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คาํนํา 
 

เอกสารประกอบการสอน วิชา เคร่ืองวดัไฟฟ้า.รหสัวิชา .2104 – 2004  ผูจ้ดัทาํไดเ้รียบเรียง
ข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ   เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุม
คาํอธิบายรายวชิา ตรงตามสมรรถนะรายวิชา อยา่งครบถว้น 
 เอกสารประกอบการสอน ประกอบดว้ยเน้ือหา 11 หน่วยการเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียน
ประกอบดว้ย   จุดประสงคก์ารเรียนการสอน   หัวขอ้เร่ือง  สาระสาํคญั  เน้ือหาบทเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอน    การวดัและประเมินผล   แบบประเมินผลการเรียนรู้  ขอ้เสนอแนะการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน  ในแต่ละส่วนไดใ้หร้ายละเอียดท่ีชดัเจน   
มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั และไดแ้ยกออกเป็น 3.เล่ม โดยเล่มท่ี 1.(เอกสารประกอบการ
สอน ภาคทฤษฎี เล่มท่ี 1) จะประกอบไปดว้ย  หน่วยท่ี 1–6  ส่วนเล่มท่ี 2 (เอกสารประกอบการสอน 
ภาคทฤษฎี เล่มท่ี 2)จะประกอบไปดว้ยหน่วยท่ี 7–11 และ เล่มท่ี 3 เอกสารประกอบการสอน 
ภาคปฏิบติั) จะประกอบดว้ยใบงานจาํนวน 21 ใบงาน สามารถนาํไปใชก้ารเรียน  การสอนไดจ้ริง  
ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
 ผูจ้ ัดทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารประกอบการสอน วิชา เคร่ืองวดัไฟฟ้า.รหัสวิชา      
2104 – 2004.เล่มน้ี .จะเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ   ครู–อาจารย ์
นกัเรียน และผูส้นใจทัว่ไป หากมีขอ้บกพร่องประการใด โปรดช้ีแนะและแจง้ให้ผูจ้ดัทาํทราบดว้ย 
จะขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ เพื่อจะไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ต่อไป 

 การจัดทํา เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี  ---ผู ้จัดทําขอขอบคุณคณะผู ้บ ริหาร
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ท่ีสนับสนุนในการจัดทาํ  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง  6  ท่าน ท่ีได้ให้
ค ําแนะนําในการจัดทํา   จนเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี  สําเร็จลุล่วงมาด้วยดี   ได้แก่                       
รองศาตราจารย ์ดร.เสถียร ธันญสรีรัตน์ รองศาสตราจารย ์ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวฒัน์  นายโสภณ    
เรียงวิวฒัน์ นายนิพนธ์  สุขไชยะ  นายนิมะ หะยีดือเระ และนางทัศนี เรียงวิวฒัน์  พร้อมทั้ ง
ครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีคอยใหก้าํลงัใจเสมอมา ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารประกอบการสอน
เล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

 
 

นายปิยะ  บุญลอย 
                                                                                                                         ผูจ้ดัทาํ   
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หน่วยที ่1 
ความรู้พืน้ฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

 

สาระการเรียนรู้ 
1.1  ความรู้พื้นฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
1.2  โครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรง 
1.3  โครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

สาระสําคญั 
1.  หน่วยในระบบ SI UNIT (System Internation UNIT) เป็นหน่วยท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

เป็นท่ียอมรับและใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก ไดก้าํหนดในรูปแบบของระบบเมตริก  ปริมาณ หน่วย 
และสญัลกัษณ์ของระบบ SI   

2.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชง้านทัว่ไปมีอยูห่ลายชนิดแต่ละชนิดใชง้านต่างกนั ดั้งนั้นเพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั จึงมีการกาํหนดเป็นสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า   

3.  ความคลาดเคล่ือน (Error) หมายถึง ปริมาณหรือตวัเลขแสดงความแตกต่างระหว่างค่าท่ี
แทจ้ริงของส่ิงท่ีเราวดั (Expected Value) และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดั (Measured Value)                                            

4.  เคร่ืองวดัไฟฟ้า มีโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหลกัการทาํงานท่ีแตกต่างกนั เพื่อความ
เหมาะสมกบัประเภทการใชง้าน 
              

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1 บอกหน่วยการวดัและเปล่ียนหน่วยวดัจากหน่วยหน่ึงไปยงัหน่วยท่ีกาํหนดได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

1.2 บอกความหมายของสญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 บอกโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.4 อธิบายความหมายและหาค่าความคลาดเคล่ือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.5 บอกส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 
1.6 บอกส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง  
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2. เจตคติทีพ่งึประสงค์ 
2.1   ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
2.2  มีส่วนร่วมในการสรุปและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
2.3   มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน 
2.4   มีความตรงต่อเวลา 
2.5   มีมนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 
2.6   มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
2.7   มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2.8   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.9   มีความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ 
2.10 มีความสนใจใฝ่รู้ 
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1.1  ความรู้พืน้ฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
1.1.1   หน่วย (UNIT)  หน่วยในระบบ SI UNIT (System Internation D’UNIT) เป็นหน่วย

ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เป็นท่ียอมรับและใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก ไดก้าํหนดในรูปแบบของระบบ
เมตริก  ปริมาณ หน่วย และสญัลกัษณ์ของระบบ SI  ตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตารางที ่1.1  หน่วยพื้นฐาน 
 

ปริมาณ ตัวย่อ หน่วย อกัษรย่อแทนหน่วย 
1. เวลา t วินาที s 
2. มวล m กิโลกรัม kg 
3. ความยาว l เมตร m 
4. กระแสไฟฟ้า I แอมแปร์ A 
5. อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิก T เคลวิน K 
6. ความเขม้ของการส่องสวา่ง – เคลเดลา cd 
7. ปริมาณของสาร n โมล mol 
ท่ีมา : ชาญชยั แสนจนัทร์และประพนัธ์ พิพฒันสุข, 2547, หนา้ 2  

 

หน่วยอนุพนัธ์เป็นหน่วยผสมท่ีเกิดจากการนาํหน่วยพื้นฐานใช้ร่วมกนั เช่น ความเร็วมี
หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) ซ่ึงหน่วยเมตรและวินาทีต่างก็เป็นหน่วยพื้นฐานเหมือนกัน               
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตารางที ่1.2  หน่วยอนุพนัธ์ทางกล 
 

ปริมาณ ตัวย่อ หน่วย อกัษรย่อแทนหน่วย 
1. พื้นท่ี  A ตารางเมตร m2 

2. ปริมาตร V ลูกบาศกเ์มตร m3 
3. ความเร็ว v เมตรต่อวินาที m/s 
4. ความเร็วเชิงมุม ω เรเดียลต่อวนิาที rad/s 
5. ความเร่ง a เมตรต่อวินาที2 m/s2 

6. พลงังาน W นิวตนั – เมตร N–m 
7. ความหนาแน่น D กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร kg/m3 

ท่ีมา : ชาญชยั แสนจนัทร์และประพนัธ์ พิพฒันสุข, 2547, หนา้ 2  
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ตารางที ่1.3  หน่วยปริมาณทางไฟฟ้า 
 

ปริมาณ ตัวย่อ หน่วย อกัษรย่อแทนหน่วย 
1. ความตา้นทานไฟฟ้า R โอห์ม Ω 

2. ความจุไฟฟ้า C ฟารัด F 
3. ความเหน่ียวนาํไฟฟ้า L เฮนร่ี H 
4. กระแสไฟฟ้า I แอมแปร์ A 
5. แรงดนัไฟฟ้า V โวลต์ V 

6. กาํลงัไฟฟ้า P วตัต ์ W 
7. ความถ่ีไฟฟ้า f เฮริตซ์ Hz 
8. ฟลกัซ์แม่เหลก็ Φ เวเบอร์ Wb 
9. การส่องสวา่ง – ลกัซ์ lx 
ท่ีมา : ชาญชยั แสนจนัทร์และประพนัธ์ พิพฒันสุข, 2547, หนา้ 3  
 

 การวดัปริมาณต่างๆ  บางคร้ังอาจจะไดค่้าตวัเลขมากหลายๆลา้น หรือนอ้ยมากๆ เพื่อใหง่้าย
แก่การเขียนและจดจาํ จึงกาํหนดช่ือประกอบเขา้กบัหน่วยในระบบ SI โดยมีพื้นฐานมาจาก                  
การยกกาํลงัของเลข 10 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่1.4  รูปแบบช่ือเรียกประกอบหน่วยต่างๆในระบบ SI 
 

ช่ือ สัญลกัษณ์ เลขยกกาํลงั ตัวคูณ 
1. เอกซะ (exa) E 1×1018 1,000,000,000,000,000,000 
2. เพตะ (pata) P 1×1015 1,000,000,000,000,000 
3. เทระ (tera) T 1×1012 1,000,000,000,000 
4. จิกะ (giga) G 1×109 1,000,000,000 
5. เมกะ (mega) M 1×106 1,000,000 
6. กิโล (kilo) k 1×103 1,000 
7. เฮคโต(hector) h 1×102 100 
8. เดคะ(deca) da 1×101 10 
9. หน่วย (unit) – 1×100 1 
10. เดซิ(deci) d 1×10 1  0.1 
11. เซนติ(centi) c 1×10 2  0.01 
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ตารางที ่1.4  รูปแบบช่ือเรียกประกอบหน่วยต่างๆในระบบ SI (ต่อ) 
 

ช่ือ สัญลกัษณ์ เลขยกกาํลงั ตัวคูณ 
12. มิลลิ(milli) m 1×10 3  0.001 
13. ไมโคร(micro) μ 1×10 6  0.000 001 
14. นาโน (nano) n 1×10 9  0.000 000 001 
15. พิโค (pico) p 1×10 12  0.000 000 000 001 
16. เฟมโต (femto) f 1×10 15  0.000 000 000 000 001 
17. แอตโต (atto) a 1×10 18  0.000 000 000 000 000 001 
ท่ีมา : ชาญชยั แสนจนัทร์และประพนัธ์ พิพฒันสุข, 2547, หนา้ 3 
 

การเปล่ียนหน่วย  สามารถทาํใหเ้รายอ่จาํนวนตวัเลขของหน่วยใหน้อ้ยลง หรือมากข้ึน โดย
ท่ีค่ายงัเท่าเดิม การเปล่ียนหน่วยมี  2 วิธี  คือ 

 (1)  วิธีการเปล่ียนหน่วยใหญ่ใหเ้ป็นหน่วยเลก็  ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัเลขจะ
มากข้ึน  ตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
ตัวอย่างที ่1.1  จงเปล่ียนหน่วยของค่าความตา้นทานไฟฟ้า  10MΩ ใหอ้ยูใ่นรูปของ Ω 

วธีิทาํ     เม่ือ 1MΩ   =  1,000,000Ω 
ตวัคูณ เท่ากบั  1×1,000,000  =  1,000,000  (หน่วยใหญ่เปล่ียนเป็นหน่วยเลก็ใชก้ารคูณ) 
หรือ       หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีกาํลงั 

                            นาํตวัช้ีกาํลงัของเลขยกกาํลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  
                            เมกะ  (1×106)–ยนิูต(1×100)    =   1×106 0   =  1×106   =  1,000,000 
                                          10MΩ ×1,000,000    =   10,000,000Ω  
 ดังน้ัน   ค่าความตา้นทานไฟฟ้า 10MΩ มีค่าเท่ากบั 10,000,000Ω     

ตัวอย่างที ่1.2  จงเปล่ียนหน่วยของค่ากาํลงัไฟฟ้า  12GW ใหอ้ยูใ่นรูปของ  kW 
วธีิทาํ    เม่ือ 1GW  =  1,000MW  และ 1MW  =  1,000kW 
 ตวัคูณเท่ากบั 1000×1000  =  1,000,000 (หน่วยใหญ่เปล่ียนเป็นหน่วยเลก็ ใชก้ารคูณ) 

                           หรือ     หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีกาํลงั 
                          นาํตวัช้ีกาํลงัของเลขยกกาํลงัหน่วยตน้ทาง–หน่วยปลายทาง  
                          จิกะ(1×109)–กิโล(1×103)     =   1×109 3   =  1×106  =   1,000,000 
                                         12GW×1,000,000   =   12,000,000kW 
ดังน้ัน   ค่ากาํลงัไฟฟ้า 12GW มีค่าเท่ากบั 12,000,000kW    
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 (2)  วิธีการเปล่ียนหน่วยเลก็ใหเ้ป็นหน่วยใหญ่  ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัเลขจะ
เป็นจุดทศนิยมมากข้ึน  ตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
ตัวอย่างที ่1.3  จงเปล่ียนหน่วยของค่าความตา้นทานไฟฟ้า  10mΩ ใหอ้ยูใ่นรูปของ Ω 

วธีิทาํ     เม่ือ 1,000mΩ  =  1Ω 
ตวัคูณ เท่ากบั  1÷1,000 = 0.001 (หน่วยเลก็เปล่ียนเป็นหน่วยใหญ่ใชก้ารหาร) 
หรือ      หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีกาํลงั 

                           นาํตวัช้ีกาํลงัของเลขยกกาํลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  
 มิลลิ(1×10 3 )–ยนิูต(1×100)   =   1×10 3 0 =  1×10 3 =  0.001 

                                                   10mΩ×0.001    =   0.01Ω 
ดังน้ัน  ค่าความตา้นทานไฟฟ้า 10mΩ มีค่าเท่ากบั 0.01Ω     

    

ตัวอย่างที ่1.4  จงเปล่ียนหน่วยของค่ากระแสไฟฟ้า  15mA ใหอ้ยูใ่นรูปของ kA 
วธีิทาํ     เม่ือ 1,000mA   =  1A   และ 1,000A   =  1kA 

ตวัคูณเท่ากบั 1÷(1,000×1,000)   =   0.000001 
(หน่วยเลก็เปล่ียนเป็นหน่วยใหญ่ใชก้ารหาร) 

                           หรือ     หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีกาํลงั  
                         นาํตวัช้ีกาํลงัของเลขยกกาํลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  

             มิลลิ(1×10 3 )–กิโล(1×103)     =   1×10 3 (3)   =  1×10 6   =  0.000001 
                                           15mA×0.000001     =   0.000015kA 
ดังน้ัน  ค่ากระแสไฟฟ้า 15mA มีค่าเท่ากบั 0.000015kA  

     

1.1.2  สญัลกัษณ์ (Symbol)  เคร่ืองวดัไฟฟ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่
สําหรับช่างไฟฟ้าวิศวกร และผูท่ี้ปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  เน่ืองจากเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในงานวดัและงานทดสอบ งานตรวจเช็ค  เพื่อตรวจซ่อมบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า  
ตลอดจนงานควบคุมปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบา้นพกัอาศยั  และโรงงาน  อุตสาหกรรม
ขนาดต่างๆ    เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชง้านทัว่ไปมีอยูห่ลายชนิดแต่ละชนิดใชง้านต่างกนั  ดั้งนั้นเพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  จึงมีการกาํหนดเป็นสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าได ้ 4  ประเภทดงัน้ีคือ 

1.1.2.1  สญัลกัษณ์ท่ีบอกชนิดของเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า 
1.1.2.2  สญัลกัษณ์ท่ีบอกโครงสร้างการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
1.1.2.3  สญัลกัษณ์ท่ีบอกลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
1.1.2.4  สญัลกัษณ์ท่ีบอกค่าความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  
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ตารางที ่1.5  สญัลกัษณ์ท่ีบอกชนิดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
1. 

 
กลัวานอมิเตอร์ (Galvano meter) 

2. 
μA

 
ไมโครแอมมิเตอร์ (Micro Ammeter) 
 

3. 
 

มิลลิแอมมิตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC Milli Ammeter) 

4. 
 

แอมมิตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Ammeter) 

5. 
 

แอมมิตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั(AC Ammeter) 

6. 

 

แอมมิตอร์ใชไ้ดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลบั (DC/AC Ammeter) 

7. 
 

โอห์มมิเตอร์ (Ohm meter) 

8. 
 

เมกะโอห์มมิเตอร์ (Mega Ohmmeter) 

9. 

 

กิโลวตัตอ์าวร์มิเตอร์ (Kilowatt hour meter) 

10. 

 

วตัตมิ์เตอร์ 3 เฟส (Three Phase Watt meter) 

11. 

 

วตัตมิ์เตอร์ 1 เฟส (Single Phase Watt meter) 

12. 

 

วาร์มิเตอร์ (Var meter) 

13. 


 
เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (Power factor meter) 

14. 

 

โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC Voltmeter) 
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ตารางที ่1.5  สญัลกัษณ์ท่ีบอกชนิดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 

15. 

 

โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั(AC Voltmeter) 

16. 

 

โวลตมิ์เตอร์ใชไ้ดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลบั (DC/AC  Voltmeter) 

17. 

 

มิลลิโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Milli Voltmeter) 

18. 
ZH

 

เคร่ืองวดัความถ่ีไฟฟ้า(Frequency meter) 

ท่ีมา : อเนก นรสาร, 2547, หนา้ 2  
 

ตารางที ่1.6  สญัลกัษณ์ท่ีบอกโครงสร้างการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
1. 

 
เคร่ืองวดัแบบอิเลก็โตรไดนาโมมิเตอร์  
(Electrodynamometer Instrument) 

2. 

 

เคร่ืองวดัแบบอิเลก็โตรไดนาโมมิเตอร์ท่ีมีเหลก็กาํบงั  
(Electrodynamometer Instrument With Iron shutter) 

3. 

 

เคร่ืองวดัแบบอิเลก็โตรไดนาโมมิเตอร์แบบ
สนามแม่เหลก็ไขว ้ 
(Electrodynamometer Instrument Quotien meter) 

4. 

