
หน่วยที่6 
มลัติมเิตอร์ (Multimiter) 

 
 มลัติมิเตอร์  (Multimiter)  เป็นเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าท่ีใชห้ลกัการอยา่งเดียวกบัเคร่ืองวดัชนิดขดลวด
เคล่ือนท่ี  (Moving  coil)  หรือแบบ  PMMC  ทัว่ไป  แต่มลัติมิเตอร์น้ีสามารถน าไปใชว้ดัค่ากระแสไฟฟ้า  ค่
แรงดนัไฟฟ้าท่ีเป็นไฟ  เอ.ซี.  และค่าความตา้นทาน 
 มลัติมิเตอร์  หรือบางทีเรียกวา่  VOM  ซ่ึงยอ่มาจากค าวา่  Volt – Ohm – Mulltimiter  สร้างข้ึน
เพื่อใหมี้ความสะดวกในการใชง้าน  โดยทัว่ไปมลัติมิเตอร์ท่ีใชจ้ะมีค่ากระแสของขดลวดเคล่ือนท่ี  (Moving  
coil)  เท่ากบั  50 A  และมีค่าความไวในการวดั  (Sensitivity)  เท่ากบั  20 K/V 

  ส่วนประกอบของมลัติมเิตอร์ 

 มลัติมิเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละแบบ  และแต่ละบริษทัมีความแตกต่างกนัไปในส่วนรายละเอียดของ
เคร่ืองบา้ง  แต่การใชง้านการวดัค่า  การอ่านค่าจะไม่แตกต่างกนั  ดงันั้นการท าความเขา้ใจในการใชง้านมลัติ
มิเตอร์เพียงรุ่นใดรุ่นหน่ึงก็สามารถน าหลกัการไปใชง้านไดก้บัมลัติมิเตอร์รุ่นอ่ืน  ๆ  ไดเ้ช่นเดียงกนั 
 มลัติมิเตอร์ของซนัวารุ่น  yx – 361 TR  ถือไดว้า่เป็นมลัติมิเตอร์ยีห่อ้หน่ึงท่ีนิยมใชง้านในประเทศ
ไทย  ถูกน าไปใชง้านอยา่งแพร่หลาย  ในมลัติมิเตอร์เคร่ืองเดียวใชว้ดัค่าปริมาณต่าง  ๆ  ทางไฟฟ้าในส่วน
ส าคญั  ๆ  ไดท้ั้งหมดนบัวา่มีประโยชน์ต่อการใชง้านอยา่งมาก  รูปร่างและส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์ซนั
วารุ่น  yx – 361 TR  แสดงดบัรูปท่ี  1 
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รูปท่ี  1  มลัติมิเตอร์ซนัวารุ่น  yx – 361 TR 

จากรูปท่ี  1  แสดงมลัติมิเตอร์ซนัวารุ่น  yx – 361 TR  และส่วนประกอบต่าง  ๆ  แสดงก ากบัดว้ย
ตวัเลข  มีช่ือและหนา้ท่ีดงัน้ี 
 หมายเลข  1  คือ  สกรูเพื่อปรับแต่งเขม็ช้ีใหช้ี้ท่ีต าแหน่งดา้นซา้ยมือสุดของสเกลพอดี  (0 V, 0 A, 
)  ช่วยใหก้ารแสดงค่าออกมาถูกตอ้ง 
 หมายเลข  2  คือ  เขม็ช้ีของมิเตอร์ 



 หมายเลข  3  คือ  แผน่สเกลหนา้ปัดของมิเตอร์ 
 หมายเลข  4  คือ  ไดโอดแปล่งแสง  (LED)  จะติดสวา่งข้ึน  แสดงการต่อวงจรขณะตั้งยา่นวดั    
ท่ียา่น  1  (CONTY) 
 หมายเลข  5  คือ  สวติช์เลือกยา่นวดั  สามารถหมุนไดร้อบตวั 
 หมายเลข  6  คือ  ปุ่มปรับใหเ้ขม็ช้ีของมิเตอร์ช้ีท่ี   0   พอดีในขณะช็อตสายวดัของโอห์มมิเตอร์
เขา้ดว้ยกนั  และปรับใหเ้ขม็ช้ีของมิเตอร์ท่ีต าแหน่งก่ึงกลางสเกล  (0)  พอดี  ในขณะใชเ้ป็นกลัวานอมิเตอร์  
(DCV  NULL) 
 หมายเลข  7  คือ  ขั้วต่อขั้วบวก  (+)  ของมิเตอร์  ส าหรับต่อสายวดัสีแดง 
 หมายเลข  8  คือ  ขั้วต่อขั้วลบ  ( - COM)  ของมิเตอร์  ส าหรับต่อสายวดัสีด า 

