- 538 -

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 14 - 15 เรื่องทีส่ อน เครื่องวัดเพราะงานไฟฟ้า
โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถอธิบายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้
1. เพื่อให้รู้จกั ความหมายของเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ า
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ า
3. เพื่อศึกษาการใช้เครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ า
4. เพื่อรู้จกั ข้อควรระวังและการบํารุ งรักษาเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ า
สาระการเรียนรู้
เครื่ องวัดไฟฟ้ าที่ใช้ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้ ามีหลายอย่าง ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในงานทางไฟฟ้ าเช่น
เครื่ องวัดความเข็มของแสง เครื่ องวัดลําดับเฟส เครื่ องวัดความเร็ วรอบ ซึ่ งเป็ นเรื่ องวัดเพราะทางที่ช่วยให้
การใช้งานสะดวกถูกต้อง ดังนั้นในการเป็ นช่ างจึงควรต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้เครื่ องวัดเหล่านี้
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. บอกความหมายของเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
2. บอกโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
3. ใช้เครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
4. บอกข้อควรระวังและการบํารุ งรักษาเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการต่อใช้งานเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ าได้
2. มีทกั ษะในการอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าปั ดของเครื่ องวัดเพราะงานไฟฟ้ าได้
3. นําความรู้เรื่ 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

- 539 เครื่องวัดแสง
เครื่ องวัดแสง หรื อลักซ์มิเตอร์ คือเครื่ องวัดที่ใช้วดั ความสว่างของแสง ในรู ปของความ
เข้มแห่งการส่ องสว่าง (Luminous intensity) หรื อ กําลังส่ องสว่าง (Candlepower) ของแสงที่ตก
กระทบพื้นที่หนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ที่ใช้งานอยูน่ ้ นั ค่ากําลังส่ องสว่างของแสงเหมาะสมหรื อ
ไม่ มีหน่วยเป็ น ลูเมนต่อตารางฟุต(Foot-candle) หรื อ ลูเมนต่อตารางเมตร หรื อลักซ์ (Lux)
เครื่ องวัดแสงแบ่งตามโครงสร้างของส่ วนแสดงผลได้ 2 ชนิด ดังนี้
1. ชนิดแสดงผลด้วยเข็มชี้
2. ชนิดแสดงผลด้วยตัวเลข
1) โครงสร้าง ดังรู ป ก.และ ข. เครื่ องวัดแสงทั้งสองชนิดมีโครงสร้างที่เหมือนกันคือประกอบด้วย
ส่ วนรับแสงหรื อโฟโตเซลล์ (Photocell) และส่ วนที่แสดงผลสําหรับชนิดแรกส่ วนแสดงผลนั้น ใช้ไม
โครแอมมิเตอร์ (Micro ammeter) เป็ นส่ วนแสดงผล ค่าที่วดั ได้แสดงด้วยเข็มชี้ ส่ วนชนิดที่สอง ส่ วน
แสดงผลใช้แบบตัวเลขดิจิตอล ซึ่งอาจเป็ นแบบ LED หรื อ LCD ก็ได้