 

เคร่ืองวดัแบบอิเลก็โตรไดนาโมมิเตอร์แบบ
สนามแม่เหลก็ไขวท่ี้มีเหลก็กาํบงั (Electrodynamometer 
Instrument Quotien meter With Iron shutter) 

5. 

 

เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวนาํ  
(Induction Instrument) 

6. 

 

เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวนาํชนิดวดัอตัราส่วน 
(Induction Instrument Ratio meter) 

7. 
 

เคร่ืองวดัท่ีมีเหลก็กาํบงั  (Instrument With Iron shutter) 
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ตารางที ่1.6  สญัลกัษณ์ท่ีบอกโครงสร้างการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
9. 

 

ปรับตาํแหน่งศูนย ์ 
(Zero Adjust) 

8. 
 

เคร่ืองวดัท่ีมีกาํบงัไฟฟ้าสถิตย ์
(Instrument With Electrostatic shutter) 

10. 

 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ี 
(Moving Coil Instrument) 

11. 

 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ีมีอุปกรณ์เรียงกระแส 
(Moving Coil Instrument With Rectifier) 

12. 

 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดไขว ้
(Cross Coil Instrument) 

13. 

 

เคร่ืองวดัแบบแผน่เหลก็เคล่ือนท่ีชนิดวดัอตัราส่วน 
(Moving Iron Ratio meter) 

14. 

 

เคร่ืองวดัแบบแผน่เหลก็เคล่ือนท่ี 
(Moving Iron Instrument) 

15. 
 

เคร่ืองวดัแบบกา้นสัน่ 
(Vibration Instrument) 

16. 
 

เคร่ืองวดัแบบแม่เหลก็เคล่ือนท่ี 
(Moving Instrument) 

17. 

 

เคร่ืองวดัแบบไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic Field Instrument) 

18. 
 

เคร่ืองวดัแบบเทอร์โมคปัเปิล 
(Thermocouple Instrument) 

19. 
DIODE PROTECTION 

มีไดโอดป้องกนัมาตรวดั 
(DIODE PROTECTION) 

20. 

 

เคร่ืองวดัชนิดลวดร้อน 
(Hotwire Instrument) 
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ตารางที ่1.6  สญัลกัษณ์ท่ีบอกโครงสร้างการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
21. 

 

จดัเรียงดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขณะทาํการทดสอบ 

22. 
 

มีฉนวนป้องกนั(Insulator Protection) 

23. 

 

ขอ้ควรระวงั(ควรศึกษาคู่มือก่อนใชง้าน) 
( CAUTION ) 

24. 

 

ผา่นการทดสอบฉนวนท่ีแรงดนั 500V (ทดสอบ
วงจรไฟฟ้ากบัโครงของเคร่ืองวดั)  (Test Volttage) 

25. 

 

ผา่นการทดสอบฉนวนท่ีแรงดนั 3kV (ทดสอบวงจรไฟฟ้า
กบัโครงของเคร่ืองวดั มีหน่วยเป็น kV )  (Test Volttage) 

26. 

 

อนัตรายใหเ้พิม่ความระวงัเม่ือตอ้งการวดัแรงดนัไฟฟ้า
สูงๆ  ( DANGER) 

27. 
 

อุปกรณ์เรียงกระแส (Diode Rectifier) 

ท่ีมา : อเนก นรสาร, 2547, หนา้ 4  
 

ตารางที ่1.7  สญัลกัษณ์ท่ีบอกลกัษณะการใชง้าน 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
1.  ใชว้ดัไฟฟ้ากระแสตรงอยา่งเดียวเท่านั้น 

2. 
 

ใชว้ดัไฟฟ้ากระแสสลบัอยา่งเดียวเท่านั้น 

3. 

 
ใชว้ดัไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

 

4. 

 
ใชว้ดัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

5. 
 

ขณะใชง้าน ใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวตั้งฉากกบัพื้น 
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ตารางที ่1.7  สญัลกัษณ์ท่ีบอกลกัษณะการใชง้าน (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
6.  

 
ขณะใชง้าน ใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวระดบั(นอน)กบัพื้น 

7. 
 

ขณะใชง้าน ใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวทาํมุม 60o กบัพื้น 

ท่ีมา : ประภา โลมะพิเศษย,์ 2556, หนา้ 6  
 

ตารางที ่1.8  สญัลกัษณ์ท่ีบอกความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 

ลาํดับที ่ สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
1. 0.1 ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 0.1% 
2. 1.5 ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 1.5% 
3. 5 ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 5% 

 

1.1.3  แบบของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (Type of Instrument)  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อการ
ใชง้านวดัค่าของปริมาณทางไฟฟ้า  มีจาํนวนมากมายหลายแบบ  หลายชนิดและมีลกัษณะการใช้
งานแตกต่างกันออกไป  ตามรุ่นท่ีบริษทัทาํการผลิต     แต่สามารถแบ่งแบบกวา้งๆได้ 2 แบบ
ดว้ยกนัคือ 

            1.1.3.1  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแอบ๊โซลูท (Absolute Instrument) ไดแ้ก่  เคร่ืองวดั
ไฟฟ้าท่ีบอกปริมาณท่ีวดัไดใ้นรูปของค่าคงท่ี (constant) ของเคร่ืองวดัและมุมของเขม็ช้ีค่าบ่ายเบน
ไปโดยไม่มีการปรับแต่ง (calibration) มาก่อน หรือไม่มีการเปรียบเทียบ (comparision) มาก่อน  
ตวัอยา่งของเคร่ืองวดัแบบน้ี ได้แก่ แทนเจนกัลวานอมิเตอร์ (Tangent Galvanometer)  ซ่ึง
วดัค่าของกระแสไฟฟ้าได้ในรูปของมุมของการบ่ายเบน ซ่ึงการบ่ายเบนน้ีข้ึนอยู่กบัจาํนวนของ
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving Coil) รัศมีของขดลวดเคล่ือนท่ี   จาํนวนรอบของ
ขดลวดเคล่ือนท่ี และสนามแม่เหล็กโลกในแนวนอน ส่วนใหญ่จะใช้ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์เท่านั้น 



 

 

       
ไฟฟ้าท่ีผลิตขึ
ปริมาณทางไ
มาตรฐานใน
โอห์มมิเตอร์
ของค่าปริมาณ
 
ไฟฟ้าท่ีแสด
เคร่ืองวดัไฟฟ้
 

ไฟฟ้าท่ีแสดง
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                                 (ก)  แบบลูกศร          (ข) แบบหอก           (ค) แบบสนัมีด 
 

ภาพท่ี 1.5  เขม็ช้ีแบบต่างๆ 
 

1.1.4.2  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  (Stationary  Part) ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี คือส่วนท่ีอยูน่ิ่งไม่มีการ
เคล่ือนท่ีไปจากตาํแหน่งเดิม  ไดแ้ก่ โครง (Frame) แม่เหลก็ถาวร สเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้า และ
ส่วนท่ีรองรับแกนหมุน   
   (1)  สเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (Scale)  คือ มาตราส่วนความกวา้งของช่อง
ท่ีบอกขนาดปริมาณทางไฟฟ้า  มีทั้ งชนิดท่ีมีตัวเลขกาํกับและไม่มีตัวเลขกาํกับไว  ้ สเกลแบ่ง
ออกเป็น 2  แบบ  คือ 
   –    สเกลแบบลิเนียร์ (Linear  Scal)  เป็นสเกลท่ีมีระยะห่างของ
แต่ละช่องและ ค่าตวัเลข ห่างเท่ากนัๆตลอดทั้งสเกล 

 
 

ภาพท่ี 1.6  สเกลแบบลิเนียร์  (Linear  Scale) 
 

   –   สเกลแบบนนัลิเนียร์ (Nonlinear  scale)  เป็นสเกลท่ีมีระยะห่าง
ของแต่ละช่อง และค่าตวัเลข ห่างไม่เท่ากนัตลอดทั้งสเกล 
 

                       
 

ภาพท่ี 1.7  สเกลแบบนนัลิเนียร์ (Nonlinear  scale) 
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   (2)  อุปกรณ์รองรับแกนหมุน  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรองรับแกนหมุน
ของส่วนท่ีเคล่ือนท่ีโดยจะตอ้งมีความฝืดน้อยมาก   เพื่อให้แกนหมุนเคล่ือนท่ีไดดี้  แบ่งออกเป็น                 
2  แบบ  คือแบบยดึแขวนและแบบใชเ้ดือยรองรับ 
 

 
 

                 (ก) แบบยดึแขวน                                   (ข) แบบใชเ้ดือยรองรับ 
 

                                 ภาพท่ี 1.8  อุปกรณ์รองรับแกนหมุน 
 

 1.1.5  ระบบควบคุม (Controlling  System) หนา้ท่ีของระบบควบคุมภายในเคร่ืองวดัไฟฟ้า
มี  ดงัน้ี 
                      (1)  เป็นตวัควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่าเคล่ือนท่ีไปแลว้หยดุน่ิง (ขณะทาํการวดั) 
                      (2)  เป็นตวัควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่ากลบัสู่ตาํแหน่งเดิม (หลงัจากหยดุการใชง้าน) 
 

       
 

    (ก) ระบบควบคุมอาศยัแรงสปริง                                 (ข) ระบบควบคุมอาศยันํ้าหนกัถ่วง       
 

ภาพท่ี 1.9  ระบบควบคุมต่างๆ            
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  เคร่ืองวดัไฟฟ้าบางประเภท เม่ือทาํการวดัปริมาณทางไฟฟ้า เขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดั
ไฟฟ้า อาจแกวง่ไปแกวง่มา ไม่ยอมหยดุน่ิง ไม่มีระบบหน่วงท่ีสมดุล ซ่ึงเราเรียกว่า ระบบแดมพ ์ซ่ึง
ระบบแดมพน้ี์ จะทาํให้เขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าหยดุน่ิงอยา่งรวดเร็ว ไม่แกว่งไปแกว่งมา ระบบ
แดมพท่ี์ใชโ้ดยทัว่ไปมี 2 แบบ คือ แบบอาศยัลมหรือของเหลวและแบบอาศยักระแสไหลวน 
 

      
 

        (ก)  ระบบแดมพอ์าศยัลมหรือของเหลว                    (ข) ระบบแดมพอ์าศยักระแสไหลวน 
 

ภาพท่ี 1.10  ระบบแดมพแ์บบต่างๆ 
 

 1.1.6  ความคลาดเคล่ือน (Errors) และเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน  
                 ความคลาดเคล่ือน (Errors) หมายถึง ปริมาณหรือตัวเลขแสดงความแตกต่าง
ระหว่างค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ี เราวดั (Expected Value) และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
(Measured Value) ความคลาดเคล่ือนอาจจาํแนกเป็นประเภทไดห้ลายวิธีตามวตัถุประสงคท่ี์
แตกต่างกนั แต่ในท่ีน้ีแบ่งความคลาดเคล่ือนเป็นประเภท ได ้3 ประเภท คือ 

  1.1.6.1  คลาดเคล่ือนจากผูท้าํการวดั (Human Error or Gross Error)  เกิดจากอ่าน
ค่าไม่ถูกตอ้ง การใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าไม่เหมาะสม,จดค่าผดิ,คาํนวณไม่ถูกตอ้ง,ขาดเทคนิคการวดั 

  1.1.6.2  คลาดเคล่ือนเชิงระบบ (Systematic Errors)  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 
          (1)  เกิดจากโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (Instrument Errors) เป็น
ความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  ซ่ึงเกิดจากโครงสร้างของระบบกลไกของเคร่ืองวดัไฟฟ้าเอง 
ขาดการดูแลรักษา เคร่ืองวดัไฟฟ้ามีอายุการใช้งานมานาน และการใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้าไม่ถูกวิธี       
เช่น อุปกรณ์ภายในของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบขดลวดเคล่ือนท่ี ในส่วนของ ความฝืดของจุดสัมผสั,     
ความลา้ของสปริงกน้หอย,การวางเคร่ืองวดัไฟฟ้าขณะใชง้าน และ class ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 1.11 โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบขดลวดเคล่ือนท่ี 
 

 (2)  เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก (Environment Errors) เช่น ผลการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ, ความช้ืน ความกดดนัของอากาศ การเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้า 
ความถ่ีสนามไฟฟ้าสถิต และการรบกวนสนามแม่เหล็กภายในเคร่ืองวดัไฟฟ้า ทาํให้เข็มช้ีค่าบ่าย
เบนคลาดเคล่ือน 

1.1.6.3  คลาดเคล่ือนท่ีไม่ทราบสาเหตุการเกิด (Random Errors) เป็นความคลาด
เคล่ือนท่ีไม่แน่นอนวา่เกิดความผดิพลาดจากสาเหตุใด ซ่ึงการเกิดค่าความคลาดเคล่ือนดงักล่าวน้ีจะ
เกิดข้ึนมีค่านอ้ยมาก 

          1.1.7  การหาคาํนวณหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน (Percent Errors) 
    1.1.7.1  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Absoluted Error)  คือ ค่าปริมาณความ
แตกต่างระหวา่งค่าจริงกบัค่าท่ีวดัได ้
 กาํหนดให้ 
   Error , E            =   ค่าความคลาดเคล่ือนของการวดั (Absoluted value) 
   True , T             =   ค่าท่ีแทจ้ริงของตวัแปรท่ีวดั (True value) 
   Measured , M    =   ค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองวดั (Measured value) 
  ดังน้ัน    Error , E            =   M – T                                   ……………(1.1) 
 

หมายเหตุ   ค่า Error มีเคร่ืองหมาย + แสดงวา่ค่าท่ีวดัไดมี้ค่า > ค่าท่ีแทจ้ริง 

      หากค่าError มีเคร่ืองหมาย	–	แสดงวา่ค่าท่ีวดัไดมี้ค่า < ค่าท่ีแทจ้ริง 
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  1.1.7.2  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ (Relative Error) คือ เปอร์เซ็นตข์องค่าความ
คลาดเคล่ือน (Percent Errors,%Error) 

  ดังน้ัน             %Error = 
    

100%
T
E
     =    100%

T
T)(M


  ……………(1.2) 

 

ตัวอย่างที ่1.5  นาํ Voltmeter  ไปวดัแรงดนัไฟฟ้ามาตรฐาน 100V ปรากฏวา่อ่านค่าได ้98V 
 จงหาค่า  

   ก. ค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ของ Voltmeter 
   ข. เปอร์เซ็นค่าความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ของ Voltmeter  

 วธีิทาํ 
   ก. จากสมการท่ี (1.1) 
  Error    =    M–T 
  Error    =    M–T    =    98V–100V  =   –2V 

                            
         ดังน้ัน ค่าความคลาดเคล่ือน =  2V  หรือค่าท่ีวดัไดน้อ้ยกวา่ค่าจริง  2V 
     ข. จากสมการท่ี  (1.2) 

                                               %Error =  100%
T
E
             =  100%

T
T)(M


         

 

         %Error =  100%100V
100V)(98V


   

 
 

 %Error =  
   

100%100V
2V


    

 
 

 %Error =   –2V 
 

                        ดังน้ัน    % ค่าความคลาดเคล่ือน = 2V หรือค่าท่ีวดัไดน้อ้ยกวา่ค่าจริง ร้อยละ 2V     
 

1.1.8  คลาสของเคร่ืองวดั (Class of instrument) 
    คลาส (Class) หมายถึง ค่าคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัท่ีเขียนมาเป็นตวัเลขบนสเกล

หน้าปัด  ซ่ึงบ่งบอกความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ ซ่ึงเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความคลาดเคล่ือนของค่า      
เตม็สเกล หรือยา่นวดั ซ่ึงระบุเป็นชั้น เช่น Class 1, Class 1.5, Class 2 เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 1.12  หนา้ปัดของโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระสลบัและตาํแหน่งการบอกคลาส 
 

  (1)   คลาส (Class) ของคร่ืองวดัถา้คิดอยูใ่นรูปของเปอร์เซ็นต ์จะบอกถึงเปอร์เซ็นต ์       
ค่าความคลาดเคล่ือนในแต่ละยา่นวดั (Rang) นั้นๆ 

    (2) ถ้านําค่าคลาส (Class) คูณกับย่านวดั (Range) จะได้ค่าความคลาดเคล่ือน
สมับูรณ์ (Absoluted error) 
    Error    =   (Class%) Range                           ……………(1.8) 
 

    Error    =   
100

Class
 Range                               ……………(1.9) 

 

ตัวอย่างที่ 1.8  โวลตมิ์เตอร์ตวัหน่ึง Class 1 มียา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า (Range) คือ 100V และ 200V 
นําไปวดัแรงดันไฟฟ้าจริง 100V จงหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์ความ     
คลาดเคล่ือน 

วธีิทาํ 
 จากสมการท่ี (1.8) 

    Error    =   (Class%) Range                          
จากสมการท่ี (1.9) 

   Error    =   
100

Class
 Range 

จากสมการท่ี (1.2) 

                          %Error = 
    

100%
T
E
     =    100%T

T)(M
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                            (ก) ท่ียา่นวดั 100V                                        (ข) ท่ียา่นวดั 200V 
  
 
 
 
 
 
 

 

ดังน้ัน   ค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ของยา่นวดั     100V =   1V 
ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของยา่นวดั 100V  =   1% 
ค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ของยา่นวดั     200V   =   2V 
ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของยา่นวดั 200V   =   2%     

หมายเหตุ   
 จากตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั ยา่นวดั  
 

ตัวอย่างที่ 1.9 โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จาํนวน 2 ตวั มี Class 1 และ Class 2 ตามลาํดบัใช ้  
ย่านวดัแรงดนัไฟฟ้า 100V นาํไปวดัแรงดนัไฟฟ้าจริง 100V จงหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ 
และเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัแต่ละตวั 

วธีิทาํ 
จากสมการท่ี (1.8) 
  Error    =   (Class%)  Range                          
จากสมการท่ี (1.9) 

