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ค าน า 
 เอกสารประกอบการสอนวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า รหสัวชิา 2104-2004 จดัท า เรียบเรียงเพื่อใชใ้น
จดัการเรียนการสอนวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า รหสัวชิา 2104-2004 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.) พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงไดค้น้ควา้จากหนงัสือ 
ต ารา เอกสารทางวชิาการ รวมทั้งเวบ็ไซด์ ทางอินเตอร์เน็ต เน้ือหาสามารถเขา้ใจง่าย เรียงล าดบัเน้ือหา 
ไม่สับสน มีรูปภาพประกอบหลากหลายเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ตวัอยา่งการค านวณท่ีหลากหลาย พร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบ ใบงานการทดลอง และทา้ยบทเรียนมีแบ บฝึกหดั และแบบทดสอบหลงัเรียน
เพื่อใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้มีความเขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงเน้ือหาประกอบการสอนวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
มีเน้ือหาจ านวน 14 หน่วย ประกอบดว้ย ความรู้พื้นฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า   เคร่ืองวดัไฟฟ้า
กระแสตรง  โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและการใช้งาน  แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและการใช้
งาน  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั  โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัและการใชง้าน  แอมมิเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัและการใชง้าน  เคร่ืองวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า  มลัติมิเตอร์  เคร่ืองวดัค่าก าลงัไฟฟ้า 
เคร่ืองวดัค่าพลงังานไฟฟ้า  เคร่ืองวดัไฟฟ้าเฉพาะงาน  เคร่ืองวดัแบบบริดจ ์ ออสซิลโลสโคป 
 ผูเ้รียบเรียงหวงัวา่เอกสารประกอบการสอนวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า รหสัวชิา 2104-2004 ท่ี
เผยแพร่คงเป็นประโยชน์ดา้นวชิาการและการเรียนการสอน ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร คณะครู
วทิยาลยัเทคนิคยะลา ท่ีช่วยเหลือในการเรียบเรียง และจั ดท าเอกสารประกอบการสอนจนเสร็จ
สมบูรณ์ 
 
 
         นายปิยะ  บุญลอย 
        วทิยาลยัเทคนิคยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

สารบัญ 
              หน้า 

ค าน า               2 
สารบญั              3 
หน่วยที ่1 ความรู้พืน้ฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า        4 

1.1   หน่วย              7   
1.2   สัญลกัษณ์                         10 
1.3   แบบของเคร่ืองวดัไฟฟ้า                       16 
1.4   โครงสร้างและส่วนประกอบ                       17 
1.5   หลกัการท างานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า                                                                 21 
1.6   ความคลาดเคล่ือน           22 
1.7   เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน ความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรง                       24 
1.8   คลาสของเคร่ืองวดัไฟฟ้า                                                                                27 
1.9   ความไวของเคร่ืองวดัไฟฟ้า          31 
1.10 ความละเอียด หรือ ความสามารถแยกแยะ                                                     32 
1.11 การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า           33 
แบบฝึกหดั           34 
เอกสารอา้งอิง                      36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

หน่วยที่ 1 
ความรู้พืน้ฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

 

หัวข้อเร่ือง 
1.  หน่วย  
2.  สัญลกัษณ์ 
3.  แบบของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
4.  โครงสร้างและส่วนประกอบ 
5.  หลกัการท างานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
6.  ความคลาดเคล่ือน 
7.  เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือน ความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรง  
8.  คลาสของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
9.  ความไวของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
10. ความละเอียด หรือ ความสามารถแยกแยะ 
11. การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

 
สาระส าคญั 

หน่วยในระบบ SI UNIT (System Internation UNIT) เป็นหน่วยท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เป็น
ท่ียอมรับและใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก ไดก้ าหนดในรูปแบบของระบบเมตริก  ปริมาณ หน่วย และ
สัญลกัษณ์ของระบบ SI   

เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชง้านทัว่ไปมีอยูห่ลายชนิดแต่ละชนิดใชง้านต่างกนั  ดั้งนั้นเพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั  จึงมีการก าหนดเป็นสัญลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าได ้ 4  ประเภทดงัน้ีคือ              

1. บอกชนิดของเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า    
2. บอกโครงสร้างการท างาน    
3. บอกลกัษณะการใชง้าน            
4. บอกค่าความคลาดเคล่ือน 

  เคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถแบ่งแบบกวา้งๆไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 1. แบบแอบ๊โซลูท  ( Absolute 
Instrument )  2. แบบ เซกกัน่ดาร่ี ( Secondary Instrument ) 
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 โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าทัว่ไป สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
(Moving Part) 2. ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี (Stationary System)   3. ระบบควบคุม (Controlling System)                                                             
              ความคลาดเคล่ือน (Error) หมายถึง ปริมาณหรือตวัเลขแสดงความแตกต่างระหวา่งค่าท่ี
แทจ้ริงของส่ิงท่ีเราวดั (Expected Value) และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดั (Measured Valur)                                                                                   
              ความถูกตอ้ง (Accuracy)หมายถึง ค่าของตวัแปรท่ีถูกวดัใกลเ้คียงกบัค่าท่ีเป็นจริง                                     
              ความเท่ียงตรงของการวดั(Precision) หมายถึง ความใกลเ้คียงของค่าท่ีวดัได ้จากตวัแปร 
เดียวกนั ในแต่ละคร้ัง (จากการวดัหลายๆคร้ัง)กบัค่าเฉล่ียของการวดัทุกคร้ัง   
              คลาส(Class )หมายถึง ค่าผดิพลาดของเคร่ืองวดัท่ีเขียนมาเป็นตวัเลขบนสเกลหนา้ปัด          
ซ่ึงบ่งบอกถึงความเท่ียงตรงของตวัเคร่ืองวดั 
                ความไวของเคร่ืองวดั  (Sensitivity of instrument) มีหน่วยเป็น โอห์มต่อโวลต ์ (Ω/V)  
เคร่ืองวดัท่ีมีค่าความไวสูงจะมีความถูกตอ้ง (Accurary) สูงตาม   
              การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  ผูใ้ชเ้ป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด จะตอ้งดูแลรักษ า
ก่อนใชง้าน ระมดัระวงัขณะท่ีใชง้าน ตลอดจน วธีิการเก็บรักษาเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ ทั้งน้ีเพื่อ
ประสิทธิภาพและยดือายกุารใชง้าน 
 

สมรรถนะที่พงึประสงค์ (Competency) 
1. ด้านความรู้ (Solid knowledge) 

1.1 บอกหน่วยการวดัในระบบ SIไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.2 เปล่ียนหน่วยการวดัในระบบ SI จากหน่วยเล็กใหเ้ป็นหน่วยใหญ่ และจากหน่วย

ใหญ่ใหเ้ป็นหน่วยเล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าของเคร่ืองวดัไฟฟ้าได้อยา่งถูกตอ้ง 
1.4 จ าแนกแบบของเคร่ืองวดัไฟฟ้าได้อยา่งถูกตอ้ง 
1.5 บอกโครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบทัว่ไปได้อยา่งถูกตอ้ง 
1.6 อธิบายความหมายของความคลาดเคล่ือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.7 อธิบายความหมายของความถูกตอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.8 อธิบายความหมายของความเท่ียงตรงได้อยา่งถูกตอ้ง 
1.9 อธิบายความหมายของคลาสไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.10 อธิบายความหมายของความไวของเคร่ืองวดัได้อยา่งถูกตอ้ง 
1.11 บอกวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้าได้อยา่งถูกตอ้ง 
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2. ด้านทกัษะปฏิบัติ (Solid practical) 

2.1 แปลงหน่วยของไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 ค านวณหาค่าความคลาดเคล่ือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.3 ค านวณหาค่าความถูกตอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.4 ค านวณหาค่าความเท่ียงตรงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.5 ค านวณหาค่าความไวของเคร่ืองวดัไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เจตคติ ค่านิยม เศรษฐกจิพอเพยีง (Moral Ethics Attitude 

Popularity and Sufficiency Economy) 

3.1 ความมีวนิยัในการท างาน 
3.2 มีความซ่ือสัตยแ์ละมีจิตสาธารณะ 
3.3 ประหยดัในการใชท้รัพยากรของตนเองและส่วนรวม 
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1. หน่วย (UNIT) 
หน่วยในระบบ SI UNIT (System Internation D’UNIT) เป็นหน่วยท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

เป็นท่ียอมรับและใชก้นัแพร่หลายทัว่โลก ไดก้ าหนดในรูปแบบของระบบเมตริก  ปริมาณ หน่วย 
และสัญลกัษณ์ของระบบ SI  ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1.1 แสดงหน่วยพื้นฐาน 

ปริมาณ ตวัยอ่ หน่วย อกัษรยอ่แทนหน่วย 
1. เวลา t วนิาที s 
2 มวล m กิโลกรัม kg 
3.ความยาว l เมตร m 
4.กระแสไฟฟ้า I แอมแปร์ A 
5. อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิก T เคลวนิ K 
6. ความเขม้ของการส่องสวา่ง – เคลเดลา cd 
7. ปริมาณของสาร n โมล mol 