รู ป เครื่ องวัดแสงชนิดเข็มและชนิดตัวเลข
2) หลักการทํางาน ส่ วนรับแสงหรื อโฟโตเซลล์ (photocell) ประกอบด้วยธาตุที่มีความไวต่อแสง
มาก ได้แก่ โซเดียม โปตัสเซียม ซิลิเนียมและซีเซียม เมื่อมีแสงมาตกกระทบธาตุเหล่านี้แล้ว จะทําให้เกิด
แรงดันไฟฟ้ าขนาด ตํ่า ๆ ขึ้นเรี ยกว่า โฟโตอิมิสชัน่ (photo emission) ธาตุเหล่านี้จะจ่ายอิเล็กตรอน ออกไป
จากรู ป ตอนบนเป็ นส่ วนประกอบของโฟโตเซลล์สาํ หรับตอนล่างเป็ นไมโครแอมมิเตอร์ โฟโตเซลล์ จะมี
ส่ วนประกอบดังนี้ คือแผ่นซิ ลิเนียม ( Seleniumlayer) วางอยูบ่ นแผ่น เหล็ก (steel base plate) บนแผ่น ซิลิ
เนียมจะมีแผ่น วัตถุตวั นํา (conducting metal or blocking layer) ซึ่งอาจจะทํา ด้วยแผ่นทองคํา หรื อทองขาว
(gold or platinum) วางทับอยู่
นอกจากนี้ยงั มีแลคเกอร์ ใส (Transparent lacquer) ทาทับที่วตั ถุตวั นําอีกทีหนึ่ง แลกเกอร์ที่ทาทับลง
ไปบนวัตถุตวั นํานี้ก็เพื่อป้ องกันความชื้นของอากาศ เมื่อต่อสายไฟจากขั้วลบ(Negative contact strip)และ
ขั้วบวก (Positive contact) ของโฟโตเซลล์ไปเข้ากับไมโครแอมมิเตอร์ (Micro ammeter) จะทํา ให้ชุดนี้ท้ งั
ชุดกลายเป็ น เครื่ องวัดแสง (Light meter or photometer) กระแสไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นจาก ซิ ลิเนียมจะเป็ นสัดส่ วน
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ไมโครแอมมิเตอร์ จึงเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเข้มของแสง

รู ป โครงสร้างและวงจรภายในของเครื่ องวัดแสง
เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของโฟโตเซลล์ หรื อซิ ลิเนียมมีค่าคงที่ ดังนั้นกําลังส่ องสว่างของแสงที่
ปรากฏอยูบ่ นพื้นที่หน้า ตัดนี้ จึงมีหน่วยเป็ น ลูเมนต่อ ตารางฟุต หรื อ ฟุตต่อกําลังเทียน(foot-candle) และ ลู
เมน ต่อตารางเมตร(lumen/m2) หรื อ ลักซ์ (lux) นัน่ ก็คือ สเกลบนหน้าปั ทม์ของเครื่ องวัดแสงก็จะมีหน่วย
เป็ นลักซ์ (lux)หรื อฟุต-เทียน(Foot-candle) ถ้ากําลังส่ องสว่างของแสงมีค่ามากกระแสที่ไหลผ่านชุดเคลื่อนที่
ก็มาก การบ่ายเบนของเข็มชี้ก็จะมากด้วย เพื่อให้เครื่ องวัดแสงมีหลายๆย่านวัดก็ได้ จึงออกแบบโดยใช้ความ
ต้านทานชั้นท์ (shunt Resistor) ต่อขนานกับชุดขดลวดเคลื่อนที่ ของไมโครแอมมิเตอร์
lumen/ft2
=
foot-candle
lumen/m2
=
lux
1 foot-candle =
10.76 lux
1 lumen
=
0.0016 watt
3) การนําไปใช้งาน มีวธิ ี การใช้งานเหมือนกันทั้งสองชนิด คือ นําเครื่ องวัดไปวางยังตําแหน่งที่
ต้องการวัด ให้ส่วนที่รับแสงตรงกับตําแหน่งที่แสงตก อ่านค่าที่วดั ได้จากหน้าปั ทม์ ของเครื่ องวัด แล้ว
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของกําลังส่ องสว่างของแสง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กําลังส่ องสว่างของแสงตามมาตรฐานในสถานที่ต่าง ๆ
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เครื่องวัดล าดับเฟส (Phase sequence indicator)
ในระบบไฟฟ้ ากระแสสลับสามเฟส ลําดับเฟสมีความสําคัญและ จําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับ
การต่อใช้งานเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับสามเฟส ลําดับเฟส
ของระบบไฟฟ้ าที่สาํ คัญจําแนกได้ 2 ระบบด้วยกันเรี ยกว่า ลําดับเฟสบวกหรื อตามเข็มนาฬิกา
(Clockwise) และลําดับเฟสลบหรื อทวนเข็มนาฬิกา (Counter clockwise) ถ้าหากว่ามอเตอร์
ไฟฟ้ า ใช้กบั ระบบไฟฟ้ าที่มีลาํ ดับเฟสบวก แต่ถา้ ป้ อนระบบไฟฟ้ าที่มีลาํ ดับเฟสลบให้ ก็อาจจะทํา
ให้มอเตอร์ไฟฟ้ าหมุนกลับทิศทาง หรื ออาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้เครื่ องวัดลําดับเฟสแบ่งตามโครงสร้าง
การทํางานได้ 2 แบบด้วยกันคือ เครื่ องวัดลําดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้ า และ
เครื่ องวัดลําดับเฟสแบบอาศัยหลอดไฟฟ้ า
เครื่องวัดลาดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนาของแม่ เหล็กไฟฟ้า
เครื่ องวัดแบบนี้บางทีเรี ยกว่าแบบจานหมุน ลักษณะของเครื่ องวัดลําดับเฟสแบบนี้แสดงดังรู ป