   Error    =   
100

Class
 Range 

จากสมการท่ี (1.2) 

                         %Error = 
    

100%
T
E
     =    100%

T
T)(M


  

 
 

 

 
 

 Error    =   
100

Class
 Range 

 

 Error    =   
100

1
 100V  =   1V 

 

    %Error  =   100
T
E
    

 

    %Error   =   
100V
1V

 100  =   1% 

 Error   =   
100

Class
 Range 

 

 Error   =   
100

1
 200V  =   2V 

 

   %Error  =   100
T
E
    

 

   %Error   =   
100V

2V
 100  =   2% 
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(ก)โวลตมิ์เตอร์ตวัท่ี 1 Class 1                         (ข)โวลตมิ์เตอร์ตวัท่ี 2 Class 2 
  
 
 
 
 
 

 
ดังน้ัน   ค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ของโวลตมิ์เตอร์    Class1   =  1V 
 ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของโวลตมิ์เตอร์ Class1  =  1%  
 ค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ของโวลตมิ์เตอร์     Class2   =  2V 

ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของโวลตมิ์เตอร์ Class1   =  2%     
หมายเหตุ   
 จากตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั คลาส(Class) 
 

 ตัวอย่างที ่1.10 โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตวัหน่ึง Class 2.5 มียา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า (Range)  คือ 
100V, 250V  เม่ือนาํโวลตมิ์เตอร์เคร่ืองน้ีไปวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีค่า 100V จงหาค่าท่ีเขม็ช้ีค่าแสดง 
และหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน 

วธีิทาํ 
จากสมการท่ี (1.8) 
  Error    =   (Class%)  Range                          
จากสมการท่ี (1.9) 

   Error    =   
100

Class
 Range 

จากสมการท่ี (1.2) 

                        %Error = 
    

100%
T
E
     =    100%T

T)(M


  

 
 

                       
 
 

 Error    =   
100
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 Error    =   
100

1
 100V  =   1V 
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E
    

 

    %Error   =   
100V
1V

 100  =   1% 

 Error    =   
100
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 Error    =   
100

1
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   %Error    =   100
T
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   %Error    =   
100V

2V
 100   =   2% 
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       (ก) ท่ียา่นวดั 100V                                                   (ข) ท่ียา่นวดั 250V 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ดังน้ัน  ท่ียา่นวดั100V ค่าท่ีเขม็ช้ีแสดงอยูร่ะหวา่ง 100  2.5V   คือ  97.5V……….102.5V        
            ท่ียา่นวดั250V ค่าท่ีเขม็ช้ีแสดงอยูร่ะหวา่ง 100  6.25V คือ 3.75V………..106.25V                            

หมายเหตุ  จากตวัอย่างน้ีแสดงให้เห็นว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัย่านวดั 
(Range) 

1.1.9  ความไวของเคร่ืองวดั (Sensitivity of instrument) 
    ความไว  (Sensitivity)  คือ  ความไวในการตอบสนองของเคร่ืองวัดท่ี มี ต่อ
กระแสไฟฟ้าเตม็สเกล (Full Scale Current : Im)มีหน่วยเป็น โอห์มต่อโวลต ์(Ω/V) เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ี
มีค่าความไวสูงจะมีความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงตาม 

              สมการ 

                                        Sdc =     
mI
1                       ....................(1.10) 

 

                            Sdc =    
(RangeV)

Rin                                  ....................(1.11) 
 

                             เม่ือ                   Sdc  =    ความไวทางกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 
                            Im    =     กระแสไฟฟ้าเตม็สเกล(Full Scale Current) 
                           Rin   =    ความตา้นทานภายใน (Input resistance) 
                  Range V =   ยา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า 
 
 
 
 

 Error    =   
100

Class
 Range 

 

 Error    =   100
2.5

 100V =  2.5V 
 

    %Error  =   100
T
E
    

 

    %Error   =  
100V

2.5V
 100 =  2.5% 
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100
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 250V =  6.25V 
 

    %Error  =   100
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E
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ตัวอย่างที ่1.11 โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตวัหน่ึง มีกระแสไฟฟ้าไหลเตม็สเกล 50 μA 
 จงหาค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี 
  วธีิทาํ 

จากสมการท่ี (1.10) 

 Sdc =     
mI
1  

 

 Sdc =     
mI
1   = A 50

1
μ

=  20kΩ/V  
 

                            ดังน้ัน  ค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี  =  20kΩ/V                       
 

ตัวอย่างที่ 1.12  โวลต์มิเตอร์กระแสตรงตวัหน่ึงตั้งย่านวดั 50V มีค่าความตา้นทานภายใน 1MΩ       
จงหาค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัดงักล่าว 
              วธีิทาํ 

จากสมการท่ี (1.11) 

 Sdc =    
(RangeV)

Rin  
 

 Sdc =    
(RangeV)

Rin    = 
50V
1MΩ   =  20kΩ/V 

 

 ดังน้ัน  ค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี  =  20kΩ/V    
 

1.2  โครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรง 
 1.2.1  โครงสร้างเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเขม็ช้ีค่า  เป็นเคร่ืองมือ         
วดัไฟฟ้าแบบมาตรฐานท่ีสร้างข้ึนมาใชง้านอยา่งแพร่หลายทัว่ไป  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดน้ี
จะมีส่วนแสดงผลอยูใ่นรูปการช้ีค่าของเขม็ช้ีค่าท่ีบ่ายเบนไป  ซ่ึงเรียกส่วนน้ีว่าส่วนเคล่ือนไหวของ
เคร่ืองวดัไฟฟ้า (Meter Movement)   
 เขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (Pointer) ท่ีบ่ายเบนไปได ้โดยอาศยัหลกัการเคล่ือนท่ีโดยหมุน
ตวัของชุดขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving Coil) ท่ีถูกวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ของ
แม่เหลก็ถาวร (Permanent Magnet) ในขณะท่ีมีกระแสไฟฟ้ากระแสตรงไหลผา่นขดลวดเคล่ือนท่ี  
เคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดน้ีเรียกว่า “เคร่ืองวัดไฟฟ้าชนิดขดลวดเคลื่อนที่” (Moving Coil Type Meter)  
เคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดขดลวดเคล่ือนท่ี เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชว้ดักระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เม่ือ
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มีกระแสไฟฟ้ากระแสตรงไหลผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า  เคร่ืองวดัไฟฟ้าจึงสามารถแสดงค่ากระแสไฟฟ้า
ออกมาโดยการบ่ายเบนของเขม็ช้ีค่า 
 เคล่ือนวดัไฟฟ้าชนิดขดลวดเคล่ือนท่ีเป็นการนาํเอาหลกัการทาํงานของสนามแม่เหลก็ถาวร
และสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทาํงานร่วมกนัโดยอาศยัการผลกักนัของสนามแม่เหล็กทั้งสองทาํให ้   
เขม็ช้ีค่าท่ีถูกยดึติดกบัขดลวดเคล่ือนท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนไป โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้า
ชนิดน้ีเบ้ืองตน้ประกอบดว้ยแม่เหลก็ถาวรขั้วเหนือ (N) และขั้วใต ้(S) วางไวใ้กลก้นัระหว่างกลาง
ของขั้วแม่เหล็กทั้งสองมีขดลวดเคล่ือนท่ีพนักนัอยู่บนแกนเหล็กอ่อนวางอยู่บนเดือยแหลมทาํให้
ขดลวดเคล่ือนท่ีสามารถหมุนเคล่ือนท่ีรอบตวัเองไดอ้ยา่งอิสระ 
  

 

                  (ก) รูปมองจากดา้นหนา้                                             (ข)  รูปมองจากดา้นบน 
 

ภาพท่ี 1.13 โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเขม็ช้ีค่าเบ้ืองตน้ 
 

เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้ไหลผา่นขดลวดเคล่ือนท่ี ส่งผลให้ขดลวดเคล่ือนท่ีเกิด
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึนมา ขั้วของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะการพนัขดลวด
เคล่ือนท่ี โดยจะตอ้งพนัขดลวดเคล่ือนท่ีใหไ้ดข้ั้วของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าออกมา เหมือนกบัขั้วของ
แม่เหล็กถาวรท่ีวางอยู่ใกล้ ๆ เป็นผลให้สนามแม่เหล็กทั้ งสองเกิดการผลักกันข้ึน โครงสร้าง
เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเขม็ช้ีค่าเบ้ืองตน้ แสดงดงัภาพท่ี 1.13 
 จากภาพท่ี 1.13 (ก) แสดงโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเขม็ช้ีค่าเบ้ืองตน้    
ท่ีมองจากดา้นหน้าของเคร่ืองวดัไฟฟ้า ขดลวดเคล่ือนท่ีท่ีพนับนแกนเหล็กอ่อนจะมีขั้วกาํกบัการ
จ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีตายตวั คือ ดา้นซา้ยเป็นขั้วลบ (–) ดา้นขวาเป็นขั้วบวก (+) การจ่าย
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเช่นน้ีเพ่ือตอ้งการให้ขณะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ไปจะทาํให้ขั้วแม่เหล็ก
ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนมีขั้วเหมือนกบัขั้วแม่เหล็กถาวรท่ีวางอยู่ดา้นขา้ง  ทาํให้เกิดอาํนาจการผลกัดนักนั
ของสนามแม่เหลก็ทั้งสอง ผลก็คือเกิดการบ่ายเบนไปของส่วนแม่เหลก็ไฟฟ้า  ถา้จ่ายแรงดนัไฟฟ้า
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สลบัขั้วไปจากท่ีกาํหนดไว ้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนมีขั้วตรงขา้มกบัขั้วสนามแม่เหล็กถาวร         
เกิดอาํนาจดึงดูดกนัเป็นผลใหไ้ม่เกิดการบ่ายเบนของส่วนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 ส่วนภาพท่ี 1.13 (ข) แสดงโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเขม็ช้ีค่าเบ้ืองตน้  
ท่ีมองจากดา้นบนลงไป  ในขณะท่ีจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กบัขั้วทั้งสองของขดลวดเคล่ือนท่ีตามขั้ว
แรงดันไฟฟ้าท่ีกํากับไว้  ทําให้เ กิดอํานาจแม่เหล็กผลักดันกันระหว่างแม่เหล็กถาวรกับ
แม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการบ่ายเบนไปของส่วนแม่เหล็กไฟฟ้าและเข็มช้ีค่าท่ีถูกยึดติดไว ้       
ทิศทางการบ่ายเบนของแม่เหล็กไฟฟ้า   หาได้จากกฎมือซ้ายของเฟรมม่ิง   ซ่ึงกล่าวไว้ว่า                  
ให้กางน้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี และน้ิวกลาง ของมือช้ายออก โดยให้น้ิวทั้งสามตั้งฉากซ่ึงกันและกัน 
น้ิวหัวแม่มือจะช้ีไปในทิศทางการเคล่ือนท่ีของตวันาํไฟฟ้า  น้ิวช้ีไปในทิศทางการเคล่ือนท่ีของ   
เส้นแรงแม่เหล็ก  น้ิวกลางจะช้ีไปในทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแสอิเลก็ตรอน เม่ือใชน้ิ้วทั้งสาม
วางในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  จะสามารถหาทิศทางการเคล่ือนท่ีของแม่เหล็กไฟฟ้าได ้ กฎมือซ้ายของ
เฟรมม่ิง แสดงดงัภาพท่ี 1.14 และอีกวิธีหน่ึงคือกฎมือขวา (Right – Hand rule) ซ่ึงกล่าวไวด้งัน้ี    
หวัแม่มือ จะช้ีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในตวันาํ และน้ิวทั้งส่ีท่ีกาํรอบตวันาํจะช้ีทิศทางของ
สนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนรอบๆตวันาํ กฎมือขวาแสดงในภาพท่ี 1.15  
 

 
 

ภาพท่ี 1.14 กฎมือซา้ยของเฟรมม่ิง 
 

 
 

ภาพท่ี 1.15  กฎมือขวา(Right – Hand rule) 
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ภาพท่ี 1.16 แสดงกฎมือขวา ในการหาขั้วแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัปลายทั้งสองของขดลวด 
 

 จากภาพท่ี 1.16 แสดงการหาขั้วของแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนระหว่างปลายทั้งสองของ
ขดลวด เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงในทิศทางท่ีต่างกนัโดยใชก้ฎมือขวา 
 การบ่ายเบนไปของแม่เหลก็ไฟฟ้าดงักล่าวจะมากหรือนอ้ย  ข้ึนอยูก่บัอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้า
ท่ีเกิดข้ึนหากอํานาจแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดข้ึนมีค่าน้อยก็เกิดการบ่ายเบนน้อยและหากอํานาจ
แม่เหลก็ไฟฟ้าเกิดข้ึนมากก็เกิดการบ่ายเบนมากเช่นกนั อาํนาจแม่เหล็กไฟฟ้าดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบั
ปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านเขา้ไปในขดลวดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือหาก
กระแสไฟฟ้าไหลเขา้ขดลวดมากอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้าก็จะเกิดมาก แม่เหลก็ไฟฟ้าถูกผลกับ่ายเบน
ไปมาก และหากกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ขดลวดนอ้ยอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้าเกิดนอ้ย  แม่เหลก็ไฟฟ้าถูก
ผลกับ่ายเบนไปนอ้ยเช่นกนั 

1.2.2  ส่วนประกอบของดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดขดลวดเคล่ือนท่ี
ท่ีสร้างมาใชง้าน  เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดท่ีใชว้ดัไฟฟ้ากระแสตรง มีช่ือเรียกเฉพาะว่า “ดาร์สันวาล์
มิเตอร์”(D’Arsonval Meter) คือ การท่ีเคร่ืองวดัไฟฟ้าจะสามารถทาํงานได ้ แรงดนัไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าท่ีป้อนให้ขดลวดเคล่ือนท่ีต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เท่านั้ น  และต้องจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าให้เคร่ืองวดัไฟฟ้าถูกตอ้งตามขั้วท่ีกาํหนดไว ้หากจ่ายแรงดนัไฟฟ้าผิดขั้ว จะทาํให้
เคร่ืองวดัไฟฟ้าเกิดชาํรุดเสียหายได ้โครงสร้างและส่วนประกอบดาร์สนัวาลมิ์เตอร์  แสดงดงัภาพท่ี 1.17  
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ภาพท่ี 1.17  โครงสร้างและส่วนประกอบดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ 
 

   จากภาพท่ี 1.17  แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบดาร์สันวาลมิ์เตอร์  ส่วนประกอบท่ี
สาํคญัมี  ดงัน้ี 

(1)  แม่เหลก็ถาวรรูปเกือกมา้ (Horseshoe Magnet) เป็นแม่เหลก็ถาวรมีความเขม้
สนามแม่เหล็กสูงอยู่ท่ีปลายทั้งสองของเกือกมา้  มีเส้นแรงแม่เหล็กเคล่ือนท่ีจากขั้วเหนือ (N) ไป    
ขั้วใต ้(S) 

(2)  เข็มช้ีค่า (Pointer)  เป็นเข็มช้ีค่าของเคร่ืองวดั  ช้ีค่าท่ีวดัไดบ้นสเกลหน้าปัด  
แสดงค่าการวดัปริมาณไฟฟ้าออกมา 

(3)  ตาํแหน่งปรับศูนย ์(Zero Position Control)  เป็นตาํแหน่งปรับหมุนซา้ยขวาได้
โดยการหมุนท่ีสกรูหนา้ปัดเคร่ืองวดั  ปรับเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งเขม็ช้ีค่าใหบ่้ายเบนไปดา้นซา้ยมือหรือ
ขวามือ เพื่อใหเ้ขม็ช้ีค่าช้ีท่ีเลขศูนย ์(0) บนสเกลบนหนา้ปัด 

(4)  สปริงกน้หอย (Spiral Spring)  เป็นขดลวดสปริง  ขดเป็นวงกลมออกหลายวง
ซอ้นกนั  คลา้ยกน้หอย  ทาํหนา้ท่ีเป็นตวับงัคบัการเคล่ือนท่ีของขดลวดเคล่ือนท่ีและเขม็ช้ีค่าให้อยู่
ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง  สปริงกน้หอยจะถูกยดึติดกบัขดลวดเคล่ือนท่ีและเดือยแหลม 2  ตาํแหน่งบน
ลงล่าง  แสดงดงัภาพท่ี 1.18 (ก) 
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                   ภาพท่ี 1.18  ส่วนเคล่ือนท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 (5)  ส่วนถ่วงนํ้ าหนกั (Counter Weight)  เป็นตุม้นํ้ ามี 3 ดา้น รวมกบัเขม็ช้ีเป็น  4  ดา้น  
เพ่ือถ่วงนํ้าหนกัเขม็ช้ีค่าใหเ้กิดความสมดุลของนํ้าหนกัท่ีตกบนขดลวดเคล่ือนท่ีแสดงในภาพท่ี 1.18 (ก) 

 (6)  ปลายขั้วเหล็กเกือกมา้ (Pole Shoe)  เป็นเหล็กต่อเช่ือมกบักบัตอนปลาย
แม่เหลก็เกือกมา้  เพ่ือใหส้นามแม่เหลก็ของแม่เหลก็ถาวรใหเ้ขา้ใกลก้บัขดลวดเคล่ือนท่ี  และบงัคบั
ทิศทางของสนามแม่เหลก็ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการ  แสดงดงัภาพท่ี 1.17 

 (7)  ขดลวดเคล่ือนท่ี  เป็นขดลวดท่ีถูกพนัอยูก่บัอะลูมิเนียมส่ีเหล่ียม  ยดึติดร่วมกบั
เดือยแหลม  สปริงกน้หอย  และเข็มช้ีค่า  เป็นส่วนเคล่ือนท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  ซ่ึงจะถูกเรียกว่า  
อาร์เมเจอร์ (Armature) แสดงดงัภาพท่ี 1.18 (ก) 

