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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมี จุดเ ร่ิมต้นมาจากการผลิตช้ินงานท่ีท าจาก

ทองเหลือง ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใช้งานเตาหลอมในการหลอม
ช้ินงานข้ึนมา ถา้ค่าพลงังานไฟฟ้าของมอเตอร์ระบบระบายความร้อนของ
เตาหลอมท่ีสูงข้ึน ท าให้มอเตอร์ระบบระบายความร้อนเตาหลอมเกิด
ความเสียหายจนตอ้งชะลอการผลิตจนกว่ามีการซ่อมบ ารุงจะด าเนินการ
เสร็จ จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างเคร่ืองวดัเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบ
ดิจิทลั หลกัการท างานของเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทลั ใช้
เซ็นเซอร์วดักระแสยี่ห้อ Seeedstudio รุ่น 101990064 จ  านวน 3 ตวัรับค่า
กระแสไฟฟ้ามาจาก เมนไฟฟ้า 3 เฟส และตวัเซ็นเซอร์จะแปลงค่า
กระแสไฟฟ้าเป็นแรงดนัไฟฟ้า โดยส่งไปยงัวงจรรวมของ ADE7758 และ
ส่งขอ้มูลไปประมวลผลท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์  จากนั้นส่งค่ากระแส 
และแรงดนัไฟฟ้าผ่านพอร์ตอนุกรม RS-485 ไปแสดงผลเป็นกราฟบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสชนิดน้ีมีค่าความ
ผิดพลาดเฉล่ียประมาณ 0.103 % 

 
ค าส าคญั: เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า ชิปวดัพลงังานเบอร์ ADE7758 

 

Abstract 
To start off, this paper deals with the production of brass 

pieces which necessitates the use of a furnace to melt the brass to create  
them. If the electric energy of the motor cooling system from the 
furnace is too high, it can damage the motor system of the furnace. 
Then, the production must be delayed until the maintenance is 
completed. Therefore, this idea inspires us to create a digital three-
phrase power meter for measuring the electric energy of the motor 
cooling system. The principle of the digital three-phrase power meter is 
to use three sensors from “seeed studio brand with series 101990064.” 
These three sensors gain the electric energy from the main three-phase 
power, and they can convert the electric current into the voltage by 
sending to the integrated circuit of ADE7758, and sending to the data to 
a micro-controller to process. Then, the electric current and the voltage 
from the micro-controller run across the RS-485 serial port to display 

the graph on the computer screen. As we can see, the digital three-phase 
energy meter has an average error of about only 0.103% 
 
Keyword: Three-phase energy digital meter, Three phase energy digital 

meter chip ADE7758. 
 

1. บทน า 
เ น่ืองจากการผลิตช้ินงานท่ีท าจากวัสดุทองเหลืองนั้ น มี

ความส าคัญท่ีต้องใช้เตาหลอมส าหรับหลอมช้ินงานข้ึนมา ซ่ึงการ
วิเคราะห์และสังเกตมอเตอร์ระบบระบายความร้อนของเตาหลอม พบว่า 
ระบบดงักล่าวมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงกว่าปกติเพราะมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟสท างานเกือบจะตลอดเวลาจึงท าให้ไม่ทราบถึงปัญหาการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าท่ีส้ินเปลือง และเป็นสาเหตุท  าให้เตาหลอมเกิดความเสียหายและ
ตอ้งชะลอการผลิตอุปกรณ์จนกวา่มีการซ่อมบ ารุงให้เสร็จตามก าหนด  

ดงันั้นบทความน้ีไดมี้แนวคิดท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว โดยสร้าง
เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทลั เพ่ือแสดงค่า-เก็บค่าพลงังาน
ไฟฟ้าของมอเตอร์ 3 เฟสของระบบระบายความร้อนของเตาหลอมท่ีมี
คุณลกัษณะเด่น คือ แสดงค่า-เก็บค่าพลงังานไฟฟ้าของมอเตอร์ 3 เฟส ใน
รูปแบบเวลาจริง (Real time) [1] อีกทั้งยงัเคร่ืองวดัชนิดน้ีจะแสดงผลได้
อีกทางหน่ึง คือ แสดงผลท่ีหลอด 7-Segment  