  

หน่วยอนุพนัธ์เป็นหน่วยผสมท่ีเกิดจากการน าหน่วยพื้นฐานใชร่้วมกนั เช่น ความเร็วมีหน่วย
เป็นเมตรต่อวนิาที (m/s) ซ่ึงหน่วยเมตรและวนิาทีต่างก็เป็นหน่วยพื้นฐานเหมือนกนั ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1.2  แสดงหน่วยอนุพนัธ์ทางกล 

ปริมาณ ตวัยอ่ หน่วย อกัษรยอ่แทนหน่วย 
1.พื้นท่ี  A ตารางเมตร m2 

2 ปริมาตร V ลูกบาศกเ์มตร m3 
3.ความเร็ว v เมตรต่อวนิาที m/s 
4.ความเร็วเชิงมุม ω เรเดียลต่อวนิาที rad/s 
5.ความเร่ง a เมตรต่อวนิาที2 m/s2 

6.พลงังาน W นิวตนั–เมตร N–m 
7.ความหนาแน่น D กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร kg/m3 
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ตารางที ่1.3  แสดงหน่วยปริมาณทางไฟฟ้า 
ปริมาณ ตวัยอ่ หน่วย อกัษรยอ่แทนหน่วย 

1.ความตา้นทานไฟฟ้า R โอห์ม Ω 

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

6.ก าลงัไฟฟ้า P วตัต ์ W 
7.ความถ่ีไฟฟ้า f เฮริตซ์ Hz 
8.ฟลกัซ์แม่เหล็ก Φ เวเบอร์ Wb 
9.การส่องสวา่ง – ลกัซ์ lx 

 

  

การวดัปริมาณต่างๆในบางคร้ังอาจจะไดค้่าตวัเลขมากหลายๆลา้น หรือนอ้ยมากๆ เพื่อใหง่้าย
แก่การเขียนและจดจ า จึงก าหนดช่ือประกอบเขา้กบัหน่วยในระบบ SI  โดยมีพื้นฐานมาจากการ         
ยกก าลงัของเลข 10 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1.4 แสดงรูปแบบช่ือเรียกประกอบหน่วยต่างๆในระบบ SI 

ช่ือ สัญลกัษณ์ เลขยกก าลงั ตวัคูณ 
เอกซะ (exa) E 1×1018 1,000,000,000,000,000,000 
เพตะ (pata) P 1×1015 1,000,000,000,000,000 
เทระ (tera) T 1×1012 1,000,000,000,000 
จิกะ (giga) G 1×109 1,000,000,000 
เมกะ (mega) M 1×106 1,000,000 
กิโล (kilo) k 1×103 1,000 
หน่วย (unit) - 1×100 1 
มิลลิ(milli) m 1×10-3 0.001 
ไมโคร(micro) μ 1×10-6 0.000 001 
นาโน (nano) n 1×10-9 0.000 000 001 
พิโค (pico) p 1×10-12 0.000 000 000 001 
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ตารางที ่1.4 (ต่อ) 
ช่ือ สัญลกัษณ์ เลขยกก าลงั ตวัคูณ 

เฟมโต (femto) f 1×10-15 0.000 000 000 000 001 
แอตโต (atto) a 1×10-18 0.000 000 000 000 000 001 

 
ในบางคร้ังอาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหน่วยการวดัเพื่อความเหมาะสมในการคิดค านวณ 

โดยมีหลกัการทัว่ไปดงัน้ี 
1. การเปลีย่นหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเลก็  ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัเลขจะมากข้ึน 

 
ตัวอย่างที ่1.1 จงเปล่ียนหน่วยของค่าความตา้นทานไฟฟ้า  10MΩใหอ้ยูใ่นรูปของ Unit 

วธีิท า    เม่ือ 1MΩ=  1,000,000Ω 
ตวัคูณ เท่ากบั  1×1,000,000 = 1,000,000  (หน่วยใหญ่เปล่ียนเป็นหน่วยเล็กใชก้ารคูณ) 
หรือ       หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีก าลงั 

                            น าตวัช้ีก าลงัของเลขยกก าลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  
                            เมกะ(1×106) – ยนิูต(1×100) = 1×106-0=1×106 = 1,000,000 
                           10MΩ ×1,000,000 =10,000,000Ω 
 ดงันั้น ค่าความตา้นทานไฟฟ้า 10MΩมีค่าเท่ากบั 10,000,000Ω    ตอบ 
 

ตัวอย่างที ่1.2 จงเปล่ียนหน่วยของค่าก าลงัไฟฟ้า  12 GW ใหอ้ยูใ่นรูปของ kW 
วธีิท า    เม่ือ 1GW=  1,000MW  และ 1MW = 1,000kW 
 ตวัคูณเท่ากบั1000×1000 = 1,000,000 (หน่วยใหญ่เปล่ียนเป็นหน่วยเล็ก ใชก้ารคูณ) 

                           หรือ    หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีก าลงั 
                         น าตวัช้ีก าลงัของเลขยกก าลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  
                         จิกะ(1×109) – กิโล(1×103) = 1×109-3=1×106 = 1,000,000 
                         12GW×1,000,000 = 12,000,000kW 

ดงันั้น ค่าก าลงัไฟฟ้า 12GW มีค่าเท่ากบั 12,000,000kW     ตอบ 
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2.  การเปลีย่นหน่วยเลก็ให้เป็นหน่วยใหญ่  ผลของการเปล่ียนหน่วยตวัเลขจะเป็นจุดทศนิยม
มากข้ึน 

 
ตัวอย่างที ่1.3 จงเปล่ียนหน่วยของค่าความตา้นทานไฟฟ้า  10mΩใหอ้ยูใ่นรูปของ Ω 

วธีิท า    เม่ือ 1,000mΩ =  1Ω 
ตวัคูณ เท่ากบั  1÷1,000 = 0.001 (หน่วยเล็กเปล่ียนเป็นหน่วยใหญ่ใชก้ารหาร) 
หรือ      หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีก าลงั 

                           น าตวัช้ีก าลงัของเลขยกก าลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  
มิลลิ(1×10-3) – ยนิูต(1×100) = 1×10-3-0=1×10-3 = 0.001 

                           10mΩ ×0.001 =0.01Ω 
ดงันั้น  ค่าความตา้นทานไฟฟ้า 10mΩมีค่าเท่ากบั 0.01Ω       ตอบ 

 
ตัวอย่างที ่1.4  จงเปล่ียนหน่วยของค่ากระแสไฟฟ้า  15mA ใหอ้ยูใ่นรูปของ kA 

วธีิท า    เม่ือ 1,000mA =1A และ 1,000A  = 1kA 
ตวัคูณเท่ากบั 1÷(1,000×1,000) = 0.000001 
(หน่วยเล็กเปล่ียนเป็นหน่วยใหญ่ใชก้ารหาร) 

                           หรือ    หาตวัคูณโดยใชเ้ลขช้ีก าลงั  
                        น าตวัช้ีก าลงัของเลขยกก าลงัหน่วยตน้ทาง – หน่วยปลายทาง  

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

 

2.  สัญลกัษณ์ (Symbol) 
เคร่ืองวดัไฟฟ้าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับช่างไฟฟ้าวศิวกร และ

ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า  เน่ืองจากเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในงานวดัและงาน
ทดสอบ งานตรวจเช็ค  เพื่อตรวจซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า   ตลอดจนงานควบคุมปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าของบา้นพกัอาศยั   และโรงงาน  อุตสาหกรรมขนาดต่างๆ    เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชง้าน
ทัว่ไปมีอยูห่ลายชนิดแต่ละชนิดใชง้านต่างกนั  ดั้งนั้นเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  จึงมีก ารก าหนด
เป็นสัญลกัษณ์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าได ้ 4  ประเภทดงัน้ีคือ 
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2.1 สัญลกัษณ์ทีบ่อกชนิดของเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า เช่นเป็นเคร่ืองว ั ดแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
หรือใชว้ดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นตน้ 

 
ตารางที่1.5  สัญลกัษณ์ท่ีบอกชนิดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 
1. G

 

กลัวานอมิเตอร์ (Galvano meter) 

2. μA

 
ไมโครแอมมิเตอร์ (Micro Ammeter) 
 

3. mA
 

มิลลิแอมมิตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC Milli Ammeter) 

4. A
 

แอมมิตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Ammeter) 

5. A
 

แอมมิตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั(AC Ammeter) 

6. A
 

แอมมิตอร์ใชไ้ดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลบั (DC/AC Ammeter) 

7. Ω
 

โอห์มมิเตอร์ (Ohm meter) 

8. MΩ
 

เมกะโอห์มมิเตอร์ (Mega Ohmmeter) 

9. kWh
 

กิโลวตัตอ์าวร์มิเตอร์ (Kilowatt hour meter) 

10. W
 

วตัตมิ์เตอร์ 3 เฟส (Three Phase Watt meter) 

11. W
 

วตัตมิ์เตอร์ 1 เฟส (Single Phase Watt meter) 

12. Var
 

วาร์มิเตอร์ (Var meter) 



12 
 

ตารางที่1.5  (ต่อ) 
ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย (Meaning) 

13. COS
 

เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (Power factor meter) 

14. V
 

โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC Voltmeter) 

15. V
 

โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั(AC Voltmeter) 

16. V
 

โวลตมิ์เตอร์ใชไ้ดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ
ไฟฟ้ากระแสสลบั (DC/AC  Voltmeter) 

17. mV
 

มิลลิโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง               
(DC Milli Voltmeter) 

18. 
ZH

 
เคร่ืองวดัความถ่ีไฟฟ้า(Frequency meter) 

 
2.2  สัญลกัษณ์ทีบ่อกโครงสร้างการท างานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า เช่น แบบขดลวดเคล่ือนท่ี 

หรือแบบแผน่เหล็กเคล่ือนท่ีเป็นตน้ 
 

ตารางที ่1.6  สัญลกัษณ์ท่ีบอกโครงสร้างการท างานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ ความหมาย 

1. 
 

