
 - 525 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 11  เร่ืองทีส่อน   วตัต์มิเตอร์ 

โดยนายรุ่งโรจน์   หนูขลบิ 
 
จุดประสงค์ 
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 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหรือบอกรายละเอียดเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีได้ 
1. เพื่อใหรู้้จกัความหมายของวตัตมิ์เตอร์ 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของวตัตมิ์เตอร์ 
3. เพื่อศึกษาการใชว้ตัตมิ์เตอร์ 
4. เพื่อรู้จกัขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ 

 

สาระการเรียนรู้ 
                กาํลงัไฟฟ้าเกิดข้ึนจากการใชไ้ฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สามารถหาค่า
กาํลงัไฟฟ้าได2้วธีิการ คือใชก้ารวดัแรงดนัและกระแสในวงจรนาํมาคาํนวณโดยใชสู้ตรกาํลงัไฟฟ้า อีกวธีิ
หน่ึงใชว้ตัตมิ์เตอร์ต่อวดักาํลังไฟฟ้าในวงจรโดยต่อตรง ช่วยลดความยุง่ยากในการวดัค่าลงได ้วตัตมิ์เตอร์ท่ี
สร้างข้ึนมาใชง้านใชห้ลกัการของอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ มีขั้วต่อวดั 4 ขั้ว ขั้ววดั 2 ขั้วแรกเป็นของขดลวด
คงท่ีหรือขดลวดกระแส ขั้ววดัอกั 2 ขั้ว ท่ีเหลือ เป็นของขดลวดเคล่ือนท่ีหรือขดลวดแรงดัน การบ่ายเบน
ของเขม็ช้ีข้ึนอยูก่บัภาระท่ีต่อวงจรและแรงดนัท่ีป้อนใหว้งจร 
     การต่อใชง้านวตัตมิ์เตอร์ ตอ้งระวงัในเร่ืองการต่อวดั ไม่ใหก้ระแสผา่นเขา้ขดลวดคงท่ี หรือขดลวด
กระแสมากเกินกวา่พิกดัของวตัตมิ์เตอร์ท่ีบอกไว ้และตอ้งไม่ใหแ้รงดนัท่ีป้อนเขา้ขดลวดเคล่ือนท่ีหรือ
ขดลวดแรงดนัเกินกวา่พิกดัของวตัตมิ์เตอร์ท่ีบอกไว ้ดงันั้นก่อนต่อวตัตมิ์เตอร์เขา้วงจร จึงควรตรวจสอบทั้ง
แรงดนัและกระแสของวงจรก่อนเสมอ เพื่อป้องกนั การชาํรุดเสียหายของวตัตมิ์เตอร์ 
 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์  (Competency) 
1. ด้านความรู้ 

1. บอกความหมายของวตัตมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง 
2. บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของวตัตมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.  ใชว้ตัตมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง 
4. บอกขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษาวตัตมิ์เตอร์ไดถู้กตอ้ง  

 
 
 
2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ  

1. มีทกัษะในการต่อใชง้านวตัตมิ์เตอร์ได้ 
2. มีทกัษะในการอ่านค่าสัญลกัษณ์บนหนา้ปัดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
3. นาํความรู้เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพอ่ืนได้ 

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

กาํลงัไฟฟ้า  (Electric Power)  เป็นกาํลงัท่ีเกิดข้ึนจากการใชไ้ฟฟ้า หาไดจ้ากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มี
หน่วยเป็นจูล (J) ทาํใหอิ้เล็กตรอนเคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง  ในหน่ึงหน่วยเวลาเป็นวนิาที (S) 
กาํลงัไฟฟ้าใชอ้กัษรยอ่ P มีหน่วยเป็นวตัต ์(W) ความสัมพนัธ์ของกาํลงัไฟฟ้าเขียนเป็นสมการได้
ดงัน้ี                               กาํลงัไฟฟ้า = พลงังานไฟฟ้า/เวลา 
หรือ                                       P = W / t 
เม่ือ                        P = กาํลงัไฟฟ้า      หน่วยวตัต ์(W) 
                       W = พลงังานไฟฟ้า   หน่วยจูล (J) 
                       t  = เวลา            หน่วยวนิาที (s) 
 