หมายเลข  9  คือ  ขั้วต่อเอาตพ์ุต  (OUTPUT)  เป็นขั้วต่อท่ีมีตวัเก็บประจุต่ออนัดบัอยูภ่ายในมิเตอร์  
ใชร่้วมกบัขั้วลบ  ( - COM)  ส าหรับวดัความดงั  (db)  ของสัญญาณเสียงในเคร่ืองขยายเสียงวดัสัญญาณ
ไฟสลบัในเคร่ืองรับโทรทศัน์หรือวดัสัญญาณเสียงท่ีตอ้งการตดัแรงดนัไฟกระแสตรงทิ้ง  

 หมายเลข  10  คือ  ฝาครอบสเกลหนา้ปัด 
 หมายเลข  11  คือ  ตวัถงัของมิเตอร์ 

ส่วนประกอบสเกลหน้าปัดของมลัติมเิตอร์ 
สเกลหนา้ปัดของมลัติมิเตอร์  แต่ละรุ่น  แต่ละแบบ  และแต่ละบริษทัมีความแตกต่างกนัทั้งส่วน

ต าแหน่งสเกล  ตวัเลขก ากบับนสเกล  ระยะความห่างของช่องสเกล  และปริมาณไฟฟ้าท่ีแสดงค่าไวบ้นสเกล  
แต่การวดัค่า  การอ่านค่าตอ้งปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนั  ดงันั้นการศึกษาท าความเขา้ใจลกัษณะสเกลหนา้ปัด
ของมลัติมิเตอร์เพียงรุ่นเดียวก็สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดก้บัสเกลหนา้ปัดของมลัติมิเตอร์ทุกรุ่นได ้ 
สเกลหนา้ปัดของมลัติมิเตอร์ซนัวารุ่น  yx 361 TR  แสดงดงัรูปท่ี  2 
 

 

รูปท่ี  2  สเกลหนา้ปัดของมลัติมิเตอร์ซนัวารุ่น  yx – 361 TR 
 



จากรูปท่ี  2  แสดงสเกลหนา้ปัดของมลัติมิเตอร์ซนัวารุ่น  yx – 361 TR  แต่ละสเกลก ากบัไวด้ว้ย
ตวัเลขเป็นล าดบั  มีช่ือและหนา้ท่ีดงัน้ี 
 หมายเลข  1  คือ  สเกล    เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่าความตา้นทาน  เม่ือตั้งยา่นวดัความตา้นทาน  
()  สเกลเป็นสีด า 
 หมายเลข  2  คือ  สเกล  DCV.,  A  &  ACV  เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่าแรงดนัไฟกระแสตรงเม่ือ
ตั้งยา่นวดัแรงดนัไฟกระแสตรง  (DCV)  เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่ากระแสไฟตรง  เม่ือตั้งยา่นวดักระแส
ไฟตรง  (DCmA)  และเป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่าแรงดนัไฟกระแสสลบั  เม่ือตั้งยา่นวดัแรงดนัไฟ
กระแสสลบั  (ACV)  สเกลเป็นสีด า 
 หมายเลข  3  คือ  สเกล  สเกล  NULL  METER  เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่าแรงดนัไฟกระแสตรง
แบบค่า - ลบ  (DCV)  เม่ือตั้งยา่นวดัแรงดนัไฟกระแสตรงนลั  (DCV  NULL)  สเกลเป็นสีน ้าเงิน 
 หมายเลข  4  คือ  สเกล  AC  2.5 V  เป็นสเกลส าหรับใชอ่้านค่าแรงดนัไฟกระแสสลบัเฉพาะยา่นวดั  
2.5 V  เม่ือตั้งยา่นวดั  2.5 V  เม่ือตั้งยา่นวดัแรงดนัไฟกระแสสลบั  2.5 V  (ACV 2.5 V)  สเกลเป็นสีแดง 
หมายเลข  5  คือ  สเกล  สเกล  hFE  เป็นสเกลส าหรับใชอ่้านค่าอตัราการขยายกระแสไฟตรงของตวั
ทรานซิสเตอร์  เม่ือตั้งยา่นวดัโอห์ม  ()  ท่ี    10  (hFE)  สเกลเป็นสีน ้าเงิน 
 หมายเลข  6  คือ  สเกล  BATT  1.5 V  เป็นสเกลใชเ้ฉพาะทดสอบแบตเตอร่ี  1.5 V  เม่ือตั้งยา่นวดั  
1.5 VBATT  สเกลเป็นสีแดงและสีน ้าเงิน 

