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บทบรรณาธิการ
จุลสารชั่งตวงวัดไทยฉบับนี้ได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็น
สื่ อ กลางระหว่ า งสมาคมฯ และสมาชิ ก ให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง
แนวนโยบายและแผนงานของสมาคมฯในปี 2554 ผ่ า น  

“ พันธกิจ 2011 ” และ ได้รับทราบการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนจาก “ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย ” โดยในฉบับนี้เป็นรายงานผล
การประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 1/2554 ซึ่ ง มี ขึ้ น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 

10 มกราคม 2554 ที่ผ่านไป
แนวนโยบายและแผนงานของสมาคมฯ จะไม่
สามารถบรรลุสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติได้เลย หากขาดการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ จากสมาชิก ในขณะเดียวกัน สมาชิก
ก็ พึ ง ได้ บ างสิ่ ง บางอย่ า งแทนการขอบคุ ณ ในเบื้ อ งต้ น จาก
สมาคมฯ พลิกหาคำตอบสำหรับบางสิ่งบางอย่างนั้นได้จาก
จุลสารฉบับนี้
ในส่วนของบทความทางวิชาการประจำฉบับสมาคมฯ
ได้รบั เกียรติจาก “ ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิคส์ (ประเทศไทย)”   
และ “ ลิเนีย อินสทรูเม้นท์ ” ร่วมกันสร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งชั่ ง อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ แ บบ Electromagnetic
Force Compensation ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
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เนื่ อ งในศุ ภ วาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๔ ผมขออั ญ เชิ ญ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ทุ ก ท่ า นให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ โปรดดลบั น ดาลความสุ ข
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สมาคมฯ เปรียบดังครอบครัวใหญ่ทงี่ ดงามด้วยความรัก ความสามัคคี
ด้วยความหวังดี และความปรารถนาดี ที่ ทุ ก คน มี ใ ห้ แ ก่ กั น อย่ า งจริ ง ใจ
พร้อมร่วมกันสร้างสรรค์และจรรโลงแต่สิ่งดีงาม เพื่อให้สมาคมฯของเราได้
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การทำงานของเครื่องชั่งน้ำหนัก
		 แบบ Electromagnetic Force Compensation

สมเกียรติ เขียงทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นต์

ส่วนประกอบโดยหลักจะประกอบด้วย

1. ขดลวด (Coil) ที่พันเป็นแกนทรงกระบอกกลวงแล้ววางไว้ในสนามแม่เหล็กถาวร
2. แม่เหล็กถาวร
3. ส่วนรับน้ำหนัก (รูปบน) คือ ส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ตมุ้ น้ำหนัก โดยทัว่ ไปจะไม่ได้รบั น้ำหนักตรงๆ
เหมือนในรูปแต่จะใช้ระบบคานทดน้ำหนัก ซึง่ น้ำหนักทีก่ ดลงบนขดลวดจะน้อยกว่าน้ำหนักทีช่ งั่ จริง
4. Null detector ส่วนใหญ่ใช้แบบ Optical sensor
5. Servo amplifier ที่เห็นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยม (รูปบน)
6. Current sensor ใช้ Precision resistor ซึ่ ง เป็ น ตั ว ต้ า นทานที่ มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนต่ำและมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
7. ส่วนวัดกระแสแล้วนำไปประมวลแสดงเป็นตัวเลขหรือค่าน้ำหนัก
                

