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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 12  เร่ืองทีส่อน   กโิลวตัต์ฮาว์มิเตอร์ 

โดยนายรุ่งโรจน์   หนูขลบิ 
 
จุดประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหรือบอกรายละเอียดเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีได้ 

1. เพื่อใหรู้้จกัความหมายของกิโลวตัต์ฮาวมิ์เตอร์ 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของกิโลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ 
3. เพื่อศึกษาการใชกิ้โลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ 
4. เพื่อรู้จกัขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษากิโลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ 

 

สาระการเรียนรู้ 
เพาเวอร์แฟกเตอร์เป็นมิเตอร์สร้างข้ึนมาเพื่อใชว้ดัค่าเพาเวอร์แฟกเต อร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีกาํลงัทาํงาน 
      วตัตอ์าวร์มิเตอร์เป็นวตัตมิ์เตอร์อีกแบบหน่ึงวดัค่าออกมาเป็นกิโลวตัตช์ัว่โมง ( Kwh ) ถูกสร้าง
ข้ึนมาใหใ้ชง้านสาํหรับวดัพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัตามบา้นเรือนในโรงงานอุตสาหกรรมและในท่ีอ่ืนๆ 

      

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์  (Competency) 
1. ด้านความรู้ 

1. บอกความหมายของกิโลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง 
2. บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของกิโลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.  ใชกิ้โลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง 
4. บอกขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษากิโลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง  

2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ  
1. มีทกัษะในการต่อใชง้านมลัติมิเตอร์ได้ 
2. มีทกัษะในการอ่านค่าสัญลกัษณ์บนหนา้ปัดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
3. นาํความรู้เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพอ่ืนได้ 

3.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1. ความมีวนิยั  2. ความรับผดิชอบ 3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4. ความสนใจใฝ่รู้ 5. การประหยดั  6.  การละเวน้ส่ิงเสพยติ์ดและการพนนั 

 
กโิลวตัต์ฮาว์มิเตอร์  หรือ วตัต์ฮาวร์มิเตอร์  
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วตัตฮ์าวร์มิเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองวดัท่ีทาํงานดว้ยการเหน่ียวนาํไฟฟ้า  ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อวดั
ปริมาณกาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัทั้งในบา้นเรือน และในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยวดั พลงังานไฟฟ้า 
เป็นกิโลวตัตช์ัว่โมง (Kilowatt-hour) สามารถจาํแนกตามระบบไฟฟ้าได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
 วตัต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส (single phase watt-hour meter) มีหลกัการ 

ทาํงานเหมือนกบัวตัตมิ์เตอร์ชนิดท่ีทาํงานดว้ยการเหน่ียวนาํไฟฟ้า  และมีส่วนประกอบท่ีเหมือนกนั
คือ ขดลวดกระแสไฟฟ้า (Current coil) และขดลวดแรงดนัไฟฟ้า (Potential coil)ส่วนท่ีแตกต่างกนัก็คือใน
วตัตมิ์เตอร์จะแสดงค่าดว้ยการบ่ายเบนของเขม็ช้ี ซ่ึงใชช้ี้ค่าบนสเกลส่วนวตัตฮ์าวร์มิเตอร์จะแสดงค่าโดยใช้
แม่เหล็กเหน่ียวนาํใหเ้กิดกระแสไหลวนทาํใหจ้านหมุนและใชชุ้ดเฟืองไปขบัชุดตวัเลขหรือชุดเขม็ช้ีให้
แสดงค่าออกมาบนหนา้ปัทม์ 

1) โครงสร้าง ดงัรูปประกอบดว้ยขดลวดกระแสต่ออนุกรมกบัโหลด และขดลวดแรงดนัต่อขนาน
กบัโหลด ขดลวดทั้งสองชุดจะพนัอยูบ่นแกนเหล็กท่ีออกแบบโดยเฉพาะและมีจานอะลูมิเนียมบาง ๆ ยดึติด
กบัแกนหมุน วางอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งขดลวดทั้งสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป โครงสร้างของวตัตฮ์าวร์มิเตอร์  1 เฟส แบบเหน่ียวนาํไฟฟ้า 
 

