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บทที่ 2 
หลักการท างานของเครื่องวัดไฟฟ้า 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เข้าใจหลักการท างานของกัลวานอมิเตอร์  
2. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่- 

             แม่เหล็กถาวร 
3. บอกการน าเครื่องวัดแบบต่าง ๆ ไปใช้งานได้ 

2.1 กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer) 
2.1.1 ความเป็นมาของกัลวานอมิเตอร ์ 

กัลวานอมิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดแระแสไฟฟ้าชนิดหนึ่ง นับเป็นเครื่องวัดเครื่องแรที่
พัฒนาขึ้นในโลก นับตั้งแต่ ฮันส์ คริสเตียน เออร์สตัดท์ (Hens Christian Oersted) 
นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ค้นพบ แม่เหล็กและเข็มทิศในปี ค.ศ.1820 และมีการพัฒนาการ
วัดกระแสไฟฟ้าขึ้นโดย  Johann Schweigger นักเคมีชาวเยอรมัน  และ Andre-Marie Ampare 
ในปี ค.ศ. 1820 จนกระทั่งสร้างเครื่องวัดตัวแรกได้ส าเร็จ ซึ่งเรียกว่า มัลติพลายเออร์ 
(multipliers) จากนั้น เมื่อปี ค.ศ.1836 ใช้ชื่อว่า กัลวานอมิเตอร์ เพื่อยกย่องต่อนักวิทยาศาสตร์
ชาวอิตาลี ชื่อ ลุยจิ กัลป์วานี (Luigi Galvani) ผู้ค้นพบว่ากระแสไฟฟ้าสามารถท าให้กล้ามเนื้อ
ของกบเคลื่อนไหวได้ ในปี ค.ศ. 1791 

กัลวานอมิเตอร์ จะมีเข็มชี้วางบน
ต าแหน่งกึ่งกลางหน้าปัด   ใช้ส าหรับ
วั ดกระแสไฟตร ง  ที่ มี ค่ าน้ อ ย  ๆ 
สามารถบอกทั้งปริมาณ และทิศทาง
ของกระแสไฟฟ้าได้ โดยการบ่ายเบน
ของเข็มชี้จะไปได้ทางซ้ายและขวาของ
ส เ ก ล  ขึ้ น อ ยู่ กั บ ทิ ศ ท า ง ข อ ง
กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ากัลวานอมิเตอร์ 
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2.1.2 โครงสร้างของกัลวานอมิเตอร์ 
  ปรกอบไปด้วย (1) ขดลวดเคลื่อนที่   (2) เข็มชี้   (3) แม่เหล็กถาวร   (4) แกนเหล็ก   
(5) สปริงก้นหอย ดังแสดงในรูปที่ 2-1  

          
รูปที่ 2-1 กัลวานอมิเตอร์  
แบบดาสันวาล์ (D’Asonvol)       
ที่มา : 
en.wikipedia.org/wiki/Galvanometer 
                                           
รูปที่ 2-2 ลักษณะภายนอก
ของกัลวานอมิเตอร์ 

โครงสร้างในรูปที่ 2-1 เรียกว่ากัลป์วานอมิเตอร์แบบดาสันวาล์ 
เพราะว่านักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Jacqus D’Asonval (ค.ศ.
1851-1940) ได้พัฒนากัลป์วานอมิเตอร์ให้ท างานได้ดีขึ้น 
กล่าวคือ เข็มชี้บอกค่าจะแสดงค่าแบบเชิงเส้น (สเกลทุกค่าจะ
แบ่งส่วนเท่า ๆ กัน) นับเป็นต้นแบบของเครื่องวัดแบบเข็มขี้ใน
ปัจจุบัน 
 

2.1.3 การท างานของกลัวานอมิเตอร์  
 ใช้หลักการเคลื่อนที่ของแม่เหล็ก โดยขดลวดเคลื่อนที่ ที่วาง
อยู่กึ่งกลางของแท่งแม่เหล็ก   ขดลวดเคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่ได้เมื่อมี
กระแสไฟฟ้าไหลเข้า (กรแสไฟฟ้าที่ได้จากการวัด) ท าให้เกิด
สนามแม่เหล็กที่ขดลวด ผลักกันกับสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวร 
ท าให้เกิดแรงบ่ายเบน ท าให้เข็มชี้ที่ติดอยู่กับขดลวดบ่ายเบนไปตาม
แรงบ่ายเบนนั้น เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเข้าในทิศทางตรงกันข้าม แรง
บ่ายเบนก็จะวัดในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกัน เข็มของกัลวานอมิเตอร์

