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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 1 - 3 เรื่องทีส่ อน ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับเครื่องวัดไฟฟ้า
โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้
1. สัญลักษณ์ในงานเครื่ องวัดเบื้องต้น
2. หลักการเบื้องต้นของเครื่ องวัดไฟฟ้ า
3. ชนิดโครงสร้างและแหล่งประกอบ
4. ความคลาดเคลื่อน การอ่านค่าสเกลบนหน้าปั ด
5. ความไว และความแม่นยํา
6. มาตรฐานทางไฟฟ้ า
สาระการเรียนรู้
เครื่ องวัดไฟฟ้ า เป็ นเครื่ องมือที่จาํ เป็ นและเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนวิชาชีพช่างไฟฟ้ า งานเครื่ องวัด
ไฟฟ้ าจึงควรเรี ยนรู ้หลักการเบื้องต้นเสี ยก่อน เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่ องวัด
ไฟฟ้ า อาจเกิดการผิดพลาด เนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อน การอ่านค่าสเกลผอด อาจเกิดความเสี ยหายได้
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. บอกชื่อสัญลักษณ์ของเครื่ องวัดไฟฟ้ าได้
2. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของเครื่ องวัดไฟฟ้ าได้
3. รู ้และเข้าใจวิธีการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้
4. รู ้และเข้าใจวิธีการอ่านค่าของสเกล
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการเปลี่ยนเลข 10 ยกกําลังและชื่อประกอบด้วย
2. มีทกั ษะในการอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าปั ดของเครื่ องวัดไฟฟ้ า
3. นําความรู ้เรื่ องหลักการเบื้องต้นของเครื่ องวัดไฟฟ้ าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอื่นได้
3. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
4. ความสนใจใฝ่ รู้
5. การประหยัด
6. การละเว้นสิ่ งเสพย์ติดและการพนัน

- 489 หน่ วยที่ 1 เรื่องหลักการเบือ้ งต้ นของเครื่องวัดไฟฟ้ า
หลักการเบื้องต้นของเครื่ องวัดไฟฟ้ า
1. สั ญลักษณ์ต่าง ๆ ของเครื่องวัดไฟฟ้ า
1.1. สั ญลักษณ์บอกชนิดของมิเตอร์ หมายถึงเครื่ องหมายที่แสดงให้ทราบชนิดของเครื่ องวัดไฟฟ้ า
ดังตัวอย่างตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สัญลักษณ์บอกชนิดของมิเตอร์

1.2. สั ญลักษณ์บอกโครงสร้ าง หมายถึง เครื่ องหมายที่บอกโครงสร้างการทํางานของ
เครื่ องวัดไฟฟ้ า ดังตัวอย่าง ตามตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 สัญลักษณ์บอกโครงสร้าง
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ดังตัวอย่างตามตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 สัญลักษณ์บอกลักษณะการใช้งาน

1.4. สั ญลักษณ์บอกค่ าความคลาดเคลือ่ นและอืน่ ๆ หมายถึงเครื่ องหมายที่แสดงค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าและค่าประกอบอื่น ๆ ดังตัวอย่างตามตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 สัญลักษณ์บอกค่าความคลาดเคลื่อนและอื่น ๆ

2. โครงสร้ างและการทางาน
2.1 ชนิดขดลวดเคลือ่ นที่ (Moving Coil) หมายถึงเครื่ องวัดไฟฟ้ าที่อาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดที่
พันอยูบ่ นแกนอะลูมิเนียมของส่ วนเคลื่อนที่ซ่ ึ งวางอยูร่ ะหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของส่ วนที่อยูก่ บั ที่ โดยมี
เข็มชี้ซ่ ึ งยึดติดกับส่ วนเคลื่อนที่เป็ นตัวแสดงตําแหน่งของการวัดค่าที่แสดงด้วยตังเลขบนสเกล 2 แบบคือ
แบบอาศัยแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet type ) และแบบไดนาโมมอเตอร์ ( Dynamometer type ) หรื อ
อิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electro Dynamometer type ) สําคัญ 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่อยูก่ บั ที่ (Stationary part )
และส่ วนที่เคลื่อนที่ (Moving part) โดยชุดเคลื่อนที่เป็ นชนิดขดลวด ส่ วนชุดอยูก่ บั ที่เป็ นแบบแม่เหล็ก
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ร่ วมกับชุดเรี ยงกระแส (Rectifier ) ดังรู ปที่ 1.1