 (8)  เดือยและรองเดือย (Pivot and Bearing)  เป็นส่วนตอนปลายของขดลวด
เคล่ือนท่ีทาํหน้าท่ีเป็นส่วนรองรับจุดหมุนของขดลวดเคล่ือนท่ี  ทาํให้ขดลวดเคล่ือนท่ีสามารถ     
บ่ายเบนไปไดอ้ยา่งอิสระ  เดือยและรองเดือย  แสดงดงัภาพท่ี 1.18 (ข) 
   1.2.3  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเดือยและรองเดือย  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิด
เข็มช้ีค่า หรือ ดาร์สันวาล์มิเตอร์ ถือเป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเบ้ืองตน้ท่ีสามารถนาํไปใชว้ดัค่าปริมาณ
ไฟฟ้า  โดยอาศยัหลกัการสนามแม่เหล็กผลกัดนักนัของแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวร  ทาํให ้ 
เข็มช้ีค่าไปช้ีค่าปริมาณไฟฟ้าบนสเกลบนหน้าปัดของเคร่ืองวดัไฟฟ้าออกมา  ส่ิงสําคญัในการใช ้       
ดาร์สันวาลมิ์เตอร์  คือ กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้ขั้วของเคร่ืองวดัไฟฟ้า จะตอ้งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ถูกตอ้งทั้งขนาดแรงดนัไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าและขั้ว ลกัษณะการทาํงานของดาร์สันวาลมิ์เตอร์  
แสดงดงัภาพท่ี 1.19 
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ภาพท่ี 1.19 ลกัษณะการทาํงานของดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ 
 

 จากภาพท่ี 1.19  แสดงลกัษณะการทาํงานของดาร์สันวาล์มิเตอร์  เม่ือนําไปวดัปริมาณ
ไฟฟ้าขณะจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเข้ามาท่ีขดลวดเคล่ือนท่ี  ทาํให้ขดลวดเคล่ือนท่ีเกิด
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึนมา  ขั้วสนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนจะมีขั้วเหมือนกบัขั้วแม่เหลก็ถาวร  คือ  ดา้น
ซ้ายมือขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นขั้วเหนือ (N) ด้านขวามือขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นขั้วใต  ้(S) เกิดการ
ผลกัดนักนัของสนามแม่เหลก็ทั้งสอง  ทาํให้ขดลวดเคล่ือนท่ีบ่ายเบนไป  การบ่ายเบนของขดลวด
เคล่ือนท่ีจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้มา  ถา้จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้มานอ้ย  ผลก็คือ
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจะเกิดนอ้ย  อาํนาจการผลกัดนัก็จะนอ้ย  เกิดการบ่ายเบนของขดลวดเคล่ือนท่ี
ไปนอ้ยตาม  หากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าเกิดข้ึนมาก  อาํนาจการผลกัดนักจ็ะมาก  เกิดการบ่ายเบนของ
ขดลวดเคล่ือนท่ีไปมากตามไป  ลกัษณะการบ่ายเบนของขดลวดเคล่ือนท่ี  แสดงดงัภาพท่ี 1.20   
 

N S N S

ทศิทางการบา่ยเบน
กระแสไฟฟา้เข้า

กระแสไฟฟา้ออก สปรงิก้นหอย

แม่เหล็กถาวร

เข็มชีค่้า
ขดลวดเคลือ่นที่

เส้นแรงแมเ่หล็ก แกนเหล็กอ่อน  
              (ก) ขณะไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายใหก้บั                (ข) ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้มาใน 
                              ขดลวดเคล่ือนท่ี                                               ขดลวดเคล่ือนท่ี 

ภาพท่ี 1.20  การบ่ายเบนของขดลวดเคล่ือนท่ีเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้ขดลวดเคล่ือนท่ี 
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  จากการบ่ายเบนของขดลวดเคล่ือนท่ี สามารถอธิบายการเกิดแรงบิดท่ีเกิดข้ึนได ้ดว้ยการ
กาํหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในขดลวดเคล่ือนท่ี ดงัแสดงในภาพท่ี 1.21  และทาํ
ให้ขดลวดเคล่ือนท่ีและเข็มช้ีค่าเกิดการเคล่ือนท่ีและบ่ายเบนไปได้ สําหรับแรงบิดท่ีเกิดข้ึนใน
เคร่ืองวดัไฟฟ้ามี  3  ส่วน ดงัน้ี 
  (1)  แรงบิดบ่ายแบน (Deflection Torque) คือแรงบิดท่ีทาํให้เขม็ช้ีค่าบ่ายเบนไป 
เกิดข้ึนเน่ืองจากมีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ไหลผ่านขดลวดเคล่ือนท่ี จนทาํให้
ขดลวดเคล่ือนท่ีและเข็มช้ีค่าเคล่ือนท่ีไปจากตาํแหน่งปกติ กล่าวคือ ถา้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ขดลวดเคล่ือนท่ีมาก เกิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ามาก เกิดแรงผลกัดนักบัสนามแม่เหลก็มาก เขม็ช้ีค่าจะ
บ่ายเบนมาก แต่ถา้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดเคล่ือนท่ีน้อย เข็มช้ีค่าก็จะบ่ายเบนน้อยเช่นกนั      
ดงัแสดงในภาพท่ี 1.21 

 
(ก) แสดงทิศทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ขดลวดเคล่ือนท่ี 

 
(ข) แสดงทิศทางสนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนท่ีขดลวดเคล่ือนท่ี 

           
(ค) แสดงทิศทางการบ่ายเบนของขดลวดเคล่ือนท่ี 

ภาพท่ี 1.21 การเกิดการแรงบิดบ่ายเบน 
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   (2)  แรงบิดควบคุม (Controlling Torque)  คือ แรงบิดท่ีทาํใหเ้ขม็ช้ีค่าเกิดการหยดุ
น่ิง เน่ืองจากแรงของสปริงกน้ห้อย (Spiral Spring) กล่าวคือ สปริงกน้หอยจะสร้างแรงบิดข้ึนมา
ตา้นกบัแรงบิดบ่ายแบน ถา้หาก แรงบิดควบคุม เท่ากบัแรงบิดบ่ายเบนเม่ือใด เข็มช้ีค่าก็หยุดน่ิง      
ดงัแสดงในภาพท่ี 1.22 

 
 

ภาพท่ี 1.22 แรงบิดควบคุมท่ีเกิดจากสปริงกน้หอย 
 

(3)  แรงบิดหน่วง (Damping Torque)  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีแสดงค่าดว้ยเขม็ช้ีค่าบ่ายเบน 
มกัจะเกิดการแกว่งของเขม็ช้ีค่าในช่วงเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะหยดุน่ิง ทาํใหต้อ้งรอเวลาเวลาสักพกัหน่ึง 
จึงจะอ่านค่าได ้ดงัแสดงในภาพท่ี  1.23  ดงันั้นเพ่ือให้การแกว่งของเขม็ช้ีค่านอ้ยลงและหยุดอย่าง
รวดเร็ว จึงจะตอ้งมีการหน่วงดว้ยหลกัการกระแสไหลวน (Eddy Current) โดยการติดตั้งกรอบ
อลูมิเนียมเขา้กบัขดลวดเคล่ือนท่ี ดงัภาพท่ี 1.24   
 

 

ภาพท่ี 1.23 การแกวง่ของเขม็ช้ีค่า 
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ภาพท่ี 1.24 ทิศทางของแรงบิดหน่วงท่ีเกิดจากกระแสไหลวนในกรอบอลูมิเนียม 
 

เม่ือขดลวดเคล่ือนท่ี กรอบอะลูมิเนียมจะตดักบัเส้นแรงแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร ทาํให้
เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนกรอบอะลูมิเนียม เกิดแรงบิดหน่วงในขณะท่ีเคล่ือนท่ี นอกจากน้ี      
แรงเฉ่ือยทางกลของขดลวดท่ีเคล่ือนท่ี และเขม็ช้ีค่ากมี็ส่วนท่ีทาํใหเ้กิดการหน่วงเช่นกนั 

1.2.4  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดหอ้ยแขวนดว้ยแถบตึง  ขดลวดเคล่ือนท่ีของดาร์สัน
วาล์มิเตอร์  ชนิดห้อยแขวนดว้ยแถบตึง (Taut– Band Suspension) หรือเรียกสั้นๆ  ว่าชนิด          
ห้อยแขวน  (Suspension Type) เป็นการพฒันาเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดเขม็ช้ีค่าให้มีความทนัสมยัและ
ทนทาน  แข็งแรงยิ่งข้ึน  เพราะดว้ยส่วนอาร์เมเจอร์ของดาร์สันวาล์มิเตอร์ชนิดรองเดือย มีความ  
บอบบาง  ชาํรุดเสียหายไดง่้าย  เม่ือถูกกระทบกระเทือนแรงๆ  เช่น ถูกกระแทก หรือตกหล่นมีผล
ต่อส่วนเดือยและรองเดือย เกิดการคดงอหรือแตกหกัส่งผลต่อเคร่ืองวดัไฟฟ้าชาํรุดเสียหาย หรือเกิด
ความคลาดเคล่ือนในการวดัปริมาณไฟฟ้าได ้ ซ่ึงเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดห้อยแขวนน้ีไดเ้ปล่ียนส่วน
ของเดือยและรองเดือยมาเป็นแถบตึงแทนทาํใหเ้กิดการยดืหยุน่ในส่วนขดลวดเคล่ือนท่ีมากข้ึนและ
สามารถรับแรงกระทบกระแทกไดดี้ข้ึน  โครงสร้างของขดลวดเคล่ือนท่ีชนิดหอ้ยแขวนดว้ยแถบตึง 
แสดงดงัภาพท่ี 1.25   
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ภาพท่ี 1.25 โครงสร้างของอาร์เมเจอร์ชนิดหอ้ยแขวนดว้ยแถบตึง 
ท่ีมา : พนัธ์ศกัด์ิ พฒิุมานิตพงศแ์ละคณะ, 2548, หนา้ 10 

 

จากภาพท่ี 1.25  แสดงโครงสร้างของขดลวดเคล่ือนท่ีชนิดห้อยแขวนด้วยแถบตึง  
ส่วนประกอบต่างๆ  คลา้ยกบัเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดเดือยและรองเดือย  คือ  มีแม่เหลก็ถาวร  มีขดลวด
เคล่ือนท่ี  มีแกนเหลก็ทรงกระบอก  มีเขม็ช้ีค่า  เช่นเดียวกนั  ในส่วนท่ีแตกต่างกนัออกไปคือ  ไม่มี
สปริงกน้หอย  ไม่มีเดือยและรองเดือย   โดยใชแ้ถบตึงและแหวนสปริงยดึขดลวดเคล่ือนท่ีแทน 

ขดลวดเคล่ือนท่ีจะถูกยึดให้ลอยอยู่ในสนามแม่เหล็กถาวร  โดยใชแ้ถบตึงหรือแถบโลหะ
แบน (Ribbon)  ยึดส่วนบนล่างของขดลวดเคล่ือนท่ี  และมีท่อทรงกระบอกเป็นตวัช่วยบงัคบัการ
สั่นคลอนของส่วนอาร์เมเจอร์  พร้อมกบัช่วยรองรับการสั่นสะเทือนแรงๆ  เช่น การตกหล่น  หรือ  
การกระทบกระแทกแรง  ๆ เป็นการช่วยป้องกนัการชาํรุดเสียหายของส่วนขดลวดเคล่ือนท่ีได ้

การทาํงาน  ขดลวดเคล่ือนท่ีชนิดน้ีอธิบายไดด้งัน้ี   เม่ือมีกระแสไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายเขา้
มาท่ีขดลวดเคล่ือนท่ี  ทาํให้ขดลวดเคล่ือนท่ีเกิดอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึน  มีขั้วแม่เหล็กเหมือนกบั
ขั้วแม่เหล็กถาวรท่ีวางอยู่ใกล้ๆ   เกิดแรงผลกัดนัซ่ึงกนัและกนั  ขดลวดเคล่ือนท่ีและเข็มช้ีค่าจะ    
บ่ายเบนไป  ขณะท่ีขดลวดเคล่ือนท่ีบ่ายเบนไป  แถบตึงจะเกิดการบิดตวัไปตามการบ่ายเบนของ
ขดลวดเคล่ือนท่ี  ถา้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้น้อย  ขดลวดเคล่ือนท่ีบ่ายเบนไปนอ้ย  แถบตึงบิดตวัไป
นอ้ย แต่ถา้จ่ายกระแสไฟฟ้าใหม้าก  ขดลวดเคล่ือนท่ีบ่ายเบนไปมาก  แถบตึงบิดตวัไปมากตาม 

เม่ือหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้กบัขดลวดเคล่ือนท่ี  ขดลวดเคล่ือนท่ีหมดอาํนาจ
แม่เหลก็  ไม่มีการผลกัดนักนัระหวา่งสนามแม่เหลก็ถาวร  กบัสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  แถบตึงเกิดการ
บิดตวักลบัเขา้สู่สภาพปกติ  ขดลวดเคล่ือนท่ีและเขม็ช้ีค่าจะเคล่ือนกลบัเขา้สู่ตาํแหน่งปกติ 
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 1.2.5  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแกนเป็นแม่เหลก็  จากการพฒันาการผลิตแม่เหลก็
ถาวร  และจากการใช้เทคโนโลยีทนัสมยั ทาํให้สามารถผลิตโลหะพวกสารเฟอร์โรแมกเนติก 
(Ferromagnetic) เป็นสารท่ีช่วยเพิ่มอาํนาจแม่เหลก็และอาํนาจแม่เหลก็สามารถดึงดูดไดแ้รงมากข้ึน  
ทาํมาจากโลหะผสม นิยมนาํมาใชใ้นการผลิตแม่เหล็กถาวรคุณภาพสูง สารท่ีนิยมใช ้คือ อลันิโค 
(Alnico) ใหค้วามเขม้ของสนามแม่เหลก็สูง  และมีขนาดเลก็  จากการพฒันาเทคโนโลยดีงักล่าว  จึง
ไดมี้การผลิตเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงอีกชนิดข้ึนมา เป็นชนิดแกนแม่เหลก็ (Core Magnet) คือ  
แกนทรงกระบอกท่ีอยู่ตอนกลางอาร์เมเจอร์ ถูกผลิตข้ึนมาให้เป็นแม่เหล็ก แทนท่ีเป็นแกนเหล็ก
อ่อน มีโยค (Yoke) เป็นวงแหวนทรงกระบอกล้อมรอบด้านนอกขดลวดเคล่ือนท่ีอีกชั้นหน่ึง        
เพ่ือป้องกนัสนามแม่เหลก็จากภายนอกท่ีอาจเขา้มารบกวนสนามแม่เหลก็ภายใน  ช่วยให้เคร่ืองวดั
ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน   ลกัษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดแกนเป็นแม่เหลก็  แสดงดงัภาพท่ี 1.26 
 

         
(ก) ภาพมองจากดา้นบนของโยคและแม่เหลก็          (ข) ภาพตดับางส่วนของโยคและแกน 

 

 
(ค) โครงสร้าง 

 

ภาพท่ี 1.26  ส่วนประกอบและโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแกนเป็นแม่เหลก็ 
ท่ีมา : พนัธ์ศกัด์ิ พฒิุมานิตพงศแ์ละคณะ, 2548, หนา้ 12 

 



38 
 

การผลิตเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดน้ีข้ึนมา  ช่วยลดขนาดของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงลง  ทาํ
ให้สามารถนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้าไปใชง้านไดก้วา้งขวางมากข้ึน  เช่น  เคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดมีเขม็ช้ีค่า
แสดงค่ามากกว่า 1 ชุด  และเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชง้านบนเคร่ืองบิน  เป็นตน้  เพราะสามารถสร้างให้
เคร่ืองวดัไฟฟ้ามีนํ้าหนกัเบา  และมีขนาดเลก็กะทดัรัดลง 

 

1.3  โครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั 
  1.3.1  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเข็มช้ีค่า ท่ีสร้างข้ึนจาก
ดาร์สันวาล์มิเตอร์  เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  นั่นคือ ส่วนขดลวด
เคล่ือนท่ีสามารถบ่ายเบนค่าไปได ้ ตอ้งไดรั้บกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น ทาํใหข้ดลวดเคล่ือนท่ี
เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีขั้วแม่เหล็กตายตวั  เกิดแรงผลกัดนักบัสนามแม่เหล็กถาวร  ดงันั้น   
ดาร์สันวาล์มิเตอร์จึงเป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใช้วดัเฉพาะไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น  และจะตอ้งจ่าย
กระแสไฟฟ้าท่ีมีขั้วแหล่งจ่ายไฟฟ้าถูกตอ้งตามขั้วของดาร์สันวาลมิ์เตอร์ท่ีตอ้งการ  หากการวดัค่า
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีขั้วถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง แสดงดงัภาพท่ี 1.27 
 

      
 

(ก) ทิศทางกระแสไหลถูกตอ้ง                             (ข)  ทิศทางกระแสไหลไม่ถูกตอ้ง 
 

ภาพท่ี 1.27  การใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงวดัไฟฟ้ากระแสตรงถูกขั้วและผดิขั้ว 
 