2) หลกัการทาํงาน ขดลวดกระแสและขดลวดแรงดนัทาํหนา้ท่ีสร้างสนามแม่เหล็ก 
ส่งผา่นไปยงัจานอะลูมิเนียมท่ีวางอยูร่ะหวา่งขดลวดทั้งสอง ทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวนาํ 
และมีกระแสไหลวน (Eddy current) เกิดข้ึนในจานอะลูมิเนียม แรงตา้นระหวา่งกระแสไหลวน 
และสนามแม่เหล็กของขดลวดแรงดนัจะทาํใหเ้กิดแรงผลกัข้ึน จานอะลูมิเนียมจึงหมุนไปได ้ท่ี 
แกนของจานอะลูมิเนียมจะมีเฟืองติดอยู ่เฟืองน้ีจะไปขบัชุดตวัเลขท่ีหนา้ปัทมข์องเคร่ืองวดั แรง 
ผลกัท่ีเกิดข้ึนจะเป็นสัดส่วนระหวา่งความเขม้ของสนามแม่เหล็กของขดลวดแรงดนัและกระแส  
ไหลวนในจานอะลูมิเนียม และข้ึนอยูก่บัจาํนวนรอบของขดลวดดว้ย ส่วนจาํนวนรอบการหมุน 
ของจานอะลูมิเนียมข้ึนอยูก่บัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโหลด สาํหรับรูป เป็นโครงสร้าง 
ของกิโลวตัตอ์าวร์มิเตอร์ 1 เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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รูป แสดงวตัตฮ์าวร์มิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3) การนาํไปใชง้าน การต่อวตัตฮ์าวร์มิเตอร์หรือกิโลวตัตฮ์าวร์มิเตอร์เพื่อใชว้ดั  
ปริมาณพลงังานไฟฟ้า ดงัรูปโดยดา้นท่ีต่อกบัแหล่งจ่ายจะมีตวัเลขกาํกบัไว ้คือ 1S และ 
2S ส่วนดา้นท่ีต่อไปยงัโหลดจะมีตวัเลขกาํกบัไวคื้อ 1L และ 2L ตวัอกัษร S ยอ่มาจากคาํวา่ 
“Supply” หมายถึงดา้นท่ีจ่ายไฟเขา้ ส่วนอกัษร L ยอ่มาจากคาํวา่ “Load” หมายถึงดา้นท่ีต่อ 
กบัโหลดไฟฟ้า ส่วนตวัเลข 1 หมายถึงต่อกบัสายไฟ (Line) และเลข 2 หมายถึง สายนิวทรอล 
(Neutral) 
 วตัต์ฮาวร์มิเตอร์ 3 เฟส แบบ 3 จานหมุนและ 2 จานหมุน 

1)ส่วนประกอบ เคร่ืองวดัแบบน้ีมีส่วนประกอบเหมือนกบัวตัตมิ์เตอร์ชนิด  3 เฟส หรือ อาจจะเอา
วตัตฮ์าวร์มิเตอร์หน่ึงเฟส 3 ตวัมาประกอบร่วมกนัเป็น วตัตฮ์าวร์มิเตอร์สามเฟส 

2) หลกัการทาํงาน อาศยัการทาํงานเหมือนกบัวตัตมิ์เตอร์ชนิดเหน่ียวนาํไฟฟ้า  
3) การนาํไปใชง้าน การต่อใชง้านวตัตฮ์าวร์มิเตอร์สามเฟสแบบ 3 จานหมุนดงัรูปหรืออาจจะนาํ

วตัตฮ์าวร์มิเตอร์หน่ึงเฟส 2 ตวัมาประกอบร่วมกนัเป็นกิโลวตัตฮ์าวร์มิเตอร์  3 เฟส แบบ 2 จานหมุน ดงัรูป  

 
รูป วงจรการต่อวตัตฮ์าวร์มิเตอร์ชนิดอาศยัการเหน่ียวนาํไฟฟ้า  แบบ 2 จานหมุน 



 - 535 - 

 
รูป วงจรการต่อวตัตฮ์าวร์มิเตอร์ชนิดอาศยัการเหน่ียวนาํไฟฟ้า  แบบ 3 จานหมุน 

 
 เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (Power factor meter) 
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor)ของวงจรไฟฟ้า สามารถท่ีจะคาํนวณไดจ้ากสูตร 

IV

P

*
cos   

เม่ือ Cos θ = ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
P = กาํลงัไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวตัต์ 
V = แรงดนัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลท์ 
I = กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

