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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 12 เรื่องทีส่ อน กิโลวัตต์ ฮาว์มิเตอร์
โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้
1. เพื่อให้รู้จกั ความหมายของกิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบของกิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์
3. เพื่อศึกษาการใช้กิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์
4. เพื่อรู้จกั ข้อควรระวังและการบํารุ งรักษากิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์
สาระการเรียนรู้
เพาเวอร์ แฟกเตอร์ เป็ นมิเตอร์ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วดั ค่าเพาเวอร์ แฟกเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่กาํ ลังทํางาน
วัตต์อาวร์ มิเตอร์ เป็ นวัตต์มิเตอร์ อีกแบบหนึ่งวัดค่าออกมาเป็ นกิโลวัตต์ชวั่ โมง ( Kwh ) ถูกสร้าง
ขึ้นมาให้ใช้งานสําหรับวัดพลังงานไฟฟ้ ากระแสสลับตามบ้านเรื อนในโรงงานอุตสาหกรรมและในที่อื่นๆ
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. บอกความหมายของกิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์ ได้ถูกต้อง
2. บอกโครงสร้างและส่ วนประกอบของกิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์ ได้ถูกต้อง
3. ใช้กิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์ ได้ถูกต้อง
4. บอกข้อควรระวังและการบํารุ งรักษากิโลวัตต์ฮาว์มิเตอร์ ได้ถูกต้อง
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการต่อใช้งานมัลติมิเตอร์ ได้
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
กิโลวัตต์ ฮาว์มิเตอร์ หรือ วัตต์ ฮาวร์ มิเตอร์

- 533 วัตต์ฮาวร์มิเตอร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องวัดที่ทาํ งานด้วยการเหนี่ยวนําไฟฟ้ า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัด
ปริ มาณกําลังไฟฟ้ ากระแสสลับทั้งในบ้านเรื อน และในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยวัด พลังงานไฟฟ้ า
เป็ นกิโลวัตต์ชวั่ โมง (Kilowatt-hour) สามารถจําแนกตามระบบไฟฟ้ าได้ 2 ประเภท ดังนี้
วัตต์ ฮาวร์ มิเตอร์ 1 เฟส (single phase watt-hour meter) มีหลักการ
ทํางานเหมือนกับวัตต์มิเตอร์ ชนิดที่ทาํ งานด้วยการเหนี่ยวนําไฟฟ้ า และมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน
คือ ขดลวดกระแสไฟฟ้ า (Current coil) และขดลวดแรงดันไฟฟ้ า (Potential coil)ส่ วนที่แตกต่างกันก็คือใน
วัตต์มิเตอร์ จะแสดงค่าด้วยการบ่ายเบนของเข็มชี้ ซึ่ งใช้ช้ ีค่าบนสเกลส่ วนวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ จะแสดงค่าโดยใช้
แม่เหล็กเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไหลวนทําให้จานหมุนและใช้ชุดเฟื องไปขับชุดตัวเลขหรื อชุดเข็มชี้ให้
แสดงค่าออกมาบนหน้าปั ทม์
1) โครงสร้าง ดังรู ปประกอบด้วยขดลวดกระแสต่ออนุกรมกับโหลด และขดลวดแรงดันต่อขนาน
กับโหลด ขดลวดทั้งสองชุดจะพันอยูบ่ นแกนเหล็กที่ออกแบบโดยเฉพาะและมีจานอะลูมิเนียมบาง ๆ ยึดติด
กับแกนหมุน วางอยูใ่ นช่องว่างระหว่างขดลวดทั้งสอง

รู ป โครงสร้างของวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ 1 เฟส แบบเหนี่ยวนําไฟฟ้ า
2) หลักการทํางาน ขดลวดกระแสและขดลวดแรงดันทําหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก
ส่ งผ่านไปยังจานอะลูมิเนียมที่วางอยูร่ ะหว่างขดลวดทั้งสอง ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าเหนี่ยวนํา
และมีกระแสไหลวน (Eddy current) เกิดขึ้นในจานอะลูมิเนียม แรงต้านระหว่างกระแสไหลวน
และสนามแม่เหล็กของขดลวดแรงดันจะทําให้เกิดแรงผลักขึ้น จานอะลูมิเนียมจึงหมุนไปได้ ที่
แกนของจานอะลูมิเนียมจะมีเฟื องติดอยู่ เฟื องนี้จะไปขับชุดตัวเลขที่หน้าปั ทม์ของเครื่ องวัด แรง
ผลักที่เกิดขึ้นจะเป็ นสัดส่ วนระหว่างความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดแรงดันและกระแส
ไหลวนในจานอะลูมิเนียม และขึ้นอยูก่ บั จํานวนรอบของขดลวดด้วย ส่ วนจํานวนรอบการหมุน
ของจานอะลูมิเนียมขึ้นอยูก่ บั การใช้พลังงานไฟฟ้ าของโหลด สําหรับรู ป เป็ นโครงสร้าง
ของกิโลวัตต์อาวร์ มิเตอร์ 1 เฟสของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