 ภาพท่ี 1 .27  แสดงการใช้เคร่ืองวัดไฟฟ้ากระแสตรงวัดไฟฟ้ากระแสตรง  โดยจ่าย
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงถูกขั้วและผิดขั้ว  ผลการวดัของเคร่ืองวดัไฟฟ้าจะแสดงค่าการวดัออกมา
แตกต่างกนั  ภาพท่ี 1.27 (ก) เป็นการนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้าไปวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้วถูกตอ้ง 
หรือจ่ายกระแสไฟฟ้าถูกทิศทาง มีผลแสดงปริมาณไฟฟ้าท่ีวดัไดอ้อกมา  ส่วนภาพท่ี 1.27 (ข) เป็น
การนําเคร่ืองวดัไฟฟ้าไฟวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้วไม่ถูกตอ้ง หรือ จ่ายกระแสไฟฟ้าผิด
ทิศทาง ทาํใหเ้ขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนไปผดิทางดา้นซา้ยมือ  เขม็ช้ีค่าบ่ายเบนไปช้ีค่าตํ่า
กว่าศูนย ์ ไม่สามารถแสดงค่าปริมาณไฟฟ้าท่ีวดัไดอ้อกมา  และยงัอาจทาํให้เคร่ืองวดัไฟฟ้าชาํรุด
เสียหายได ้
 การใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงหรือดาร์สันวาลมิ์เตอร์ไปวดัค่าไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)  
ซ่ึงอาจเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัจากแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าต่างๆ  เช่น แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัตาม
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บา้นเรือนท่ีมีความถ่ี 50 Hz คือมีการสลบัขั้วไฟฟ้าไปมาเปล่ียนแปลง  50  คร้ังต่อวินาที  การสลบั
ขั้วดงักล่าวถือว่าเร็วมากจนดาร์สันวาลมิ์เตอร์หรือเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงวดัค่าไม่ทนั  เขม็ช้ีค่า
ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนค่าไม่ทนัไม่สามารถบ่ายเบนค่าออกมาได ้แต่จะเกิดอาการสั่นหรือแกว่ง
ไปมาเลก็นอ้ยท่ีบริเวณใกลเ้ลขศูนย ์ นัน่คือ เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถนาํไปวดัค่าไฟฟ้า
กระแสสลบัได ้ ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของเข็มช้ีค่าเม่ือนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงไปวดัไฟฟ้า
กระแสสลบัแสดงดงัภาพท่ี 1.28 
 

 
 

ภาพท่ี 1.28  การใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงวดัค่าไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

1.3.2  รูปคล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบั  ไฟฟ้ากระแสสลบัคือไฟฟ้าท่ีมีขั้วไฟฟ้าจ่ายออกมาสลบั
ไปมาตลอดเวลา  ไม่มีขั้วแน่นอนตายตวั  นั่นคือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีป้อนออกมาจาก
แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ามีขั้วไฟฟ้าสลบัขั้วบวกลบตลอดเวลา  จึงไม่สามารถกาํกบัขั้วไวต้ายตวัเหมือน
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง และ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร มีทิศทางการไหลสลบัทิศทางไปมา
ตลอดเวลาเช่นกนั 
 ไฟฟ้ากระแสสลบัมีลกัษณะรูปคล่ืนสัญญาณเป็นแบบคล่ืนไซน์ (Sine Wave) เป็นรูป
คล่ืนสัญญาณท่ีได้จากแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบต่างๆ  เช่น  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(Generator) รูปคล่ืนไซน์เป็นรูปคล่ืนท่ีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  และมีความสาํคญัต่อ
การทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   มีประโยชน์ต่อการนาํไปใชง้านแตกต่างกนัและมี
ระดบัสญัญาณท่ีบอกค่าไวแ้ตกต่างกนั  ลกัษณะรูปคล่ืนไซน์ แสดงดงัภาพท่ี 1.29 
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ภาพท่ี 1.29  สัญญาณรูปคล่ืนไซน์บอกค่าของสญัญาณแต่ละตาํแหน่งต่างกนั 
 

จากภาพท่ี 1.29  เป็นสัญญาณรูปคล่ืนไซน์บอกค่าของสัญญาณแต่ละตาํแหน่งต่างกนั  ค่า
ต่างๆ ในภาพท่ี 1.29 อธิบายไดด้งัน้ี 

(1)  ค่าสัญญาณยอดถึงยอด (Peak to Peak Value) เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั

ยอดถึงยอด (Peak to Peak Voltage)  ใชอ้กัษรยอ่  VP–P  และถา้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัยอดถึง
ยอด (Peak to Peak Current) ใชอ้กัษรยอ่ IP–P เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของสญัญาณคล่ืนไซน์ ท่ีวดั
จากยอดสญัญาณสูงถึงยอดสญัญาณตํ่าสุด 

(2)  ค่าสัญญาณยอด (Peak Value) แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่ายอดช่วงบวก 
(Positive Peak Value) และค่ายอดช่วงลบ (Negative Peak Value) ถา้เป็นแรงดนัไฟฟ้าหรือ

กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัใชอ้กัษรยอ่ +VP  หรือ –VP  และถา้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัใชอ้กัษร

ยอ่ +IP หรือ –IP เป็นค่าสูงสุดของสัญญาณท่ีเทียบค่ากบัตาํแหน่งศูนยข์องสัญญาณ  ค่าสัญญาณยอด
มีเป็น 100%  

(3)  ค่ารูทมีนสแควร์  (Root Mean Square Value) หรืออาจเรียกว่า  ค่าอาร์เอม็เอส 

(rms Value) ถา้เป็นแรงดนัไฟกระแสสลบัใชอ้กัษรย่อ Vrms และถา้กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัใช้

อกัษรย่อ Irms เป็นค่าท่ีเกิดจากรากท่ี 2 มีค่าประมาณ 70.7%  เป็นค่าท่ีถูกบอกไวใ้ชง้านจริงของ
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัต่างๆ เช่น แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใชต้ามบา้นเรือนมีค่า 220V  หรือ
ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีบอกค่าไวต้ามอุปกรณ์ไฟฟ้าใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบั  ค่าแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบั 220V น้ี คือค่าแรงดนั  rms นัน่เอง 
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(4) ค่าเฉล่ีย (Average Value) ถา้เป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัใชอ้กัษร Vave และ  

ถา้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัใชอ้กัษรยอ่  Iave เป็นค่าเฉล่ียของคล่ืนไซน์ท่ีเกิดจากการเร็กติไฟเออร์
ของวงจรเร็กติไฟไดส้ญัญาณออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มี 2 ค่า คือ  

–  ค่าเฉล่ียคร่ึงคล่ืน (Half Wave Average Value) เกิดจากวงจรเร็กติไฟ
แบบคร่ึงคล่ืน  ทําการเร็กติไฟสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ออกเอาต์พุตเปล่ียนเป็น
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบคร่ึงคล่ืน เม่ือทาํการเฉล่ียค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบคร่ึงคล่ืนท่ี
ออกมาเป็นค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงโดยประมาณ  จะไดค่้าออกมา 31.8 %  ลกัษณะสัญญาณและ

ค่าเฉล่ีย (Vave (HW))  แสดงดงัภาพท่ี 1.30 

 
 

ภาพท่ี 1.30 สญัญาณไฟฟ้ากระแสตรงแบบคร่ึงคล่ืน 
 

–  ค่าเฉล่ียเตม็คล่ืน  (Full Wave Average Value)  เกิดจากวงจรเร็กติไฟ
แบบเต็มคล่ืน  ทําการเร็กติไฟสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับออกเอาท์พุตเปล่ียนเป็น
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบเตม็คล่ืน เม่ือทาํการเฉล่ียค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบเตม็คล่ืนช่วง
ออกมาเป็นค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงโดยประมาณ  ไดค่้าออกมา 63.6 % ลกัษณะสัญญาณและ

ค่าเฉล่ีย  (Vave (FW)) แสดงดงัภาพท่ี 1.31 

 
 

ภาพท่ี 1.31  สญัญาณไฟฟ้ากระแสตรงแบบเตม็คล่ืน 
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จากภาพท่ี 1.30  และ ภาพท่ี 1.31  เป็นสญัญาณรูปคล่ืนไฟฟ้ากระแสตรง  ท่ีเกิดข้ึน
จากการจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้วงจรเร็กติไฟท่ียงัไม่ไดก้รองกระแส  สัญญาณดงักล่าว
เป็นสญัญาณท่ีถูกนาํมาใชใ้นเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั  สามารถทาํใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนช้ีค่า
ออกมาได ้ โดยค่าเฉล่ียซ่ึงเป็นค่าท่ีเคร่ืองวดัไฟฟ้าช้ีค่าออกมา ดงันั้นสเกลจึงตอ้งถูกปรับแต่งใหเ้ป็น
ค่าของไฟฟ้ากระแสสลบัดว้ย 

1.3.3  แบบเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั การวดัปริมาณไฟฟ้ากระแสสลบัไม่ว่าเป็น
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัหรือกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั  จะตอ้งใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือ
ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลบัโดยเฉพาะเท่านั้นมาทาํการวดัค่า  เข็มช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าจึง       
บ่ายเบนช้ีค่าปริมาณไฟฟ้าออกมา  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีถูกสร้างข้ึนมาใชง้านแตกต่างกนั
หลายแบบ  บางแบบสามารถใช้งานไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั  โดยไม่ตอ้ง
ดดัแปลงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ช่วยแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  แต่บางแบบ    
ใชง้านไดก้บัไฟฟ้ากระแสตรง  เม่ือนาํไปใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบั  ตอ้งทาํการดดัแปลงและเพ่ิมเติม
อุปกรณ์ช่วยแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
 ส่วนเคล่ือนท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้าถือว่าเป็นส่วนสาํคญัในการทาํให้เกิดการแสดงค่าการวดั
ปริมาณไฟฟ้าออกมา  การบ่ายเบนของเขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าข้ึนอยูก่บักระแสไฟฟ้าไหลเขา้ไป
ในส่วนเคล่ือนท่ี  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนอ้ยเขม็ช้ีค่าบ่ายเบนไปนอ้ย  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก
เขม็ช้ีค่าบ่ายเบนไปมาก  การกาํหนดค่าปริมาณไฟฟ้าต่างๆ บนสเกล ซ่ึงแลว้แต่การกาํหนดค่าสเกล
ในการวดัในหน่วยวดัทางไฟฟ้าใด เช่น โวลต ์(V) แอมแปร์ (A) และวตัต์ (W) เป็นตน้  ลกัษณะ
เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัสลบั แสดงดงัภาพท่ี 1.32 
 

                 
 

               (ก) แอมมิเตอร์                            (ข) โวลตมิ์เตอร์                             (ค) วตัตมิ์เตอร์ 
 

ภาพท่ี 1.32  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั 
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 เคร่ืองวัดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเข็มช้ีค่าท่ีสร้างข้ึนมาใช้งานมีด้วยกันหลายแบบมี
ส่วนประกอบ โครงสร้างและช่ือเรียกแตกต่างกนั  แบ่งออกไดเ้ป็น 8  แบบ ดงัน้ี 
  (1) ดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ใชว้งจรเรียงกระแส  (D’Arsonval Meter use with  Rectifier)  
มีการใชง้านอยู ่ 2 แบบ คือ 
   –  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัใชว้งจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน  วงจร
เรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน (Half Wave Rectifier Circuit) เป็นวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าท่ีนิยมใชง้าน
ในวงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั  เพราะประกอบวงจรง่าย  สะดวกในการใชง้าน  วงจรเบ้ืองตน้
ประกอบดว้ยไดโอดเรียงกระแสเพียงตวัเดียว  ทาํหนา้ท่ีเป็นสวิตชต์ดั-ต่อวงจร ทาํใหส้ัญญาณไฟฟ้า
กระแสสลบัรูปคล่ืนไซน์ผ่านขดลวดเคล่ือนท่ีของดาร์สันวาลมิ์เตอร์เพียงทิศทางเดียว  หนา้ท่ีของ
ไดโอดเป็นสวิตช์ต่อวงจรเม่ือไดโอดไดรั้บไบอสัตรง (Forward Bias) และไดโอดเป็นสวิตช์ตดั
วงจรเม่ือไดโอดไดรั้บไบอสักลบั (Reverse Bias)  ลกัษณะวงจรเบ้ืองตน้  แสดงดงัภาพท่ี 1.33  

 
 

ภาพท่ี 1.33  วงจรของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบคร่ึงคล่ืนใชไ้ดโอดตวัเดียว 
 

  จากภาพท่ี 1.33  แสดงวงจรของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบคร่ึงคล่ืน
เบ้ืองต้น ประกอบด้วยไดโอดและดารสันวาล์มิเตอร์  การทํางานอธิบายได้ดังน้ี  ขณะจ่าย

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (Vi) เขา้มาดา้นบนเป็นบวกดา้นล่างเป็นลบ ดงัภาพวงจรดา้นบนไดโอด
ไดรั้บไบอสัตรง (Forward Bias) ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่น  มีกระแสไฟฟ้ากระแสตรงค่าสูงสุด 

(+IP) ไหลผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า  ตวัเคร่ืองวดัไฟฟ้าทนค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงเตม็สเกลได ้(Im )   

มีค่าความตา้นทานไฟฟ้าภายในเคร่ืองวดัไฟฟ้า  (Rm)  
   กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านเคร่ืองวดัไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าแบบคร่ึงคล่ืน   
มีค่ากระแสไฟฟ้าไม่คงท่ีมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป  บางช่วงก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายเขา้มา          
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ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นค่าเฉล่ียแบบคร่ึงคล่ืน(Iave Half Wave) มีค่าประมาณ  

31.8 % ของค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด (+IP)  ซ่ึงเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีเคร่ืองวดัไฟฟ้าแสดงค่าออกมาได้

จริง ถา้ตอ้งการให้กระแสไฟฟ้าเฉล่ีย (Iave) ไหลผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าไดสู้งสุด  นัน่คือกระแสไฟฟ้า

เฉล่ียนั้นจะมีค่าเท่ากบักระแสไฟฟ้าเตม็สเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้าเดิม ( Im ) นัน่เอง 
   วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัภาพท่ี 1.33  มีขอ้เสียคือ ขณะช่วงจ่าย
ไบอสักลบัให้ไดโอด  ถึงแมไ้ดโอด ไม่นํากระแสไฟฟ้าก็อาจมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล (Leakage  
Current) ไหลสวนทางผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า และในขณะช่วงจ่ายไบอสักลบัใหไ้ดโอด สญัญาณไฟฟ้า
ท่ีป้อนเขา้มา ไม่มีทางไหลกลบัได ้ เพ่ือทาํใหก้ระแสไฟฟ้าร่ัวไหลไม่ผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า  และช่วง
ไบอสักลบัสัญญาณไฟฟ้ามีทางไหลกลบัไดค้รบวงจร  จึงจดัวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าใหม่โดยเพ่ิม
ไดโอดอีกตวัหน่ึงต่อขนานกบัวงจรระหวา่งไดโอดตวัแรกและเคร่ืองวดัไฟฟ้า  แสดงดงัภาพท่ี 1.34 

      

   ภาพท่ี 1.34 วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีเพ่ิมไดโอด D2 
 

  จากภาพท่ี 1.34  ภาพวงจรด้านบน แสดงขณะจ่ายสัญญาณไฟฟ้า

กระแสสลบัดา้นบนเป็นบวกและดา้นล่างเป็นลบไดโอด D1 ไดรั้บไบอสัตรงส่วน ไดโอด D2 ไดรั้บ

ไบอสักลบัมีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (+IP) ไหลผา่นไดโอด D1  และผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า  เขม็ช้ีค่า
ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนช้ีค่าเฉล่ียออกมา 
   ส่วนภาพท่ี 1.34  ภาพวงจรดา้นล่าง แสดงขณะจ่ายสัญญาณไฟฟ้า

กระแสสลบัดา้นบนเป็นลบและดา้นล่างเป็นบวกไดโอด  D1 ไดรั้บไบอสักลบัไม่นาํกระแสไฟฟ้า 

แต่ไดโอด D2 ไดรั้บไบอสัตรงนาํกระแสไฟฟ้าและมีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (+IP)ไหลผ่าน D2 
ยอ้นกลบัมาทางสัญญาณไฟฟ้าป้อนเขา้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเคร่ืองวดัไฟฟ้า  ทาํให้สภาวะ
การช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าไดค่้าเฉล่ียท่ีถูกตอ้ง 
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(2)  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัใชว้งจรเรียงกระแสแบบเต็มคล่ืน วงจรเรียง
กระแสแบบเตม็คล่ืน (Full Wave Rectifier Circuit) เป็นวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าท่ีพฒันามาใชใ้น
เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั  เพ่ือทาํให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองวดัไฟฟ้าสูงข้ึน  เพราะวงจรเรียง
กระแส      แบบคร่ึงคล่ืนท่ีนาํมาใชใ้นเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั  จะมีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
เฉล่ียไหลผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าเพียง  31.8% ซ่ึงมีค่าตํ่าทาํให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองวดัไฟฟ้าตํ่าลง  
ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งใชว้งจรเรียงกระแสแบบเต็มคล่ืน ซ่ึงจะไดมี้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงสูงถึง 
63.6%   ทาํให้เคร่ืองวดัไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงข้ึนตาม  วงจรเรียงกระแสแบบเตม็คล่ืนท่ีใชใ้น
เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นชนิดวงจรบริดจ ์(Bridge Rectifier) เพ่ือหลีกเล่ียงการใชห้มอ้แปลง
ในการ   ต่อวงจรเรียงกระแส  และใชข้ั้วต่อวงจรเพียง 2 ขั้ว วงจรเรียงกระแสชนิดบริดจแ์บ่งออกได้
เป็น  2  แบบ คือ  
   –  วงจรเรียงกระแสเตม็บริดจ ์(Full Bridge Rectifier)  วงจรเรียงกระแส
เตม็บริดจเ์ป็นวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าชนิดบริดจท่ี์ใชง้านทัว่ไป วงจรประกอบดว้ยไดโอดทาํหนา้ท่ี
เรียงกระแสจาํนวน 4 ตวั  แต่ละซีกของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัไดโอดทาํงานซีกละ 2 ตวั มี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้าทั้ง 2 ซีก มีผลให้ค่าเฉล่ียของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีไหล
ผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่าตวั เพ่ิมจาก 31.8% เป็น 63.6%  คือเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองวดัไฟฟ้าข้ึนอีกเท่าตวั ลกัษณะวงจรเรียงกระแสเตม็บริดจ ์ แสดงดงัภาพท่ี 1.35 