หมายเลข  7  คือ  สเกล  LI  (A,  mA)  เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่ากระแสภาระ  (Load  Current)  
หรือ  LI  ของอุปกรณ์ท่ีวดัค่า  เม่ือตั้งยา่นวดัโอห์ม  ()  โดยต่อวดัอยา่งขนาน  และยงัสามารถใชว้ดั
ค่ากระแสร่ัวไหลระหวา่งขา  C  และขา  E  ของทรานซิสเตอร์  (ICEO)  ได ้ สเกลเป็นสีน ้าเงิน 
 หมายเลข  8  คือ  สเกล  LI  (V)  เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่าแรงดนัภาระ  (LOAD  Voltage)  หรือ  
LA  ของอุปกรณ์ท่ีท าการวดัเม่ือตั้งยา่นวดัโอห์ม  ()  และวดัในเวลาเดียวกนักบัการวดั  LI  สเกลเป็นสีด า 
 หมายเลข  9  คือ  สเกล  db  เป็นสเกลใชส้ าหรับอ่านค่าความดงัของสัญญาณเสียง  เม่ือตั้งยา่นวดั  
ACV  สเกลเป็นสีแดง 
 หมายเลข  10  คือ  ไดโอดเปล่งแสง  (LED)  จะเปล่งแสงสวา่งข้ึนแสดงการต่อของวงจร  หรือการ
ต่อถึงกนัของอุปกรณ์ 
 หมายเลข  11  คือ  กระจกเงาเพื่อท าใหก้ารอ่านค่าบนสเกลท่ีแสดงดว้ยเขม็ช้ีถูกตอ้งท่ีสุดโดยอ่านค่า
ต าแหน่งเขม็ช้ีจริงกบัเขม็ช้ีในกระจกเงาซอ้นกนัพอดี 

ดิจิตอลมลัติมเิตอร์(Digital  Multimeter) 
 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  (Digital  Multimeter)  เป็นมลัติมิเตอร์อีกชนิดหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึนมาจาจาก
เทคโนโลยทีางดา้นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล  โดยการรวมเอาดิจิตอลโวลตมิ์เตอร์  (Digital  Voltmeter)  
ดิจิตอลแอมมิเตอร์  (Digital  Ammeter)  และดิจิตอลโอห์มมิเตอร์  (Digital  Ohmmeter)  เขา้ดว้ยกนั  ใชก้าร



แสดงผลการวดัค่าดว้ยตั้วเลข  ช่วยในการวดัค่าการอ่านค่ามีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน  ช่วยแกค้วาม
ผดิพลาดท่ีเกิดจากการอ่านค่าผดิได ้ เกิดความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน 
  
ลกัษณะของดิจิตอลมลัติมิเตอร์มีโครงสร้างท่ีแตกต่างไปจากมลัติมิเตอร์ชนิดเขม็  เพราะไม่ตอ้งใชส่้วนการ
แสดงผลดว้ยเคร่ืองกลไฟฟ้า  (Electromechanical)  แต่ใชก้ารแสดงผลดว้ยการนบัค่าเป็นตวัเลข  ตาม
หลกัการท างานของอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล  ในส่วนประกอบของวงจรมิเตอร์แต่ละชนิดจะประกอบดว้ย  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล  สร้างข้ึนมาเป็นวงจรท างานในการวดัค่าแสดงค่า  ช่วยใหป้ริมาณความ
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าจ่ายใหดิ้จิตอลมลัติมิเตอร์ขณะวดัค่าปริมาณไฟฟ้าในวงจรนอ้ยมาก  ๆ  ท าใหผ้ลของ
การโหลดท่ีเกิดจากดิจิตอลมลัติมิเตอร์ลดลงค่าปริมาณไฟฟ้า    ท่ีแสดงออกมามีความถูกตอ้งใกลเ้คียงค่าจริง
มากข้ึน     รูปร่างของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ แสดงไดด้งัรูปท่ี  1 
 

 

รูปท่ี  1  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

ส่วนประกอบของมลัติมเิตอร์ 
 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  เป็นมลัติมิเตอร์ท่ีสามารถวดัค่ าปริมณไฟฟ้าไดห้ลายชนิดเช่นเดียวกบัมลัติ
มิเตอร์  ชนิดเขม็ช้ี  เช่น  วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  (DCV)  แรงดนัไฟกระแสสลบั  (ACV)  กระแส
ไฟตรง  (DCA)  กระแสไฟสลบั  (ACV)  และความตา้นทาน  () เป็นตน้ นอกจากน้ีในดิจิตอลมลัติมิเตอร์
บางรุ่นยงัมีความสามารถเพิ่มมากข้ึนไปอีก  สามารถวดัค่าปริมาณไฟฟ้าอ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากค่าปกติได ้ 
เช่น  วดัการต่อวงจรแสดงดว้ยเสียงได ้ วดัอุณหภูมิได ้ วดัความถ่ีได ้ วดัค่าความจุของตวัเก็บประจุได ้ วดั
อตัราขยายของทรานซิสเตอร์  (hFE)  ได ้ และวดัขาทรานซิสเตอร์ไดเ้ป็นตน้ 
 ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  แต่ละรุ่น  แต่ละแบบและแต่ละบริษทั  มีส่วนประกอบ  โครงสร้างและ
รายละเอียดต่าง  ๆ  ของเคร่ืองแตกต่างกนัแต่การใชง้าน  การวดัค่า  การอ่านค่า  มีหลกัการท่ีคลา้ยกนั  การ
กล่าวรายละเอียดของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ในหน่วยน้ี  เป็นดิจิตอลของมีเทก็ซ์  (METEX)  รุ่น  M3650  (B)  