- 534 -

รู ป แสดงวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
3) การนําไปใช้งาน การต่อวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ หรื อกิโลวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ เพื่อใช้วดั
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า ดังรู ปโดยด้านที่ต่อกับแหล่งจ่ายจะมีตวั เลขกํากับไว้ คือ 1S และ
2S ส่ วนด้านที่ต่อไปยังโหลดจะมีตวั เลขกํากับไว้คือ 1L และ 2L ตัวอักษร S ย่อมาจากคําว่า
“Supply” หมายถึงด้านที่จ่ายไฟเข้า ส่ วนอักษร L ย่อมาจากคําว่า “Load” หมายถึงด้านที่ต่อ
กับโหลดไฟฟ้ า ส่ วนตัวเลข 1 หมายถึงต่อกับสายไฟ (Line) และเลข 2 หมายถึง สายนิวทรอล
(Neutral)
วัตต์ ฮาวร์ มิเตอร์ 3 เฟส แบบ 3 จานหมุนและ 2 จานหมุน
1)ส่ วนประกอบ เครื่ องวัดแบบนี้มีส่วนประกอบเหมือนกับวัตต์มิเตอร์ ชนิด 3 เฟส หรื อ อาจจะเอา
วัตต์ฮาวร์มิเตอร์หนึ่งเฟส 3 ตัวมาประกอบร่ วมกันเป็ น วัตต์ฮาวร์มิเตอร์สามเฟส
2) หลักการทํางาน อาศัยการทํางานเหมือนกับวัตต์มิเตอร์ ชนิดเหนี่ยวนําไฟฟ้ า
3) การนําไปใช้งาน การต่อใช้งานวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ สามเฟสแบบ 3 จานหมุนดังรู ปหรื ออาจจะนํา
วัตต์ฮาวร์มิเตอร์หนึ่งเฟส 2 ตัวมาประกอบร่ วมกันเป็ นกิโลวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ 3 เฟส แบบ 2 จานหมุน ดังรู ป

รู ป วงจรการต่อวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ ชนิดอาศัยการเหนี่ยวนําไฟฟ้ า แบบ 2 จานหมุน
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รู ป วงจรการต่อวัตต์ฮาวร์ มิเตอร์ ชนิดอาศัยการเหนี่ยวนําไฟฟ้ า แบบ 3 จานหมุน
เพาเวอร์ แฟคเตอร์ มิเตอร์ (Power factor meter)
ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power factor)ของวงจรไฟฟ้ า สามารถที่จะคํานวณได้จากสู ตร
cos  