 
 

ภาพท่ี 1.35  วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเตม็คล่ืนเตม็บริดจ ์
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   จากภาพท่ี 1.35  ภาพวงจรดา้นบน แสดงวงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั
แบบเต็มคล่ืนเตม็บริดจ ์เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสลบัจ่ายเขา้วงจรดา้นบนเป็นบวก  ดา้นล่างเป็น

ลบ  ไดโอด D1 และ D3 ไดรั้บไบอสัตรงนาํกระแสไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (+IP) คร่ึงบวก

ไหลผา่น  D1  เคร่ืองวดัไฟฟ้า และ D3  
  จากภาพท่ี 1.35  ภาพวงจรดา้นล่าง แสดงวงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั

แบบเตม็คล่ืนเตม็บริดจ ์เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัจ่ายเขา้วงจรดา้นบนเป็นลบ  ดา้นล่างเป็น

บวก  ไดโอด D2และ  D4 ไดรั้บไบอสัตรงนาํกระแสไฟฟ้า  มีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (+IP)  คร่ึง

บวกท่ีสองไหลผา่น เคร่ืองวดัไฟฟ้า  และ เขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนค่ากระแสเฉล่ีย (Iave) 
   –  วงจรเรียงกระแสคร่ึงบริดจ ์(Half Bridge Rectifier)  วงจรเรียงกระแส
เต็มบริดจ์มีขอ้เสียตรงท่ีใชไ้ดโอด  4 ตวั ในการทาํงาน  โดยท่ีการทาํงานแต่ละซีกสัญญาณไฟฟ้า
กระแสสลบัตอ้งใชไ้ดโอด 2 ตวั  ดงันั้น เม่ือนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้านาํไปวดัสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั
ค่าตํ่าๆ เข็มช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบนไม่เป็นเชิงเส้น  เพราะค่าความตา้นทานไฟฟ้าของ       
ตวัไดโอดเปล่ียนแปลงค่าไปตามค่ากระแสไฟฟ้าไหลผา่น  กระแสไฟฟ้าไหลมากค่าความตา้นทาน
ไฟฟ้าของตัวไดโอดตํ่ า  กระแสไฟฟ้าไหลน้อยค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวไดโอดสูง 
กระแสไฟฟ้ายิ่งไหลนอ้ยลงค่าความตา้นทานไฟฟ้าของไดโอดยิ่งสูงมากข้ึน  เม่ือใชง้านกบัไดโอด    
2 ตวั  ยอ่มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานไฟฟ้าในตวัไดโอดยิง่มากข้ึน  ทาํใหส้เกลของ
เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัค่าตํ่าๆ ไม่เป็นเชิงเส้น  การดดัแปลงวงจรเรียงกระแสชนิดเตม็บริดจม์า
เป็นวงจรเรียงกระแสชนิดคร่ึงบริดจ์ ทําได้โดยใช้ตัวความต้านทานไฟฟ้าค่าคงท่ีต่อแทน          
ไดโอดบริดจ์  2  ตัว  วงจรยังสามารถทํางานได้เหมือนวงจรเ รียงกระแสเต็มบริดจ์  คือ                         
ได้สัญญาณไฟฟ้าจ่ายผ่านเคร่ืองวดัไฟฟ้าเป็นแบบเต็มคล่ืน  เพียงแต่การทาํงานในแต่ละคร่ึง
สญัญาณไฟฟ้าใชไ้ดโอดทาํงานเพียงตวัเดียว  ลกัษณะวงจรเรียงกระแสคร่ึงบริดจ ์ แสดงดงัภาพท่ี 1.36 
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ภาพท่ี 1.36  วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเตม็คล่ืนคร่ึงบริดจ ์
  

   จากภาพท่ี 1.36  แสดงวงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเตม็คล่ืนคร่ึง

บริดจ ์โดยตดัไดโอด  D3 และ D4 ในวงจรบริดจอ์อก  และใส่ตวัความตา้นทานไฟฟ้า  R1 และ R2  มี
ค่าความตา้นทานไฟฟ้าตํ่าๆ คงท่ีค่าหน่ึง  เขา้แทนท่ีไดโอดทาํงานคร่ึงสัญญาณไฟฟ้าเพียงตวัเดียว  
ทาํให้การเปล่ียนค่าความตา้นทานไฟฟ้าของไดโอดท่ีการวดักระแสไฟฟ้าค่าตํ่าๆลดลง  ช่วยทาํให้
สเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นมากข้ึน  วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การ
ปรับแต่งสเกลไดง่้ายข้ึน 
   การทาํงานของวงจรอธิบายไดด้งัน้ี  จากภาพท่ี 1.36  ภาพวงจรดา้นบน 

เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัจ่ายเขา้วงจรดา้นบนเป็นบวกดา้นล่างเป็นลบไดโอด D1 ไดรั้บ

ไบอสัตรงนาํกระแสไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้ากระแสตรง(+IP) คร่ึงบวกไหลผ่าน D1 ผ่านเคร่ืองวดั

ไฟฟ้า และ R2  
  จากภาพท่ี 1.36  ภาพวงจรดา้นล่าง  เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัจ่าย

เขา้วงจรดา้นบนเป็นลบ  ดา้นล่างเป็นบวก ไดโอด D2 ไดรั้บไบอสัตรงนาํกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 

(+IP) คร่ึงบวกท่ีสองไหลผา่น R1 ผา่นเคร่ืองวดัไฟฟ้า และ D2 เขม็ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าบ่ายเบน          

ช้ีค่ากระแสเฉล่ีย  (Iave)  ออกมา 
 

      (3)  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electrodynamometer)   
มีส่วนเคล่ือนท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีทาํงานเหมือนกับดาร์สันวาล์มิเตอร์  คือการใช้งานของ
สนามแม่เหล็ก 2 ชุด  ชุดหน่ึงอยู่กบัท่ี  อีกชุดหน่ึงเคล่ือนท่ี  แต่แตกต่างไปจากดาร์สันวาลมิ์เตอร์
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 จากภาพท่ี 1.41  แสดงโครงสร้างเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบโซลีนอยด์ โครงสร้าง
ประกอบดว้ยขดลวดโซลีนอยดเ์ป็นตวัรับกระแสไฟฟ้าไหลผา่น  ตอนกลางขดลวดมีท่อนเหลก็อ่อน
วางอยู่  ท่อนเหล็กอ่อนน้ี เคล่ือนท่ีไดเ้ม่ือมีสนามเหล็กผลกัดนั  ตอนปลายสุดของท่อนเหล็กอ่อน
เคล่ือนท่ีถูกยดึติดกบัจุดหมุนและเขม็ช้ีค่า 
   เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดโซลีนอยด์  ทาํให้ขดลวดโซลีนอยด์เกิด
สนามแม่เหลก็ท่อนเหลก็อ่อนถูกดูดเคล่ือนท่ีเขา้หาขดลวดโซลีนอยดม์าก  เขม็ช้ีค่ากบ่็ายเบนไปมาก  
และถา้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ขดลวดโซลีนอยด์น้อย  ขดลวดโซลีนอยด์เกิดสนามแม่เหล็กน้อย      
ท่อนเหล็กอ่อนถูกดูดเคล่ือนท่ีเข้าหาขดลวดโซลีนนอยด์น้อย  เข็มช้ีค่าก็จะบ่ายเบนไปน้อย  
เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบ   โซลีนอยด์จะสร้างข้ึนเป็นโวลตมิ์เตอร์หรือแอมมิเตอร์  ข้ึนอยู่กบัชนิดของ
ขดลวดโซลีนอยดท่ี์ใช ้ ถา้ทาํเป็นแอมมิเตอร์ใชข้ดลวดโซลีนอยดเ์ส้นใหญ่  พนัจาํนวนรอบนอ้ย ๆ 
และถา้เป็นโวลตมิ์เตอร์ใชข้ดลวดโซลีนอยดเ์สน้เลก็  พนัจาํนวนรอบมากๆ 

 (6)  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเทอร์โมคปัเปิล (Themocuple Meter)  
เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบเทอร์โมคปัเปิล  เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีสามารถสร้างข้ึนมาให้วดักระแสไฟฟ้า
และแรงดันไฟฟ้าได้นําไปวัดได้กับไฟฟ้ากระแสตรง  (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)  
นอกจากนั้นยงัสามารถวดัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีความถ่ีสูง ๆ ไดถึ้งเป็นเมกะเฮิรตซ์(MHz) การวดัค่า
ปริมาณไฟฟ้าของเทอร์โมคปัเปิล  จะตอ้งเปล่ียนปริมาณไฟฟ้าท่ีจะวดัให้เป็นความร้อนเสียก่อน 
โดยใชล้วดความร้อนส่งผ่านความร้อนไปให้เทอร์โมคปัเปิล เทอร์โมคปัเปิลจะเปล่ียนความร้อน
เป็นแรงดนัไฟฟ้า  เพ่ือป้อนไปใหด้าร์สันวาลมิ์เตอร์แสดงค่าการวดัออกมา  ส่วนประกอบเบ้ืองตน้
ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบเทอร์โมคปัเปิล  แสดงดงัภาพท่ี 1.42 

 

 
 

ภาพท่ี 1.42  โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบเทอร์โมคปัเปิล 
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 จากภาพท่ี 1.43  (ก)  แสดงโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้าสถิต  ใชห้ลกัการทาํงานเหมือนกบั
ตวัเก็บประจุไฟฟ้าปรับค่าไดโ้ดยแรงดนัไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนระหว่างแผน่เพลตตวันาํทั้งสองท่ีขนานกนั 
ข้ึนอยูก่บัค่าความต่างศกัยท่ี์ป้อนเขา้มา 
   ในภาพท่ี 1.43  (ข) โครงสร้างประกอบดว้ยแผ่นเพลต 2 แผ่นวางขนานกนั แผ่น
เพลต Y เป็นแผน่เพลตอยูก่บัท่ี แผน่เพลต X เป็นแผน่เพลตเคล่ือนท่ี เหมือนกบัตวัเก็บประจุไฟฟ้า
ปรับค่าไดมี้อากาศเป็นฉนวน  ท่ีแผ่นเพลต X มีสปริงและเข็มช้ีค่ายึดติดอยู่ดว้ย  สปริงทาํหน้าท่ี
บงัคบัแผน่เพลต  X เคล่ือนท่ีกลบัท่ีเดิมขณะเลิกใชโ้วลตมิ์เตอร์ไฟฟ้าสถิต 

 การทาํงาน  เม่ือมีแรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้มาท่ีขั้วต่อ A  และ B  ทาํใหเ้กิดความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้าข้ึนท่ีแผน่เพลตทั้งสองในรูปของสนามไฟฟ้าสถิต  โดยมีขั้วต่างกนัระหว่างแผน่เพลตทั้ง
สอง  เกิดอาํนาจดึงดูดกนั  ทาํให้แผน่เพลต  X หมุนเคล่ือนท่ีไปทางขวามือจนเกิดความสมดุลของ
สนามไฟฟ้าสถิตท่ีแผน่เพลตทั้งสองและเกิดความสมดุลระหว่างแผน่เพลต  X กบัแรงตา้นทานของ
สปริง เขม็ช้ีค่าจะช้ีค่าแรงดนัไฟฟ้าบนสเกลออกมา  ค่าบิดตวัของแผ่นเพลต X จะข้ึนอยู่กบัค่า
แรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้มา 
   โวลตมิ์เตอร์แบบไฟฟ้าสถิตน้ีสามารถนาํไปวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) โดยใชส้เกลการวดัค่าร่วมกนัได ้ เพราะการบ่ายเบนของเขม็ช้ีค่า
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรูปคล่ืนและความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนใหแ้ผน่เพลตทั้งสอง  แต่จะข้ึนอยูก่บัค่า
สนามไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดข้ึนระหวา่งแผน่เพลตทั้งสอง 

 (8)  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบัแบบแคลม้ป์ (Clamp Meter หรือ Clamp On 
Meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือใชว้ดัปริมาณไฟฟ้ากระแสสลบัทั้งโวลต์มิเตอร์และ
แอมมิเตอร์ ลกัษณะการใชเ้คร่ืองวดัแบบแคลม้ป์แตกต่างไปจากโวลตมิ์เตอร์ และแอมมิเตอร์ทัว่ไป 
โดยมีส่วนตอนปลายของเคร่ืองวดัไฟฟ้าเป็นแคลม้ป์ (Split Core) เม่ือตอ้งการวดักระแสไฟฟ้าก็
เพียงนาํส่วนแคลม้ป์ไปเก่ียวคร่อมคลอ้งสายไฟบริเวณท่ีจะวดัค่า โดยไม่ตอ้งตดัวงจรออกเม่ือ นาํ
แอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมกบัวงจรไฟฟ้าท่ีตอ้งการวดัค่า รูปร่างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ 
แสดงดงัภาพท่ี 1.44 
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คล้มป์ถูก
โครงสร้าง       
มอ้แปลง 

หมอ้แปลง 
เคร่ืองวดั

ดปฐมภูมิ
ต่อไปเขา้
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วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์  แสดงค่าการวดักระแสไฟฟ้าออกมา  ลกัษณะการนาํเคร่ืองวดั
ไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ไปวดัค่ากระแสไฟฟ้า  แสดงดงัภาพท่ี 1.46 
       การวดัค่ากระแสไฟฟ้าดว้ยเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์  ทาํไดโ้ดยการนาํส่วนของ            
สปลิตคอร์ไปเก่ียวคร่อมคล้องสายไฟเส้นท่ีจะวดักระแสไฟฟ้า  ถ้าสายไฟเส้นท่ีทาํการวดัมี
สนามไฟฟ้าสูง  เม่ือนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ไปเก่ียววดั  เคร่ืองวดัไฟฟ้แบบแคลม้ป์สามารถ
แสดงค่ากระแสไฟฟ้าท่ีทาํการวดัออกมาไดโ้ดยตรง ดงัภาพท่ี 1.46 (ก) 
 

                                          
 

(ก)  การวดัสายไฟท่ีมีสนามไฟฟ้าสูงๆ               (ข)  การวดัสายไฟท่ีมีสนามไฟฟ้าตํ่าๆ 
 

ภาพท่ี 1.46  การต่อใชง้านเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์วดัค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

 แต่ถา้สายไฟเสน้ท่ีนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ไปเก่ียวคร่อมวดัค่ากระแสไฟฟ้า
มีค่าสนามไฟฟ้าตํ่า  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์อาจไม่สามารถแสดงค่ากระแสไฟฟ้าท่ีวดัออก  
หรืออาจวดัค่าไดต้ ํ่า  อ่านค่าไดล้าํบาก  สามารถวดัค่ากระแสไฟฟ้านั้นไดสู้งข้ึน โดยพนัสายไฟเส้น
ท่ีวดัเขา้กบัสปลิตคอร์ ยิง่พนัมากรอบยิง่วดัค่ากระแสไฟฟ้าไดสู้งข้ึนเป็นลาํดบั  ค่ากระแสไฟฟ้าจริง
ท่ีวดัได้เท่ากับ ค่าท่ีอ่านได้จากสเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้าหารกับจาํนวนรอบสายไฟท่ีพนัรอบ         
สปลิตคอร์ ค่าจริงคือค่าท่ีสปลิตคอร์วดัคร่อมสายไฟเพียงเส้นเดียว  การเพ่ิมการวดัค่ากระแสไฟฟ้า
ไดสู้งข้ึน  แสดงดงัภาพท่ี  1.46 (ข) 
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แบบฝึกหัดการเรียนรู้หน่วยที ่1 
 

1.  จงอธิบายความหมายของสญัลกัษณ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี (2 คะแนน) 
ตัวอย่าง 

ลาํดบัที ่ สัญลกัษณ์ทีพ่มิพ์ตดิไว้ ความหมาย 

 

 

เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving Coil) 
วดัไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั มี
ความคลาดเคล่ือน (Class) 1.5 เปอร์เซ็นต ์ เม่ือนาํไปใช้
งานจะตอ้งวางแนวนอนจึงจะอ่านค่าไดถู้กตอ้ง 
เคร่ืองวดัผา่นการทดสอบท่ีแรงดนัไฟฟ้า 3kVและขอ้
ควรระวงั(ใหศึ้กษาวธีิการใชจ้ากคู่มือ) 

 
1.  

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
 

 
2. 060

 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
 

 
2.  จงเปล่ียนหน่วยการวดัต่อไปน้ี (2 คะแนน) 
 

ลาํดับที ่ หน่วยเดิม หน่วยใหม่ 
1. 10MW                     .............GW 
2. 50μA                     .............nA 
3. 1Ω                     .............mΩ 
4. 0.01F                     .............μF 
5. 0.0005kV                     .............V 
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3.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีแบบอะไรบา้ง พร้อม ยกตวัอยา่งประกอบ (2 คะแนน) 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

4.  ส่วนประกอบของเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นก่ีส่วน อะไรบา้งพร้อมยกตวัอยา่ง  
    (2 คะแนน) 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

5.  ความคลาดเคล่ือนจากการวดัแบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง  (2 คะแนน) 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

6.  บอกขอ้ควรระวงัและวิธีการดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้ามา 5 ขอ้  (3 คะแนน) 
  ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

7.  จงบอกช่ือของประกอบตามหมายเลขพร้อมหนา้ท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวด
เคล่ือนท่ี (3 คะแนน) 

 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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8.  อธิบายหลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดเคล่ือนท่ี (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

9.  อธิบายลกัษณะและโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดหอ้ยแขวนดว้ยแถบตึงวา่เป็น
อยา่งไร  (2 คะแนน) 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

10.  อธิบายลกัษณะและโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแกนเป็นแม่เหลก็วา่เป็น   
อยา่งไร (2 คะแนน) 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

11.  ดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ใชว้งจรเรียงกระแส มีก่ีแบบ อะไรบา้ง (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

12.  อธิบายหลกัการทาํงานและโครงสร้างเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอิเลก็โทรไดนาโมมิเตอร์
(2 คะแนน) 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

13.  อธิบายหลกัการทาํงานและโครงสร้างเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบโซลีนอยด ์(2 คะแนน) 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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14.  อธิบายหลกัการทาํงานและโครงสร้างเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ (2 คะแนน) 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหัดการเรียนรู้หน่วยที ่1 
 

1.  จงอธิบายความหมายของสญัลกัษณ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี  
 ตอบ 

ลาํดบัที ่ สัญลกัษณ์ทีพ่มิพ์ตดิไว้ ความหมาย 

1. 
 

เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอิเลก็โตรไดนามิคแบบ
สนามแม่เหลก็ไขวท่ี้มีเหลก็กาํบงั ใชว้ดัไฟฟ้า
กระแสสลบั 3เฟส เม่ือนาํไปใชง้านจะตอ้งวางใน
แนวตั้งจึงจะอ่านค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เคร่ืองวดัผา่นการ
ทดสอบท่ีแรงดนัไฟฟ้า 3kVและขอ้ควรระวงั(ใหศึ้กษา
วธีิการใชจ้ากคู่มือ)มีความคลาดเคล่ือน (Class) 1.5 
เปอร์เซ็นต ์

 

2. 
060

 

เคร่ืองวดัแบบแผน่เหลก็เคล่ือนท่ีชนิดวดัอตัราส่วน 
เม่ือนาํไปใชง้านจะตอ้งวางทาํมุมเอียง 60 องศากบัพ้ืน
ระนาบจึงจะอ่านค่าไดถู้กตอ้ง มีความคลาดเคล่ือน 
(Class) 1.0 เปอร์เซ็นต ์วดัไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ
ไฟฟ้ากระแสสลบั  เคร่ืองวดัผา่นการทดสอบท่ี
แรงดนัไฟฟ้า 3kVและขอ้ควรระวงั(ใหศึ้กษาวธีิการใช้
จากคู่มือ) 

 
 

2.  จงเปล่ียนหน่วยการวดัต่อไปน้ี 
     ตอบ 

ลาํดับที ่ หน่วยเดิม หน่วยใหม่ 
1. 10MW  0.01GW 
2. 50μA                         50,000nA 
3. 1Ω 1,000mΩ 
4. 0.01F 10,000μF 
5. 0.0005kV                         0.5V 
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3.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีแบบอะไรบา้ง พร้อม ยกตวัอยา่งประกอบ 
     ตอบ เคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

 1.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแอบ๊โซลูท เช่น แทนเจนกลัวานอมิเตอร์ 
 2.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบเซ็กกนัดาร่ี เช่น แอมมิเตอร์ โวลตมิ์เตอร์ โอห์มมิเตอร์ และ

วตัตมิ์เตอร์ 
 

4.  ส่วนประกอบของเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นก่ีส่วน อะไรบา้งพร้อมยกตวัอยา่ง 
     ตอบ ส่วนประกอบของเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี เช่น เขม็ช้ีค่า แท่งเหลก็อ่อน แกนหมุน และขดลวดเคล่ือนท่ี 
 2.  ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี เช่น แม่เหลก็ถาวร  สเกล ส่วนรองรับแกนหมุน 

 

5.  ความคลาดเคล่ือนจากการวดัแบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 
     ตอบ ความคลาดเคล่ือนจากการวดัสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 แบบ 

 1.  คลาดเคล่ือนจากผูท้าํการวดั (Human Error or Gross Error)    
 2.  คลาดเคล่ือนเชิงระบบ (Systematic Errors) 
 3.  คลาดเคล่ือนท่ีไม่ทราบสาเหตุการเกิด (Random Errors) 
 

6.  บอกวิธีการดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้ามา 5 ขอ้ 
     ตอบ   1.  จดัเก็บไวใ้นตูท่ี้สะอาด มีการป้องกนัฝุ่ นละออง ความร้อน แสงแดด และ
ความช้ืนควรมีการปรับแต่ง(Calibrated) เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าท่ีผา่นการใชง้านมานานๆ 
  2.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีไม่ไดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอร่ีออก เพ่ือ
ป้องกนัสารเคมีจากแบตเตอร่ีไหลออกมากดักร่อนอุปกรณ์ 
                3.  ควรระมดัระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าไดรั้บการกระทบกระแทกเป็นอนัขาด 

  4.  ก่อนใชง้านควรตั้งสวิตชเ์ลือกยา่นวดัใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งถูกตอ้งทุกคร้ัง 
  5.  ควรตั้งสวิตช์เลือกย่านวดัให้อยู่ในตาํแหน่งท่ีสามารถวดัค่าไดสู้งๆ ถา้หาก                        
ยงัวดัค่าไม่ได้  จึงปรับให้ตํ่าลง และควรให้เข็มช้ีอยู่ระหว่าง 1/2–3/4  ของสเกล จึงจะได้ค่า                            
ท่ีคลาดเคล่ือนนอ้ย 
  6. ในกรณีท่ีฟิวส์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าขาด หา้มนาํลวดทองแดงมาใส่แทน และหา้ม
ใส่ฟิวส์ท่ีมีขนาดสูงกวา่พิกดัฟิวส์อนัเดิมเพราะจะทาํใหเ้คร่ืองวดัชาํรุดอยา่งรุนแรงได ้
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7.  จงบอกช่ือของประกอบตามหมายเลขพร้อมหนา้ท่ีของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวด
เคล่ือนท่ี  

 
     ตอบ   1.  แม่เหลก็ถาวรรูปเกือกมา้  มีหนา้ท่ี เป็นขั้วแม่เหลก็หลกัของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  
  2.  เขม็ช้ีค่า  มีหนา้ท่ี  ช้ีปริมาณไฟฟ้าท่ีวดัไดอ้อกมาโดยอ่านค่าจากสเกล   

  3.  ตาํแหน่งปรับศูนย ์ มีหนา้ท่ี  ปรับซา้ย – ขวาเพื่อใหเ้ขม็ช้ีค่า ช้ีค่าท่ีตาํแหน่งศูนย์
ก่อน ทาํการวดัค่า                                                              
  4.  ส่วนถ่วงนํ้าหนกั  มีหนา้ท่ี ถ่วงนํ้าหนกัใหเ้ขม็ช้ีค่าเกิดความสมดุล  
  5.  ปลายขั้วแม่เหลก็  มีหนา้ท่ี  บงัคบัทิศทางของเส้นแรงแม่เหลก็ และใหเ้ขา้ใกล้
กบัขดลวดเคล่ือนท่ี 
         6.  แท่งเหลก็อ่อน  มีหนา้ท่ี  เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหลก็ท่ีเกิดจากขดลวด
เคล่ือนท่ี   
         7.  ขดลวดเคล่ือนท่ี  มีหนา้ท่ี  สร้างสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าเพ่ือผลกัดนักบัแม่เหลก็
ถาวรทาํใหอ้าร์เมเจอร์เกิดการบ่ายเบน 

 

8.  อธิบายหลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดเคล่ือนท่ี 
     ตอบ   เม่ือนาํเคร่ืองวดัไฟฟ้าไปวดัปริมาณของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
ขณะนั้ น กระแสไฟฟ้ากระแสตรงจะไหลเขา้ไปท่ีขดลวดเคล่ือนท่ี ทาํให้ขดลวดเคล่ือนท่ีเกิด
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึนมา โดยมีทิศทางเดียวกบัขั้วของแม่เหลก็ถาวร ซ่ึงแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบั
แม่เหลก็ถาวรจะเกิดการผลกัดนักนั ทาํให้ชุดอาร์เมเจอร์ท่ีมีเขม็ช้ีค่ายึดติดอยู(่ขดลวดเคล่ือนท่ี)เกิด
การบ่ายเบนไป โดยเขม็ช้ีค่าจะช้ีปริมาณไฟฟ้าบนสเกล  ซ่ึงชุดอาร์เมเจอร์จะบ่ายเบนมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยู่กบักระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัขดลวดเคล่ือนท่ี กล่าวคือ กระแสไฟฟ้านอ้ยเกิดสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้านอ้ย การบ่ายเบนนอ้ย  กระแสไฟฟ้ามากเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาก การบ่ายเบนมาก เม่ือ
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หยดุการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัขดลวดเคล่ือนท่ี สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าก็จะหมดไป สปริงกน้หอยจะ
ควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่ากลบัสู่ตาํแหน่งเดิม 
 

9.  อธิบายลกัษณะและโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดหอ้ยแขวนดว้ยแถบตึงวา่เป็น
อยา่งไร 
     ตอบ   ขดลวดเคล่ือนท่ีของดาร์สันวาลมิ์เตอร์  ขนิดห้อยแขวนดว้ยแถบตึง (Taut-Band 
Suspension)  หรือเรียกสั้นๆ  ว่าชนิดห้อยแขวน  (Suspension Type) เป็นการพฒันาเคร่ืองวดัไฟฟ้า
ชนิดเข็มช้ีค่าให้มีความทันสมัยและทนทาน  แข็งแรงยิ่งข้ึน  เพราะด้วยส่วนอาร์เมเจอร์ของ           
ดาร์สันวาล์มิเตอร์ชนิดรองเดือยมีความบอบบาง  ชาํรุดเสียหายไดง่้าย  เม่ือถูกกระทบกระเทือน
แรงๆ  เช่น  ถูกกระแทก  หรือตกหล่น  มีผลต่อส่วนเดือยและรองเดือย เกิดการคดงอหรือแตกหัก
ส่งผลต่อเคร่ืองวดัไฟฟ้าชาํรุดเสียหาย หรือเกิดความคลาดเคล่ือนในการวดัปริมาณไฟฟ้าได ้ ซ่ึง
เคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดห้อยแขวนน้ีไดเ้ปล่ียนส่วนของเดือยและรองเดือยมาเป็นแถบตึงแทน    ทาํให้
เกิดการยดืหยุน่ในส่วนขดลวดเคล่ือนท่ีมากข้ึน  และสามารถรับแรงกระทบกระแทกไดดี้ข้ึน  
 

10.  อธิบายลกัษณะและโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแกนเป็นแม่เหล็กว่าเป็น
อยา่งไร 
     ตอบ   จาการพฒันาการผลิตแม่เหล็กถาวร  และจากการใช้เทคโนโลยีทนัสมยั  ทาํให้
สามารถผลิตโลหะพวกสารเฟอร์โรแมกเนติก (Ferromagnetic)  เป็นสารท่ีช่วยเพ่ิมอาํนาจแม่เหล็ก
และอาํนาจแม่เหล็กสามารถดึงดูดไดแ้รงมากข้ึน  ทาํมาจากโลหะผสม นิยมนาํมาใชใ้นการผลิต
แม่เหล็กถาวรคุณภาพสูง  สารท่ีนิยมใชคื้อ  อลันิโค (Alnico) ให้ความเขม้ของสนามแม่เหล็กสูง  
และมีขนาดเล็ก  จากการพฒันาเทคโนโลยีดงักล่าว  จึงไดมี้การผลิตเคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรงอีก
ชนิดข้ึนมา  เป็นชนิดแกนแม่เหลก็ (Core Magnet)  คือ  แกนทรงกระบอกท่ีอยูต่อนกลางอาร์เมเจอร์ 
ถูกผลิตข้ึนมาให้เป็นแม่เหล็ก แทนท่ีเป็นแกนเหล็กอ่อน มีโยค (Yoke) เป็นวงแหวนทรงกระบอก
ลอ้มรอบดา้นนอกขดลวดเคล่ือนท่ีอีกชั้นหน่ึง  เพ่ือป้องกนัสนามแม่เหลก็จากภายนอกท่ีอาจเขา้มา
รบกวนสนามแม่เหลก็ภายใน  ช่วยใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

11.  เพราะเหตุใด ทาํไมถึงนาํโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมาวดัค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัไม่ได ้
     ตอบ  เพราะ ผลของไฟฟ้ากระแสสลบั ทาํใหเ้ขม็ช้ีค่าของโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
เกิดการแกวง่ข้ึนลง จากผลของรูปคล่ืนไซน์ และเน่ืองจากความถ่ีไฟฟ้า จึงเห็นเขม็ช้ีค่าช้ีค่า ท่ีเลข 0 
เท่านั้นจึงไม่สามารถอ่านค่าได ้
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12. ดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ใชว้งจรเรียงกระแส มีก่ีแบบ อะไรบา้ง 
     ตอบ   วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าท่ีใช้กับดาร์สันวาล์มิเตอร์เพ่ือทาํเป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้า
กระแสสลบั มีอยูด่ว้ยกนั  2 แบบ คือ 1. วงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน (Half Wave)  2. วงจรเรียง
กระแสแบบเตม็คล่ืน (Full Wave)   
 

13. อธิบายหลกัการทาํงานและโครงสร้างเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอิเลก็โทรไดนาโมมิเตอร์ 
     ตอบ   โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอิเลก็โทรไดนาโมมิเตอร์ ประกอบดว้ย ขดลวด 
จาํนวน  2 ชุด คือ ขดลวดอยูก่บัท่ี (Fixed Coil) จาํนวน 2 ขด และ ขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving Coil) 
จาํนวน  1 ขด  ลกัษณะการต่อขดลวดสนามแม่เหล็กทั้ง 3 ชุด  ของอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ เขา้
ดว้ยกนัแบบอนุกรม  มีขั้วอินพตุ (Meter Terminals) ใชส้าํหรับวดัปริมาณไฟฟ้า   

 การทาํงาน เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้วงจร อิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ท่ีขั้วอินพุต                  
มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดทั้ง 3 ขด  ทาํใหข้ดลวดทุกขดเกิดอาํนาจแม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึนพร้อมกนั 
ซ่ึงขั้วแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนจะเกิดตามทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า  โดยท่ีขดลวดทั้ง 3 ขดท่ีต่อ
อนุกรมกนั  เกิดอาํนาจผลกัดนัข้ึนระหว่างสนามแม่เหล็กของขดลวดอยู่กบัท่ี (Fixed Coil) และ
สนามแม่เหลก็ของขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving Coil) ขดลวดเคล่ือนท่ีบ่ายเบนไปช้ีค่าการวดัปริมาณ
ไฟฟ้าออกมา 
 

14.  อธิบายหลกัการทาํงานและโครงสร้างเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ 
     ตอบ    โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ ประกอบดว้ย สปิตคอร์ , ขดลวดทุติยภูมิ , 
วงจรเรียงกระแสไฟฟ้า และดาร์สนัวาลมิ์เตอร์ 

 การทาํงาน การวดัค่ากระแสไฟฟ้าอาศยัการเหน่ียวนําของสนามแม่เหล็กจาก
ขดลวดปฐมภูมิมายงัขดลวดทุติยภูมิทาํให้เกิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํ  และเกิดกระแสไฟฟ้าชกั
นาํส่งต่อไปเขา้วงจรเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์  แสดงค่าการวดักระแสไฟฟ้าออกมา  ลกัษณะการ
นาํเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแคลม้ป์ไปวดัค่ากระแสไฟฟ้า 
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    ตารางที ่1.9  แบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงคภ์าคทฤษฏี 
  

แบบประเมินผลเจตคติทีพ่งึประสงค์ 
หน่วยท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

ช่ือ - นามสกลุ……………………………………..……….. ชั้น/ปีท่ี…..…….กลุ่ม/หอ้ง…..….………. 
ช่ือ - นามสกลุผูร่้วมงาน  
1. นาย/น.ส…………………….……………………ชั้น/ปีท่ี……..….กลุ่ม/หอ้ง…..…………..  
2. นาย/น.ส…………………….……………………ชั้น/ปีท่ี……..….กลุ่ม/หอ้ง…..…………..  
3. นาย/น.ส…………………….……………………ชั้น/ปีท่ี……..….กลุ่ม/หอ้ง…..…… ……. 
วนั/เดือน/ปี ท่ีทาํการประเมิน…………………………………...........…………………………………  
คาํส่ัง   1..ใหน้กัเรียนประเมินตนเองและใหผู้ร่้วมงานทุกคนประเมินซ่ึงกนัและกนัในหวัขอ้ต่อไปน้ี    
ซ่ึงมีจาํนวน 10 ขอ้ ๆ ละ 2 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี คือ   (2)   คะแนน หมายถึง ดีมาก  
(1)   คะแนน หมายถึง ปานกลาง   (0)   คะแนน หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
คําส่ัง   2. การประเมินใหป้ระเมินแบบลบั โดยนกัเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง และใหผู้ร่้วมงาน ร่วม
ประเมินในแบบประเมินเพียงฉบบัเดียวและส่งใหค้รูผูส้อนประเมินและหาค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน
แต่ละคนต่อไป 

 
ที ่
 

รายการทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 คะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน 

ตน
เอง

 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

ผู้ส
อน

 
1 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลง

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
2      

2 มีส่วนร่วมในการสรุปและแสดงความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  

2      

3 มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน  2      

4 มีความตรงต่อเวลา  2      

5 มีมนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน  2      

6 มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  2      
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    ตารางที ่1.9  แบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงคภ์าคทฤษฏี (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

รายการทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 คะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน 

ตน
เอง

 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

ผู้ส
อน

 

7 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  2      

8 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  2      

9 มีความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ  2      

10 มีความสนใจใฝ่รู้  2      

 รวม 20      

 รวมคะแนนเฉลีย่ (คะแนน 20 คะแนน)        
 