        เน่ืองจากพลงังานไฟฟ้าเกิดข้ึนไดจ้ากการจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (E) มีหน่วยเป็นโวลต ์(V) ทาํใหเ้กิด 
กระแสไฟฟ้า (I) ไหลมีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) ในหน่ึงหน่วยเวลาเป็นวนิาที (s) เขียนเป็นสมการได้
ดงัน้ี                                    W = Elt          แทนค่าสมการ    ดว้ยสมการ     ไดเ้ป็น 
                                            P = Elt / t  =  EI         

                        P = กาํลงัไฟฟ้า      หน่วยวตัต์ (W) 
                        E = แรงดนัไฟฟ้า     หน่วยโวลต ์(V) 
                        I = กระแสไฟฟ้า     หน่วยแอมแปร์ (A) 
        สรุปไดว้า่กาํลงัไฟฟ้าเป็นวตัต ์(W) คืออตัราของงานท่ีถูกกระทาํในวงจร ซ่ึงเกิดกระแสไฟฟ้า ไหลเป็น
แอมแปร์ เม่ือมีแรงดนัไฟฟ้าถูกจ่ายใหว้งจรเป็นโวลต ์(v) นั้นคือกาํลงัไฟฟ้าสามารถหาค่าได ้จากการ
คาํนวณในรูปแรงดนัไฟฟ้ากบักระแสไฟฟ้า 
        เม่ือตอ้งการหาค่ากาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ตวัใดหรือวงจรไฟฟ้าใด  ๆ ก็สามารถทาํไดโ้ดยจ่าย 
แรงดนัไฟฟ้าใหอุ้ปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้านั้น นาํแอมมิเตอร์และโวลตมิ์เตอร์ทาํการวดักระแสไฟฟ้าและ 
แรงดนัไฟฟ้าออกมา นาํค่าท่ีไดไ้ปคาํนวณหาค่ากาํลงัไฟฟ้าออกมาดว้ยสมการ ลกัษณะการต่อวดัเพื่อ หาค่า
กาํลงัไฟฟ้า แสดงดงัรูป 
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         การหาค่ากาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าดว้ยวธีิการคาํนวณดงักล่าวแมว้า่สามารถทาํได้ 
ก็จริง แต่เกิดความยุง่ยากในการหาค่ามาก เพราะตอ้งวดัหาค่าทั้งแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า นาํค่าทั้ง
สอง มาคาํนวณดว้ยสูตรหาค่ากาํลงัไฟฟ้า หากตอ้งการทราบค่ากาํลงัไฟฟ้าหลาย ๆ ค่าหรือหลาย ๆ ตาํแหน่ง 
ก็ตอ้งวดั ค่าทั้งแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าหลายคร้ังพร้อมกบัการนาํค่าเหล่านั้นมาคาํนวณหาค่า
กาํลงัไฟฟ้าหลายคร้ัง เกิดความยุง่ยาก ตอ้งใชเ้วลามากและอาจเกิดความผดิพลาดข้ึนไดง่้าย   
โครงสร้างของวตัต์มิเตอร์ 
          จากความยุง่ยากในการวดัค่าและคาํนวณค่าดว้ยสูตรหาค่ากาํลงัไฟฟ้าดงักล่าวมาแลว้จึงไดมี้การดดั 
แปลงมิเตอร์ใหส้ามารถวดัค่ากาํลงัไฟฟ้าออกมาไดโ้ดยตรง เรียกมิเตอร์น้ีวา่  วตัตมิ์เตอร์ (Wattmeter) โดย 
การ สร้างรวมเอาโวลตมิ์เตอร์และแอมมิเตอร์ไวใ้นตวัเดียวกนัโครงสร้างของวตัตมิ์ เตอร์ใชห้ลกัการทาํงาน
ของ อิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electrodynamometer)แสดงดงัรูป 