แต่เพื่อความสะดวกจึงมีการประดิษฐเ์คร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์ข้ึนมา  โดยดดัแปลงมาจาก
เคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดขดลวดเคล่ือนท่ีแบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์  การบ่ายเบนของเขม็ช้ีจะเป็นอตัราส่วน
ระหวา่งกาํลงัไฟฟ้า (P) ต่อโวลทแ์อมแปร์ (VxA) บางคร้ังจึงเรียกเคร่ืองวดัแบบน้ีวา่เรโชมิเตอร์  (ratio 
meter) และเคร่ืองวดัแบบน้ีสามารถจะบอกค่าท่ีวดัไดว้า่ กระแสลา้หลงั(Lag) หรือนาํหนา้แรงดนั (Lead) 
โดยท่ีการบ่ายเบนของเขม็ช้ี จะข้ึนอยูก่บัอตัราส่วน (ratio)ระหวา่งกระแสท่ีไหลผา่นขดลวดเคล่ือนท่ีทั้งสอง
ชุด ถา้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นขดลวดเคล่ือนท่ีชุดใดมีมุมต่างเฟสกบักระแสของโหลดนอ้ยมาก ก็จะทาํให้
เขม็ช้ีบ่ายเบนไป นอกจากน้ีเม่ือขดลวดเคล่ือนท่ีไปแลว้จะหยดุน่ิง โดยไม่ตอ้งอาศยัแรงบิดควบคุมจากสปริง
หรือนํ้าหนกัถ่วงแรงเหมือนกบัโวลทมิ์เตอร์ หรือแอมมิเตอร์ โครงสร้างของเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ดงัรูป  
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1) โครงสร้าง มีโครงสร้างและส่วนประกอบคลา้ยกบัวตัตมิ์เตอร์ชนิดขดลวดเคล่ือน 

ท่ีแบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ 1 เฟส คือมีขดลวดท่ีอยูก่บัท่ี (Fix coil : F) 1 ชุดต่ออนุกรมกบั 
โหลด แตกต่างกนัท่ีส่วนเคล่ือนท่ีจะมีขดลวดเคล่ือนท่ี(Moving coil) สองชุดยดึติดกบัแกนหรือ 
เพลาเดียวกนั และวางตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั ขดลวดเคล่ือนท่ีชุดหน่ึง (M1) จะต่อขนานกบัโหลด 
โดยมีตวัตา้นทาน (Resistance) ต่ออนุกรมอยู่ สนามแม่เหล็กของ M1 จะผลกัดนักบัสนามแม่ 
เหล็กของขดลวด F แรงบิดท่ีเกิดข้ึนจะเป็นสัดส่วนกบัส่วนของกระแสของขดลวด M1 มีเฟส 
เดียวกนักบัเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวด F ขดลวดเคล่ือนท่ีชุดท่ีสอง (M2) จะต่อขนานกบัโหลด 
และมีขดลวดเหน่ียวน ํา (Inductance) ต่ออนุกรมอยูด่ว้ย กระแสท่ีไหลผา่นขดลวด M2 น้ีจะ 
ลา้หลงัแรงดนัประมาณ 90 องศา ดงันั้นแรงบิดท่ีเกิดข้ึนจากขดลวดชุดน้ีจะเป็นสัดส่วนกบั 
กระแสของโหลดท่ีมีมุมต่างเฟสกบัแรงดนัของโหลด 90 องศา ดงัรูป  

 
2) หลกัการทาํงาน เม่ือต่อเคร่ืองวดัเพาเวอร์แฟคเตอร์  เขา้กบัวงจรไฟฟ้าท่ีมีโหลด 

ประเภทความตา้นทาน( R ) จะมีค่า P.F. เท่ากบั 1 กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นขดลวดอยูก่บัท่ี F 
จะมีเฟสเดียวกนั (In phase) กบัแรงดนัของโหลดและกระแสของขดลวดเคล่ือนท่ี M1 จะมีเฟส 
เดียวกบัโหลดดว้ย ทาํให ้M1 เกิดแรงบิดบ่ายเบนสูงสุด เขม็จะช้ีค่าท่ีก่ึงกลางสเกลตรงหมาย 



 - 537 - 

เลข 1 ส่วนขดลวด M2 จะไม่เกิดแรงบิดบ่ายเบนเพราะเส้นแรงแม่เหล็กต่างเฟสกบัขดลวด F 
ถา้โหลดเป็นประเภท ตวัเหน่ียวนาํ ( L ) หรือตวัเก็บประจุ ( C ) จะมีค่า P.F. นอ้ย 
กวา่ 1 ขดลวดเคล่ือนท่ี M2 จะเกิดแรงบิดทาํใหเ้ขม็ช้ีบ่ายเบนไปในทิศทางลา้หลงั(Lag) หรือนาํ 
หนา้(Lead) ข้ึนอยูก่บักระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นโหลด ส่วนขดลวด M1 จะไม่เกิดแรงบิดบ่ายเบน 
เน่ืองจากเส้นแรงแม่เหล็กตั้งฉากกบัขดลวด F 

3) การนาํไปใชง้าน 
วงจรแสดงการต่อเพาเวอร์แฟคเตอร์ในทางปฏิบติัของแบบหน่ึงเฟสและแบบ  

สามเฟสแสดงดงัรูป ก และรูป ข ตามลาํดบั 
 

  
รูป การต่อใชง้านเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์  1 เฟส 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป การต่อใชง้านเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์  3 เฟส 
 