 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานไฟฟ้า 
การหาค่าสมการพลงังานไฟฟ้าจะประกอบด้วย ก าลังไฟฟ้า

จริง (Real power : P) ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ (Apparent power : S) และ
ก าลงัไฟฟ้าเสมือน (Reactive power : Q) ทั้งสามมีปริมาณก าลงัท่ีมีค่าไม่
เท่ากนั ส่วนวิธีการหาค่าสามารถหาไดจ้ากสมการดงัน้ี  

 
    cosP V I                           (1) 
     sinQ V I                      (2)                       
     S V I                     (3) 
  cos P SPF       (4) 
 

  เม่ือ     คือ  มุมต่างเฟสระหวา่งกระแสกบัแรงดนัไฟฟ้าสลบั 
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  I   คือ  กระแสไฟฟ้าสลบั (A) 
  V  คือ  แรงดนัไฟฟ้าสลบั (V) 
 PF คือ  ค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 

 

การค านวณพลงังานไฟฟ้า ( )W  สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (5) 
 
    ( ) /1000W V I t                       (5) 
 
เม่ือ  W คือ  พลงังานไฟฟ้า (kw/hr) 
 t  คือ  เวลา (hr) 
 

คุณสมบติัของไอซี ADE7758 
ไอซีวดัพลงังานไฟฟ้าเบอร์ ADE7758 มีหน้าท่ีเป็นไอซีวดั

พลงังานไฟฟ้าแบบหลายเฟสและมีหลายฟังก์ชนัท่ีมีความแม่นย  าสูงอยู่
ภายในตวั ไอ ซีน้ีไดแ้สดงดงัรูปท่ี 1 [2],[3]  
 

 
 

รูปท่ี 1 การท างานของไอซีวดัพลงังานไฟฟ้าเบอร์ ADE7758  
 

จากโครงสร้างภายในของ ADE7758 จะประกอบด้วย ส่วน
การรับค่าตวัแปรกระแสและแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส เช่น กระแสไฟฟ้าเฟส
อาร์ (IR) กระแสไฟฟ้าเฟสเอส (IS) กระแสไฟฟ้าเฟสที (IT)  แรงดนัไฟฟ้า
เฟสอาร์ (VR) แรงดนัไฟฟ้าเฟสเอส (VS)  และแรงดนัไฟฟ้าเฟสที (VT) 
ตามล าดบั โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะถูกแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็นดิจิทลั 
พร้อมทั้งสัญญาณดงักล่าวจะถูกค านวณดว้ยฟังก์ชั่นสมการคณิตศาสตร์

ภายใน เช่น  
2x , x และค่าสัญญาณท่ีถูกค านวณจะเก็บค่าตวัแปรเป็น   

รีจีสเตอร์ตามล าดบั 
การค านวณรีจีสเตอร์ท่ีสัมพนัธ์กบัแรงดนั และกระแสไฟฟ้า

ใน ADE7758 ไดใ้ชห้ลกัการเลือกเส้นกราฟท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล (Fitting- 
curve) สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (6) และ (7) 

 

                             
 1 1  ( )  mReg m V c               (6) 

                                   2 2   ( )  nReg m I c
              

 (7) 
 

เม่ือ mReg   คือ  รีจีสเตอร์ของแรงดนัไฟฟ้า 

 nReg    คือ  รีจีสเตอร์ของกระแสไฟฟ้า 

    1 2,m m    คือ  เป็นความชนัของกราฟ 

        1 2,c c   คือ  เป็นระยะตดัของแกน y 
 

2.1 หลกัการท างานเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดจิทิลั 

หลกัการท างานพ้ืนฐานของเคร่ืองมือวดัพลงังานไฟฟ้าได้ใช้
ไอซีตระกูล ADE 7758 ร่วมกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 
ส าหรับวดัค่าพลังงานไฟฟ้าสลับ อีกทั้ งยงัมีการแสดงผลออกเป็น 2 
ช่องทาง ได้แก่การแสดงผลท่ีหลอด 7-Segment และการแสดงผลทาง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงหลกัการท างานของเคร่ืองวดัน้ีสามารถแสดงดงัรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2  บล็อกหลกัการท างานเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีน าเสนอ 
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รูปท่ี 3  แผนผงัการท างานของเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทลั 
  

