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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเลนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อให้สามารถนำ 

เครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้ามาใบ้ในการวัดค่ากระแสใฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้าสลับ การวัดค่า 

แรงดันไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน การวัดค่าความจุทางไฟฟ้า การวัดค่าความถี่ และการวัดค่าพื้นฐาน 

ทางต้านไฟฟ้าไต้ ซึ่งเครื่องต้นแบบระบบวัดค่าทางไฟฟ้าที่สร้างขึ้นนี้ มีผลของการทดสอบการใบ้งานแสดงให้เห็บ 

ได้ว่า เครื่องด้นแบบนั้นสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับไต้ในหน่วยของแอมแปร์ โดย 

สามารถวัดค่าได้ที่ย่าน 0.2 ถึง 40 แอมแปร์ และย่าน 1 ถึง 400 แอมแปร์ การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ท่ีย่าน 0 ถึง 

1,000 โวลท์ การวัดค่าความต้านทานได้ที่ย่าน 1 โอห์ม ถึง 40 เมกะโอห์ม การวัดค่าความจุของตัวเก็บประจุได้ 

ในหน่วยของไมโครฟารัด ได้ท่ีย่าน 1 ถึงย่าน 4,000 ไมโครฟารัด การวัดค่าความถี่ในหน่วยเฮิรตซ์ วัดค่าได้ท่ีย่าน 

10 เฮิรตซ์ ถึง 1 เมกะเฮิรตซ์ และการวัดการรั่วของกระแสไฟฟ้า การซ๊อตของวงจรไฟฟ้าได้ด้วย เครื่องต้นแบบ 

ระบบวัดค่าทางไฟฟ้านี้สามารถวัดค่าพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับเครื่องมาตรฐานวัดค่าทางไฟฟ้า Fluke 

ร่น 325 ได้อย่างแม่นยำและมีค่าความคลาดเคล่ือนจะต้องไม,เก็บ 5 %

คำสำคัญ: เครื่องวัดไฟฟ้า แคลมป๋มิเตอร์ ระบบการวัด

ABSTRACT

This research proposes the design and development of an electrical measuring 

systemprototype which can be used to measure electrical current included direct and 

alternating current. The prototype can measure voltage, resistance, capacity, frequency, and 

electrical basis. A prototype of the electrical measuring system which was creates that has the 

results of experiment can measure direct and alternating current in units of Amperes. It can 

measure at 0.2 to 40 Ampere, and can measure 1 to 400 Ampere. The measurement of voltage 

can measure at 0 Volts to 1,000 Volts. The measurement of resistance can measure at 1 Ohm
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to 40 mega-Ohms. The measurement o f capacity can measure at lto  4000 (IF in units o f m icro

farad (|IF). The measurement o f frequency at 10 Hz. to 1 MHz in units o f Hertz. เท other 

measurements o f leakage electricity and shortage circuit that can be measured. A prototype of 

the e lectrica l measuring system can measure e lectrica l basis compared to  instrumental standard 

Fluke m ode l 325 that the result was precisely and percentage o f to lerance did not more than 

5 percentages.
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1. บทนำ

บิจจุบันน้ีการใช้งานด้านการวัดคุณภาพไฟฟ้า 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะด้องทำการวิเคราะห์ ท้ัง 

ทางด้านค่าพลังงานของไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า เพราะ 

ยุคสมัยน้ันไฟฟ้าเป็นความจำเป็นหลักของการดำเนิน 

ขีวิตของมบุษย่ทุกคน ซ่ีงเม่ือมีการใช้ไฟฟ้า การใช้งาน 

จะด้องมีการบำรุงรักษา ตรวจซ่อมแซมให้มีคุณภาพอยู่ 

เสมอ  ๆซ่ึงเคร่ืองตรวจวัดน้ันก็มีหลายจำพวก แต่การ 

วัดคุณภาพของกระแสไฟฟ้าน้ันเป็นส่ิงท่ีด้องคำนิงถึง 

เป็นอันดับด้น ๆ เพราะค่ากระแสไฟน้ันถ้าเกิดการร่ัวใน 

สายไฟอาจจะทำให้เกิดการซ๊อตของวงจร การระเบิด 

ของระบบไฟฟ้า ทำให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ 

อุตสาหกรรมและขุมขนได้ [1]

ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นถึงบิญหาน้ี จึงมีแนวคิดท่ี 

จะออกแบบและพัฒนาเครื่องมือจัดค่ากระแสไฟฟ้าท่ี 

สามารถพกพาได้สะดวก และใช้งานได้ง่าย ใช้ได้กับ 

สายไฟระบบไฟฟ้าได้ทุกจุดโดยท่ีไม่ตองทยุดการจ่าย 

กระแสไฟฟ้า ซึ่งเครื่องมือจัดค่านี้คือ แคลมฟ้มิเตอร์ 

หรือ เป็นอุปกรณ์ท่ีจะถูกออกแบบมาเพ่ือการจัดกระแส 

โดยไม่ด้องดับหรือหยุดการทำงา‘นของวงจร ส่วนการ 

จัดยังสามารถพัฒนาให้จัดค่าทางไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ อาทิ 

เข่น ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตรง-สลับ ค่าความจุไฟฟ้า 

ค่าไดโอด และค่าความด้านทานไฟฟ้าในส่วนของ 

การแสดงผลนั้นจะแสดงเป็นดิสเพลย์บนจอดิจิตอล

ซ่ึงจะสะดวกต่อการอ่านและบันทึกค่าของการใช้งาน 

ของเคร่ืองด้นแบบน้ี [1]

1.1 เซนเซอร์ ETCR068AD Clamp AC/DC 

current sensor

ETCR0 6 8AD Clamp AC / DC เป ็น  

เซนเซอร์ถูกออกแบบมาสำหรับการทดสอบการทำงาน 

ของ AC / DC ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 600V และเป็น 

การพัฒนาเทคโนโลยี CT มาใช้ในการอ่านค่าท่ีเป็น 

ดิจิตอล โดยเซนเซอร์จะรับค่าการเหนี่ยวนำของ 

ค่ากระแสไฟฟ้า โดยการคล้อง CT เช้ากับโหลดหรือ 

อุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้า จะสามารถ นำค่ามาวิเคราะห์ 

ได้ว่าค่าของกระแสไฟฟ้า ท่ีมีความแม่นยำสูงสามารถ 

เข่ือมต่อได้หลายเมตร สามารถใซ่ร่วมกับซดวิเคราะห์ 

คุณภาพไฟฟ้าได้ ๆลๆ และนิยมนำมาใช้กันอย่าง 

แพร1หลายในอตสาหกรรมการผล ิตไฟฟ ้า  

และการวิจัย [2]

1.2 ส่วนควบคุมและประมวลผล

งานวิจ ัยน ี้ใช ้ MCU พัฒนาบน Open 

source plat tom คือบอร์ด Arduino UNO R3 ทำ 

หน้าที่ควบคุมการทำงาน รับค่าจากส่วน ADC และ 

อินทุตต่าง ๆ ทำการประมวลผล ตามระบบควบคุม 

โปรแกรม และแสดงผลออกทางจอ LCD โดยมี 

การทำงานตามหลักดังน้ี

►► 40 ปีท่ี 13 อบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562