การทำงาน

เริ่มจากในขณะที่ยังไม่มีน้ำหนักวางบนส่วนรับน้ำหนัก (ถึงแม้ไม่มีน้ำหนักวางอยู่ แต่ก็จะ
มีน้ำหนักของส่วนรับน้ำหนักกดบนขดลวด) น้ำหนักจะทำให้ส่วนรับน้ำหนักเลื่อนต่ำลง ปลายของ
ส่วนรับน้ำหนักที่ไปบังแสงที่ส่งออกมาจาก LED กับ Sensor จะขยับด้วย (อาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตาม
ลักษณะการติดตั้ง) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ Output ของ Sensor แรงดันนี้จะถูกขยายด้วย
Servo amplifier ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้นในขดลวด และทำให้เกิดแรงผลักระหว่างขดลวด
กั บ แม่ เ หล็ ก ถาวร ผลั ก ส่ ว นรั บ น้ ำ หนั ก ให้ ก ลั บ ไปอยู่ ใ นจุ ด สมดุ ล กระแสไฟฟ้ า ที่ จ่ า ยให้
ขดลวดนี้จะถูกวัดค่าโดยการวัดแรงดันที่ตกคร่อมตัว Current sensor ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่
จุดนี้จะถือว่าเท่ากับน้ำหนัก “0.00”
ดังนั้น ถ้ามีน้ำหนักของวัตถุที่จะชั่งมาวางเพิ่มกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น เราจึง
สามารถทราบน้ำหนักวัตถุจากการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้านี้
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การรักษาให้ส่วนรับน้ำหนักอยู่ที่จุดสมดุลด้วยระบบ Servo

การทำงานด้วยระบบ Servo จะเป็นการทำงานร่วมกันของ Null detector กับ Servo
amplifier Null detector จะให้ค่าแรงดันเปลี่ยนแปลงตามระดับการเคลื่อนที่สูง-ต่ำของส่วน
ชั่งน้ำหนักเทียบกับจุดสมดุล (กราฟ)

เมื่อเกิดภาวะที่ไม่สมดุลเนื่องจากการเพิ่มหรือลดน้ำหนัก ทำให้ส่วนชั่งน้ำหนักเลื่อนลง
หรือเลื่อนขึ้นและเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ Null detector เป็นอัตราส่วนกับระยะทางที่เคลื่อนจากจุด
สมดุล สัญญาณนี้เรียกว่า Error signal สัญญาณ Error signalจะป้อนเข้าสู่  Servo amplifier    
Servo amplifier โดยทั่วไปจะเป็นวงจรแบบ PID control คือ เป็นทั้งส่วนขยายสัญญาณ
และส่วนควบคุมในตัว มันจะทำหน้าที่ปรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดเพื่อให้ส่วนรับน้ำหนัก
กลับไปอยู่ในจุดสมดุลโดยใช้สัญญาณ Error signal ที่รับเข้ามาเป็นตัวสั่งงานให้เพิ่มหรือลดกระแส
และจะหยุดการเปลี่ยนแปลงกระแสเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล PID control มีทั้งแบบจ่ายกระแสไฟ
ตรง หรือแบบจ่ายแรงดันแบบ Pulse width (การเปลี่ยนแปลงความกว้างของสัญญาณ)
       