จากรูปท่ี 3 แผนผงัหลักการท างานของชุดควบคุมพลังงาน
ไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทลั โดยเร่ิมจากการก าหนดค่าตวัแปรกระแสและ
แรงดันไฟฟ้าสลับพร้อมกับค่ารีจีสเตอร์เร่ิมต้น ต่อจากนั้นค่าตัวแปร
ดงักล่าวจะถูกน ามาค านวณหาค่าพลงังานไฟฟ้า และเก็บค่าท่ีค  านวณไว้
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ในรีจีสเตอร์ นอกจากน้ีส่วนการแสดงผลของตวัเคร่ืองวดัน้ีจะแสดงออก
ได้  2 ทาง ได้แก่ แสดงผลผ่านทางหลอด 7- Segment  และอีกทาง 
แสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตามล าดบั ซ่ึงการแสดงผลจะใช้
ค  าสั่งสวิตซ์ (switch) ตรวจสอบเง่ือนไขการแสดงผลในตวัโปรแกรม  
อย่างเช่น กรณีถ้าติดต่อกบัคอมพิวเตอร์(ใช่) จะส่งค่าตวัแปรท่ีเก็บไว้
ให้กบัคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต RS485 แต่ถา้ (ไม่ใช่) จะไปแสดงผลท่ี
หลอด 7- Segment ตามล าดบั 
 

2.2 โครงสร้างของเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าทีน่ าเสนอ 
ในรูปท่ี 4 วงจรภายในของเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีน าเสนอ

ได้มีส่วนประกอบทั้ งหมด 7 ส่วนท่ีส าคญัดังต่อไปน้ี 1. วงจรไอซี 
ADE7758 วดัพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั 2. เซ็นเซอร์วดักระแส 3.โพรบ
วดัแรงดนั  4. ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น (Arduino Uno R3) 5 .แสดงผล
ทาง 7-Segment  6. แสดงผลทางคอมพิวเตอร์ และ 7. วงจรจ่ายไฟ 
ตามล าดบั 

 
 

รูปท่ี 4 วงจรภายในของเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีน าเสนอ 
 

1. วงจรไอซี ADE7758 วดัพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรน้ี
ท าหน้าท่ีรับค่ากระแส และแรงดนัไฟฟ้า ท่ีมาจากโพรบวดัแรงดนั และ
กรองกระแสไปเก็บไวใ้นรีจีสเตอร์ จะมีวงจรเซ็นเซอร์วดักระแส RC 
Filter จ  านวน 3 ชุด ท าหน้าท่ีลดกระแสไฟฟ้า ส่งค่ามายงัชุดประมวลผล 
บอร์ด Arduino UNO R3  

2.  เซ็นเซอร์วดักระแสแบบขดลวดจ านวน 3 ชุด โดยใช้
หลกัการเหน่ียวน าของสนามแม่เหล็ก เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าสลบัไหลผ่าน
สายไฟจะท าให้เกิดเส้นสนามแม่เหล็กเปล่ียนแปลงไปมา และไปตดักบั
ขดลวดท่ีพนัรอบแกนแม่เหล็ก ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าข้ึนเม่ือต่อกบัโหลด 
ซ่ึงใชว้ดัไดเ้ฉพาะกระเเสไฟฟ้า AC เท่านั้น 

3.  โพรบวดัแรงดนั ท าหน้าท่ีกรองค่ากระแสของแต่ละเฟสท่ี
ผ่านเซ็นเซอร์วดักระแสของแต่ละเฟสให้มีแรงดนัอยูท่ี่ 355 mV  และไม่
เกิน 500 mV  เพ่ือป้อนสู่ไอซีวดัค่าพลงังานไฟฟ้าเบอร์ ADE7758 