จึงบ่ายเบนได้ทั้ง 2 ทิศทาง ดังรูปที่ 2-4 ลักษณะของแรงบิดบ่ายเบนที่เกิดขึ้นท าให้เข็มชี้ของ
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กัลวานอมิเตอร์เคลื่อนที่ไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  ซึ่งเข็มชี้จะถูกแรงควบคุมที่เกิดจากสปริง
ก้นหอย คอยต้านเพื่อให้เข็มชี้หยุดนิ่งไม่แกว่งไปมากัลวานอมิเตอร์ ใช้วัดได้เฉพาะ
กระแสไฟฟ้า จ านวนน้อย ๆ เท่านั้น จึงนิยมใช้ส าหรับวัดกระแสไฟฟ้าขนาดไมโครแอมป์ 
(µA Meter) เป็นต้น 

 
 
 

กระแสไฟฟ้าเป็นบวก    
เข็มชี้บ่ายเบนไปทาง 

ขวามือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์     
เข็มชีห้ยุดนิ่งที่ 0 
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กระแสไฟฟ้าเป็นลบ       
เข็มชี้บ่ายเบนไปทาง

ซ้ายมือ 
 
 
 

รูปที่ 2-4 การบ่ายเบนของเข็ม
ชี้กัลวานอมิเตอร์ 

 

 
 

รูปที่ 2-3  แสดงการท างานและสเกลของกัลวานอมิเตอร์ 
  

2.2 เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร 
 เครื่องวัดที่มีโครงสร้างแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet 
Moving Coil ; PMMC) จะประกอบไปด้วย ขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coil) ท าหน้าที่รับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่วัดมาจากภายนอก ขอลวดนี้จะวางอยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กถาวรขนาด



 

NAPAT  WATJANATEPIN                          ELWE (THAI LAND)                           หน้า 5 

 

5 
วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า                                                                                                         บทที่ 2                               
รหัสวิชา  2104 – 2104 

เล็ก เข็มชี้ของเครื่องวัดจะติดอยู่กับขดลวดเคลื่อนที่   ทางด้านบน เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ขดลวดนี้ จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้น และเกิดแรงท าให้เข็มชี้บ่ายเบนไป แรงที่เดขึ้นภายใน
เครื่องมือวัดชนิดนี้ มี 3 แรง คือ  

(1) แรงบ่ายเบน (Deflecting face)   
(2) แรงควบคุม (Controlling force) 
(3) แรงหน่วง (Damping face) 

แรงเหล่านี้จะช่วยควบคุมการบ่ายเบนของเข็มชี้ เมื่อ
ท าการวัดค่ากระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแบบขดลวด
เคลื่อนที่ –แม่เหล็กถาวรนี้ เป็นเครื่องวัดที่อ่านค่าด้วย
เข็มข้ึนและมีสเกลบอกค่า นิยมใช้สร้างเป็นเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Volt Meter) กระแสไฟฟ้า 
(Amp Meter) เป็นต้น 

 
 

รูปที่ 2.5 เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวรชนิดต่าง ๆ 
 

2.2.1 โครงสร้างของเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร 
 เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องวัดแบบ 
ดาสันวาล์ (D’Arsonval Instrument) เพราะคิดค้นและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ 
Jacques D’Arsonval เครื่องวัดแบบนี้พัฒนามาจากกัลวานอมิเตอร์ โครงสร้างประกอบด้วย 
(1)แม่เหล็กถาวรและขั้วแม่เหล็กรูปเกือกม้า (2)สปริงก้นหอย (3)น้ าหนักถ่วง (4)แกนเหล็ก
อ่อนรูปทรงกระบอก (5)ขดลวดเคลื่อนที่ และ(6)เข็มชี้  โครงสร้างของเครื่องวัดชนิดนี้แสดง
ในรูปที่ 2-6 
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รูปที่ 2-6 โครงสร้างของเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร 