เพราะเป็นดิจิตอลมลัติมิเตอร์ธรรมดา  และมีหนา้ท่ีในการท างานไดห้ลากหลาย  รูปร่างและส่วนประกอบ
ของดิจิตอลมลัติมิเตอร์มีเทก็ซ์รุ่น  M3650  (B) 

 

 

รูปท่ี  2  ส่วนประกอบดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
 

จากรูปท่ี  2  แสดงส่วนประกอบดิจิตอลมลัติมิเตอร์ของมีเทก็ซ่รุ่น  M3650  (B)  ส่วนประกอบต่าง  
ๆ  แสดงก ากบัดว้ยตวัเลข  มีช่ือและหนา้ท่ีดงัน้ี 
 หมายเลข   1  คือ  หนา้ปัดแสดงผลการวดัค่า  เป็นแบบตวัแสดงผลชนิดคริสตอลเหลว  หรือ  LED  
(Liquid  Crystal  Display)  เป็นตวัเลขชนิด  3  หลกัคร่ึง  แสดงเลขการวดัไดสู้งสุด  1999 
 หมายเลข  2  คือ  แถบกราฟแบบอนาล็อก  (Analog  Bar – Graphs)  แสดงผลการวดัเป็นแถบกราฟ 
 หมายเลข  3  คือ  สวติช์เลือกยา่นวดั  สามารถหมุนไดร้อบตวั 
 หมายเลข  4  คือ  สวติช์ – เปิดการท างานของเคร่ือง 
 หมายเลข  5  คือ  ขั้วต่อสายวดัสีแดง  เพื่อการวดัค่ากระแสทั้ง  DC  และ  AC  ค่าสูงสุด  ถึง  20A  
ใชง้านร่วมกบัขั้วต่อหมายเลข  7 
 หมายเลข  6  คือ  ขั้วต่อสายวดัสีแดง  เพื่อการวดัค่ากระแสทั้ง  DC  และ  AC  ค่าต ่าไม่เกิน  2A  ใช้
งานร่วมกบัขั้วต่อหมายเลข  7 
 หมายเลข  7  คือ  ขั้วต่อสายสีด า  (COM)  เป็นขั้วต่อสายวดัขั้วต่อสายวดัขั้วพื้นฐานเพื่อเป็นขาร่วม
ในการใชง้านวดัปริมาณไฟฟ้าต่าง  ๆ 

หมายเลข  8  คือ  ขั้วต่อสายวดัสีแดง  เพื่อการใชง้านวดัค่าแรงดนัไฟกระแสตรง  (DCV)  แรงดนัไฟ
กระแสสลบั  (ACV)  ค่าความตา้นทาน  ()  และความถ่ี  (fkHz)  ใชง้านร่วมกบัขั้วต่อหมายเลข  7 



 หมายเลข  9  ขั้วเสียบทรานซิสเตอร์  (Transistor  Socket)  ใชเ้พื่อเสียบทรานซิสเตอร์ส าหรับวดัค่า
อตัราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์  (hFE) 
 หมายเลข  10  คือ  ขั้วเสียบตวัเก็บประจุ  (Capacitor  Socket)  ใชเ้พื่อเสียบตวัเก็บประจุส าหรับวดั
ค่าความจะของตวัเก็บประจุ  (Cx) 
 หมายเลข  11  คือ  ปุ่มปรับค่า  0  พอดี  (Zero  ADJ)  ส าหรับการวดัค่าความจุของตวัเก็บประจุ
เท่านั้น 

หน้าจอและการแสดงผล 
 หนา้จอของดิจิตอลมลัติมิเตอร์  ถูกผลิตข้ึนมาจากคริสตอล  (LED)  แสดงค่าดว้ยตวัเลขและอกัษรสี
ด า  พื้นสีเทาอ่อน  มลัติมิเตอร์แต่ละรุ่น  แต่ละแบบ   และแต่ละบริษทัมีความแต่กต่างกนั  ในส่วนหนา้จอ
แสดงค่า  ค่าตวัเลขและตวัอกัษรท่ีแสดงไวมี้รายละเอียดแตกต่างกนั  แต่การใชง้าน  การอ่านค่ามีหลกัการ
คลายกนั  ลกัษณะหนา้จอแบบ  LED  ของดิจิตอลมลัติมิเตอร์มีเทก็ซ์รุ่น  M3650  (B)  แสดงดงัรูปท่ี  3 
 