4.  ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Arduino Uno R3 ท  าหน้าท่ีอ่าน
ค่ากระแส แรงดนั และน าค่าทั้งสองมาค านวณพลงังานไฟฟ้าท่ีส่งมาใน
รูปแบบสญัญาณดิจิทลัจากไอซี ADE7758  

5. แสดงผลทาง 7-Segment ท าหน้าท่ีแสดงผลค่ากระแส 
แรงดัน และพลังงานไฟฟ้า จากค่าสัญญาณดิจิทลัจากไอซีท่ีถูกวดัค่า
พลงังานไฟฟ้ามาแสดงผลผา่นทางหนา้จอบน 7-Segment  

6. แสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ท  าหน้าท่ีแสดงผลค่ากระแส 
แรงดนั และพลงังานไฟฟ้า แบบเวลาจริง โดยติดต่อส่ือสารขอ้มูลท่ีพอร์ต
อนุกรม RS-485 ซ่ึงในโครงงานน้ีไดเ้ช่ือมต่อระหวา่งตวัเคร่ืองวดัพลงังาน
ไฟฟ้าเขา้กบัคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งไดใ้ช้โปรแกรมแสดงค่า  และบนัทึก
ค่าลงบนคอมพิวเตอร์ 

7. วงจรจ่ายไฟ ท าหน้าท่ี จ่ายไฟกระแสตรงให้กับวงจร
ทั้ งหมด ท่ีใช้ร่วมกับ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรจอแสดงผล 
ADE7758 และ วงจร 7-Segment ตามล าดบั 
 

 
 

รูปท่ี 5  เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทลัท่ีสมบูรณ์ 
 
จากรูปท่ี 5 เป็นตวัเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 3 เฟสแบบดิจิทลัท่ีไดส้ร้างจริง
พร้อมท่ีจะใชง้านและทดสอบสมรรถนะของตวัเคร่ืองในหวัขอ้ถดัไป 
 

3. ผลการทดลอง และการทดสอบเคร่ืองวดัพลงังานฯ 
ในส่วนหัวขอ้น้ีได้ใช้สมการท่ี (6) และ (7) ค านวณหาเส้น

สมการ Regmและเส้นสมการ Regn เ พ่ือน าสมการทั้ งสองมาเ ขียน
โปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) ดงัแสดงในรูป
ท่ี 6 และ 7  
 

 
 

รูปท่ี 6  กราฟความสมัพนัธ์รีจีสเตอร์เทียบกบัแรงดนัไฟฟ้า 
 

 
 

รูปท่ี 7  กราฟความสมัพนัธ์รีจีสเตอร์เทียบกบักระแสไฟฟ้า 
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รูปท่ี 6 และ รูปท่ี 7 เป็นกราฟเชิงเส้น (linear graph)  ระหว่าง 
รีจีสเตอร์เทียบกบัค่ากระแส และแรงดนัไฟฟ้า โดยผลการวดัค่าพลงังาน
ไฟฟ้าจะมีความแม่นตรงข้ึนอยูก่บัการก าหนดช่วงรีจีสเตอร์ให้สมัพนัธ์กบั
ช่วงแรงดนัไฟฟ้า (มอเตอร์ท างาน) อยูร่ะหว่าง 100 ถึง 240 V และ
กระแสไฟฟ้า (มอเตอร์ท างาน) อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 40 A ตามล าดบั 

นอกจากน้ีท าการสอบเทียบ (Calibration) เคร่ืองวดัพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีน าเสนอเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือสอบเทียบยี่ห้อ Chauvin Arnoux 
CA รุ่น F 23 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  เพ่ือหาความแม่นตรงของพลงังาน
ไฟฟ้าก่อนท่ีจะน าเคร่ืองวดัชนิดน้ีไปทดสอบขั้นตอนต่อไป คือ การจด
บนัทึกแรงดนั กระแส และก าลงัไฟฟ้าเทียบกบัเวลา ภายในสถานท่ีของ
บริษทั อาซาฮี-ไทยอลัลอย จ ากดั 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากดิจิทลัมิเตอร์กบัเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า 
                ท่ีเง่ือนไขมอเตอร์ท างานตลอดเป็นระยะเวลา 3 hr 
 