                               
 
          จากรูปเป็นโครงสร้างของวตัตมิ์เตอร์ แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ส่วนประกอบของโครงสร้าง
ประกอบดว้ยขดลวด 3 ขด ขดลวด 2 ขดใหญ่ท่ีวางขนานกนั เป็นขดลวดคงท่ี (Fixed Coil) หรือขดลวด
กระแส(Current Coil) ส่วนตอนกลางของขดลวดคงท่ีมีขดลวดอีกหน่ึงขดวางอยูใ่นส่วนวงกลมท่ีวา่งเป็น
ขดลวดเคล่ือนท่ีได ้(Moving Coil) หรือขดลวดแรงดนั (Voltage Coil) ขดลวดเคล่ือนท่ีน้ีถูกยดึติดกบัแกน
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ร่วมกบัเขม็ช้ีและสปริงกน้หอย 
          ขดลวดคงท่ีหรือขดลวดกระแสนั้นทั้งสองขดถูกต่ออนัดบักนั และต่อออกมาเพื่อวดัค่ากระแสของ
วงจรส่วนขดลวดเคล่ือนท่ีหรือขดลวดแรงดนัถูกต่ออนัดบักบัตวัตา้นทาน ทาํหนา้ท่ีจาํกดักระแสผา่นขดลวด 
และต่อออกมาเพื่อวดัค่าแรงดนัของวงจร ขั้วต่อของวตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ แสดงดงัรูป  
 

         
 
           จากรูปเป็นขั้วต่อใชง้านของวตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์มีทั้งหมด 4 ขั้วต่อ แบ่งเป็น 2 
ชุด ชุดละ 2 ขั้วต่อ ชุดแรก (ขั้ว A, ) ต่อวดักระแสท่ีไหลผา่นวงจรวดัค่าชุดสอง (ขั้ว V, ) ต่อวดั แรงดนัท่ีจ่าย
ใหว้งจรวดัค่า 
           วตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์น้ีสามารถนาํไปวดักาํลงัไฟฟ้าไดท้ั้งกาํลงัไฟฟ้าของวงจรไฟ
กระแสตรง (DC) และกาํลงัไฟฟ้าของวงจรไฟกระแสสลบั (AC) เพราะขดลวดทั้งขดคงท่ีและขดเคล่ือนท่ี 
สามารถรับแรงดนัและกระแสไดท้ั้งไฟกระแสตรง (DC) และไฟกระแสสลบั (AC) ช่วยใหเ้กิดความสะดวก
ใน การ ใชง้านและลดความยุง่ยากในการวดัค่าลงได ้ 

การต่อใช้งานวตัต์มิเตอร์ 
การนาํวตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ไปต่อใชง้าน  ตอ้งต่อวงจรทั้งขดลวดคงท่ี ขั้ว A 