 

 

รูปท่ี  3  หนา้จอ  LED  ของดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
จากรูปท่ี  3  แสดงหนา้จอ  LED  ของดิจิตอลมลัติมิเตอร์มีเทก็ซ์รุ่น  M3650  (B)  แบบแสดงเตม็ทุก

ค่า  ตวัเลขขนาดใหญ่  4  หลกั  เป็นตวัแสดงค่าปริมาณไฟฟ้าท่ีวดัได ้ ตวัอกัษรท่ีอยูด่า้นซา้ยมือเป็นตวัแสดง
ชนิดของปริมาณไฟฟ้าท่ีท าการวดั  เช่น  วดัตวัเก็บประจุ  (CAP)  วดัแรงดนัหรือกระแสทั้งไฟกระแสตรง  
(DC)  หรือไฟกระแสสลบั  (AC)  วดัความถ่ี  (FREQ)  วดัอตัราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์  (hFE)  
ส่วนตวัอกัษรทางขวามือเป็นตวัแสดงหน่วยของปริมาณไฟฟ้าท่ีท าการวดัเช่น  วดัความจุหน่วยเป็น  pF ,  
nF, F  วดัแรงดนัไฟฟ้าหน่วยเป็น  mV, V  วดักระแสไฟฟ้าหน่วยเป็น  A, mA, A  วดัความตา้นาทาน
หน่วยเป็น  , k, M  วดัความถ่ีหน่วยเป็น  kHz  และแถบกราฟแบบอนาล็อกท่ีอยูต่อนล่างเป็นตวัา
แสดงค่าปริมาณไฟฟ้าท่ีวดัไดเ้ป็นแท่งกราฟออกมาโดยประมาณ 
 กรณีท่ีปริมาณไฟฟ้าท่ีป้อนมาทางอินพุตมากเกินไป  เกินกวา่ยา่นท่ีตั้งวดั  LED  จะแสดงค่าเลข  “1”  
ออกมา  ถา้เป็นรุ่นท่ีมีแถบกราฟอนาล็อกดว้ย  แถบกราฟอนาล็อกจะแสดงค่าสูงสุดออกมาท่ีตวั  “M”  ตอ้ง
ปรับตั้งยา่นวดัในยา่นท่ีสูงข้ึนไป  การแสดงค่าสภาวะตั้งยา่นวดัต ่าไปแสดงดงัรูปท่ี  4 
 
 



 

รูปท่ี  4  ปริมาณไฟฟ้าท่ีท าการวดัค่ามากเกินกวา่ท่ีจะวดัได ้
 

กรณีท่ีแบตเตอร่ีภายในดิจิตอลมลัติมิเตอร์อ่อนค่าลง  ซ่ึงมีผลต่อการวดัค่าและการแสดงค่าออกมา
อาจไม่ถูกตอ้ง  ท่ีหนา้จอ  LED  จะแสดงสัญลกัษณ์แบตเตอร่ีข้ึนมาใหเ้ห็น  ขณะเปิดเคร่ืองใหดิ้จิตอลมลัติ
มิเตอร์ท างานหมายถึงตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีกอ้นใหม่  แบตเตอร่ีภายในดิจิตอลอ่อนค่าลงแสดงไดด้งัรูปท่ี  5 

 

รูปท่ี  5  ขณะแบตเตอร่ีภายในดิจิตอลมลัติมิเตอร์อ่อนค่าลง  
ถา้การตั้งยา่นวดัค่าถูกตอ้ง  เม่ือน าไปวดัค่าปริมาณไฟฟ้า  หนา้จอ  LED  ตอ้งแสดงค่าปริมาณไฟฟ้านั้น
ออกมา  ทั้งตวัเลขและแถบกราฟอนาล็อก สามารถอ่านค่าได ้ ลกัษณะการแสดงค่าแสดงดงัรูปท่ี  6 
 

 

รูปท่ี  6  ปริมาณไฟฟ้าท่ีแสดงออกมา  เม่ือตั้งยา่นวดัค่าถูกตอ้ง 
 

ดิจิตอลมลัติมิเตอร์มกัจะมีสัญลกัษณ์หลายอยา่งแสดงก ากบัไวใ้นท่ีต่าง  ๆ  ของตวัเคร่ืองเช่นบริเวณ 
ดา้นหนา้เคร่ือง  หรือบริเวณดา้นหลงัเคร่ือง  สัญลกัษณ์เหล่านั้นเป็นสัญลกัษณ์เตือนเพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัในการใชง้านดิจิตอลมลัติมิเตอร์  ทั้งตวัผูใ้ชเ้องและดิจิตอลมลัติมิเตอร์การใชจึ้งควรระมดัระวงัตาม
การเตือนนั้น  ๆ  สัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานมีหลายชนิด  แสดงไดด้งัรูปท่ี  7 