เคร่ืองวดัแบบอิเล็กโตรไดนามิค  
(Electrodynamic Instrument) 

2. 

 

เคร่ืองวดัแบบอิเล็กโตรไดนามิคท่ีมีเหล็กก าบงั  
(Electrodynamic Instrument With Iron shutter) 

3. 
 

เคร่ืองวดัแบบอิเล็กโตรไดนามิคแบบสนามแม่เหล็กไขว ้ 
(Electrodynamic Instrument Quotien meter) 

4. 

 

เคร่ืองวดัแบบอิเล็กโตรไดนามิคแบบสนามแม่เหล็กไขวท่ี้มีเหล็กก าบงั 
(Electrodynamic Instrument Quotien meter With Iron shutter) 
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ตารางที ่1.6  (ต่อ) 
ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ ความหมาย 

5. 

 

เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวน า  
(Induction Instrument) 

6. 

 

เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวน าชนิดวดัอตัราส่วน 
(Induction Instrument Ratio meter) 

7. 
 

เคร่ืองวดัท่ีมีเหล็กก าบงั 
(Instrument With Iron shutter) 

8. 
 

เคร่ืองวดัท่ีมีก าบงัไฟฟ้าสถิตย ์
(Instrument With Electrostatic shutter) 

9. 

 

ปรับต าแหน่งศูนย ์ 
(Zero Adjust) 

10. 

 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ี 
(Moving Coil Instrument) 

11. 

 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ีมีอุปกรณ์เรียงกระแส 
(Moving Coil Instrument With Rectifier) 

12. 
 

เคร่ืองวดัแบบขดลวดไขว ้
(Cross Coil Instrument) 

13. 
 

เคร่ืองวดัแบบแผน่เหล็กเคล่ือนท่ีชนิดวดัอตัราส่วน  
(Moving Iron Ratio meter) 

14. 

 

เคร่ืองวดัแบบแผน่เหล็กเคล่ือนท่ี 
(Moving Iron Instrument) 

15. 
 

เคร่ืองวดัแบบกา้นสั่น 
(Vibration Instrument) 

16. 
 

เคร่ืองวดัแบบแม่เหล็กเคล่ือนท่ี 
(Moving Instrument) 

17. 

 

เคร่ืองวดัแบบไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic Field Instrument) 
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ตารางที ่1.6  (ต่อ) 
ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ ความหมาย 

18.  เคร่ืองวดัแบบเทอร์โมคปัเปิล 
(Thermocouple Instrument) 

19. DIODE 
PROTECTION 

มีไดโอดป้องกนัมาตรวดั 
(DIODE PROTECTION) 

20.  เคร่ืองวดัแบบเทอร์โมคปัเปิล 
(Thermocouple Instrument) 

21. 

 

เคร่ืองวดัชนิดลวดร้อน 
(Hotwire Instrument) 

22. 

 

จดัเรียงดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะท าการทดสอบ 

23. 
 

มีฉนวนป้องกนั 
(Insulator Protection) 

24. !
 

ขอ้ควรระวงั(ควรศึกษาคู่มือก่อนใชง้าน) 
( CAUTION ) 

25. 

 

ผา่นการทดสอบฉนวนท่ีแรงดนั 500V (ทดสอบวงจรไฟฟ้ากบัโครง
ของเคร่ืองวดั)  (Test Volttage) 

26. 3
 

ผา่นการทดสอบฉนวนท่ีแรงดนั 3kV (ทดสอบวงจรไฟฟ้ากบัโครงของ
เคร่ืองวดั มีหน่วยเป็น kV )  (Test Volttage) 

27. 

 

อนัตรายใหเ้พิ่มความระวงัเม่ือตอ้งการวดัแรงดนัไฟฟ้าสูงๆ  
( DANGER) 

28. 
 

อุปกรณ์เรียงกระแส 
(Diode Rectifier) 

 
2.3 สัญลกัษณ์ทีบ่อกลกัษณะการใช้งานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า เช่น วางในแนวนอน หรือแนวตั้ง

เป็นตน้ 
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ตารางที ่1.7  สัญลกัษณ์ท่ีบอกลกัษณะการใชง้าน 
ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย(Meaning) 

1.  ใชว้ดัไฟฟ้ากระแสตรงอยา่งเดียวเท่านั้น 

2. 
 

ใชว้ดัไฟฟ้ากระแสสลบัอยา่งเดียวเท่านั้น 

3. 
 

ใชว้ดัไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

4. 

 

ใชว้ดัไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส 

5. 
 

ขณะใชง้าน ใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวตั้งฉากกบัพื้น 

6.  ขณะใชง้าน ใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวระดบั(นอน)
กบัพื้น 

7. 
060  

ขณะใชง้าน ใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวท ามุม 600กบั
พื้น 

 
2.4  สัญลกัษณ์ทีบ่อกค่าความคลาดเคลือ่นของเคร่ืองวดัไฟฟ้า เช่น บอกเปอร์เซ็นตห์รือระบุ

คลาส (CLASS) ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 

ตารางที ่1.8  สัญลกัษณ์ท่ีบอกความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
ล าดบัท่ี สัญลกัษณ์ (Symbol) ความหมาย(Meaning) 

1. 0.1 ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 0.1% 

2. 1.5 ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 1.5% 

3. 5 ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 5% 
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3.  แบบของเคร่ืองวดั (Type of Instrument) 
เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อการใชง้าน วดัค่าของปริมาณทางไฟฟ้า   มีจ านวนมากมาย

หลายแบบ  หลายชนิดและมีลกัษณะการใชง้านแตกต่างกนัออกไป  ตามรุ่นท่ีบริษทัท าการผลิต  แต่
สามารถแบ่งแบบกวา้งๆได ้2 แบบดว้ยกนัคือ 

3.1  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบแอ๊บโซลูท  ( Absolute Instrument ) ไดแ้ก่  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีบอก

ปริมาณท่ีวดัไดใ้นรูปของค่าคงท่ี (constant) ของเคร่ืองวดัและมุมของเขม็ช้ีค่าบ่ายเบนไปโดยไม่มีการ

ปรับแต่ง (calibration) มาก่อน หรือไม่มีการเปรียบเทียบ(comparision) มาก่อน  ตวัอยา่งของเคร่ืองวดั

แบบน้ี ไดแ้ก่ แทนเจนกลัวานอมิเตอร์ ( Tangent Galvanometer ) ซ่ึงวดัค่าของกระแสไฟฟ้าไดใ้นรูป

ของมุมของการบ่ายเบน ซ่ึงการบ่ายเบนน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นขดลวด

เคล่ือนท่ี (Moving Coil) รัศมีของขดลวดเคล่ือนท่ี   จ  านวน รอบของขดลวดเคล่ือนท่ี และ 

สนามแม่เหล็กโลกในแนวนอน ส่วนใหญ่จะใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์เท่านั้น 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แทนเจนกลัวานอมิเตอร์ ( Tangent Galvanometer ) 
ท่ีมา : www.suppliers.jimtrade.com  

 

3.2  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบเซ็กกนัดาร่ี  ( Secondary Instrument )  เป็นเคร่ืองวดั ไฟฟ้าท่ี     

ผลิตข้ึนมาเพื่อวดัปริมาณทางไฟฟ้าในลกัษณะต่างๆ โดยทัว่ไปเป็นเคร่ืองวดัท่ีแสดงค่าของปริมาณ

ทางไฟฟ้าไดโ้ดยตรง สามารถอ่านค่าท่ีวดัไดเ้ลย เพราะมี การปรับแต่งและเปรียบเทียบมาตรฐาน       

ในการวดัเรียบร้อยแลว้  (pre-calibration) เคร่ืองวดัชนิดน้ีไดแ้ก่ แอมมิเตอร์ ,โวลตมิ์เตอร์ ,โอห์มมิเตอร์