หมายเหตุ  
1. การหาค่าคะแนนเฉล่ีย ใหน้าํคะแนนรวมของแต่ละคนมารวมกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนคน  
2. ถือเกณฑผ์า่นสาํหรับผูท่ี้ไดค้ะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป  
3. ให้ครูผูส้อนนาํผลคะแนนจากแบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงค์ของทุกหน่วยท่ีมี   

การวดัมารวมกนั แลว้เทียบบญัญติัไตรยางค ์เพ่ือเป็นคะแนนเจตคติของแต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ือง 

 

ผลการเรียน
1. จุดปร

1.1 
1.2 
1.3 

2. เจตคติ
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10

 
เคร่ืองมือแล

1. เค
2. รู

 
 
 
 

 

วชิา 2

ช่ือหน

 เร่ือง  

นทีค่าดหวงั 
ะสงค์เชิงพฤต
เขียนสญัลกัษ
บอกช่ือและค
สรุปผลการป
ติทีพ่งึประสง
ปฏิบติัตามกฎ
มีส่วนร่วมใน
มีความพร้อม
มีความตรงต่
มีมนุษยสมัพั
มีความรับผดิ
มีความซ่ือสตั
มีความเช่ือมัน่
มีความรัก คว

0 มีความสน

ละอุปกรณ์ 
คร่ืองวดัไฟฟ้
รูปภาพและคู่มื

2104 – 2004  

น่วย  ความรู้เบ

 สัญลกัษณ์ขอ

 
ติกรรม 
ษณ์ของเคร่ือง
ความหมายขอ
ปฏิบติังานการ
ค์ 
ฎระเบียบ ขอ้
นการสรุปและ
มในการเรียนแ
อเวลา 

พนัธ์ในการทาํ
ดชอบในการป
ตยสุ์จริต 
นัในตนเอง 
วามสามคัคีใน
นใจใฝ่รู้ 

าชนิดต่างๆ  
มือการใชง้าน

ใบงานที ่

 เคร่ืองวดัไฟฟ้

บือ้งต้นเกีย่วก

องเคร่ืองวดัไฟ

งวดัไฟฟ้าชนิ
องสญัลกัษณ์บ
รบอกความคว

อบงัคบัและขอ้
ะแสดงความคิ
และการปฏิบั

างาน 
ปฏิบติังาน 

นหมู่คณะ 

ท่ีใชใ้นหอ้งป
นของเคร่ืองวดั

 1 

ฟ้า  

กบัเคร่ืองวดัไ

ฟฟ้า 

ดต่างๆ ไดอ้ย่
บนหนา้ปัดเค
วามของสญัลั

อตกลงต่าง ๆ
คิดเห็นท่ีเป็นป
ติังาน 

ปฏิบติัการเคร่ื
ดไฟฟ้าชนิดต

ไฟฟ้า 

ยา่งถูกตอ้ง 
คร่ืองวดัไฟฟ้า
กัษณ์ไดอ้ยา่ง

 ของสถานศึ
ประโยชน์ต่อ

องวดัไฟฟ้า 
ต่างๆ 

หน่วยที ่

สอนคร้ังที ่

คาบรวม 

จํานวนคาบ 

าไดอ้ยา่งถูกต้
งถูกตอ้ง 

ศึกษา 
อการเรียนการ

     จาํนวน  1

69 

1 

1 

4 

 1 

อ้ง 

รสอน 

10 เคร่ือง 



70 
 

ลาํดบัขั้นการปฏิบัตงิาน 
1. นาํเคร่ืองวดัไฟฟ้ามา 1 เคร่ือง สังเกต ตาํแหน่งของสัญลกัษณ์ไฟฟ้าท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของ

เคร่ืองวดัไฟฟ้า วา่อยูท่ี่ตาํแหน่งใด บนหนา้ปัดของเคร่ืองวดั ดูตวัอยา่ง ตามภาพท่ี 1.1  
2. เขียนสัญลกัษณ์จากหน้าปัดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ พร้อม

เขียนช่ือเคร่ืองวดัไฟฟ้าทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 10 สัญลกัษณ์ ลงในตารางท่ี 1.2  โดย
บนัทึกผล ตามตวัอยา่งในตารางท่ี 1.1 

 

ตัวอย่าง 

           
 

ภาพท่ี 1.1  แสดงตาํแหน่งของสญัลกัษณ์บนปัดแอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

ตารางที ่1.1  ตวัอยา่งการบนัทึกผล 
 

ท่ี สญัลกัษณ์ 
บนหนา้ปัดของ

เคร่ืองวดั 

ความหมายของ
สญัลกัษณ์ 

ช่ือเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 
1 
 

 

 

วดัไฟฟ้าไดท้ั้งไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้า

กระแสสลบั 

แอมมิเตอร์ 
ไฟฟ้ากระแสตรง 

DC Ammeter 

 
3. หากเคร่ืองวดัไฟฟ้ามีสญัลกัษณ์ไม่ครบ 10 สญัลกัษณ์ ใหน้าํเคร่ืองวดัไฟฟ้าตวัต่อไปมาเขียน

สญัลกัษณ์ ทาํจนกวา่จะครบ 10 สญัลกัษณ์ โดยท่ีสญัลกัษณ์จะตอ้งไม่เหมือนกนั 
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ตารางที ่1.2  ผลการอธิบาย ความหมายของสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 

ท่ี สญัลกัษณ์ 
บนหนา้ปัด
ของเคร่ืองวดั 

ความหมายของ
สญัลกัษณ์ 

ช่ือเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

 
1 

 
 
 

   

 
2 

 
 
 

   

 
3 

 
 
 

   

 
4 

 
 
 

   

 
5 

 
 
 

   

 
6 

    

 
7 

    

 
 
 



 

ตารางที ่1.2  
 

ท่ี สญั
บนห

เค
 
8 

 

 
9 

 
10 

 

 
4. นาํเคร่ื

จาํนวน 10  เค
5. เกบ็เค ื
ตัวอย่าง 

 
 
 

 ผลการอธิบา

ญลกัษณ์ 
หนา้ปัดของ
คร่ืองวดั 

 

รืองวดัไฟฟ้าม
คร่ือง ลงในต
ร่ืองวดัไฟฟ้า
 

ย ความหมาย

ความหม
สญัลกั

 

 

 

มาเขียน ช่ือเค ื
ารางท่ี 1.4  โ
ท่ีนาํมาศึกษา

ภ

ยของเคร่ืองวดั

มายของ
กษณ์ 

 

 

 

ร่ืองวดัไฟฟ้า
ดยดูตวัอยา่งจ
าเขา้ตูเ้กบ็อุปก

ภาพท่ี  1.2  วตั

ดไฟฟ้า (ต่อ) 

ช่ือภาษา

 

 

 

ทั้งภาษาไทย 
จากภาพท่ี 1.3
กรณ์ 

 
 

ตตมิ์เตอร์ 1 เฟ

 

ช่ือเคร่ืองวดั

าไทย 

 และภาษาองั
3  

 

ฟส 

ดไฟฟ้า 

ช่ือภาษาองั

 

 

 

งกฤษ พร้อมสั

72 

กฤษ 

สญัลกัษณ์   
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ตารางที ่1.3  ตวัอยา่งการบนัทึกผล 
 

ท่ี 
ช่ือเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

สญัลกัษณ์ 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

 
1 

 
เคร่ืองวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าระบบ 

1 เฟส 

 
Single Phase Watt meter 

 

 
 

ตารางที ่1.4  ผลการเขียนช่ือ และสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 

ท่ี 
ช่ือเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

สญัลกัษณ์ 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
3 
 

   

 
4 
 

   

 
5 
 

   

 
6 
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ตารางที ่1.4  ผลการเขียนช่ือ และสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า (ต่อ) 
 

ท่ี 
ช่ือเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

สญัลกัษณ์ 
ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ 

 
7 
 

   

 
8 
 

   

 
9 
 

   

 
10 
 

   

 
ข้อควรระวงั 

1.  ระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีนาํมาศึกษาถูก กระแทก ตกหล่น  มิฉะนั้น จะทาํให้
เคร่ืองวดัไฟฟ้าชาํรุดเสียหายได ้

2.  อยา่ปรับสวิตชเ์ลือกยา่นวดัของเคร่ืองวดัไฟฟ้าเล่น มิฉะนั้น จะทาํใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า
ชาํรุดเสียหายได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
ใหส้งัเกตตาํแหน่งแสดงเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ บนหนา้ปัดของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแต่ละชนิด 
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สรุปผลการปฏิบัตงิาน 
จงสรุปความหมายของสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีแสดงผลบนหนา้ปัดของเคร่ืองวดั 

ไฟฟ้าและประโยชน์ของสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า มาพอสงัเขป 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัตารางท่ี 1.5 
2. หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัตารางท่ี 1.6 
3. แบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงค ์ดงัตารางท่ี 1.7 
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ตารางที ่ 1.5  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

แบบประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
ใบงานที ่1  สญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

ช่ือ - สกลุ ผูเ้รียน....................................................................................ชั้น ปวช. 1/..... เลขท่ี.…... 
ช่ือ - สกลุ ผูป้ระเมิน...............................................................................วนั/เดือน/ปี...................... 

ที ่ รายการประเมินผล 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน  

ทีไ่ด้ 
หมายเหตุ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน 
1.1  การเตรียมอุปกรณ์ 
1.2  ความถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองมือ 
1.3  ปฏิบติังานตามขั้นตอน 
1.4  ปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด 

 
5 
5 
5 
5 

  

2. ผลการปฏิบัติงาน 
2.1   เขียนสญัลกัษณ์และบอกความหมายของ

เคร่ืองวดัไฟฟ้า  
2.2  บอกช่ือและสญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  
2.3  สรุปผลการปฏิบติังาน 

 
10 
 

10 
10 

  

3. กจินิสัยการปฏิบัติงาน 
3.1  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
3.2  การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ 
3.3  ความเรียบร้อยของพื้นท่ีปฏิบติังาน 
3.4  ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 

 
5 
5 
5 
5 

  

 รวม 70   
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ตารางที ่1.6  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน   
   

รายการประเมินผล ลกัษณะการตรวจ เกณฑ์การให้คะแนน 

 1.  กระบวนการปฏิบัติงาน 
1.1 การเตรียมเคร่ืองมือ   

อุปกรณ์ 
 
 

 
1.1 การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์  
      1.1.1 ครบถว้น  
      1.1.2 ไม่ครบถว้นบางส่วน  
      1.1.3 ไม่ครบถว้นทั้งหมด   

 
 
ได ้5 คะแนน  
ตดัรายการละ 1 คะแนน  
ได ้0 คะแนน  

1.2 ความถูกตอ้งในการใช ้
เคร่ืองมือ 

 

1.2 ความถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองมือ  
      1.2.1 ครบถว้น  
      1.2.2 ไม่ครบถว้นบางส่วน  
      1.2.3 ไม่ครบถว้นทั้งหมด  

 
ได ้5 คะแนน  
ตดัจุดละ 1 คะแนน  
ได ้0 คะแนน 

1.3 ปฏิบติังานตามขั้นตอน 
 

1.3 ปฏิบติังานตามขั้นตอน  
      1.3.1 ถูกตอ้งครบถว้น  
      1.3.2 ถูกตอ้งบางส่วน  
      1.3.3 ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด  

 
ได ้5 คะแนน  
ตดัจุดละ 1 คะแนน  
ได ้0 คะแนน 

1.4 ปฏิบติังานเสร็จตามเวลา
ท่ีกาํหนด 

1.4 ปฏิบติังานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด  
      1.4.1 เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด  
      1.4.2 ไม่เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด    

 
ได ้5 คะแนน  
ได ้3 คะแนน  

2.   ผลการปฏิบัติงาน 
2.1 เขียนสญัลกัษณ์และ 
      บอกความหมายของ 
      เคร่ืองวดัไฟฟ้า 

 
2.1 เขียนสญัลกัษณ์และบอก 
      ความหมายของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  
      จาํนวน 10 ขอ้ 
       2.1.1 ถูกทั้งหมด 10 ขอ้ 
       2.1.2  ผดิจาํนวนขอ้ 

 
 
 
 
ได1้0 คะแนน 
ตดัจุดขอ้ละ 1 คะแนน  

2.2 บอกช่ือและเขียน 
   สญัลกัษณ์ของ 
   เคร่ืองวดัไฟฟ้า 

2.2 บอกช่ือและเขียนสญัลกัษณ์ของ 
      เคร่ืองวดัไฟฟ้า จาํนวน 10 ขอ้ 
       2.2.1 ถูกทั้งหมด 10 ขอ้ 
       2.2.2  ผดิจาํนวนขอ้ 

 
 
ได1้0 คะแนน 
ตดัขอ้ละ 1คะแนน 

 



78 
 

ตารางที ่1.6 หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ต่อ) 
 

รายการประเมินผล ลกัษณะการตรวจ เกณฑ์การให้คะแนน 
2.3  สรุปผลการปฏิบติังาน  

 
 2.8 สรุปผลการปฏิบติังาน  

2.8.1 ถูกตอ้งครบถว้น  
2.8.2 ถูกตอ้งบางส่วน  
2.8.3 ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด  

 
ได ้10 คะแนน  
ตดัจุดละ 2 คะแนน  
ได ้0 คะแนน  

3. กจินิสัยการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการ 
      ปฏิบติังาน 

 

 
 3.1 ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
3.1.1 คาํนึงถึงความปลอดภยั 
3.1.2 ไม่คาํนึงถึงความปลอดภยั 

 
 
ได ้5 คะแนน 
ได ้0 คะแนน 

   3.2  การบาํรุงรักษา 
          เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
 
 

 

 3.2 การบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
3.2.1 มีการบาํรุงรักษา เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ 
3.2.2 ไม่มีการบาํรุงรักษา เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ 

 
ได ้5 คะแนน 
 
ได ้0 คะแนน 
 

3.3  ความสะอาด  
       เรียบร้อยของ พ้ืนท่ี 
       ปฏิบติังาน 

 3.3 ความเรียบร้อยของพื้นท่ีปฏิบติังาน 
3.3.1 พ้ืนท่ีปฏิบติังานสะอาด 

เรียบร้อย 
3.3.2 พ้ืนท่ีปฏิบติังานสกปรก      

ไม่เรียบร้อย 

 
ได ้5 คะแนน 
 
ได ้0 คะแนน 

   3.4  ความตั้งใจในการ 
  ปฏิบติังาน 

 3.4 ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
3.4.1 มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
3.4.2 ไม่มีความตั้งใจในการ

ปฏิบติังาน 

 
ได ้5 คะแนน 
ได ้0 คะแนน 
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ตารางที ่1.7  แบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงคภ์าคปฏิบติั 
  

แบบประเมินผลเจตคติทีพ่งึประสงค์ 
ใบงานที ่1 สญัลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

ช่ือ - นามสกลุ……………………………………..……….. ชั้น/ปีท่ี…..…….กลุ่ม/หอ้ง…..….………. 
ช่ือ - นามสกลุผูร่้วมงาน  
1. นาย/น.ส…………………….……………………ชั้น/ปีท่ี……..….กลุ่ม/หอ้ง…..…………..  
2. นาย/น.ส…………………….……………………ชั้น/ปีท่ี……..….กลุ่ม/หอ้ง…..…………..  
3. นาย/น.ส…………………….……………………ชั้น/ปีท่ี……..….กลุ่ม/หอ้ง…..…… ……. 
วนั/เดือน/ปี ท่ีทาํการประเมิน…………………………………...........…………………………………  
คาํส่ัง   1..ใหน้กัเรียนประเมินตนเองและใหผู้ร่้วมงานทุกคนประเมินซ่ึงกนัและกนัในหวัขอ้ต่อไปน้ี    
ซ่ึงมีจาํนวน 10 ขอ้ ๆ ละ 2 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี คือ   (2)   คะแนน หมายถึง ดีมาก  
(1)   คะแนน หมายถึง ปานกลาง   (0)   คะแนน หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
คําส่ัง   2. การประเมินใหป้ระเมินแบบลบั โดยนกัเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง และใหผู้ร่้วมงาน ร่วม
ประเมินในแบบประเมินเพียงฉบบัเดียวและส่งใหค้รูผูส้อนประเมินและหาค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน
แต่ละคนต่อไป 

 
ที ่
 

รายการทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 คะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน 

ตน
เอง

 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

ผู้ส
อน

 
1 ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ตกลง

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
2      

2 มีส่วนร่วมในการสรุปและแสดงความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  

2      

3 มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน  2      

4 มีความตรงต่อเวลา  2      

5 มีมนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน  2      

6 มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน  2      

 
 
 



80 
 

 ตารางที ่1.7  แบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงคภ์าคปฏิบติั (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

รายการทีป่ระเมิน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 คะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน 

ตน
เอง

 

คน
ที ่
2 

คน
ที ่
3 

คน
ที ่
4 

ผู้ส
อน

 

7 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  2      

8 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  2      

9 มีความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ  2      

10 มีความสนใจใฝ่รู้  2      

 รวม 20      

 รวมคะแนนเฉลีย่ (คะแนน 20 คะแนน)        
 

หมายเหตุ  
1. การหาค่าคะแนนเฉล่ีย ใหน้าํคะแนนรวมของแต่ละคนมารวมกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนคน  
2. ถือเกณฑผ์า่นสาํหรับผูท่ี้ไดค้ะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป  
3. ให้ครูผูส้อนนาํผลคะแนนจากแบบประเมินผลเจตคติท่ีพึงประสงค์ของทุกหน่วยท่ีมี   

การวดัมารวมกนั แลว้เทียบบญัญติัไตรยางค ์เพ่ือเป็นคะแนนเจตคติของแต่ละคน 

 
 