 
 



 

รูปท่ี  7  สัญลกัษณ์มาตรฐานแสดงไวท่ี้ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 

การวดัแรงดันไฟกระแสตรง 
 การวดัแรงดนัไฟกระแสตรง  (DCV)  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  สายวดัสีด าเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  COM  สายวดัสีแดงเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  V/  ใชเ้ป็นสายวดัค่า
แรงดนัไฟกระแสตรง 
 2.  ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ียา่นของ  DCV  ในต าแหน่งค่าท่ีเหมาะสม  หากไม่ทราบค่า
แรงดนัไฟกระแสตรง  ใหต้ั้งยา่นวดัค่าท่ีสูงสุดไวก่้อน  เม่ือวดัค่าแลว้จึงลดลงมาในยา่นท่ีเหมาะสม 
 3.  การวดัแรงดนัไฟกระแสตรงตอ้งน ามลัติมิเตอร์ไปต่อขนานกบัวงจร  หรือแหล่งจ่าย  หากวดัค่า
แลว้มีเคร่ืองหมาย  ลบ  “-”  แสดงข้ึนมาท่ีหนา้จอ  LED  ดา้นซา้ยมือแสดงวา่การต่อขั้วสายวดัแรงดนัคร่อม
วงจรหรือแหล่งจ่ายผดิขั้วตอ้งสลบัปลายสายวดัท่ีวดัค่าอยูใ่หม่  เคร่ืองหมาย  “-”  หายไปแสดงวา่ขั้ววดั
ถูกตอ้ง  การต่อวดัแรงดนัไฟกระแสตรง  (DCV)  แสดงดงัรูปท่ี  8 
 

 
 

รูปท่ี  8  การวดัแรงดนัไฟกระแสตรง  (DCV) 



การวดัแรงดันไฟกระแสลบั 
 การวดัแรงดนัไฟกระแสสลบั  (ACV)  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  สายวดัสีด ่าเสียบเขา้ท่ีต่อ  COM  สายวดัสีแดงเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  V/  ใชเ้ป็นสายวดัค่า
แรงดนัไฟกระแสสลบั 
 2.  ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ียา่นของ  ACV  ในต าแหน่งค่าท่ีเหมาะสม  หากไม่ทราบค่า
แรงดนัไฟกระแสสลบั  ใหต้ั้งยา่นวดัค่าท่ีสูงสุดไวก่้อนเม่ือวดัค่าแลว้จึงลดลงมาในยา่นท่ีเหมาะสม 
 3.  การวดัแรงดนัไฟกระแสสลบั  ตอ้งน าดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไปต่อขนานกบัวงจร  หรือแหล่งจ่าย  
การวดัค่าไม่ตอ้งค านึงถึงขั้วบวก , ลบ  เพราะแรงดนัไฟกระแสสลบัไม่มีขั้วตายตวั  การต่อวดัแรงดนัไฟ
กระแสสลบั  (ACV)  แสดงดงัรูปท่ี  9 
 
 

 
รูปท่ี  9  การวดัแรงดนัไฟกระแสสลบั  (ACV) 

 

การวดักระแสไฟตรง 
 การวดักระแสไฟตรง  (DCV)  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  สายวดัสีด าเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  COM  สายวดัสีแดงเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  A  ส าหรับการวดัค่ากระแส
ไม่เกิน  2A  กรณีตอ้งการวดัค่ากระแสเกิน  2A  ตอ้งยา้ยสายวดัสิแดงไปเสียบเขา้ท่ีต่อ  20A  แทน  ใชเ้ป็น
สายวดัค่ากระแสไฟตรง 
 2.  ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ียา่นของ  DCA  ในต าแหน่งค่าท่ีเหมาะสม  หามไม่ทราบค่ากระแส
ไฟตรง  ใหต้ั้งยา่นวดัค่าท่ีสู่งสุดไวก่้อน  เม่ือวดัค่าทีแลว้จึงลดลงมาในยา่นท่ีเหมาะสม 

3. การวดักระแสไฟตรง  ตอ้งน าดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไปต่ออนัดบักบัวงจร  หากวดัค่าแลว้มี
เคร่ืองหมายลบ  “-”  แสดงข้ึนมาท่ีหนา้จอ  LCD  ดา้นซา้ยมือ  แสดงวา่การต่อขั้วสายวดั
กระแสในวงจรผดิขั้ว  ตอ้งสลบัปลายสายวดัท่ีวดัค่าอยูใ่หม่  ใหเ้คร่ืองหมายลบ  “-”  หายไป  
แสดงวา่ขั้ววดัต่อถูกตอ้ง  การต่อกระแสไฟตรง  (DCA)  แสดงดงัรูปท่ี  10 