และวตัตมิ์เตอร์  เป็นตน้ 
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 เคร่ืองวดัแบบเซ็กกนัดาร่ีแบ่งออกเป็น 2  แบบตามลกัษณะของค่าปริมาณทางไฟฟ้าท่ี
แสดงผลออกมา ดงัน้ีคือ 
 3.2.1 เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอนาลอ็ก (Analog Instrument) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีแสดงค่า

ปริมาณการวดั  จากการบ่ายเบนของเขม็ช้ีค่า  และอ่านค่าท่ีไดจ้ากสเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

                
 

ภาพท่ี 1.2  เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าแบบอนาล็อก 
 

 3.2.2  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบดิจิตอล ( Digital  Instrument ) เป็นเคร่ืองมือวดั ไฟฟ้าท่ี

แสดงผลออกมาเป็นตวัเลข โดยใช ้LED 7Segment หรือจอ LCD เป็นตวัแสดงผล 

                     
     

ภาพท่ี 1.3  เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าแบบดิจิตอล 
 

4.  โครงสร้างและส่วนประกอบ 
ในปัจจุบนัมีบริษทัท่ีผลิตเคร่ืองวดัไฟฟ้าข้ึนมาใชง้าน มีจ านวนมากหลากหลายรูปแบบ  โดย

พยายามออกแบบใหมี้ขนาดและรูปร่างสวยงาม  สะดวกในการใชง้าน  แมว้า่จะมีการผลิตมีขนาดและ
รูปร่างท่ีแตกต่างกนั  แต่มีโครงสร้างและส่วนประกอบเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัเหมือนกนั 3 ส่วน ดงัน้ี  
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ภาพท่ี 1.4 โครงสร้างและส่วนประกอบของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

 

 4.1  ส่วนทีเ่คลือ่นที ่( Moving  Part ) 

 ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี  คือ ส่วนท่ีท าใหเ้ขม็ ช้ีค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้า   เกิดการเคล่ือนท่ีไปตาม
จ านวนของกระแส ไฟฟ้า ท่ีไหลผา่นขดลวด เคล่ือนท่ี   ไดแ้ก่ แกนหมุน  แท่งเหล็กอ่อนและเขม็ ช้ี      
ค่าของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 ส าหรับเขม็ช้ีค่า ( Pointer ) ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  เป็นส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไปตามจ านวนของ
กระแสไฟฟ้า  เพื่อบอกค่าปริมาณทางไฟฟ้าในขณะท่ีท าการวดัท่ีผลิตข้ึนมาใชง้าน  สามารถแยกได้
เป็น  3  แบบคือ  แบบลูกศร  แบบหอก  และแบบสันมีด 
 

                                                                                          
ก.  แบบลูกศร            ข. แบบหอก             ค. แบบสันมีด 

 
ภาพท่ี 1.5  เขม็ช้ีแบบต่างๆ 

 
4.2  ส่วนทีอ่ยู่กบัที ่ ( Stationary  Part ) 

 ส่วนท่ีอยูก่บัท่ี คือส่วนท่ีอยูน่ิ่งไม่มีการเคล่ือนท่ีไปจากต าแหน่งเดิม  ไดแ้ก่  โครง          
( Frame )  แม่เหล็กถาวร  สเกลของมิเตอร์  และส่วนท่ีรองรับแกนหมุน 
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 4.2.1 สเกลของเคร่ืองวดัไฟฟ้า ( Scale ) คือ มาตราส่วนความกวา้งของช่องท่ีบอกขนาด

ปริมาณทางไฟฟ้า  มีทั้งชนิดท่ีมีตวัเลขก ากบั  และไม่มีตวัเลขก ากบัไว ้ สเกลแบ่งออกเป็น  2  แบบคือ 

 1. สเกลแบบลิเนียร์  ( Linear  Scale )  เป็นสเกลท่ีมีระยะห่างของแต่ละช่อง และ

ค่าตวัเลข ห่างเท่ากนัๆตลอดทั้งสเกล 

 
 

ภาพท่ี 1.6  สเกลแบบลิเนียร์  ( Linear  Scale ) 
 

 2.  สเกลแบบนนัลิเนียร์ ( Nonlinear  scale )  เป็นสเกลท่ีมีระยะห่างของแต่ละช่อง

และค่าตวัเลข ห่างไม่เท่ากนัตลอดทั้งสเกล 

 
 

ภาพท่ี 1.7 สเกลแบบนนัลิเนียร์ ( Nonlinear  scale ) 
 
 4.2.2  อุปกรณ์รองรับแกนหมุน  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรองรับแกนหมุนของส่วนท่ี

เคล่ือนท่ีโดยจะตอ้งมีความฝืดนอ้ยมาก   เพื่อใหแ้กนหมุนเคล่ือนท่ีไดดี้  แบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ

แบบยดึแขวนและแบบใชเ้ดือยรองรับ 
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                 ก. แบบยดึแขวน                                   ข.แบบใชเ้ดือยรองรับ 
 
                                 ภาพท่ี 1.8 อุปกรณ์รองรับแกนหมุน 

 
 4.2.3   ระบบควบคุม (Controlling  System) มีหนา้ท่ี ควบคุมการท างานภายในของ

เคร่ืองวดัไฟฟ้ามีดงัน้ี 

                      1.  เป็นตวัควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่าเคล่ือนท่ีไปแลว้หยดุน่ิง (ขณะท าการวดั) 

                      2.  เป็นตวัควบคุมให้เขม็ช้ีค่ากลบัสู่ต าแหน่งเดิม  (หลงัจากหยดุการใชง้าน) 

 

          

           

             

             

             

             

0 10

5

           
                   

    

           
          

A
B

             A,B

                

 

        ก. ระบบควบคุมอาศยัแรงสปริง                      ข.ระบบควบคุมอาศยัน ้าหนกัถ่วง       

ภาพท่ี 1.9 ระบบควบคุมต่างๆ 

 

 

 



21 
 

 4.2.4  ระบบแดมพ์ (Damping System )  ท าหนา้ท่ี เป็นระบบท่ีท าใหเ้ขม็ช้ี ค่าหยดุน่ิง

อยา่งรวดเร็ว และไม่แกวง่ไปแกวง่มา ซ่ึงอาจประกอบดว้ยใบพดับรรจุอยูใ่นหอ้งปิด (chamber) ซ่ึง

อาจเป็นลมหรือของเหลว  หรืออาจจะเป็นแผน่เหล็กอ่อนท่ีเคล่ือนท่ีอยูภ่ายใตข้ั้วแม่เหล็ก  (แบบอาศยั

กระแสไหลวน) 

 

          

       
     

               
       

N
S

          

             

       

            
 

ก.  ระบบแดมพอ์าศยัลมหรือของเหลว                      ข. ระบบแดมพอ์าศยักระแสไหลวน 

 

ภาพท่ี 1.10 ระบบแดมพแ์บบต่างๆ 

 

5. หลกัการท างานของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
 หลกัการท างานของเคร่ืองวดัไฟฟ้าจะตอ้งอาศยัปฏิกิริยาและตอบสนองท่ีเกิดข้ึนจาก           
ส่ิงต่อไปน้ี 

5.1  ผลของแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Effect) 

     การท างานส่วนใหญ่จะอาศยัอ านาจแม่เหล็กดึงดูด  ( Attraction  Type )  อ านาจแม่เหล็ก
ผลกัดนั (Repultion  type)  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชห้ลกัการน้ีไดแ้ก่  แอมมิเตอร์ โวลตมิ์เตอร์  วตัตมิ์เตอร์  
เป็นตน้ 
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5.2  ผลของแม่เหลก็ถาวร (Magnetic Effect) 

 เคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดน้ีจะใชว้ธีิการปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นตวัน าไฟฟ้าท่ีวางไว  ้ 

ในสนามแม่เหล็กถาวร  เพื่อให้เขม็ช้ีค่าเคล่ือนท่ี   เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชห้ลกัการน้ีไดแ้ก่  แอมมิเตอร์  
โวลตมิ์เตอร์  เป็นตน้ 

5.3 ผลของความร้อน (Thermal Effect)  

 จะใชว้ธีิการปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัน า   ท าใหล้วดตวัน าเกิดความร้อน  ความ

ร้อนจะท าใหข้ดลวดเกิดการขยายตวั  โดยจะแปรผนั   ตามปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น 

เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชห้ลกัการน้ีไดแ้ก่  แอมมิเตอร์  โวลตมิ์เตอร์  เป็นตน้ 

5.4  ผลของไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Effect)  

 เคร่ืองวดัชนิดน้ีจะอาศยัหลกัการแรงดึงดูดและผลกักนัของไฟฟ้าสถิต ย  ์  เคร่ืองวดั

ไฟฟ้าท่ีใชห้ลกัการน้ีคือ  โวลตมิ์เตอร์ เป็นตน้ 

5.5  ผลทางเคมี (Chemical Effect) 

       เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชผ้ลทางเคมีส่วนใหญ่มีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 

5.6  ผลของอเิลก็โทรไดนามิค (Electrodynamic Effect) 

 เคร่ืองวดั ไฟฟ้าชนิดน้ีใชข้ดลวดชุดท่ีอยูก่บัท่ี  สร้างสนามแม่เหล็กแทน แม่เหล็กถาวร  

ซ่ึงสามารถวดัไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ ไฟฟ้ากระแสสลบัเคร่ืองวดั ไฟฟ้า ท่ีใชห้ลกัการน้ีไดแ้ก่   

แอมมิเตอร์  โวลตมิ์เตอร์ วตัตมิ์เตอร์ เป็นตน้ 

 

6.  ความคลาดเคลือ่น (Errors) 
 6.1 ความคลาดเคลือ่น  (Errors) หมายถึง ปริมาณหรือตวัเลขแสดงความแตกต่างระหวา่ง
ค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ี เราวดั (Expected Value) และค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดั ไฟฟ้า (Measured Value) 
ความคลาดเคล่ือนอาจจ าแนก เป็นประเภทไดห้ลายวธีิตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั แต่ในท่ีน้ีแบ่ง
ความคลาดเคล่ือนเป็นประเภท ได ้3 ประเภท คือ 

 6.1.1 คลาดเคลือ่นจากผู้ท าการวดั (Human Error or Gross Error)    

      เกิดจาก อ่านค่าไม่ถูกตอ้ง   การใชเ้คร่ือง วดัไฟฟ้า ไม่เหมาะสม ,  จดค่าผดิ ,  

ค านวณไม่ถูกตอ้ง , ขาดเทคนิคการวดั 
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 6.1.2  คลาดเคลือ่นเชิงระบบ (Systematic Errors) อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 

           เกิดจากโครงสร้างของเคร่ืองวดั ไฟฟ้า  (Instrument Errors)  เป็นความคลาด

เคล่ือนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า  ซ่ึงเกิดจากโครงสร้างของระบบกลไกของเคร่ืองวดัไฟฟ้าเอง  ขาดการดูแล

รักษา เคร่ืองวดัไฟฟ้ามีอายกุารใชง้านมานาน และการใชเ้คร่ืองวดั ไฟฟ้าไม่ถูกวธีิ เ ช่นอุปกรณ์ภายใน

ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบขดลวดเคล่ือนท่ี ในส่วนของ ความฝืดของจุดสัมผสั , ความลา้ของสปริงกน้

หอย , การวางเคร่ืองวดัไฟฟ้าขณะใชง้าน และ class ของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

            

               

          

           

               

             

             

     

N S
            

          

    

            

           
             

               

 
 

ภาพท่ี 1.11 โครงสร้างของเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบขดลวดเคล่ือนท่ี 
 

 6.1.3  เกดิจากสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Errors)  เช่น ผลการ

เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ , ความช้ืน ความกดดนัของอากาศ การเปล่ียนแปลงของแรงดนั ไฟฟ้า  

ความถ่ี สนามไฟฟ้าสถิต และการรบกวนสนามแม่เหล็กภายในเคร่ืองวดัไฟฟ้า ท าให้เขม็ช้ีค่าบ่ายเบน

คลาดเคล่ือน 

คลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด และไม่ทราบสาเหตุการเกิด (Random Errors) เป็นความคลาด

เคล่ือนท่ีไม่แน่นอนวา่เกิดความผดิพลาดจากสาเหตุใด  ซ่ึงการเกิดค่าความคลาดเคล่ือนดงักล่าวน้ีจะ

เกิดข้ึนมีค่านอ้ยมาก 
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7.  เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่น ความถูกต้อง และความเที่ยงตรง 
             7.1 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่น (Percent Errors) 

   7.1.1 ค่าความ คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (AbsolutedError) คือค่าปริมาณความแตกต่าง

ระหวา่งค่าจริงกบัค่าท่ีวดัได ้

  ก าหนดให้ 
   Error , E            = ค่าความคลาดเคล่ือนของการวดั (Absoluted value) 
   True , T             = ค่าท่ีแทจ้ริงของตวัแปรท่ีวดั (True value) 
   Measured , M    =  ค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองวดั (Measured value) 

 

                            ดงันั้น       Error = M – T                                      ……………(1.1) 
  

หมายเหตุ   ค่า Error มีเคร่ืองหมาย + แสดงวา่ค่าท่ีวดัไดมี้ค่า > ค่าท่ีแทจ้ริง 

        หากค่าError มีเคร่ืองหมาย – แสดงวา่ค่าท่ีวดัไดมี้ค่า <ค่าท่ีแทจ้ริง 
 
                         7.1.2 ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ (Relative Error) คือเปอร์เซ็นตข์องค่าความ

คลาดเคล่ือน (Percent Errors,%Error) 

 

            ดงันั้น        % Error = 
E
T

×100% =  
M – T

T
 ×100%           …………(1.2) 

 
ตัวอย่างที ่1.5  น า Voltmeter  ไปวดัแรงดนัไฟฟ้ามาตรฐาน 100V ปรากฏวา่อ่านค่าได ้98V 

          จงหาค่า  
   ก. ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของ Voltmeter 
   ข. % ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ของ Voltmeter 

วธีิท า 
  ก. จากสมการท่ี(1.1) 

       Error = (M – T)                                                                                                                  

Error = (M – T) =  (98V – 100V) = –2V                           

         ดงันั้น  ค่าความคลาดเคล่ือน = 2V  หรือค่าท่ีวดัไดน้อ้ยกวา่ค่าจริง  2V   ตอบ 
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   ข. จากสมการท่ี(1.2) 

                               % Error = 
E
T

×100%  =  
M – T

T
 ×100%                            

 

 % Error = 
–2V

100V
×100%  =  

98V – 100V
100V

 ×100%                
 

 % Error = –2V               
 

                      ดงันั้น  % ค่าความคลาดเคล่ือน = 2V หรือค่าท่ีวดัไดน้อ้ยกวา่ค่าจริง  ร้อยละ 2V    ตอบ 
 

              7.2  ค่าความถูกต้องหรือความแม่นย า (Accuracy) 

        ความถูกตอ้ง  (Accuracy) หมายถึง ค่า ท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือวดัได้ ใกลเ้คียงกบั    
ค่าจริงมากนอ้ยเพียงใด 

                            ดงันั้น     Accuracy(A) = 1–  
M–T

T
  = 1–  

E
T
                     ……………(1.3) 

 

เม่ือตอ้งการหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งสามารถหาค่าจากสมการดงัน้ี 
  %A  =  100% – % Error                         ……………(1.4) 

หรือ                      %A  =  A× 100%                                 ……………(1.5) 
   

        เม่ือ                         A  = ความถูกตอ้งของการวดั 
                         %A  = เปอร์เซ็นตข์องความถูกตอ้ง 

 
ตัวอย่างที ่1.6  วงจรไฟฟ้าวงจรหน่ึงมีค่าแรงดนัไฟฟ้าอยู ่10 V แต่วดัแรงดนัไฟฟ้าดว้ย Voltmeter  

          อ่านค่าได ้9.8V   จงหาค่า  
   ก. ค่าความถูกตอ้งของ Voltmeter 
   ข. % ค่าความถูกตอ้งของ Voltmeter 

วธีิท า 
ก. จากสมการท่ี(1.3) 

   Accuracy(A) = 1–  
M–T

T
  = 1–  

E
T
                                         

 

Accuracy(A) = 1–  
9.8V–10V

10V
  = 0.98                                         
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                ดงันั้น   ค่าความถูกตอ้งของ Voltmeter = 0.98    ตอบ 
 
ข. จากสมการท่ี(1.4) 

    %A = 100% – %Error                                              
 

%A = 100% –  
9.8V–10V

10V
×100                                 

 

  %A = 100% – 2%  = 98%                                            
 

หรือ     %A = A×100%     = 0.98 ×100%  = 98%     
 

ดงันั้น  ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งของ Voltmeter = 98%                      ตอบ 
 

             7.3  ความเทีย่งตรง(Precision) 

 ความเท่ียงตรงของการวดั (Precision) หมายถึง ความใกลเ้คียงของค่าท่ีวดัได ้จาก
ตวัแปรเดียวกนั ในแต่ละคร้ัง (จากการวดัซ ้ าหลายๆคร้ัง)กบัค่าเฉล่ียของการวดัทุกคร้ัง 

 

                            Precision (P) = 1–  
Xn–X n

X n
                         …………….....(1.6) 

 

X n = 
 Xn

n
                               …………….....(1.7) 

 

        เม่ือ                    ∑Xn = ผลรวมของการวดัแต่ละคร้ัง 
                                                                   n = จ านวนคร้ังท่ีท าการวดั 