 

2.2.2 หลักการท างาน 
 หลักการท างานคล้ายกับกัลวานอมิเตอร์ แตส่เกลค่า 
0  จะอยู่ด้านซ้ายมือสุด และด้านขวามือสุดของสเกล คือ
ค่าที่วัดได้สูงสุดและสเกลของเครื่องวัดแบบนี้จะเป็นสเกล
แบบเชิงเส้น ดังรูปที่ 2-7 นั่นเป็นเพราะว่าแรงปิดบ่ายเบน
แปรผันตรงกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวด
เคลื่อนที่นั่นเอง  
 

 
 

รูปที่ 2-7 สเกลแบบเชิงเส้นของเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร  
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2.2.3 การน าไปใช้งาน 
 เครื่องมือวัดชนิดขดลวดเคลื่อนที-่แม่เหล็กถาวร เป็นโครงสร้างของเครื่องวัดที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลาย เพื่อน าไปพัฒนาเป็น เครื่องมือวัดปริมาณไฟฟ้า ชนิดต่างๆ เช่น 
แอมป์มิเตอร์ (Amp Meter) โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) และมัลติมิเตอร์ (Multi Meter) และ
เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบที่มีเข็มชี้บอกค่าทุกชนิด ทั้งที่วัดปริมาณไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้า
กระแสสลับ เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 2-8 การน าเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร 
ไปใช้งาน เป็น โวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์กระแสตรง 

 
 
 
 
 
 



 

NAPAT  WATJANATEPIN                          ELWE (THAI LAND)                           หน้า 8 

 

8 
วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า                                                                                                         บทที่ 2                               
รหัสวิชา  2104 – 2104 

แบบฝึกหดั เรื่อง หลักการท างานของเครื่องวัดไฟฟ้า 
ก.จงเติมข้อความในช่องว่างให้ได้ข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

1.  แรงที่เกิดขึ้นในเครื่องมือวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร คือ 
1.1 …………………………………………………………………………………... 
1.2 …………………………………………………………………………………... 
1.3 ………………………………………………………………………………….. 

2. ส่วนประกอบของกัลป์วานอมิเตอร์มาอย่างน้อย 5 ส่วน 
2.1 ……………………………………2.4 ……………………………………… 
2.2  ……………………………………2.5 …………………………………….. 
2.3 …………………………………….  

3. เครื่องมือวัดแบบ ดาสันวาล ์คืออะไร 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

4. สเกลของเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร ต่างจากกัลวานอมิเตอร์
อย่างไร………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดใดที่มีสเกลเป็นเชิงเส้น 
……………………………………………………………………………………… 

6. เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดใดที่เข็มชี้บ่ายเบนได้สองทิศทาง 
……………………………………………………………………………………… 

 
ข.จงวงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. แรงบิดที่เกิดขึ้นในกัลวานอมิเตอร์ ที่มีทิศทางตรงกันข้ามกัน คือ ข้อใด 
ก. แรงบ่ายเบน กับแรงหน่วง 
ข. แรงบ่ายเบน กับแรงต้าน 
ค. แรงบ่ายเบน กับแรงควบคุม 
ง. แรงหน่วง กับแรงควบคุม 
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2. เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่-แม่เหล็กถาวร คือข้อใด 
ก. ดี.ซี.แอมป์มิเตอร์   ข. เอ.ซี.แอมป์มิเตอร์ 
ค.   เทอร์โมมิเตอร ์ ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง 
 

3. เครื่องวัดในข้อใด ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณน้อยๆเท่านั้น 
ก. ดี.ซี.แอมป์มิเตอร์   ข. แอมป์มิเตอร์ 
ค.   กัลวานอมิเตอร์  ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง 
 

4. เครื่องวัดในข้อใด ที่วัดแรงดันไฟฟ้าได้ 
ก. ดี.ซี.โวลตม์ิเตอร์   ข. ดี.ซ.ีแอมป์มิเตอร์ 
ค.   กัลวานอมิเตอร์  ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกตอ้ง 
 

5. เครื่องวัดในข้อใด คือกัลวานอมิเตอร์ 

               
                   ก.                                            ข.                                        ค. 