P
V *I

เมื่อ Cos θ = ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์
P = กําลังไฟฟ้ า มีหน่วยเป็ นวัตต์
V = แรงดันไฟฟ้ ามีหน่วยเป็ นโวลท์
I = กระแสไฟฟ้ ามีหน่วยเป็ นแอมแปร์
แต่เพื่อความสะดวกจึงมีการประดิษฐ์เครื่ องวัดเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ข้ ึนมา โดยดัดแปลงมาจาก
เครื่ องวัดไฟฟ้ าชนิดขดลวดเคลื่อนที่แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ การบ่ายเบนของเข็มชี้จะเป็ นอัตราส่ วน
ระหว่างกําลังไฟฟ้ า (P) ต่อโวลท์แอมแปร์ (VxA) บางครั้งจึงเรี ยกเครื่ องวัดแบบนี้วา่ เรโชมิเตอร์ (ratio
meter) และเครื่ องวัดแบบนี้สามารถจะบอกค่าที่วดั ได้วา่ กระแสล้าหลัง(Lag) หรื อนําหน้าแรงดัน (Lead)
โดยที่การบ่ายเบนของเข็มชี้ จะขึ้นอยูก่ บั อัตราส่ วน (ratio)ระหว่างกระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ท้ งั สอง
ชุด ถ้ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ชุดใดมีมุมต่างเฟสกับกระแสของโหลดน้อยมาก ก็จะทําให้
เข็มชี้บ่ายเบนไป นอกจากนี้เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ไปแล้วจะหยุดนิ่ง โดยไม่ตอ้ งอาศัยแรงบิดควบคุมจากสปริ ง
หรื อนํ้าหนักถ่วงแรงเหมือนกับโวลท์มิเตอร์ หรื อแอมมิเตอร์ โครงสร้างของเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ดงั รู ป
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1) โครงสร้าง มีโครงสร้างและส่ วนประกอบคล้ายกับวัตต์มิเตอร์ ชนิดขดลวดเคลื่อน
ที่แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ 1 เฟส คือมีขดลวดที่อยูก่ บั ที่ (Fix coil : F) 1 ชุดต่ออนุกรมกับ
โหลด แตกต่างกันที่ส่วนเคลื่อนที่จะมีขดลวดเคลื่อนที่ (Moving coil) สองชุดยึดติดกับแกนหรื อ
เพลาเดียวกัน และวางตั้งฉากซึ่ งกันและกัน ขดลวดเคลื่อนที่ชุดหนึ่ง (M1) จะต่อขนานกับโหลด
โดยมีตวั ต้านทาน (Resistance) ต่ออนุกรมอยู่ สนามแม่เหล็กของ M1 จะผลักดันกับสนามแม่
เหล็กของขดลวด F แรงบิดที่เกิดขึ้นจะเป็ นสัดส่ วนกับส่ วนของกระแสของขดลวด M1 มีเฟส
เดียวกันกับเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวด F ขดลวดเคลื่อนที่ชุดที่สอง (M2) จะต่อขนานกับโหลด
และมีขดลวดเหนี่ยวนํ า (Inductance) ต่ออนุกรมอยูด่ ว้ ย กระแสที่ไหลผ่านขดลวด M2 นี้จะ
ล้าหลังแรงดันประมาณ 90 องศา ดังนั้นแรงบิดที่เกิดขึ้นจากขดลวดชุดนี้จะเป็ นสัดส่ วนกับ
กระแสของโหลดที่มีมุมต่างเฟสกับแรงดันของโหลด 90 องศา ดังรู ป

2) หลักการทํางาน เมื่อต่อเครื่ องวัดเพาเวอร์ แฟคเตอร์ เข้ากับวงจรไฟฟ้ าที่มีโหลด
ประเภทความต้านทาน( R ) จะมีค่า P.F. เท่ากับ 1 กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านขดลวดอยูก่ บั ที่ F
จะมีเฟสเดียวกัน (In phase) กับแรงดันของโหลดและกระแสของขดลวดเคลื่อนที่ M1 จะมีเฟส
เดียวกับโหลดด้วย ทําให้ M1 เกิดแรงบิดบ่ายเบนสู งสุ ด เข็มจะชี้ค่าที่ก่ ึงกลางสเกลตรงหมาย

- 537 เลข 1 ส่ วนขดลวด M2 จะไม่เกิดแรงบิดบ่ายเบนเพราะเส้นแรงแม่เหล็กต่างเฟสกับขดลวด F
ถ้าโหลดเป็ นประเภท ตัวเหนี่ยวนํา ( L ) หรื อตัวเก็บประจุ ( C ) จะมีค่า P.F. น้อย
กว่า 1 ขดลวดเคลื่อนที่ M2 จะเกิดแรงบิดทําให้เข็มชี้บ่ายเบนไปในทิศทางล้าหลัง(Lag) หรื อนํา
หน้า(Lead) ขึ้นอยูก่ บั กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านโหลด ส่ วนขดลวด M1 จะไม่เกิดแรงบิดบ่ายเบน
เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กตั้งฉากกับขดลวด F
3) การนําไปใช้งาน
วงจรแสดงการต่อเพาเวอร์ แฟคเตอร์ ในทางปฏิบตั ิของแบบหนึ่งเฟสและแบบ
สามเฟสแสดงดังรู ป ก และรู ป ข ตามลําดับ

รู ป การต่อใช้งานเพาเวอร์ แฟคเตอร์ มิเตอร์ 1 เฟส

รู ป การต่อใช้งานเพาเวอร์ แฟคเตอร์ มิเตอร์ 3 เฟส

