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ปฎิบัติการ การวัดอุณหภูมิ 

(Temperature measurement) 

วัตถุประสงค ์

1. สามารถอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบต่างๆได้ 

2. สามารถเปรียบเทียบความแม่นย าระหว่างเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทกับเทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์

และเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)ได ้

3. สามารถหาเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่ออุณหภูมิ (Time response) ของเทอร์โมคัปเปิลได ้

อุปกรณ์ 

1. มัลติมิเตอร์ (Multimeter) 

2. บีกเกอร์ 

3. ขดลวดน าความร้อน 

4. เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท (Thermometer Hg) 

5. เทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์ (Thermometer Al) 

6. เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple Type K) 

 

 
 

รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

  

บีกเกอร์ 

เทอร์โมคัปเปิล 

เทอร์โมมิเตอร ์

ขดลวดความร้อน 

มัลติมิเตอร ์
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วิธีการทดลอง 

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความแม่นย าระหว่าง Thermometer 2 ชนิด และ Thermocouple 

1. เทน  าลงในบีกเกอร์ 2 ใบ ใบละประมาณ 3/4 ของบีกเกอร์ โดยบีกเกอร์ใบที่ 1 ตั งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และ  

บีกเกอร์ใบที่ 2 ท าการให้ความร้อนโดยใช้ขดลวดน าความร้อน 

2. วัดอุณหภูมิของน  าในบีกเกอร์ที่ 1 ด้วย Thermometer Hg พร้อมท าการจดบันทึกเพ่ือใช้เป็นอุณหภูมิ 

อ้างอิง (𝑇𝑟𝑒𝑓 ) 

3. ติดตั ง Thermocouple Type K เข้ากับเครื่องมัลติมิเตอร์เพ่ืออ่านค่าความต่างศักย์ระหว่างขาทั ง 2 ใน 

หน่วย mV โดย น าขา 1 ข้างจุ่มในบีกเกอร์น าอุณหภูมิห้อง เป็นอุณหภูมิอ้างอิง (𝑇𝑟𝑒𝑓 ) 

น าขาอีกข้างของ Thermocouple Type K พร้อมทั ง Thermometer Hg และ Thermometer Al จุ่ม 

ลงในบีกเกอร์ที่มีการให้ความร้อนโดยใช้มือจับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิทั ง 3 ชนิดไว้พร้อมกัน โดยให้ปลายของ 

อุปกรณ์ทั ง 3 อยู่ระดับเดียวกัน 

4. ท าการอ่านค่าโดยใช้ Thermometer Hg เป็นหลักเมื่อ Thermometer Hg อ่านค่าได้ 40ºC ให้อ่านค่า 

จาก Thermometer Al และจากมัลติมิเตอร์ พร้อมบันทึกผล จนกระทั ง Thermometer Hg อ่านค่าได้ 

90ºC หลังจากบันทึกค่าเสร็จ ให้รีบถอดปลั๊กขดลวดน าความร้อนออกทันที  

ตอนที่ 2 ศึกษาความเร็วในการตอบสนองของ Thermocouple 

1. ท าการทดสอบตามข้อที่ 1–3 ของตอนที่ 1 (ในการทดลองนี จะไม่มี Thermometer Al เหมือนตอนที่ 1 ) 

2. ให้ความร้อนกับน  าในบีกเกอร์ใบที่ 2 จนถึงอุณหภูมิ 63ºC (อ้างอิงจาก Thermometer Hg) จากนั นจับ 

เวลาเพื่ออ่านค่าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ ทุก ๆ 2 วินาที พร้อมบันทึกผล 

หมายเหตุ ขณะจับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิห้ามให้อุปกรณ์ชนกับขดลวดน าความร้อนและขอบบีกเกอร์   
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การค านวณและวิเคราะห์ผล 

หลังจากการทดสอบเสร็จสิ นให้นักศึกษา 

1. ค านวณหาอุณหภูมิที่วัดได้จาก Thermocouple จากสูตร 

𝑉𝑜𝑢𝑡= α(𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒  − 𝑇𝑟𝑒𝑓 ) 

เมื่อ 𝑉𝑜𝑢𝑡  คือ ความต่างศักย์ในหน่วย mV , α ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคซึ่งมีค่า 40 mV/ºC 

และหา %Error เพ่ือเปรียบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ได้จากสูตร  

%Error = |  
𝑇𝐻𝑔       −       𝑇𝐴𝑙 ,𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒

𝑇𝐻𝑔
 | × 100  

2. พล็อตกราฟเพ่ือเปรียบเทียบผลการวัดอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิอ้างอิงจาก Thermometer Hg กับ 

อุณหภูมิที่วัดได้จาก Thermometer Al และ Thermocouple พร้อมอภิปรายผล 

3. พล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับ อุณหภูมิอ้างอิงจาก Thermometer Hg และ อุณหภูมิที่วัดได้ 

จาก Thermocouple พร้อมอภิปรายผล 

 

แสดงวิธีการค านวณในส่วนของภาคผนวก  

1. ท าการเลือกความต่างศักย์ในหน่วย mV จากตารางบันทึกผลในตอนที่ 2 มา 1 ค่า เช่น 2.5 mV  

(ห้ามเป็นจ านวนเต็ม) จากนั นน าค่าที่ไดม้าค านวณ ดังนี  

1.1 แสดงการค านวณหาอุณหภูมิ  

1.2 น าค่าที่ได้จาก ข้อ 1.1 มาแสดงการค านวณหาค่าความคลาดเคลื่อน โดยอ้างอิง 𝑇𝐻𝑔จากตาราง 

*หมายเหตุ : แสดงวิธีท าโดยละเอียด 
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ผลการทดลอง 

อุณหภูมิอ้างอิง 𝑇𝑟𝑒𝑓= …………………………………………………… 

ตารางผลการทดลองตอนที่ 1 เปรียบเทียบความแม่นย าระหว่าง Thermometer 2 ชนดิ และ Thermocouple 

Thermometer Hg Thermocouple Type K Thermometer Al 

THg  

(C) 

ความต่างศักย์ 

(mV) 
𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒    

(C) 
Error 

(%) 

TAl  

(C) 

Error 

(%) 

40      

45      

50      

55      

60      

65      

70      

75      

80      

85      

90      

ตัวอย่างการค านวณอุณหภูมิจากเทอร์โมคัปเปิ้ล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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อุณหภูมิอ้างอิง 𝑇𝑟𝑒𝑓 = …………………………………………………… 

ตารางผลการทดลองตอนที่ 2 ศึกษาความเร็วในการตอบสนองของ Thermocouple 

Time 

(sec) 

Thermometer Hg Thermocouple Type K 

THg  

(C) 

ความต่างศักย์ 

(mV) 
𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒    

(C) 
Error 

(%) 

0 63C    

2     

4     

6     

8     

10     

12     

14     

16     
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26     
28     
30     

 

 

 

 

 

 