 
 

จากตารางท่ี 1 ไดท้  าการทดลองเป็นจ านวน 4 คร้ัง ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้ของ
ความผิดพลาดสัมพทัธ์เฉล่ียมีค่าประมาณ 0.103 % และมีค่าแทบจะใกล-้ 
เคียงกบัเคร่ืองมือวดัดิจิทลัมิเตอร์ รุ่น F23  นอกจากน้ีเคร่ืองมือวดัพลงังาน
ไฟฟ้าน้ีจึงเหมาะส าหรับใชใ้นทางปฏิบติัไดจ้ริงกบัระบบระบายความร้อน 
และยงัสามารถเป็นเคร่ืองมือวดัพลงังานไฟฟ้าทางวิศวกรรมได ้

จากรูปท่ี 8 , 9 และ10  แสดงผลการทดสอบสมรรถนะของ
เคร่ืองวดัท่ีน าเสนอ จากการวดัค่าแรงดนั กระแส และก าลังไฟฟ้าของ
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสเทียบกบัเวลา โดยในท่ีน้ีมอเตอร์ของโรงงานไดถู้ก
ก าหนดเง่ือนไขออกเป็น 2 เง่ือนไข  มอเตอร์ไฟฟ้า (ท างาน) ท่ีอุณหภูมิน ้ า
มีค่า 38 oC สูงกว่าระดบัอุณหภูมิน ้ าอา้งอิงท่ี 37 oC  และอีกเง่ือนไขหน่ึง 
มอเตอร์ (หยุดท างาน) เม่ืออุณหภูมิน ้ ามีค่าต  ่ากว่า 37  oC นอกจากน้ี
เคร่ืองวัดดังกล่าวได้ถูกตั้ งค่าการจดบันทึก แรงดัน กระแส และ 
ก าลงัไฟฟ้า เป็นระยะเวลาทุกๆ 16 นาที (เร่ิมเก็บค่าตั้งแต่เท่ียงคืนจนถึง
เท่ียงวนั) ตามล าดบั 

 

 
รูปท่ี 8 แรงดนัของมอเตอร์ 3 เฟสดว้ยเคร่ืองวดัท่ีน าเสนอ (แบบเวลาจริง) 

 
รูปท่ี 9 กระแสของมอเตอร์ 3 เฟสดว้ยเคร่ืองวดัท่ีน าเสนอ (แบบเวลาจริง) 
 

 
รูปท่ี 10 ก าลงัมอเตอร์ 3 เฟสดว้ยเคร่ืองวดัท่ีน าเสนอ (แบบเวลาจริง) 
 

ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกของเคร่ืองวดัท่ีน าเสนอแทบจะมี
ค่าใกล้เคียงกบั ค่าอา้งอิงเฟสอาร์ (Ref. R)  ค่าอา้งอิงเฟสเอส (Ref. S)  
และค่าอา้งอิงเฟสที (Ref.T) ตามล าดบั 

 
4. สรุป 

จากผลการทดสอบสมรถนะของเคร่ืองวดัพลังงานไฟฟ้า        
3 เฟสแบบดิจิทลัเปรียบเทียบกบั ดิจิทลัมิเตอร์ (Chauvin Arnoux CA รุ่น 
F23):ซ่ึงผล ท่ีได้ของความผิดพลาดสัมพัทธ์ของพลังงานไฟฟ้า มี
ค่าประมาณ 0.103%นอกจากน้ีเคร่ืองวดัชนิดน้ียงัสามารถให้ค่าความแม่น
ตรงสูงส าหรับการวดัค่า  แรงดนั กระแส และก าลงัไฟฟ้าในรูปแบบเวลา
จริงไดอี้กดว้ย 
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