                        Xn = ค่าจริง 
                              X n = ค่าเฉล่ียของการวดั 
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ตัวอย่างที ่1.7  ในการวดัแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมตวัความตา้นทานไฟฟ้าตวัหน่ึง โดยท าการวดั ทั้งหมด  
5 คร้ัง ดงัตารางบนัทึกค่าโดยค่าแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมตวัความตา้นทานไฟฟ้ามีค่า
เท่ากบั 5 V  จงหาค่าความเท่ียงตรงของโวลตมิ์เตอร์ 
 

คร้ังท่ีวดั ค่าท่ีวดัได ้(Volt) 

1 5.1 

2 5.2 

3 5 

4 4.8 

5 4.7 

 
วธีิท า 

 จากสมการท่ี(1.6) 

Precision (P) = 1–  
Xn–X n

X n
                                                  

 จากสมการท่ี(1.7) 

   X n = 
 Xn

n
  =  

5.1V+5.2V+5V+4.8V+4.7V
5V

 =  4.96V    

                             แทนค่าลงในสมการท่ี(1.6) 

  Precision (P) = 1–  
5V–4.96V

4.96V
 = 1–0.008   = 0.992                     

 

หรือ       %Precision (P) = 0.992 ×100% = 99.2%                                       
 

ดงันั้น  ค่าความเท่ียงตรงของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี = 99.2 %     ตอบ 
 

8. คลาสของเคร่ืองวดั (Class of instrument) 

 คลาส  (Class) หมายถึง ค่า คลาดเคล่ือน ของเคร่ืองวดัท่ีเขียนมาเป็นตวัเลขบนสเกล
หนา้ปัด  ซ่ึงบ่งบอก ความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ์ ซ่ึงเป็นเปอร์เซ็นตค์่าความคลาดเคล่ือนของค่าเตม็
สเกล หรือยา่นวดั ซ่ึงระบุเป็นชั้น เช่น Class 1 ,Class 1.5 ,Class 2 เป็นตน้ 
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Class

 
 

ภาพท่ี 1.12 หนา้ปัดของโวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระสลบัและต าแหน่งการบอกคลาส 
 

   # คลาส(Class)ของคร่ืองวดัถา้คิดอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต ์จะบอกถึงเปอร์เซ็นต์ค่า
ความคลาดเคล่ือนในแต่ละยา่นวดั(Rang)นั้นๆ 

   # ถา้น าค่าคลาส(Class) คูณกบัยา่นวดั (Range) จะไดค้่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ 
(Absoluted error) 

 

Error  =  (Class%) ×Range                        ..…………..(1.8) 
 

        Error = 
Class
100

×Range                                 ..…………..(1.9) 

 
ตัวอย่างที ่1.8 โวลตมิ์เตอร์ตวัหน่ึง Class 1 มียา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า(Range) คือ 100V และ 200V น าไป 
          วดั แรงดนัไฟฟ้าจริง 100V จงหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์ความ 

          คลาดเคล่ือน 
วธีิท า 

จากสมการท่ี(1.8) 
        Error = (Class%) ×Range                                                

จากสมการท่ี(1.9) 

       Error = 
Class
100

×Range                                                        

จากสมการท่ี(1.2) 
 

 % Error = 
E
T

=  
M – T

T
 ×100%                                      

 



29 
 

ก. ท่ียา่นวดั 100V                                        ข. ท่ียา่นวดั 200V 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของยา่นวดั     100V = 1V 
            ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของยา่นวดั 100V = 1% 
            ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของยา่นวดั     200V = 2V 
            ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของยา่นวดั 200V = 2%    ตอบ 

 
          หมายเหตุ  จากตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ย 
                            ข้ึนอยูก่บัยา่นวดั 
 
ตัวอย่างที ่1.9 โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 2 ตวั มี Class 1 และ Class 2 ตามล าดบั  
 ใชย้า่นวดัแรงดนัไฟฟ้า 100V น า  ไปวดัแรงดนัไฟฟ้าจริง 100V จงหาค่าความ 
 คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวดัแต่ละตวั 

วธีิท า 
จากสมการท่ี(1.8) 

        Error = (Class%) ×Range                                                
จากสมการท่ี(1.9) 

       Error = 
Class
100

×Range                                                        

จากสมการท่ี(1.2) 
 

 % Error = 
E
T

=  
M – T

T
 ×100%                                      

        Error = 
Class
100

×Range     

          Error = 
1

100
×100V = 1V   

         %Error = 
E
T

×100     

         %Error = 
1V

100V
×100  = 1%   

 

 

 

        Error = 
Class
100

×Range     

          Error = 
1

100
×200V = 2V   

        %Error = 
E
T

×100     

        %Error = 
2V

100V
×100  = 2%   
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ก.โวลตมิ์เตอร์ตวัท่ี 1 Class 1                         ข.โวลตมิ์เตอร์ตวัท่ี 2 Class 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของโวลตมิ์เตอร์   Class1 = 1V 
            ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของโวลตมิ์เตอร์Class1 = 1% 
            ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของโวลตมิ์เตอร์    Class2 = 2V 
            ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนของโวลตมิ์เตอร์Class1 = 2%    ตอบ 

 
          หมายเหตุ  จากตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือ 
                           นอ้ยข้ึนอยูก่บั คลาส(Class) 
 
 ตัวอย่างที ่1.10 โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตวัหน่ึง Class 2.5 มียา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า(Range) คือ  
 100V,250V  เม่ือน าโวลตมิ์เตอร์เคร่ืองน้ีไปวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีมีค่า 100V 
 จงหาค่าท่ีเขม็ช้ีค่าแสดง และหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน 

วธีิท า 
จากสมการท่ี(1.8) 

        Error = (Class%) ×Range                                                
จากสมการท่ี(1.9) 

       Error = 
Class
100

×Range                                                        

จากสมการท่ี(1.2) 
 

 % Error = 
E
T

=  
M – T

T
 ×100%                                      

        Error = 
Class
100

×Range     

        Error = 
1

100
×100V = 1V   

        %Error = 
E
T

×100     

        %Error = 
1V

100V
×100  = 1%   

 

 

 

        Error = 
Class
100

×Range     

          Error = 
2

100
×100V = 2V   

        %Error = 
E
T

×100     

        %Error = 
2V

100V
×100  = 2%   
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                      ก. ท่ียา่นวดั 100V                                                     ข. ท่ียา่นวดั 250V 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน  ท่ียา่นวดั100 V ค่าท่ีเขม็ช้ีแสดงอยูร่ะหวา่ง 100 ± 2.5V   
            คือ  97.5V……….102.5V 
            ท่ียา่นวดั250V  ค่าท่ีเขม็ช้ีแสดงอยูร่ะหวา่ง 100 ± 6.25V     

                                       คือ  93.75V……….106.25V                                                                   ตอบ 
             
          หมายเหตุ  จากตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอ้ย 
                            ข้ึนอยูก่บัยา่นวดั (Range) 
 

9.  ความไวของเคร่ืองวดั (Sensitivity of instrument) 
  ความไว  (Sensitivity) คือ ความไวในการตอบสนองของเคร่ืองวดัท่ีมีต่อ
กระแสไฟฟ้าเตม็สเกล ( Full Scale Current : Im )มีหน่วยเป็น โอห์มต่อโวลต ์ (Ω/V) เคร่ืองวดัไฟฟ้า ท่ี
มีค่าความไวสูงจะมีความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงตาม 

              สมการ 

Sdc = 
1
Im

                                   ………………(1.10) 
 

Sdc = 
Rin

(Range V)
                                  ………………(1.11) 

 
 

 

        Error = 
Class
100

×Range             

      Error = 
2.5
100

×100V = ±2.5V   

      %Error = 
E
T

×100     

      %Error = 
±2.5V
100V

×100  =±2.5%   

 

 

 

        Error = 
Class
100

×Range                  

 Error = 
2.5
100

×250V =±6.25 V   

     %Error = 
E
T

×100     

     %Error = 
±6.25V
100V

×100  =±6.25%   
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                                เม่ือ         Sdc  =  ความไวทางกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 
                                         Im=  กระแสไฟฟ้าเตม็สเกล(Full Scale Current) 
                                       Rin = ความตา้นทานภายใน (Input resistance) 
                             Range V = ยา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า 

 
ตัวอย่างที ่1.11 โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตวัหน่ึง มีกระแสไฟฟ้าไหลเตม็สเกล 50 µA 
 จงหาค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี 
  วธีิท า 

จากสมการท่ี(1.10) 

Sdc = 
1
Im

                                                              
 

Sdc = 
1
Im

  =
1

50μA
 =20kΩ/V                                      

 
                            ดงันั้น ค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี = 20kΩ/V                      ตอบ 
  
ตัวอย่างที ่1.12 โวลตมิ์เตอร์กระแสตรงตวัหน่ึงตั้งยา่นวดั 50V มีค่าความตา้นทานภายใน 1MΩ  
 จงหาค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัดงักล่าว 
              วธีิท า 

จากสมการท่ี(1.11) 

Sdc = 
Rin

(Range V)
  

 