(จากรูป) สัญญาณไฟฟ้าอันแรกจะให้กระแสไฟฟ้ามากกว่าอันหลัง PID control นี้อาจจะ
ใช้วงจรแบบ Op Amp ที่เป็น อนาล็อก หรือ ใช้ Microcontroller ในการควบคุมก็ได้แล้วแต่การ
ออกแบบของผู้ผลิต
ข้อดีของการใช้ Microcontroller ควบคุมคือสามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปร ในการ
ควบคุมได้ง่ายด้วย Software โดยการตั้งค่าตัวแปรเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อให้การอ่านน้ำหนัก
ได้ละเอียดและเที่ยงตรง นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มเติมส่วนประกอบ อาทิเช่น Sensor วัดอุณหภูมิ เพื่อ
ชดเชยค่าการชั่งที่ผิดพลาดไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การปรับค่า Linearity เนื่องจาก
ความไม่เป็น Linear ของระบบ การหาค่าชดเชยต่างๆ เหล่านี้จะทำที่โรงงานผู้ผลิตในสภาวะ
ควบคุม และทำการบันทึกลงในหน่วยความจำของเครื่องชั่งแต่ละตัว
Weights & Measures Society
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30. บริษัท ว.ทวีพัฒนาจำกัด คุณวัลลภ มหัทธนันชัย
โทร. 038-559036, 081-8629788 แฟกซ์. 038-823673
โทร. 02-7451600 แฟกซ์. 02-7457676
บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด คุณปานจิตต์ ประยงค์เพชร
31. บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด คุณชัชพล จิโรจจาตุรนต์
โทร. 02-1854333 แฟกซ์. 02-3318809
โทร. 038-789801-5 แฟกซ์. 038-789725
บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอนุสรณ์ เกษะวงศ์
32. บริษัท บราโน เทค จำกัด คุณมนัส เพาะปลูก
โทร. 02-6529230-48 ต่อ 450 แฟกซ์. 02-6529419-9
โทร. 081-5507960 แฟกซ์. 02-2744624
บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปรเมศ จาติกานนท์ 33. หจก. ธีโอเอ็นจิเนียริ่ง คุณเลิศชาย ภคกษมา
โทร. 02-6438361-6 แฟกซ์. 02-6438367
โทร. 02-3203178-80 แฟกซ์. 02-7204977
บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด คุณยุพา ผดุงเรืองกิจ
34. บริษัท คลินิก สเกลเซอร์วิส จำกัด คุณชัยวัฒน์ สุขเจริญ
โทร. 02-4133173 แฟกซ์. 02-8025914
โทร. 075-223642 แฟกซ์. 075-223642
หจก. กรเทพ คุณชัชวาลย์ ธรรมสง่ากุล
35. บริษัท นีโอ สเกลส์ กรุ๊ป จำกัด คุณสุพัตรา ธนะจันทร์
โทร. 02-2942821 แฟกซ์. 02-6836464
โทร. 038-386604 แฟกซ์. 038-386604
บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด คุณกฤษดา บินฮาซัน
36. หจก. อุบลเครื่องชั่ง คุณนวรัตน์ หอมจันทร์
โทร. 02-3226656 แฟกซ์. 02-3226657
โทร. 045-262653 แฟกซ์. 045-262653
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิรัตน์ ภัควัตธาดาพงศ์ 37. หจก. ประสพทรัพย์ สมชายเครื่องชั่ง คุณอธิภัทร เชาวนรัตน์
โทร. 02-7230371, 02-7230306 แฟกซ์. 02-7230303
โทร. 081-6564562, 02-6784657 แฟกซ์. 02-6784658
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) คุณวิบูลย์พงศ์ ตันตระกูล 38. หจก. เทคอีควิปเมนท์ คุณโอภาศ แซ่แต้
โทร. 02-7363535 แฟกซ์. 02-7363558
โทร. 087-1076767, 02-7115025, 02-3925272 แฟกซ์. 02-3915244
บริษัท ยูนิเวอร์แชล เยนเนอรัล อีควิป เม้นท์ จำกัด คุณสากุล ลิมมะณีประเสริฐ 39. หจก. สกลเครื่องชั่ง ดร.ยุพิน จารุเหติ
โทร. 02-6444584-6 แฟกซ์. 02-6444591
โทร. 081-6701919 แฟกซ์. 042-160161
บริษัท แอดวานซ์ สเกลเซอร์วิส จำกัด คุณจินดา งิ้วแหลม
40. บริษัท เอส.เค.วี. สเกลเซอร์วิส จำกัด คุณอนุศาสณ์ อรรถวิทยา
โทร. 02-4549586 แฟกซ์. 02-4549589
โทร. 086-7798889, 02-7420621 แฟกซ์. 02-7420620
บริษัท โปซ่า สเกล แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด คุณสานนต์ รักเกื้อ
41. ร้านรวมเครื่องชั่ง คุณธัชชัย ธนะเพิ่มพูล
โทร. 02-7168575-6 แฟกซ์. 02-7168574
โทร. 081-8268282 แฟกซ์. 02-8172267
หจก. นครสวรรค์เครื่องชั่ง คุณสมเกียรติ แย้มภักดี
42. บริษัท แอล.เอ.ดี. เครื่องชั่งดิจิตอล จำกัด คุณลดาภรณ์ มณฑิชาชาติ
โทร. 056-333462 แฟกซ์. 056-333463
โทร. 081-4042140 แฟกซ์. 02-1744803
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คุณวิโรจน์  เลิศในธรรม
สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
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ท่านจะได้รับอะไร ??? จากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยไม่ได้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจการค้า
สมาคมฯ มีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคสังคมประชาชนและภาครัฐเพื่อสร้าง
เครือข่ายของสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข่าวสารและองค์ความรู้ระหว่างหมู่มวลสมาชิกและระหว่างหน่วยงานทุกฝ่ายทุกองค์กร   
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถแห่งวิชาชีพ
เพื่อการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้แก่ประเทศไทย
								