 

 
รูปท่ี  10  การวดักระแสไฟตรง  (DCV) 

การวดักระแสไฟสลบั 
 การวดักระแสไฟสลบั  (ACV)  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  สายวดัสีด าเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  COM  สายวดัสีแดงเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  A  ส าหรับการวดัค่ากระแส
ไม่เกิน  2A  กรณีตอ้งการวดัค่ากระแสเกิน  2A  ตอ้งยา้ยสายวดัสีแดงไปเสียบเขา้ทีขั้วต่อ  20A  แทนใชเ้ป็น
สายวดัค่ากระแสไฟสลบั 

2.  ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ียา่นของ  ACV  ในต าแหน่งค่าท่ีเหมาะสม  หากไม่ทราบค่า 
กระแสไฟสลบั  ใหต้ั้งยา่นวดัไปท่ียา่นสูงสุดไวก่้อน  เม่ือกวดัค่าแลว้จึงลดลงมาในยา่นทีเหมาะสม 

 3.  การวดักระแสไฟสลบั  ตอ้งน าดิจิตอลมลัติมิเตอร์ไปต่ออนัดบัวงจร  การวดัค่าไม่ตอ้งค านึงถึง
ขั้วบวก, ลบ  เพราะกระแสไฟสลบัไม่มีขั้วตายตวั  การต่อวดักระแสไฟสลบั  (ACA)  แสดงดงัรูปท่ี  11 
 

 
รูปท่ี  11  การวดักระแสไฟสลบั  (ACA) 

 
 
 



การวดัความต้านทาน 

 การวดัความตา้นทาน  (OHM)  ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  สายวดัสีด าเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  COM  สายวดัสีแดงเสียบเขา้ท่ีขั้วต่อ  V/  ใชเ้ป็นสายวดัค่าความ
ตา้นทาน 
 2.  ปรับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ียา่นของ  OHM  ในต าแหน่งค่าท่ีเหมาะสม  หากขณะท าการวดัค่า
แลว้ท่ีจอ  LED  ข้ึนเลย  “1”  และแถบกราฟอนาล็อกข้ึนถึงค่าสูงสุดท่ีตวั  “M”  ใหป้รับยา่นวดัโอห์มสูงข้ึน
ไปอีกยา่นหรือมากกวา่จนกวา่ท่ีจอ  LCD  จะแสดงค่าความตา้นทานออกมา 

3.  ก่อนการวดัค่าความตา้นทานในวงจร  ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีแรงดนัไฟฟ้าจ่ายใหว้งจรและท าการคาย
ประจุของตวัเก็บประจุหมดแลว้การต่อวดัความตา้นทาน  (OHM)  แสดงดงัรูปท่ี  12 
 

 
รูปท่ี  12  การวดัความตา้นทาน  (OHM) 

 

ข้อควรระวงัในการใช้มลัติมเิตอร์ 
 มลัติมิเตอร์เป็นมิเตอร์ท่ีมีส่วนประกอบของอุปกรณ์หลายชนิด  แต่ละชนิดมีขนาดเล็กและบอบบาง  
ยิง่ในส่วนเคล่ือนไหวของมิเตอร์ยิง่ตอ้งระมดัระวงัอยา่งมาก  ตลอดจนการน าไปใชง้านก็ตอ้งระมดัระวงัใน
เร่ืองของปริมาณไฟฟ้าท่ีจะวดั  และอีกหลายส่ิงหลายอยา่ง  สามารถกล่าวโดยสรุปเป็นขอ้  ๆ  ไดด้งัน้ี 
1.  ส่วนเคล่ือนไหวของมิเตอร์  ประกอบดว้ยขอลวดเส้นเล็กมาก  ๆ  และมีส่วนประกอบของเดือยและรอง
เดือยมีขนาดเล็ก  มีความบอบบาง  อาจช ารุดเสียหายไดง่้ายหากไดรั้บกระแสมากเกินไปหรือหากไดรั้บการ
กระทบกระเทือนแรง  ๆ  ท่ีเกิดจากการตกหล่น  ตลอดจนการตั้งยา่นการวดัผดิ 
 2.  การวดัปริมาณไฟฟ้าต่าง  ๆ  ท่ีไม่ทราบค่า  คร้ังแรกควรตั้งยา่นวดัในยา่นสูงสุดไวก่้อนแลว้ค่อย  
ๆ  ลดยา่นวดัลงมาใหถู้กตอ้งกบัปริมาณไฟฟ้าท่ีท าการวดัค่า  และต่อขั้ววดัใหถู้กตอ้ง 
 3.  การตั้งยา่นวดัโอห์มหรือยา่นวดักระแส  และน าไปวดัค่าแรงดนัจะมีผลใหต้ว้ตา้นทานใน
วงจรมลัติมิเตอร์เสียหายได ้ เม่ือแรงดนัท่ีวดัมีค่าสูงประมาณ  100  V.  ข้ึนไป 



