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การวัดและเครื่ องมือวัดเป็ นวิชาที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายสาขา ซึ่ งมีผเู ้ รี ยบเรี ยง
หนังสื อที่เกี่ยวข้องเป็ นภาษาไทยหลายท่าน แต่ส่วนใหญ่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณ
ทางด้านไฟฟ้ าและการใช้งานในอุตสาหกรรมทัว่ ไป หนังสื อเล่มนี้เน้นอธิ บายคํานิยามสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับการวัด หลักการทํางาน หลักการเลือกใช้งาน และการประยุกต์ใช้งาน โดยมุ่งเน้น
ตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ งนอกจากความเข้าใจในหลักการทํางานที่สาํ คัญ
แล้ว ยังควรคํานึ ง ถึ ง ข้อควรระวัง ในมุ มมองของอาหารซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการออกแบบทาง
วิศวกรรมที่ถูกสุ ขลักษณะ (Hygienic Engineering Design)
หนังสื อเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้ นจํานวน 9 บท โดยบทที่ 1 กล่าวถึงคํานิยามสําคัญ
เกี่ยวกับการวัด บทที่ 2 กล่าวถึงเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ บทที่ 3 ถึง 8 กล่าวถึงหลักการ
วัดและเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ ความเครี ยดและนํ้าหนัก ตําแหน่ งและระยะทาง ความดัน การ
ไหล และระดับ ตามลําดับ สําหรับบทที่ 9 ซึ่งเป็ นบทสุ ดท้าย ผูเ้ ขียนเน้นตัวอย่างเครื่ องมือวัดที่
ติดตั้งอยู่ในเครื่ องจักรและระบบแปรรู ปอาหารต่าง ๆ ซึ่ งภาพถ่ายที่ ปรากฏในหนังสื อเป็ น
ภาพถ่ายจริ งของเครื่ องจักรที่ต้ งั อยูใ่ นโรงประลองของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สจล. โดยนํา
หลักการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย เพื่อมุ่งเน้นให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจในลักษณะของการใช้
งานจริ ง
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สจล. สําหรับภาพถ่ายและการอํานวยความ
สะดวกทุ กอย่างเกี่ ยวกับการจัดเตรี ยมหนังสื อเล่ มนี้ ขอขอบคุ ณ นางสาวรุ่ งรั ศมี ศรี มะเริ ง
สําหรับการวาดภาพประกอบและการจัดเตรี ยมรู ปแบบหนังสื อ
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านทุกท่าน ทั้งนักศึกษา
นักวิจยั และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูอ้ ่านที่อยูใ่ นสายงาน
อุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากท่านผูอ้ ่านท่านใด พบความผิดพลาด หรื อมี
ข้อชี้แนะใด ๆ ผูเ้ ขียนขอน้อมรับสําหรับการแก้ไข ด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างยิง่
นวภัทรา หนูนาค
ทวีพล ซื่อสัตย์
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