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย

ปากกาที่ระลึกบรรจุในกล่องสวยหรู มูลค่ากว่า 1,000 บาท
เสื้อยืดโปโลปักเครื่องหมายสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
บัตรเข้าร่วมงานประชุมใหญ่และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2554
จุลสารชั่งตวงวัดไทยราย 3 เดือน  จำนวน 4 ฉบับ
บัตรสมาชิกเพื่อใช้เป็นส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย ได้แก่
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเชิงวิชาการ และการสัมมนา
-  การบรรยาย การเสวนา และ การปาฐกถา
-  การทัศนศึกษาและการดูงานในประเทศและต่างประเทศ
-  การซื้อของที่ระลึกและสินค้าของสมาคมฯ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อการลงสมัครเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
และคณะกรรมการ
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พันธกิจ 2011
1. เปลี่ยนชื่อสมาคมให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และกิจกรรมที่ครอบคลุมเครื่องชั่ง เครื่องตวง และ เครื่องวัด
ขยายขอบข่ายสมาชิกจากผู้ประกอบการเครื่องชั่งสู่ผู้ประกอบการเครื่องตวงและผู้ประกอบการเครื่องวัด								
									
ชื่อปัจจุบัน สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย						
			
ASSOCIATION OF THAI WEIGHTS INDUSTRY - ATWI						
									
ชื่อใหม่		
สมาคมชั่งตวงวัดไทย						
			
THAI WEIGHTS AND MEASURES ASSOCIATION - TWMA						
									
2. เปลี่ยนเครื่องหมายสมาคม เพื่อก้าวสู่รูปลักษณ์ความเป็นสากล								
3. ดำเนินการเพื่อบรรลุการลงนามในเอกสารบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ
สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสมาคมฯ								
4. ประสานความร่วมมือกับสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา
แนวทางการสร้างมาตรฐานเครื่องชั่งรถบรรทุก								
5. สนับสนุนสมาชิกของสมาคมฯในการแสวงหาพันธมิตรทางการค้า								
6. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดการสัมมนาและฝึกอบรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการชั่งตวงวัด เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ในภูมิภาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย								
7. จัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการแก่สมาชิกสมาคมฯ บุคคลากรด้านมาตรวิทยาของกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไป ภายใต้การสนับสนุนด้านวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและสมาคม
มาตรวิทยาแห่งประเทศไทย								
8. จัดทัศนศึกษาเพื่อการดูงานแสดงสินค้าเครื่องชั่งตวงวัด เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต และหน่วยงานด้านมาตร
วิทยาในต่างประเทศ								
9. สร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ								
10. ปรับปรุงและพัฒนา Website ของสมาคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางและเครือข่ายเพือ่ การศึกษาเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ผู้สนใจทั่วไป และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน								
11. ปรับปรุงจุลสารชั่งตวงวัดไทยให้มีความหลากหลายและมีประโยชน์ควรค่าแก่การมีไว้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้								
12. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2554/2555 ร่วมกับงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2555 เพื่อ
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่  								
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  ปรเมศวร์ จาติกานนท์
บริษัท ซาร์โทเรียส เมคคาทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ในงานวิเคราะห์หรืองานตรวจวัดต่างๆ
สิ่ ง สำคั ญ ที่ ผู้ วิ เ คราะห์ ค ำนึ ง ถึ ง ก็ คื อ ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ 

ความน่าเชื่อถือ และความรวดเร็วของผลการทดสอบ การที่จะ
ได้มาซึ่งผลเหล่านั้น ย่อมต้องมาจากการเลือกใช้เครื่องมือที่ 

มีความถูกต้องแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือและสามารถตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองจุดเริ่มต้นของงานวิเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะ
เริ่มจากการชั่งน้ำหนักสาร หรือตัวอย่างที่สนใจ ดังนั้นการเลือก
เครื่องชั่งที่มีประสิทธิภาพดีจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะ
นำไปสู่ผลวิเคราะห์ตามที่ต้องการ 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีการชั่งน้ำหนักได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเครื่องชั่งระบบเชิงกล เช่นเครื่อง
ชั่งสองแขน แบบแขวน แบบสปริง มาจนกระทั่งเป็นเครื่องชั่ง
แบบดิจิตอลหรือแบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 

