไดติดต้ังอยูบนไดนาโมมิเตอรท่ีใชนํ้าเปน load สําหรับรายละเอียดของเคร่ืองยนต
ท่ีใชมีดังน้ี 
เครื่องยนต 
Type    Ford XLD 418 
Engine No   D 1870/1 TL 
Bore    82.5 mm 
Stroke    82.0 mm 
Number of Cylinder  4 
Swept Volume   1753 cc 
Compression Ratio   21.5 to 1 
Maximum Power   37 kW at 3600 RPM 
Maximum Speed   5000 RPM 
 
เคร่ืองมือทดสอบ 
ไดนาโมมิเตอรท่ีใชทดสอบน้ันเปนแบบใชนํ้าเปน load ซึ่งสามารถปรับขนาดของ load ไดดวยการปรับอัตราการไหลของนํ้าท่ี
เขาสูไดนาโมมิเตอร รายละเอียดของไดนาโมมิเตอรและเคร่ืองมือวัดอ่ืนๆมีดังตอไปน้ี 
 
Dynamometer 
Make    Go-Power Systems 
Capacity    450 kW 
Type     D 316 
Maximum Speed    10000 RPM 
Load    Water 
Load Cell 
Make    Revere Transducers Inc. 
Type    363-D3-500-20P3 
Range    0 - 500 lbs 
Output    3.0 mV/V 
Air Flow Meter 
Drum Size   42 in long x 27 in diameter 
Orifice Size   64.95 mm 
Coefficient of Discharge  0.6 
Fuel Gage   100, 200 and 400 ml 
Oil Pressure Gauge  UCC 0-10 bar 
Oil Temperature Gage  Zeal 20-150 °C  
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ขั้นตอนการทดสอบ 
การทดสอบเคร่ืองยนตดวยวิธีความเร็วรอบคงท่ี 3 

“ในระหวางการทดสอบเคร่ืองยนตจะมีชิ้นสวนและระบบตางๆของเคร่ืองยนตมีอุณหภูมิสูงมาก ขอให

นักศึกษาทําการทดลองนี้ดวยความระมัดระวังอยางสูง” 
การติดเครื่องยนต 
1.  ตรวจวัดนํ้ามันเคร่ืองวามีปริมาณท่ีเหมาะสมหรือไม ถานํ้ามันเคร่ืองตํ่ากวาขีดท่ีกําหนดใหแจงเจาหนาท่ีท่ีควบคุม

หองปฎิบัติการใหทราบ 
2.  เปดวาลวนํ้าของนํ้าหลอเย็นและนํ้าท่ีใชเปน load ของเคร่ืองยนต 
3.  เปดเคร่ืองสูบนํ้าหลอเย็น ตรวจสอบดูวาทํางานปกติหรือไม จากน้ันปรับอัตราการไหลใหเหมาะสม(ประมาณ 18 - 20 ลิตร

ตอนาที) 
4.  ปรับ load ใหตํ่า โดยเปดวาลวนํ้าเขาไดนาโมมิเตอรเพียงเล็กนอย 
5.  เปดวาลวนํ้ามันจากถังนํ้ามันเขาสูเคร่ืองยนต 
6.  เปดสวิตชไฟไฟแดงบนแผงบังคับจะติด จากน้ันกดปุม start เคร่ืองยนต 
7.  ในการกดปุม start ไมควรจะกดแชนานกวา 10 วินาที ถาเคร่ืองยนตไมติดใหปลอยปุมกอนแลวคอยลองกดใหม และเม่ือ

เคร่ืองยนตติดแลวใหปลอยปุม start ทันที 
8.  ในระหวางน้ีอาจมีการปรับอัตราการจายนํ้ามันใหเหมาะสม 
 
การทดสอบ 
การทดสอบน้ีควรจะใชคนรวมปฏิบัติการและจดบันทึกคาประมาณ 4 คนเปนอยางตํ่าคือ  

คนท่ี 1 คอยตรวจสอบคาแรงดันนํ้ามันเคร่ือง อุณหภูมินํ้ามันเคร่ือง  และควบคุมการติดเคร่ืองยนต − 

คนท่ี 2  คอยอานคาอุณหภูมิจุดตางๆ, torque และความเร็วรอบ พรอมท้ังควบคุมการจายนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใหไดความเร็ว
รอบตามตองการ 

− 

คนท่ี 3  ตรวจจับอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง อัตราการไหลของอากาศ − 

คนท่ี 4  เปนผูควบคุมการไหลของนํ้าเขาไดนาโมมิเตอรและบันทึกความดันของนํ้าท่ีเขาสูไดนาโมมิเตอร − 

ขั้นตอน 
1.  ในกรณีท่ีเคร่ืองเย็นอยูกอนเม่ือเคร่ืองติดแลวควรปลอยใหเคร่ืองเดินเบาประมาณ 5 นาที จึงเร่ิมทําการทดสอบ 
2.  ท่ี load เบาท่ีสุด ปรับการจายเช้ือเพลิงเพ่ือใหรอบการทํางานเปนไปตามท่ีกําหนด (ความเร็วรอบจะไดรับการกําหนดจากผู