และขดลวด เคล่ือนท่ี ขั้ว V เขา้ดว้ยกนั นาํไปต่อกบัภาระท่ีตอ้งการวดัค่า และต่อเขา้แหล่งจ่ายแรงดนัของ
วงจรเป็นการต่อใชง้าน วตัตมิ์เตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ โดยการนาํขั้ว  ของขดลวดคงท่ีกบัขดลวด
เคล่ือนท่ีต่อเขา้ดว้ยกนั นาํไปต่อ เขา้แหล่งจ่ายแรงดนัขั้วหน่ึง ขั้ว A ของขดลวดคงท่ีต่อเขา้ท่ีภาระท่ีตอ้งการ
วดักาํลงัไฟฟ้า และขั้ว V ของขดลวด เคล่ือนท่ีต่อกบัภาระอีกขั้วหน่ึง นาํไปต่อเขา้แหล่งจ่ายแรงดนัขั้วท่ี
เหลือ ลกัษณะการต่อวงจรโดยสมบูรณ์แสดงดงัรูป 
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         เม่ือจ่ายแรงดนัเขา้วงจรทั้งขดลวดคงท่ีหรือขดลวดกระแส และขดลวดเคล่ือนท่ีหรือขดลวดแรงดนั 
เกิด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าข้ึนมามีขั้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดคงท่ีและขดลวดเคล่ือนท่ีดา้นท่ีวางอยู่
ใกลก้นัมี ขั้วเหมือนกนั เกิดแรงผลกัดนักนัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสองทาํใหข้ดลวดเคล่ือนท่ีบ่ายเบน
ไป ช้ีค่ากาํลงั ไฟฟ้าออกมาการท่ีขดลวดเคล่ือนท่ีเกิดการบ่ายเบนไปมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัภาระท่ีนาํมาต่อ
วงจรและแรงดนัท่ี ป้อนใหว้งจร คือข้ึนอยูก่บัแรงดนัและกระแสท่ีจ่ายผา่นเขา้วตัตมิ์เตอร์  
การวดัและการอ่านค่าก าลงัไฟฟ้า 
         การต่อใชง้านวตัตมิ์เตอร์ ตอ้งระมดัระวงัในการต่อโดยตอ้งไม่ใหก้ระแสผา่นเขา้ขดลวดคงท่ีหรือ
ขดลวด กระแสมากเกิน กวา่พิกดัของวติตมิ์เตอร์ท่ีบอกไว ้และตอ้งไม่ใหแ้รงดนัท่ีป้อนเขา้ขดลวดเคล่ือนท่ี  
หรือขดลวด แรงดนัเกินกวา่พิกดัของวตัตมิ์เตอร์ท่ีบอกไว้ ดงันั้นก่อนการต่อวตัตมิ์เตอร์เขา้วงจร จึงควร
ตรวจสอบทั้ง แรงดนั และกระแสของวงจรก่อนเสมอ เพื่อป้องกนัการชาํรุดเสียหายของวตัตมิ์เตอร์  วตัต์
มิเตอร์ท่ีถูกสร้างข้ึนมา ใชง้าน จริงและสัญลกัษณ์ แสดงดงัรูป 
 

            
 
        จากรูปแสดงรูปร่างของวตัตมิ์เตอร์ท่ีสร้างข้ึนมาใชง้านจริง  เป็นวตัตมิ์เตอร์ชนิดเฟสเดียว ถูกสร้างข้ึน 
มาให ้สามารถวดัแรงดนัและวดักระแสได ้2 ยา่น คือ วดักระแสได ้0.2A และ 1A วดัแรงดนัได ้120V และ 
240V อีกแบบ หน่ึงวดักระแสได ้1A และ 5A วดัแรงดนัได ้120V และ 240V 
        การอ่านค่ากาํลงัไฟฟ้าจากวตัตมิ์เตอร์ท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งอ่านค่าจากหนา้ปัดสเกลในตาํแหน่งท่ีเขม็
มิเตอร์ช้ีค่า นาํมาคูณร่วมกบัค่าตวัคูณในตารางท่ีแนบติดมากบัตวัวตัตมิ์เตอร์  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าแรงดนัและ 
ค่ากระแสของขั้วท่ีต่อวดั จากวตัตมิ์เตอร์ ค่าท่ีคาํนวณไดจึ้งจะเป็นค่ากาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ริงจากอุปกรณ์หรือ



 - 531 - 

วงจรท่ีทาํการวดัตารางแสดงค่าตั้งวดัและค่าคูณของ วตัตมิ์เตอร์แสดงไวใ้นตาราง  
ตารางที่ 1   

ยา่นแรงดนั 120V 240V 

ยา่นกระแส ค่าตวัคูณ 

0.2A 0.2 0.4 

1A 1 2 

 ตารางที ่2 

ยา่นแรงดนั 120V 240V 

ยา่นกระแส ค่าตวัคูณ 

1A 1 2 

5A 5 10 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