สำหรับเครื่องชั่งหรืองานชั่งน้ำหนัก สิ่งที่ถือเป็นหัวใจ
ของระบบ คือ ส่วนรับน้ำหนักหรือที่เรียกว่า โหลดเซล โดย
โหลดเซลของเครื่องชั่งจะมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
ในเรื่องของการทำงาน และความสามารถสูงสุดในการจำแนก
ชัด (Resolution) 
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ด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ทำให้สามารถจำแนก
ชนิดของโหลดเซลเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

โหลดเซลชนิด Strain Gauge เป็นโหลดเซล

ที่ใช้กับเครื่องชั่งที่มีResolution ไม่สูงมากนัก คือไม่เกิน 100,000
digits หรือ 1ส่วน ใน 100,000 ส่วน จะอาศัยหลักการทำงาน
จากการยืด-หดของตัวนำไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความต้ า นทานไฟฟ้ า แล้ ว แปลงเป็ น ค่ า น้ ำ หนั ก ตั ว อย่ า งเช่ น
เครื่องชั่งพิกัด 800 กรัม อ่านละเอียด 0.01 กรัม เครื่องชั่งพิกัด
10 กิโลกรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม หรือเครื่องชั่งพิกัดสูงๆ ที่ใช้
ในงานอุตสาหกรรม
   

โหลดเซลชนิดนี้มีข้อดี คือ มีความแข็งแรงทนทานต่อ
การใช้งานหนัก หรือการใช้งานในสภาวะแวดล้อมทีม่ กี ารผันผวน
รุนแรง เช่น งานกลางแจ้ง เป็นต้น แต่เนื่องจากโหลดเซลชนิดนี้
มีข้อจำกัดในเรื่อง Resolution จึงทำให้โหลดเซลชนิดนี้ไม่เหมาะ
กับงานที่ต้องการใช้ Resolution ที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
โหลดเซลขึ้นมาเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

โหลดเซลชนิ ด ที่ เ ป็ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า หรื อ โลหะต่างชนิดกันก็จะเกิดการหด-ขยายตัวในอัตราที่ไม่เท่ากัน

Electromagnetic Force Compensation (EMC) เป็นโหลดเซล
ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องชั่งที่มีResolution สูงๆ โดย
โหลดเซลชนิดนี้จะมี Resolution ประมาณ 50 ล้าน digits หรือ
1 ส่วน ใน 50 ล้านส่วน มีหลักการทำงาน โดยในสภาวะปกติที่
ไม่มีแรงกระทำ หรือไม่มีวัตถุใดๆ บนจานชั่ง ตำแหน่งของคาน
ภายในจะอยู่ ใ นระดั บ สมดุ ล แต่ เ มื่ อ มี วั ต ถุ ว างบนจานชั่ ง 

จะทำให้จานชั่งถูกกดและทำให้ระบบคานภายในเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งไปจากสมดุลเดิม เมือ่ เซ็นเซอร์ตรวจพบการเปลีย่ นแปลง
ระบบจะทำการส่งสัญญาณให้เกิดการจ่ายไฟฟ้าเข้าขดลวดตัวนำ
ที่อยู่ในสนามแม่เหล็กถาวร เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อปรับระดับ
ให้ ร ะบบคานภายในกลั บ สู่ ร ะดั บ สมดุ ล เช่ น เดิ ม โดยปริ ม าณ
ไฟฟ้าที่ใช้จะแปรผันตรงกับน้ำหนักที่กดลงบนจานชั่งหลังจากนั้น
สัญญาณจะถูกส่งไปยังระบบประมวลผล และแสดงผลค่าน้ำ
หนักทางหน้าจอแสดงผลของเครื่องชั่ง

ในอดีตโหลดเซลชนิด EMC จะประกอบด้วยโลหะต่างๆ
เช่ น ทองเหลื อ ง ทองแดง อะลู มิ เ นี ย ม และมี ชิ้ น ส่ ว นเล็ ก ๆ
มากมาย ดังนัน้ เมือ่ อุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมเกิดการเปลีย่ นแปลง