รุ ปที่ 1.1 โครงสร้างของเครื่ องวัดไฟฟ้ าชนิดขดลวดเคลื่อนที่แบบอาศัยแม่เหล็กถาวร
ขณะใช้วดั ปริ มาณไฟฟ้ า จะมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านสปริ งก้น หอยเข้าสู่ ขดลวดซึ่ งวางอยูร่ ะหว่าง
แม่เหล็กถาวร ทําให้เกิดขั้วแม่เหล็กที่ขดลวดทั้งสองข้าง มีข้ วั เหมือนกับขั้วแม่เหล็กถาวร จึงเกิดการผลัก
ของขั้วแม่เหล็กระหว่างขดลวดกับแม่เหล็กถาวรเกดแรงบิดบ่ายเบนทําให้เข็มชี้ที่ยดึ ติดกับขดลวดเคลื่อนที่
บ่ายเบนไป การบ่ายเบนจะ มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จํานวนกระแสที่ไหลผ่านขดลวดหรื อแบบอิเล็กทรอ
ไดนาโมมิเตอร์ มีโครงสร้างแตกต่างจากชนิดขดลวดเคลื่อนที่แบบอาศัยแม่เหล็กถาวรคือ ส่ วนที่อยูก่ บั ที่
ประกอบด้วยขดลวดที่อยูก่ บั ที่ (Fixed coil ) 2 ชุดเป็ นตัวสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าทดแทนแม่เหล็กถาวร
และขดลวดเคลื่อนที่ (Moving coil ) วางอยูร่ ะหว่างขดลวดที่อยูก่ บั ที่ท้ งั 2 ชุด ดังรู ปที่ 1.2

รู ปที่ 1.2 โครงสร้างของเครื่ องวัดไฟฟ้ าชนิดขดลวดเคลื่อนที่แบบไดนาโมมิเตอร์
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สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าขึ้นโดยรอบ ขั้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของขดลวดอยูก่ บั ที่และขดลวดเคลื่อนที่ที่วางใกล้
มีข้ วั เหมือนกัน เกิดแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสอง ทําให้ขดลวดเคลื่อนที่เกิดการบ่ายเบนไป โดยมีเข็ม
ชี้ซ่ ึ งยึดติดกับขดลวดเคลื่อนที่จะแสดงค่ าปริ มาณ ไฟฟ้ า การบ่ายเบนของขดลวดเคลื่อนที่จะมากหรื อน้อย
ขึ้นอยูก่ บั โหลดที่นาํ มาต่อวงจร และมีสปริ งก้นหอยทําหน้าที่ออกแรงต้านแรงบิดที่เกิดขึ้น เมื่อแรงบิดบ่าย
เบนเท่ากับแรงบิดควบคุม เข็มชี้จะหยุดนิ่ง เมื่อไม่มีกระแสไหลเข้ามาที่ขดลวด สปริ งจะดึงเข็มชี้กลับ
ตําแหน่งศูนย์ตามเดิม
2.2. ชนิดแผ่นเหล็กเคลือ่ นที่ (Moving iron ) เครื่ องวัดไฟฟ้ าชนิดนี้ อาศัยการเคลื่อนที่ของส่ วน
เคลื่อนที่ทาํ ด้วยแผ่นเหล็ก สามารถใช้ได้ท้ งั ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับมี 2 แบบคือ
แบบอาศัยแม่เหล็กดึงดูด (Attraction type ) แบบอาศัยแม่เหล็กผลักดัน (Repulsion type)
1) แบบอาศัยแม่ เหล็กดึงดูด การทํางานขึ้นอยูก่ บั การดึงดูดระหว่างอํานาจแม่เหล็กของแผ่นเหล็ก
อ่อน (soft iron) กับอํานาจแม่เหล็กของขดลวดอยูก่ บั ที่ (stationary coil )