- 542 -

รู ป เครื่ องวัดลําดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้ า
1) โครงสร้าง ประกอบด้วยขดลวดเหนี่ยวนําสองชุดคือ C1 และ C2 ต่อขนานระหว่างเฟส R-S และ
เฟส S-T และมีความต้านทาน R1 ต่ออนุกรมกับขดลวด C1และR2 ต่ออนุกรมกับขดลวด C2 เพื่อ จํากัด
กระแสที่จะไหลผ่าน ขดลวดทั้งสองชุดนี้พนั อยูร่ อบแกนเหล็กโดยมีจานอะลูมิเนียมบางๆ ที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้วางอยูใ่ กล้กบั ขดลวดทั้งสอง ดังรู ป
2) หลักการทํางาน เมื่อป้ อนแรงดันไฟฟ้ าระบบสามเฟส ให้กบั เครื่ องวัด ขดลวดทั้งสองชุดจะ
เหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่จานอะลูมิเนียม แล้วจานอะลูมิเนียมก็จะถูกผลักดันให้เคลื่อนที่และ
หมุนไป
3) การนําไปใช้งาน ดังรู ปที่ 4.2 การต่อวงจรของเครื่ องลําดับเฟสแบบนี้โดยการป้ อนแรงดันไฟฟ้ า
ระบบ 3 เฟส เข้าที่ข้ วั ต่อสายของเครื่ องวัด และสรุ ปผลได้ดงั นี้
(1) จานอะลูมิเนียมหมุนทิศทางตามลูกศรบนจาน แสดงว่าระบบไฟฟ้ าที่ป้อนให้
เครื่ องวัด มีลาํ ดับเฟสบวก หรื อมีเฟสตรงกับขั้วของเครื่ องวัด
(2) จานอะลูมิเนียมหมุนทิศทางตรงข้ามกับลูกศรบนจาน แสดงว่าระบบไฟฟ้ าที่ป้อน
ให้เครื่ องวัดมีลาํ ดับเฟสลบ หรื อมีเฟสไม่ตรงกับขั้วของเครื่ องวัด
(3) ถ้าหากจานอะลูมิเนียมไม่หมุน แสดงว่าระบบไฟฟ้ าที่ป้อนให้เครื่ องวัดไม่ครบสามเฟส
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รู ป การใช้เครื่ องวัดลําดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้ า
เครื่องวัดลาดับเฟสแบบอาศัยหลอดไฟฟ้า
1) โครงสร้าง จากรู ป ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ าสองวงจร ทั้งสองวงจรจะมีหลอดไฟที่มีความไวสู ง
ต่ออยูร่ ะหว่างจุด ab และจุด cd หลอดไฟชุดแรกมีสีเขียว (L1) มีอกั ษรCW กํากับอยู่ ส่ วนหลอดไฟสี เแดง
(L2) มีอกั ษร CCW กํากับอยู่ โดยมีความต้านทาน R3 และR4 ต่ออนุกรมและควบคุมด้วยสวิทช์ S1 และ S2