ส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำ และระยะเวลาในการตอบสนอง
ของผลการชั่งในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องชั่งต่างก็ได้ทำการศึกษา
และพัฒนาระบบโหลดเซลชนิดนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
พยายามใช้โลหะชนิดเดียวเป็นองค์ประกอบหลักของตัวโหลดเซล
และลดส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดอื่นให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้
มีความเสถียรต่ออุณหภูมิ มีอัตราการหด-ขยายตัวเป็นไปในทาง
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เครื่องชั่งแสดงผลการชั่งได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ มีความผันผวนของค่าน้ำหนักน้อยลง สามารถ
ตอบสนองได้ ใ นระยะเวลาที่ ร วดเร็ ว มากขึ้ น ทนทานต่ อ การ
ใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องชั่งที่ใช้โหลด
เซลชนิด EMC มักจะเป็นเครื่องที่ต้องการความละเอียดในการ
อ่านค่าที่สูงๆ เช่น เครื่องชั่งพิกัด 220 กรัม อ่านละเอียด 0.01
มิลลิกรัม สำหรับเครื่องชั่งชนิดพิเศษ เช่นเครื่องชั่งสำหรับงาน
สอบเทียบมวลมาตรฐาน (Mass Comparator) จะเป็นเครื่องชั่ง
ที่มี Resolution สูงที่สุด คือ มากถึง 100 ล้านส่วน เครื่องชั่ง
ชนิดนี้จะต้องอาศัยกระบวนการผลิตเฉพาะและใช้สำหรับงานที่
ต้ อ งการความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำสู ง ๆ เช่ น งานสอบเที ย บมวล
มาตรฐานในหน่วยงานมาตรวิทยาระดับประเทศหรือระดับชาติ
นอกจากชนิดของโหลดเซลแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องแม่นยำของผลการชั่ง ไม่ว่าจะเป็น ความชื้น
ความดัน แรงพยุงของอากาศ แรงโน้มถ่วง และแรงที่มากระทำ
ต่อวัตถุจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการจะได้มาซึ่งผล
การชั่งที่ดีนั้นต้องมาจากการเลือกเครื่องชั่งที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับงาน มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม
มีการใช้งานถูกต้องรวมถึงมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีด้วย
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รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย				
ครั้งที่ 1 / 2554 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554

								
1. แนวทางสร้างมาตรฐานเครื่องชั่งรถบรรทุก 						
รองอธิบดีกรมการค้าภายในกำกับดูแลสำนักชั่งตวงวัด ตอบรับให้นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ
เข้าพบในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการสร้างมาตรฐาน เครื่ อ งชั่ ง
รถบรรทุก และการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
								
2. จุลสารชั่งตวงวัดไทย ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2554							
ที่ประชุมอนุมัติให้เพิ่มหน้า “แนะนำสมาชิก” จำนวน 2 หน้าในจุลสารชั่งตวงวัดไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 5  
ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 เป็นต้นไป โดยทำการประชาสัมพันธ์แนะนำสมาชิกสมาคมฯจำนวน 8 ราย
ใช้พื้นที่หน้ากระดาษรายละ 1/4 หน้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
								
3. ออกบู๊ทในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2553/2554 ของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมอนุมัติให้สมาคมฯออกบู๊ทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2553/2554   
ของสมาคมมาตรวิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2554   เพื่ อ ทำการ
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯและเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
								
4. โครงการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องชั่งตวงวัด” ที่จังหวัดนครสวรรค์							
ที่ประชุมมอบหมายให้ คุณจรัญ จัดหงษา ดำเนินการศึกษาโครงการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง  

“การใช้และบำรุงรักษาเครื่องชั่งตวงวัด” ที่จังหวัดนครสวรรค์
								
5. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน ความยาว และ อุณหภูมิ”							
ทีป่ ระชุมมอบหมายให้ คุณชัยสิทธิ์ ไพโรจน์สถิตกุล ดำเนินการศึกษาโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “ การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือวัดความยาว และ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ”
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จุลสาร ชั่งตวงวัดไทย