Sdc = 
Rin

(Range V)
  =

1MΩ

50V
 =20kΩ/V                             

 

 ดงันั้นค่าความไวของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี = 20kΩ/V   ตอบ 
 

10.  ความละเอยีด หรือ ความสามารถแยกแยะ (Resolution) 
                  ความละเอียด (Resolution) คือความสามารถของเคร่ืองวดัไฟฟ้าจะตอบสนองหรือวดัค่า
เปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด (Smallest Change)  เช่น ระบุวา่เคร่ืองวดัไฟฟ้ามีค่าความละเอียดเท่ากบั 10mV    
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ท่ียา่นวดั 500V  หมายความวา่ เคร่ืองวดั ไฟฟ้า ท่ียา่นวดั 500V  สามารถตอบสนองต่อสัญญาณ             
การเปล่ียนแปลงต ่าสุด 10mV 
 

11.  การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
         เคร่ืองวดัทางไฟฟ้าเกือบทุกชนิดจะบอบบาง และมีความไวต่อสัญญาณอินพุทท่ีป้อนให ้
ดงันั้น เพื่อใหเ้คร่ืองวดั ไฟฟ้าสามารถวดัไดถู้กตอ้งและเท่ียงตรง ผูใ้ชจึ้งเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ี
จะตอ้งดูแลรักษาก่อนใชง้าน ระมดัระวงัขณะท่ีใชง้าน ตลอดจน วธีิการเก็บรักษาเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ 
ทั้งน้ีเพื่อประสิทธิภาพและยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองวดั ไฟฟ้านัน่เอง  วธีิการดูแลบ ารุงรักษาทัว่ไ ป 
มีดงัน้ี 
 11.1  จดัเก็บเคร่ืองวดัไฟฟ้าตามประเภทของเคร่ืองวดั และใหเ้ป็นระเบียบง่ายต่อการดูแล  

             11.2  จดัเก็บคู่มือการใชง้าน(Manual User) ใหค้รบตามชนิดและจ านวน ใหส้ะดวก   แก่การ

คน้หา 

             11.3  ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านตลอดเวลา ไดแ้ก่การตรวจ 

สภาพภายนอกทัว่ไป เช่น ฝาครอบ สกรูต่างๆ  หลกัต่อสาย สายวดั ตลอดจนจนอุปกรณ์ ประกอบ

อ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชคู้่กนั รวมถึงการบ ารุงรักษาตามคู่มือของบริษทัผูผ้ลิต 

             11.4  จดัเก็บไวใ้นตูท่ี้สะอาด มีการป้องกนัฝุ่ นละออง ความร้อน แสงแดด และความช้ืน 

ควรมีการปรับแต่ง(Calibrated) เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าท่ีผา่นการใชง้านมานานๆ 

              11.5  เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีไม่ไดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดแบตเตอร่ีออก เพื่อป้องกนั

สารเคมีจากแบตเตอร่ีไหลออกมากดักร่อนอุปกรณ์ 

              11.6  ควรระมดัระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าไดรั้บการกระทบกระแทกเป็นอนัขาด  

11.7  ก่อนใชง้านควรตั้งสวติช์เลือกยา่นวดัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งถูกตอ้งทุกคร้ัง  

              11.8  ควรตั้งสวติช์เลือกยา่นวดัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถวดัค่าไดสู้งๆ ถา้หากยงัวดัค่า

ไม่ไดจึ้งปรับใหต้ ่าลง และควรใหเ้ขม็ช้ีอยูร่ะหวา่ง 1/2- 3/4 ของสเกล จึงจะไดค้่าท่ีคลาดเคล่ือนนอ้ย 

              11.9  ในกรณีท่ีฟิวส์ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าขาด หา้มน าลวดทองแดงมาใส่แทน และหา้มใส่ฟิวส์

ท่ีมี ขนาดสูงกวา่พิกดัฟิวส์อนัเดิมเพราะจะท าใหเ้คร่ืองวดัช ารุดอยา่งรุนแรงได้ 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี  
ตัวอย่าง 

ล าดบั
ที ่ 

สัญลกัษณ์ทีพ่มิพ์ตดิไว้ ความหมาย 

1. 3 !1.5
 

เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบขดลวดเคล่ือนท่ี (Moving Coil) 
วดัไดท้ั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั มี
ความคลาดเคล่ือน (Class) 1.5 เปอร์เซ็นต ์ เม่ือน าไปใช้
งานจะตอ้งวางแนวนอนจึงจะอ่านค่าไดถู้กตอ้ง เคร่ืองวดั
ผา่นการทดสอบท่ีแรงดนั 3kVและขอ้ควรระวงั(ใหศึ้กษา
วธีิการใชจ้ากคู่มือ) 

 
1. 

3 ! 1.5
 

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

 

 
2. 060

3 !1.0
 

 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
 

2. จงเปล่ียนหน่วยการวดัต่อไปน้ี 
ล าดบั
ท่ี 

หน่วยเดิม หน่วยใหม่ 

1. 10MW …………….GW 
2. 50µA     …………….nA 
3. 1Ω …………….mΩ 
4. 0.01F …………….µF 
5. 0.0005kV …………….V 
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3.  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4. โครงสร้างของเคร่ืองวดัสามารถแบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้งพร้อมยกตวัอยา่ง  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5.ความคลาดเคล่ือนจากการวดัแบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
6. บอกวธีิการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัไฟฟ้ามา 5 ขอ้ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารอ้างองิ 
มงคล        ธุระ , 2543 , เคร่ืองวดัไฟฟ้า . พิมพค์ร้ังท่ี 1 , กรุงเทพฯ ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท 
พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศแ์ละคณะ , 2548 , เคร่ืองวดัไฟฟ้า . กรุงเทพฯ ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
                  อาชีวะ 
ไวพจน์     ศรีธญั , 2553 , เคร่ืองวดัไฟฟ้า . พิมพค์ร้ังท่ี 6 , กรุงเทพฯ ส านกัพิมพว์งัอกัษร 
ผูช่้วยศาสตราจารยศ์กัรินทร์  โสนนัทะ , 2553 , เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า. กรุงเทพฯ  
                 ส านกัพิมพซี์เอด็ยเูคชัน่ 
อเนก        นรสาร , 2548 , เคร่ืองวดัไฟฟ้า . กรุงเทพฯ ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมอาชีวะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  
หน่วยที ่1  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

วชิา เคร่ืองวดัไฟฟ้า     หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) 
รหัสวชิา 2104-2004 
………………………………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง 

1. แบบทดสอบมี 1 ตอน  จ านวน 25 ขอ้ ท าลงในกระดาษค าตอบ ใชเ้วลาท าขอ้สอบ 15 นาที 
2. ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย (⨯)ลงบนขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
3. อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองค านวณได้ 

................................................................................................................................................................ 
1. ขอ้ใดคือหน่วยการวดักระแสไฟฟ้า 

ก. โวลต ์ ค. โอห์ม 

ข. แอมแปร์ ง. วตัต ์

2.  ขอ้ใดคือหน่วยการวดัความถ่ีไฟฟ้า 

ก. ฟารัด ค. เฮริตซ์ 

ข. เวเบอร์ ง. ลกัซ ์

3. จงเปล่ียน 200mA ใหมี้หน่วยเป็น_A 

ก. 200A     ค. 20A 

ข. 2A  ง. 0.2A 

4. จงเปล่ียน 10MV ใหมี้หน่วยเป็น_kV 

ก. 100kV     ค. 1,000kV 

ข. 10,000kV ง. 100,000kV 

5. สัญลกัษณ์ ZH
 หมายความวา่อะไร 

ก. เทคโคมิเตอร์         ค. ลกัซ์มิเตอร์ 

ข. แคลม้ออนมิเตอร์   ง.ฟรีเคลน้ซ่ีมิเตอร์ 
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6. สัญลกัษณ์  หมายความวา่อะไร 

ก. เคร่ืองวดัแบบขดลวดเคล่ือนท่ี 

ข. เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวน า 

ค. เคร่ืองวดัแบบอิเล็กโตรไดนามิก 

ง. เคร่ืองวดัแบบแผน่เหล็กเคล่ือนท่ี 

7. สัญลกัษณ์  หมายความวา่อะไร 

ก. ใชว้ดักระแสไฟฟ้ากระแสตรง 

ข. ขณะใชง้านใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวนอน 

ค. ขณะใชง้านใหต่้อสายไฟฟ้าตามรูป 

ง. ขณะใชง้านใหต้ั้งเคร่ืองวดัในแนวตั้งฉากกบัพื้น 

8. สัญลกัษณ์ 2.5 บนหนา้ปัดเคร่ืองวดัไฟฟ้าหมายความวา่อะไร 

ก. ความคลาดเคล่ือนจากการวดั 2.5% 

ข. ความไว 2.5 % 

ค. แรงดนัไฟฟ้า 2.5 V 

ง. ความยาว 2.5 น้ิว 

9. เคร่ืองวดัแบบแอบ๊โซลูทคือขอ้ใด 

ก. แอมมิเตอร์        ค.  แทนเจนตก์ลัป์วานอมิเตอร์ 

ข. โวลตมิ์เตอร์      ง. ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  

10. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองวดัแบบเซ็กกัน่ดาร่ี 

ก. เคร่ืองวดัท่ีไม่มีการปรับแต่งมาก่อน 

ข. เคร่ืองวดัท่ีมีการปรับแต่งมาเรียบร้อยแลว้ 

ค. เคร่ืองวดัท่ีใชว้ดัทางไฟฟ้าไดรั้บมาตรฐาน 

ง. เคร่ืองวดัท่ีแสดงผลเป็นตวัเลข 
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11. ส่วนประกอบของเคร่ืองวดัท่ีส าคญัแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 

