
 
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 ต่อมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลใช้งานได้ถูกต้อง 
1.2 ต่อมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกลับทางหมุนได้ถูกต้อง  
1.3 สามารถหาคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่ไม่มีโหลดและในสภาวะที่มีโหลดเต็มพิกัด ขณะที่ทำงานด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
1.4 สามารถหาคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่ไม่มีโหลดและในสภาวะที่มีโหลดเต็มพิกัด ขณะที่ทำงานด้วย

ไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
1.5 สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

2. สมรรถนะ 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรเพื่อทดสอบมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
 2.2 ต่อวงจรทดสอบการทำงานของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลและวัดค่าทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง ตามข้ันตอน 
 2.3 ต่อวงจรทดสอบการกลับทางหมุนของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลได้ถูกต้อง ตามขั้นตอน 
 2.4 หาคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่ไม่มีโหลดและในสภาวะที่มีโหลดเต็มพิกัด ขณะที่ทำงานด้วยไฟฟ้า
กระแสตรงไดถู้กต้อง ตามขั้นตอน 
 2.5 หาคุณลักษณะภายใต้สภาวะที่ไม่มีโหลดและในสภาวะที่มีโหลดเต็มพิกัด ขณะที่ทำงานด้วยไฟฟ้า
กระแสสลับได้ถูกต้อง ตามข้ันตอน 
 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1.  ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า     1  ชุด 
2.  มอเตอร์ยูนิเวอร์แซล     1  ชุด 
3.  วัตต์มิเตอร์ 1  เฟส     1  ชุด 
4.  โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ    1  ชุด 
5.  แอมมิเตอร์กระแสสลับ    1  ชุด 
6.  โวลต์มิเตอร์กระแสตรง    1  ชุด 
7.  แอมมิเตอร์กระแสตรง     1  ชุด 
8.  ชุดเซอร์โวมอเตอร์ ฟังก์ชั่นโหลดแรงบิด   1  ชุด 
9.  เครื่องมือวัดความเร็วรอบ    1  ชุด 
10.  สายตัวนำต่อวงจร     1  ชุด 

 

ใบงานที่ 8 หน่วยที่ 6 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สอนครั้งที่ 10 

รหัสวิชา 20104-2008 ชื่อวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เวลา 6 ชม. 

ชื่องาน การทดสอบการทำงานของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
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4.ลำดับขั้นการทำงาน 

4.1 บันทึกค่าพ้ืนฐานที่ป้ายชื่อมอเตอร์ยูนิเวอรแ์ซล 
 4.1.1 กำลังไฟฟ้ามอเตอร์(P) …………………………….W 
 4.1.2 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ขดลวดทนได้.................................Vdc 

4.1.3 แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ขดลวดทนได้.................................Vac 
  4.1.4 กระแสมอเตอร์เมื่อโหลดแต็มพิกัด .................................Adc 

4.1.5 กระแสมอเตอร์เมื่อโหลดแต็มพิกัด .................................Aac 
4.1.6 พิกัดความเร็วมอเตอร์(Speed) ………………………………………….rpm 
4.1.7 ความถี่ระบบไฟฟ้า(Frequency) ………………………………………….Hz 

4.2 ต่อวงจรตามรูปที่ 8.1,8.2 โดยต่อขดลวดอาร์เมเจอร์(A1,A2)อนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก(D1,D2) 
เข้ากับซี เล็กเตอร์สวิตช์ที่ ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 220V และมี โวลต์มิ เตอร์ต่อคร่อมเพ่ือวัด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าอินพุต และแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมเพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.1 วงจรการสตาร์ทมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล แบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(DC) 

 
รูปที่ 8.2 วงจรเสมือนจริงการสตาร์ทมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล แบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(DC) 
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 4.3 ตั้งโหมดการทำงานของชุดโหลดเซอร์โวมอเตอร์เป็นโหมดแรงบิด(Torque Control) 
 4.4 บิดซีเล็กเตอร์สวิตช์(ON)เพ่ือจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ 
 4.5 ปรับค่าแรงบิด(Torque) ให้มอเตอร์หมุนความเร็วรอบ(Speed) ตามตารางที่ 8.1 บันทึก ค่า
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์(I) ลงในตาราง 

ตารางท่ี 8.1 การทดสอบคุณลักษณะมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล แบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(DC) 
N(rpm) 3750 3500 3250 3000 2750 2500 
M(Nm)       
I (A)       
V (V)       

  
 4.6 บิดซีเล็กเตอร์สวิตช์(OFF)เพ่ือหยุดจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ ปิดแหล่งจ่ายไฟ 

 4.7 ต่อวงจรตามรูปที่ 8.3,8.4 โดยต่อขดลวดอาร์เมเจอร์(A1,A2)อนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก 
(D1,D3) เข้ากับซีเล็กเตอร์สวิตช์ที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220V และมีโวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมเพ่ือวัด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าอินพุต และแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมเพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.3 วงจรการสตาร์ทมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล แบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) 
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รูปที่ 8.4 วงจรเสมือนจริงการสตาร์ทมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล แบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) 
 
 4.8 ตั้งโหมดการทำงานของชุดโหลดเซอร์โวมอเตอร์เป็นโหมดแรงบิด(Torque Control) 
 4.9 บิดซีเล็กเตอร์สวิตช์(ON)เพ่ือจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ(VAC)ให้กับมอเตอร์ 
 4.10 ปรับค่าแรงบิด(Torque) ให้มอเตอร์หมุนความเร็วรอบ(Speed) ตามตารางที่ 8.2 บันทึก           
ค่ากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์(I) ลงในตาราง 

ตารางท่ี 8.2 การทดสอบคุณลักษณะมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล แบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) 
N(rpm) 3750 3500 3250 3000 2750 2500 
M(Nm)       
I (A)       
V (V)       

  
 4.11 บิดซีเล็กเตอร์สวิตช์(OFF)เพ่ือหยุดจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ ปิดแหล่งจ่ายไฟ 
  
5. คำถามท้ายการทดลอง 
   จากคำถามต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 

1. ค่ากระแส(I)ของมอเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะมีค่าสูงกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ค่าแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะมีค่าต่ำกว่าเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ค่าความเร็วของมอเตอร์ที่สูงขึ้นจะกินกำลังมากข้ึนเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะมีค่าต่ำกว่าเมื่อจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6.สรุปผลการทฤดลอง 

........................................................................................ ..................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... ......................... 
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แบบตรวจผลงาน 

รหัส 20104-2008 วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ใบงานที่ 8 ชื่อใบงาน การทดสอบการทำงานของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 

วนัที่............เดือน............................พ.ศ................ เวลา................น. ถึง เวลา................น. 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………............ชั้น.........................แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 
ข้อ
ที ่

รายการประเมิน/หัวข้อประเมิน ระดับคะแนน 
     

1 กระบวนการปฏิบัติงาน      
2 ผลการปฏิบตัิงาน      
3 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน      

รวม      
รวมท้ังหมด  

  
 

                                                                (นายวิษณุ  พันธ์แสง)  
                                                                   ผูป้ระเมิน  

 
8. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นค้าเพิ่มเติม  

ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2554 
คารม สินธูระหัฐ. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ ศูนยห์นังสือเมืองไทย, 2559 
ไพฑูรย์ แสงจำรสั. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2556 

 