ควบคุมการปฏิบัติการ) โดยประมาณวาสามารถมีความผิดพลาดไดไมเกิน 5% เม่ือไดความเร็วรอบตามตองการแลวบันทึก
คาตางๆท่ีตองการลงในตาราง(ดูคาท่ีตองการใน test sheet) 

3.  สําหรับการวัดอัตราการไหลของนํ้ามันเช้ือเพลิงใหใชนาฬิกาจับเวลาตรวจจับอัตรานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเคร่ืองยนตใช โดยใชถัง
ตวงท่ีติดมากับชุดจายนํ้ามันของเคร่ืองยนตและติดต้ังอยูบริเวณผนังหอง 

4.  เปล่ียนแปลงใหอัตราการไหลของนํ้าเขาไดนาโมมิเตอรเพ่ิมข้ึน จากน้ันปรับการจายนํ้ามันเพ่ือใหรอบกลับมาคงท่ี
เหมือนเดิม ระวังในการเพ่ิม load น้ันถามากข้ึนอยางรวดเร็วอาจทําใหเคร่ืองยนตดับได และเม่ือไดความเร็วรอบท่ีตองแลว
จึงการบันทึกคาลงในตาราง 

                                                 
3 รูปแสดงสวนตางๆของเครื่องมือทดสอบอยูในภาคผนวกทายเอกสารนี้ 
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5.  การทดสอบน้ีจะทําจาก load ตํ่าสุดคอยๆเพ่ิมข้ึนจนกระท่ังถึง load สูงสุด โดยจะตองมี data points ไมนอยกวา 6 จุด และ
เม่ือถึง load สูงสุดแลวก็ทําการทดสอบซํ้าเดิมโดยเปนวิธีการลด load จากสูงสุดถึงตํ่าสุด ดังน้ัน data points รวมท้ังหมดไม
ควรจะตํ่ากวา 10 จุด 

6.  เม่ือทดสอบเสร็จสิ้นแลวใหปดเครื่องยนต ปดวาลวจายนํ้ามัน ปดนํ้าเขาไดนาโมมิเตอร และปลอยใหเครื่องสูบนํ้าหลอเย็น
ทํางานตอสักระยะหน่ึง จนกระทั่งเคร่ืองยนตเย็นลงพอสมควรแลวจึงปดเคร่ืองสูบนํ้า 

7.  ปดวาลวนํ้าท้ังหมด ปดสวิตชไฟ ถาเคร่ืองยนตจะไมใชงานเปนเวลานาน ใหถอดขั้วแบตเตอร่ีดวย 
 
 
การประเมินผล 
1.  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง fuel consumption, sfc, thermal efficient กับ bmep 
2.  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง bmep, sfc กับ A/F 
3.  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง fuel consumption กับ brake power และหาคา mechanical efficiency ดวยวิธี 

Willans line method 
 
เอกสารอางอิง 
Heywood, J.B., “Internal Combustion Engines Fundametals,” McGraw-Hill, 1988. 
Obert, E.F., “Internal Combustion Engines,” 3rd ed., International Text Company, 1968. 
Ferguson, C.R., “Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences,” Wiley,1986. 
Ganesan, V., “Internal Combustion Engines,” McGraw-Hill, 1994.  
PLINT & PARTNERS Ltd. : MANUAL#TE20/A: Instructional Test & Experiments On Internal Combustion Engines. 
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TEST SHEET 
 Diesel Engine: Constant Speed Test 

Engineer : ID No. : Group : Date : 
Engine: FORD XLD 418; 4 
Cyl. 

Bore : 82.5 
mm 

Stroke :  82 
mm 

Air Temp                
°C 

Air Pressure             
mmHg 

Fuel : 

TACH
O 

Brake 
Load 

Powe
r 

bmep FUEL Exh.Tm
ep 

Air Engine Colling 
Water 

Oil 
Temp 

Oil 
P. 

Dyno. 
P 

(RPM) (N-m) (kW) (kN/m2) time 
(sec/cc) 

time 
(liter/hr) 

sfc 
(l/kW.hr) 

(°C) (cm H2O) In 
(°C) 

out 
(°C) 

Rate 
(l/min) 

(°C) (Bar) (Bar) 
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ระบบน้ําหลอเย็น 

มาตรวัดความดัน 

หนวยแสดงขอมูล 

ไดนาโมมิเตอร  

Tem
pTorqu

e
RPM

เครื่องยนต 

มาตรวัดน้ํามัน 

ถังน้ํามัน 

หนาปทม 

Air Flow Meter and Air 
Box

น้ําเขา 

น้ําออก 

รูปแสดงสวนประกอบของเครื่องมือและอุปกรณทดสอบ 

ระบายน้ําลน 

น้ําเย็นเขา 
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