ก. 2 ส่วน  ค.  3 ส่วน 

ข. 4 ส่วน  ง.  5 ส่วน 

12. ขอ้ใดคือส่วนท่ีเคล่ือนท่ีของเคร่ืองวดัทั้งหมด 

ก.  สเกล   เขม็ช้ีค่า  แท่งเหล็กอ่อน 

ข. มูฟวิง่คอลย์  สปริงกน้หอย    เขม็ช้ีค่า 

ค. แม่เหล็กถาวร  เขม็ช้ีค่า   มูฟวิง่คอลย์ 

ง. ท่ีรองรับแกนหมุน  เขม็ช้ีค่า   มูฟวิง่คอลย์ 

13. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของระบบควบคุมของเคร่ืองวดั 

ก. เป็นตวัควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่าหยดุน่ิง(ขณะท าการวดั) 

ข. เป็นตวัควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่ากลบัสู่ต าแหน่งเดิม(หลงัหยดุใชง้าน) 

ค. เป็นตวัควบคุมใหเ้ขม็ช้ีค่าหยดุน่ิงไม่แกวง่ไปแกวง่มา 

ง. เป็นตวัควบคุมไม่ใหเ้ขม็ช้ีค่าเกินสเกล 

14. ความคลาดเคล่ือน(Errors) หมายถึงขอ้ใด 

ก. ตวัเลขแสดงความแตกต่างระหวา่งค่าจริงกบัค่าท่ีวดัได ้

ข. ค่าตวัแปรท่ีถูกวดัใกลเ้คียงค่าจริง 

ค. ความใกลเ้คียงของค่าท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรเดียวกนัหลายๆคร้ัง กบัค่าเฉล่ียของการวดัทุก

คร้ัง 

ง. ถูกทุกขอ้ 

15. ขอ้ใดคือความผดิพลาดจากผูท้  าการวดั 

ก. ใชเ้คร่ืองมือไม่เหมาะสม  ค. อ่านค่าไม่ถูก 

ข. ขาดเทคนิคการวดั             ง. ถูกทุกขอ้ 
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16. ขอ้ใดคือความหมายของความถูกตอ้ง(Accuracy) 

ก. ตวัเลขแสดงความแตกต่างระหวา่งค่าจริงกบัค่าท่ีวดัได้ 

ข. ค่าตวัแปรท่ีถูกวดัใกลเ้คียงค่าจริง 

ค. ความใกลเ้คียงของค่าท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรเดียวกนัหลายๆคร้ัง กบัค่าเฉล่ียของการวดัทุก

คร้ัง 

ง. ค่าผดิพลาดของเคร่ืองวดัท่ีเขียนเป็นตวัเลข 

17. ขอ้ใดคือความหมายของความเท่ียงตรงของกาวดั(Precision) ใชต้วัเลือกขอ้ 16 

18. ขอ้ใดคือความหมายของคลาสส์(Class) ใชต้วัเลือกขอ้ 16 

19. ขอ้ใดท่ีกล่าวถึงความไวของเคร่ืองวดั (Sensitivity of instrument)  ไม่ถูกตอ้ง 

ก. เคร่ืองวดัท่ีมีความไวสูงจะมีความถูกตอ้งสูงตาม 

ข. หน่วยของความไวคือ โอห์มต่อโวลต์ 

ค. เคร่ืองวดัท่ีมีความไวสูงจะมีความคลาดเคล่ือนต ่า 

ง. ความไวของเคร่ืองวดัข้ึนอยูก่บัคลาสของเคร่ืองวดั 

20. น าแอมมิเตอร์ไปวดักระแสไฟฟ้ามาตรฐาน 100A ปรากฏวา่อ่านค่าได ้90A จงหาค่า  

ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ของแอมมิเตอร์ 

ก. 0.9A ค.   0.1A 

ข. 90A ง.   10A 

21. วงจรไฟฟ้าวงจรหน่ึงมีค่าแรงดนัไฟฟ้าอยู ่380 V แต่วดัแรงดนัไฟฟ้าดว้ยโวลตมิ์เตอร์ 

อ่านค่าได ้360V   จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งของโวลตมิ์เตอร์ 

ก. 20%          ค.   5.263% 

ข. 94.737%      ง.    96.755% 

22. ในการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าของตวัความตา้นทานไฟฟ้าตวัหน่ึง โดยท าการวดั ทั้งหมด  

5 คร้ัง ดงัตารางบนัทึกค่าโดยค่าความตา้นทานไฟฟ้ามีค่าเท่ากบั 100Ω  จงหาค่าความ

เท่ียงตรงของโอห์มมิเตอร์ 
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คร้ังท่ีวดั ค่าท่ีวดัได ้(Ω) 

1 101Ω 

2 98Ω 

3 95Ω 

4 100Ω 

5 105Ω 

 

ก. 0.998 ค.   0.002 

ข. 99.8 ง.    2 

23. โวลตมิ์เตอร์ตวัหน่ึง Class 1 มียา่นวดัแรงดนัไฟฟ้า(Range) คือ 1000V วดัแรงดนัไฟฟ้าจริง 

1000V จงหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ 

ก. 0.1V  ค.   1V 

ข. 10V ง.   100V 

24. โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตวัหน่ึง มีกระแสไฟฟ้าไหลเตม็สเกล 100 µAจงหาค่าความไว

ของโวลตมิ์เตอร์ตวัน้ี 

ก. 0.1kΩ/V ค.  1kΩ/V 

ข. 10kΩ/V ง.   100kΩ/V 

25. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

ก. ก่อนใชง้านควรปรับตั้งสวติช์ยา่นวดัใหถู้กตอ้ง 

ข. การตั้งยา่นวดัควรโดยตั้งยา่นวดัจากค่านอ้ยๆ หากยงัวดัค่าไม่ไดใ้หป้รับยา่นวดัใหมี้ค่า

สูงข้ึน 

ค. การจดัเก็บเคร่ืองมือวดัจะตอ้งมีการป้องกนัฝุ่ น ความช้ืน แสงแดด  

ง. ระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าไดรั้บการกระทบกระแทกเป็นอนัขาด 
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม/เจตคต/ิค่านิยม/เศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ือง  ความรู้พืน้ฐานในการศึกษาเคร่ืองวดัไฟฟ้า 

วชิา  เคร่ืองวดัไฟฟ้า                            หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) 
รหัสวชิา  2104-2004 

ผู้ร่วมประเมนิ 

 1.  ช่ือ-นามสกลุ........................................................................... เลขท่ี.............. (ตนเอง) 
 2.  ช่ือ-นามสกลุ........................................................................... เลขท่ี.............. (ผูร่้วมงาน) 
ค าช้ีแจง 

1.  ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง และใหผู้ร่้วมงาน 1 คนประเมินซ่ึงกนัและกนั ตามหวัขอ้ในตาราง จ านวน 3 ขอ้ 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

   3   คะแนน  หมายถึง   ดีมาก   
   2  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง  

   1  คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

2.  ครูประเมินหาค่าเฉล่ียคะแนนของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลต่อไป 

ตารางประเมนิคุณธรรมจริยธรรม/เจตคต/ิค่านิยม/เศรษฐกจิพอเพยีง 

ล าดบั 
คุณธรรมจริยธรรม/เจตคต/ิ
ค่านิยม/เศรษฐกจิพอเพยีง 

พฤตกิรรมทีแ่สดง 

ตน
เอง

 

ผู้ร่
วม

งา
น 

ครู
 

ตาม
สมรรถนะที่
พงึประสงค์  

ข้อที่ 

1 ความมีวนิยัในการท างาน เขา้เรียนตรงเวลา    3 

มีอุปกรณ์การเรียนครบ    

ไม่ส่งเสียงดงัรบกวน    

แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ    

2 ซ่ือสตัยแ์ละมีจิตสาธารณะ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น    3 

ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ    

เสนอความคิด มีส่วนร่วม    

3 ประหยดัในการใชท้รัพยากร
ตนเองและส่วนรวม 

ใชพ้ลงังาน/วสัดุอุปกรณ์อยา่ง
ประหยดั 

   3 

คะแนนรวม     

คะแนนเฉลีย่รวม     
 

 
ลงช่ือ.............................................................. ผูป้ระเมิน 