รายชื่อสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
ส่วนกลาง				

ชื่อผู้อำนวยการ/หัวหน้า

สำนักชั่งตวงวัด
กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง
กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องตวงและเครื่องวัด
ส่วนเครื่องชั่ง
ส่วนเครื่องตวงเครื่องวัด
ส่วนสินค้าหีบห่อ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัด

        -ว่างนายชาตรี  อารีวงศ์
นายจรินทร์  สุทธนารักษ์
นายอังคาร  พวงนาค
นายโสภณ  โอภาสกิตติ
นายศักดิ์ชัย  หัสมินทร์
นายพงษ์ศักดิ์  อำไพพรรณ

ส่วนภูมิภาค				

ชื่อผู้อำนวยการ/หัวหน้า

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ 1-1 เชียงใหม่
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-1 ขอนแก่น
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก 4-1 ชลบุรี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี

นายสุภชัย  แจ้งจัด
นายเฉลิมศักดิ์  ปานุราช
นายวัชรพงษ์  ชัยโชตกิจ
นายบรรเลง  พรวิศณุกูล
นายสุรชัย  สังข์ศรีแก้ว
นายสราวุธ  ขมินธกูล
นายมานิตย์  สุขเลิศแล้ว
นายจรัล  แสงทอง
นายปราโมทย์  มณฑามณี
นายประพันธ์  แก้วสวี
นายบุณรัตน์  จ้องสกุล
นายสุริยัน  โนภาส
นายจุฑัชย์  มานิตกุล
นายสุเมธ  วงศ์กระสันต์
นายวิษณุ  เวชยันตรัตน์
นายสมัญญา  เทพบุตร
นายปัญญา  ขวัญศรีทองมั่น
นายสงวน  โพธิ์ปัญญา
นายสุพจน์  เพชรศรี
นายวิโรจน์  ธาดาวิศรุต
นายวีระวัฒน์  โบว์พัฒนากุล
นายนิคม  สุจารีย์
นายสุเทพ  อยู่อำไพ
นายจรูญศักดิ์  บุสบล
นายณรงค์  สร้อยทอง
นายกิตติศักดิ์  ศิริวงษ์
นายธนภัทร  วงศ์เกียรติขจร

โทรศัพท์
0 2547 4351
0 2547 4345 
0 2547 4343 
0 2547 4361
0 2547 4362
0 2547 4348
0 2547 4353-4

โทรศัพท์

โทรสาร
0 2547 4352
0 2547 4377
0 2547 4342
0 2547 4356
0 2547 4356
0 2547 4349
0 2547 4356

โทรสาร

0 3555 5352
0 3555 5757
0 3232 1456
0 3232 1456
0 3425 5804
0 3424 3653
0 3621 1668
0 3621 1668
0 5383 6060
0 5383 6059
0 5421 9123
0 5421 7465
0 5452 4590
0 5452 4590
0 5525 9402
0 5523 0528
0 5622 8597
0 5622 8302
0 5570 5133
0 5570 5134
0 4337 9470-6
0 4337 9472
0 4222 1971
0 4222 1971
0 4271 1918
0 4271 4296
0 4524 6109
0 4525 4937
0 4451 5462
0 4451 5539
0 4424 7876
0 4425 2011
0 4351 8767
0 4351 4980
0 4286 1469
0 4286 1535
0 7728 1750 0 7728 1750, 0 7727 3148
0 7751 2017-8
0 7750 6024
0 7621 2947
0 7621 7746
0 7431 1899
0 7432 6954
0 7321 3016
0 7321 3016
0 7566 4370
0 7566 4371
0 3806 9024-7
0 3806 9028
0 3932 3170
0 3932 3171
0 3745 4065-7
0 3745 4066
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จุลสาร ชั่งตวงวัดไทย

สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย

ASSOCIATION OF THAI WEIGHTS INDUSTRY (ATWI)
19/8 หมู่ 9 ซอยไร่ขิง 30 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
19/8 Moo 9 Soi Raiking 30 Puttamonton 5 Rd, Raiking, Sampran Nakornpatom 73210
TEL. 089-509-6433    www.thaiweight.com