รู ปที่ 1.4 แสดงโครงสร้างของเครื่ องวัดชนิดแผ่นเหล็กเคลื่อนที่แบบแม่เหล็กดึงดูด
หลักการทํางาน เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กจะเกิดสนามแม่เหล็กมากที่สุดที่
จุดศูนย์กลางของขดลวด ปลายของจานเหล็กรู ปไข่จะถูกแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็ก ให้เคลื่อนที่เข้าสู่
ศูนย์กลางของขดลวด เข็มชี้ที่ยดึ ติดกับแกนจะบ่ายเบนไปมากหรื อ น้อยขึ้นอยูก่ บั จํานวนกระแสไฟฟ้ าที่ทาํ
ให้เกิดสนามแม่เหล็ก ถ้ากระแสไฟฟ้ าไหลผ่านมากเข็มชี้จะบ่ายเบนมาก
2) แบบอาศัยแม่ เหล็กผลักดัน การทํางานขึ้นอยูก่ บั การผลักกันระหว่างแผ่นโลหะที่วางอยูใ่ กล้กนั
ในสนามแม่เหล็กเดียวกัน
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รู ปที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของเครื่ องวัดชนิดแผ่นเหล็กเคลื่อนที่แบบแม่เหล็กผลักดัน
หลักการทางาน เมื่อมีกระแสไหลผ่าน โคดลวดอยูก่ บั ที่จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กไปเหนี่ยวนํา
แผ่นโลหะอ่อนทั้งสองที่วางขนานกัน แผ่นโลหะทั้งสองจะมีอาํ นาจแม่เหล็กและมีข้ วั แม่เหล็กเหมือนกัน
เกิดแรงผลักกันทําให้เข็มที่ช้ ียึ ดติดกับแผ่นโลหะเคลื่อนที่เกิดแรงบิดบ่ายเบน มีทิศทางตรงข้ามกับแรงบิด
ของสปริ งหรื อนํ้าหนักถ่วงที่ทาํ หน้าที่เป็ นแรงบิดควบคุม แรงผลักของโลหะทั้งสอง เป็ นสัดส่ วนใกล้เคียง
กับกําลังสองของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดที่อยูก่ บั ที่
3. ความคลาดเคลือ่ น (Errors)
ความคลาดเคลื่อนหมายถึง ปริ มาณตัวเลขที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าที่แท้จริ งที่เราวัด (Expected
Value ) กับค่าที่อ่านได้จากเครื่ องวัด (Measured Value ) ในการวัดค่าปริ มาณไฟฟ้ าด้วยเครื่ องวัด
ไฟฟ้ า
2.3.1 ความคลาดเคลื่อนโดยผูว้ ดั (Gross errors)
2.3.2 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic errors) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1) ความคลาดเคลื่อนในเครื่ องวัด (Instrument errors) เช่นเกิดจากการเสี ยดสี ของแบริ่ งขณะ
เคลื่อนที่ การคลายตัวหรื อดึงตัวของสปริ งก้นหอย การปรับแต่งเครื่ องวัดไม่เหมาะสม การ
วางเครื่ องวัดขณะใช้งานไม่ถูกต้อง
2) การคลาดเคลื่อนจากสภ าพแวดล้อม (Environmental
errors) เกิดขึ้นขณะใช้งาน
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการวัด เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น สนามแม่เหล็กภายนอก
เป็ นต้น
3) ความคลาดเคลื่อนจากการมอง (Observational errors ) เกิดจากผูใ้ ช้อ่านค่าสเกลของเครื่ องวัด
ไม่ถูกต้อง คือมองไม่ต้ งั ฉากกับเข็มชี้ของมอนิเตอร์ และสเกลทําให้ค่าที่ได้ผดิ ไป
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รู ปที่1.6 แสดงการมองสเกลของเครื่ องวัดที่ถูกต้อง
4. การอ่านค่ าสเกลบนหน้ าปัด
1. ชนิดของสเกล จําแนกเป็ น 2 แบบ คือ
1) แบบลิเนียร์ (Linear scale ) เป็ นแบบเชิงเส้น มีระยะห่างระหว่างช่องสเกลเท่ากันทุก
ช่อง เช่นสเกลของแอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ เป็ นต้น
2) แบบนันลิเนียร์ (Non Linear scale ) เป็ นแบบไม่มีเชิงเส้น ระยะห่างระหว่างช่อง
สเกลไม่เท่ากันตลอด บางช่องถี่ บางช่องห่าง

รุ ปที่ 1.7 แสดงสเกลแบบลิเนียร์และนันลิเนียร์
2. วิธีการหาค่ าบนช่ องสเกล
ช่องสเกลในเครื่ องวัดแต่ละเครื่ องใช้แสดงค่าปริ มาณไฟฟ้ าต่างกัน ดังนั้นการอ่านค่าจาก
สเกลของเครื่ องวัดจึงต้องพิจารณาด้วยว่า แต่ละช่องมีค่าเท่าไหร่

รู ปที่ 1.8 แสดงตําแหน่งของเข็มชี้บนสเกล
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เครื่ องวัดไฟฟ้ าที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งาน มีจาํ นวนมากมายหลายแบบ หลายชนิดและมีลกั ษณะ
การใช้งานแตกต่างกันออกไป ตามรุ่ นที่บริ ษทั ทําการผลิต แต่สามารถแบ่งประเภทของเครื่ องวัดออกได้ 2
ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1 เครื่องวัดแบบแอ๊ บโซลูท (Absolute Instrument )
เครื่ องวัดแบบแอ๊บโซลูทจะแสดงค่าที่วดั ได้ จากมุมการบ่ายเบนของเข็มชี้ บ่ายเบนไปตาม
จํานวนของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่เป็ นเครื่ องวัดที่ไม่มีการปรับแต่ง (Calibration) หรื อ
เปรี ยบเทียบ (comparison) เครื่ องวัดมาก่อน ค่าที่วดั ได้จะเป็ นค่าคงที่ (Constant) เครื่ องวัดชนิดนี้ได้แก่
แทนเจนกัลป์ นอมิเตอร์ (Tangent Galvanometer ) ซึ่งมีการใช้งานเฉพาะในห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ เท่านั้น

