
ปฏิบัติการวัดความดัน 

Pressure Measurement 

วัตถุประสงค์ 

1. สามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของความดันประเภทต่างได้ 

2. สามารถอธิบายหลักการวัดความดันของ Pressure gage ได้ 

3. สามารถอธิบายหลักการสอบเทียบ Pressure gage ด้วยเครื่อง Dead-weight calibrator ได ้

อุปกรณ์ทดสอบ 

1. เกจความดัน (Pressure gage) 

2. เครื่องสอบเทียบความดัน (Dead-weight calibrator) 

3. ไม้บรรทัด 

 

 
       รูปที่ 1 Dead-weight calibrator                รูปที่ 2 ชุดน ้าหนักมาตรฐานส้าหรับการทดสอบ   

               

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 Dead-weight calibrator ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

มาตรวัด 

วาล์ว 
ลูกสูบ 

คันหมุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 เกจความดัน (Pressure gage) ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

วิธีการอ่าน Pressure gage 

1. เลือกหน่วยที่ต้องการอ่านบนหน้าปัด  

2. อ่านสเกลตามสีของหน่วยความดัน ยกตัวอย่างเช่น kPa ตัวอักษรสีเขียว ให้อ่านสเกลสีเขียว 

จากรูปที่ 4  อ่านค่าได้ประมาณ 250 kPa ส่วนหน่วยอื่นๆ จะอ่านได้ประมาณ 2.4 Bar,  

2.5 kg/cm², 36 lb/in² และ 36 Psi  

ข้อจ ากัดของ Pressure gage  

1. อ่านได้เพียงทศนิยม 2 ต้าแหน่งเท่านั น   

2. สเกลมีความละเอียดต่้าอาจอ่านได้เพียงค่าประมาณ   

3. สเกลหน่วยความดันสเกลแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง จากรูปที่ 4 หน่วย Bar ช่วงสเกล 0-1 Bar 

อ่านสเกลละ 0.25 Bar หลังจาก 1 Bar เป็นขึ นไป อ่านสเกลละ 0.2 Bar 

4.   Pressure gage ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ อ่านได้เพียง 5 หน่วยความดัน   

การค านวณและวิเคราะห์ผล 

หลังจากเสร็จสิ นการทดสอบให้นักศึกษา 

1. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันจริง (kPa) และความดันมาตรวัด (kPa) ทั งในช่วงเพ่ิม

ความดันและลดความดัน 

2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันจริง (kPa) และค่าความคลาดเคลื่อน (%error) ทั ง

ในช่วงเพ่ิมความดันและลดความดัน 

3. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันจริงและค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดที่เกิดขึ นที่แต่ละ

ความดัน ทั งในช่วงเพ่ิมความดันและลดความดัน โดยค่าความคลาดเคลื่อนค้านวณได้จากสมการ 

%Error = |
ค่าความดันจริง - ค่าความดันมาตรวัด

ค่าความดันจริง
|  x 100 

 



แสดงวิธีการค านวณในส่วนของภาคผนวก  

1. ท้าการเลือกค่าความดันจริงจากตารางบันทึกผลมา 1 ค่า เช่น 2.5 bar (ห้ามเป็นจ้านวนเต็ม) 

จากนั นน้าค่าทีไ่ด้มาค้านวณ ดังนี  

1.1 แสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยความดันจากหน่าย bar เป็นหน่วยความดันอื่นๆมา 8 หน่วยความดัน 

(ตามตารางที่มีให้ในคลิปวีดีโอ)  

1.2 แสดงการค้านวณหาค่าความคลาดเคลื่อน (%Error) ทั งในช่วงเพ่ิมความดันและลดความดัน ใน

หน่วย bar  

*หมายเหตุ : แสดงวิธีท้าโดยละเอียด 



ชื่อ-สกุล...........................................................................................รหัสนักศึกษา................................................ 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. เปิดวาล์วให้อยู่ในสภาพความดันบรรยากาศ หมุนคันหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งสกรูถอยออกมา

สุดโดยสังเกตว่าลูกสูบควรจะตกลงมาอยู่ที่บ่ารองรับ   

2. ปิดวาล์ว แล้วค่อย ๆ หมุนคันหมุนตามเข็มนาฬิกาพร้อมทั งหมุนลูกสูบไปด้วยเพ่ือช่วยลดผลกระทบ

จากความหนืดของน ้ามันจนกระทั งลูกสูบเริ่มขยับสูงขึ น   

3. เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ นสุด ให้หมุนคันหมุนต่อไปอีก จนสังเกตพบว่าเข็มที่มาตรวัดเริ่มขยับเล็กน้อย  

(กรณีท่ีเข็มขยับเลยสเกล 0 ขึ นไป ให้หมุนสกรูปรับให้เข็มตกลงมาท่ี 0 ) 

4. หลังจากนั นวัดระยะจากขอบล่างของลูกสูบจนถึงฐานเครื่องแล้วจดบันทึกค่า  

5. วางน ้าหนักมาตรฐานที่มีขนาดเริ่มต้นที่ 0.5 bar ตามค่าที่ก้าหนดในตารางบันทึกผล หลังจากนั นปรับ

ระดับของลูกสูบให้มีระยะเท่าเดิมตามที่จดบันทึกในข้อที่ 4. โดยหมุนคันหมุนตามเข็มนาฬิกาพร้อมทั ง

หมุนลูกสูบไปด้วยเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากความหนืดของน ้ามัน  

6. เมื่อได้ระยะที่ต้องการท้าการบันทึกผลในช่องความดันมาตรวัด หน่วย bar 

7. ท้าการเพิ่มน ้าหนักมาตรฐานตามค่าที่ก้าหนดในตาราง(อ่านหมายเหตุ)จนกระทั งถึงค่าความดันจริง  

4 bar พร้อมอ่านและบันทึกค่าความดันที่อ่านได้จากมาตรวัด 

8. หลังจากลดความดันโดยการน้าน ้าหนักมาตรฐานออกตามค่าท่ีก้าหนดในตารางจนถึงค่าความดันจริง 

0.5 bar พร้อมอ่านและบันทึกค่าความดันที่อ่านได้จากมาตรวัด 

9. เมื่อเสร็จสิ นการทดสอบเปิดวาล์วออกก่อนหมุนคันหมุนให้สกรูออกให้สุด  และเก็บน ้าหนักให้

เรียบร้อย 

*หมายเหตุ : ทุกครั งที่เพ่ิมหรือลดน ้าหนักให้วัดลูกสูบก่อน ซึ่งลูกสูบควรจะอยู่ช่วงที่ท้าการวัดตั งแต่

ครั งแรก ก่อนบันทึกผลทุกครั ง โดยที่ลูกสูบไม่ขึ นสุดหรือลงสุดตลอดเวลาท้าการทดลอง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ชื่อ-สกุล...........................................................................................รหัสนักศึกษา................................................ 

ผลการทดลอง 

ความดันจริง 

(bar) 

ความดันมาตรวัด  

(…bar...) 

*ความดันจริง 
(...kPa...) 

*ความดันมาตรวัด      

(...kPa...) % Error 

เพ่ิม 

% Error 

ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

0.50        

0.60        

0.70        

0.80        

0.90        

1.00        

1.25        

1.50        

1.75        

2.00        

2.25        

2.50        

2.75        

3.00        

3.25        

3.50        

3.75        

4.00        

*หมายเหตุ : ความดันจริงและมาตรวัดในหน่วย kPa จะท้าการค้านวณภายหลัง 

ตัวอย่างการค านวณ %Error 

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

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

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

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

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