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ชื่อผู้สมัคร.......................................................สัญชาติ............................................ตำแหน่งงาน..............................................................................
บริษัท.................................................สำนักงานเลขที่..........................ซอย..............................ถนน.........................................................................
แขวง.............................................เขต.............................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์................................................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร..............................................E-mail:..............................................................................................
ประกอบธุรกิจเครื่องชั่ง ประเภท...............................................................................................................................................................................
หนังสือรับรอง เลขที่...................................เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการ        ผลิต       นำเข้า       ขาย       ซ่อมเครื่องชั่ง  
ออกให้ ณ วันที่ …...................................................................หมดอายุวันที่............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย ประเภท
สามัญ
วิสามัญ
กิตติมศักดิ์
โดยขอแต่งตั้งผู้แทน ชื่อ...................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..........................................................................
วันที่ออกบัตร................................วันที่หมดอายุ........................................บ้านเลขที่........................ซอย.................................................................
ถนน............................แขวง.............................เขต......................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร..........................................E-mail:.............................................................................................................
ค่าสมาชิกสามัญ / วิสามัญ เป็นรายปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,000 บาท
ชำระเป็น  
เงินสด จำนวนทั้งสิ้น.......................................................... บาท
เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
จำนวนทั้งสิ้น.......................................... บาท
โอนเข้าบัญชี เลขที่ 133-1-133175-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจันทร์
ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย”
(ส่งใบโอนมาที่สมาคมฯ เพื่อเป็นหลักฐาน)
ทั้งนี้ได้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ ใบขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจเครื่องชั่ง บัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายขนาด 2”x 2” จำนวน 2 รูป ของผู้สมัคร หรือ ผู้แทน (ถ้ามี), และใบมอบอำนาจแก่ผู้แทน (ถ้ามี)
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
(.........................................)
ลงชื่อ....................................................สมาชิกผู้รับรอง

ลงชื่อ....................................................ผู้แทน
        (.........................................)
ลงชื่อ.................................................สมาชิกผู้รับรอง

ความเห็นของกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า
สมควรรับเป็นสมาชิกของสมาคมฯ  ประเภท              สามัญ              วิสามัญ   หมายเลขสมาชิก.................................
ไม่สมควรรับเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจาก......................................................................................................................................
			      		     
ลงชื่อ..................................................นายกสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
                                                             (...................................................)
            วันที่............เดือน.............................พ.ศ....................
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สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย

ASSOCIATION OF THAI WEIGHTS INDUSTRY (ATWI)
19/8 หมู่ 9 ซอยไร่ขิง 30 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
19/8 Moo 9 Soi Raiking 30 Puttamonton 5 Rd, Raiking, Sampran Nakornpatom 73210
TEL. 089-509-6433   www.thaiweight.com

ใบตอบรับการลงโฆษณา
จุลสารสมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
ชื่อบริษัท (ในการออกใบเสร็จ)..................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ในการออกใบเสร็จ)..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ / นามสกุล (ผู้แจ้งลงโฆษณา)..............................................................................ตำแหน่ง.................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................โทรสาร.........................................................................................................................
มือถือ...................................................................................E - Mail: ......................................................................................................................
		

อัตราค่าโฆษณา 4 สี
ปกหน้าในเต็มหน้า
ปกหลังนอกเต็มหน้า
ปกหลังในเต็มหน้า
ด้านใน (เต็มหน้า)
ด้านใน (ครึ่งหน้า)

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

9,500
10,000
9, 500
7, 500
6,000

บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ

จำนวน....................ฉบับ
จำนวน....................ฉบับ
จำนวน....................ฉบับ
จำนวน....................ฉบับ
จำนวน....................ฉบับ

(สมาชิกผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยได้รับส่วนลดพิเศษ 10% และส่วนลดเพิ่มอีก 10% เมื่อลงโฆษณา 4 ฉบับต่อเนื่องและชำระเงินทั้งหมด)

การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี

สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจันทน์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 133-1-33175-1
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 133-0-03114-0

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบแจ้งลงโฆษณานี้ ที่โทรสาร 02-420-1380
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 089-509-6433
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จุลสาร ชั่งตวงวัดไทย
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จุลสาร ชั่งตวงวัดไทย