รู ปที่ 1.1 แทนเจนกัลป์ วานอมิเตอร์ (Tangent Galvanometer)
2 เครื่องวัดแบบเซกกัน่ ดารี่ (Secondary Instrument)
เครื่ องวัดแบบเซกกัน่ ดารี่ เป็ นเครื่ องวัดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้วดั ปริ มาณทางไฟฟ้ าในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ ง
พบเห็นกันโดยทัว่ ไปเป็ นเครื่ องวัดที่มีการแสดงค่าของปริ มาณทางไฟฟ้ าได้โดยตรงสามารถอ่านค่าที่วดั ได้
เลย เพราะมีการปรับแต่งและเปรี ยบเทียบมาตรฐานในการวัดเรี ยนร้อยแล้ว เครื่ องวัดชนิดนี้ได้แก่ โวลท์
มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แอมมิเตอร์ เป็ นต้น
เครื่ องวัดแบบเซกกัน่ ดารี่ แบ่งออกได้ 2 แบบตามลักษณะของค่าปริ มาณทางไฟฟ้ าที่แสดงผล
ออกมา ดังนี้คือ

- 496 1. เครื่ องวัดแบบอนาลอกเป็ นเครื่ องวัดที่มีการแสดงค่าปริ มาณการวัด จากการบ่ายเบนของเข็ม ชี้

รู ปที่ 1.2 เครื่ องวัดแบบอนาลอก (Analog Instrument)
2. เครื่ องวัดแบบดิจิตอล (Digital Instrument)

6. หลักการทางานของเครื่องวัดไฟฟ้ า
หลักการทํางานของเครื่ องวัดไฟฟ้ าจะต้องอาศัยปฏิกิริยาและผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากสิ่ งต่อไปนี้
1. ผลของแม่เหล็กไฟฟ้ า
2. ผลของแม่เหล็กถาวร
3. ผลของความร้อน
4. ผลของไฟฟ้ าสถิตย์
5. ผลทางเคมี
6. ผลของอิเล็กโทรไดนามิค

- 497 7. ค่ าความคลาดเคลือ่ น (Errors)
ค่าความคลาดเคลื่อนแบ่งออกเป็ น 3 ประการดังนี้
1. ความคลาดเคลื่อนโดยรวม (Gross Errors)
2. ความคลาดเคลื่อนของระบบ (systematic Errors)
3. ความคลาดเคลื่อนแบบไม่แน่นอน (Random Errors)
8. ความแม่ นยา
ความแม่นยํา หมายถึง ความใกล้เคียงระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่ องวัดกับค่าจริ ง (True Value)
ของตัวแปรขณะที่ทาํ การวัด ความแม่นยํา จะระบุเป็ นเปอร์ เซ็น ต์ของค่าสเกล (Full Scale) ตัวอย่างเช่น
แอมมิเตอร์มีสเกลสู งสุ ด 10โวลท์ (V) และระบุค่าแม่นยํา เท่ากับ ± 1% แสดงว่าเข็มที่ช้ ีค่าจะมีโอกาส
คลาดเคลื่อนได้ 0.0x10 =0.1V (ตลอดทั้งสเกลคือ 0-10V) ดังนั้นถ้าเราวัดและอ่านค่าได้ 6.5Vค่า Accuracy
จะเท่ากับ

0.1
*100  1.53%
6.5

ซึ่ งเป็ นค่าใกล้เคียงกับ Accuracy ของพิกดั ที่ระบุไว้

9. ความไว
ความไว หมายถึง อัตราส่ วนการตอบสนองของเอาต์พุตต่อการเปลี่ยนแปลงชีวติ ของ อินพุตหรื อ
ค่าตัวแปรที่กาํ ลังวัด ความไวของเครื่ องวัดไฟฟ้ าจะสังเกตจากปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านและทําให้เกิด
การบ่ายเบนจนสุ ดาเกล (lf) ค่าความไวของโวลท์มิเตอร์ จะมีหน่วยเป็ นโอห์มต่อโวลท์
เครื่ องวัดที่มีค่าโอห์ม/โวลท์ สู งมาเท่าใดก็ยงิ่ ทําให้มีค่าความไวมากขึ้นโดยส่ งผลให้ค่าที่วดั มีค่าความ
แม่นยํามากขึ้น (มากกว่าเครื่ องวัดที่มีความไวตํ่า) นอกจากนี้ค่าความไวและย่านการวัด (Range) จะบอก
ให้ทราบถึงค่าความต้านทานด้านอินพุต (Input Impedance) ของโวลท์มิเตอร์
ความไว = 1/If
เมื่อ If คือ กระแสที่ทาํ ให้เข็มชี้บ่ายเบนเต็มสเกล (Full Scale) มีหน่วยเป็ นแอมแปร์