               4.  หา้มวดัค่าความตา้นทานในวงจรท่ีมีก าลงัไฟฟ้าจ่ายอยู ่ เพราะจะท าใหย้า่นวดัโอห์มของมลัติ
มิเตอร์ช ารุดได ้ ตอ้งตดัไฟออกจากวงจรก่อนและปลดขาตวัตา้นทานหรือขาอุปกรณ์ตวัท่ีตอ้งการวดัออก
จากวงจรเสียก่อน 

5.ขณะพกัการใชมิ้เตอร์ทุกคร้ังควรปรับสวทิช์เลือกยา่นวดัไปท่ียา่น  1,000 VDC  เสมอเพราะเป็น
ยา่นวดัท่ีมีค่าความตา้นทานภายในมิเตอร์สูงสุดหรือในมลัติมิเตอร์ท่ีมีต าแหน่ง  OFF  บนสวติช์เลือกยา่นวดั  
ใหป้รับสวติช์เลือกยา่นวดัไปท่ีต าแหน่ง  OFF  เสมอ  เพราะเป็นการตดัวงจรมิเตอร์ออกจากขั้วต่อวดั  

 6.  เม่ือหยดุการใชง้านมลัติมิเตอร์เป็นเวลานาน  ๆ  ควรปลดแบเตอร่ีท่ีใส่ไวใ้นมลัติมิเตอร์ออก
จากมลัติมิเตอร์ใหห้มด  เพื่อป้องกนัการเส่ือมของแบตเตอร่ี  และเกิดสารเคมีไหลออกมาจากแบตเตอร่ี  อาจ
กดักร่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในมิเตอร์จนช ารุดเสียหายได ้ การเก็บมลัติมิเตอร์ไม่ควรเก็บไวใ้นบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิสูง  และมีความช้ืนสูง  ต าแหน่งของแบตเตอร่ีในมลัติมิเตอร์แสดงดงัรูปท่ี  3 
 

 

รูปที ่ 3  ต าแหน่งแบตเตอร่ีในมัลติมิเตอร์ 
 

7.  ในกรณีการตั้งยา่นวดัผดิพลาด  จรท าใหม้ลัติมิเตอร์วดัค่าปริมาณไฟฟ้าอ่ืน  ๆ  ไม่ข้ึนใหต้รวจ 

สอบฟิวส์ท่ีอยูภ่ายในมลัติมิเตอร์  ท าหนา้ท่ีท่ีเป็นตวัป้องกนัไฟเกิน  วา่ขาดหรือไม่  หากฟิวส์ขาดใหใ้ช ้

ฟิวส์ส ารองท่ีมีอยูใ่ส่แทน  และทดลองใชม้ลัติมิเตอร์อีกคร้ัง  ต าแหน่งฟิวส์และฟิวส์ส ารองแสดงดงัรูปท่ี
3 

 



 

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตัิ หน่วยที่        6 
วิชา เครื่องมือวดัและวงจรไฟฟ้า สอนครั้งที่    11-12 
ช่ือหน่วย  มลัตมิิเตอร ์ ท-ป-น        

  เรื่อง/งาน       มลัตมิิเตอร ์ จ านวน    4   คาบ 
 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลงัเรียน 
ค ำส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง  หรือใกลเ้คียงท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  แลว้กาเคร่ืองหมาย (X) ลงในตวัเลือกท่ี
ถูกตอ้ง 
1. วตัตมิ์เตอร์คือเคร่ืองวดัอะไร  
   ก. พลงังานไฟฟ้า                        ข.  ก าลงัไฟฟ้า 
   ค. เพาเวอร์แฟคเตอร์                   ง. กระแสไฟฟ้า 
2. กระจกเงาบนหนา้ปัดมลัติมิเตอร์มีไวเ้พื่ออะไร  
   ก. ดูการเคล่ือนท่ีของเขม็  
   ข. ในการอ่านค่าใหเ้ท่ียงตรง 
   ค. เพื่อใหดู้สวยงาย  
   ง. เพื่อใหเ้กิดแสงสะทอ้น 
3.  ก่อนท าการวดัตวัตา้นทานจะตอ้งท าอยา่งไรก่อน 
   ก. ปรับยา่นวดั  
   ข. ต่อสายวดั 
   ค. ปรับศูนยโ์อห์ม  
   ง. น าสายวดัมาช็อตกนั 
4. ความไวในการวดัแรงดนัไฟสลบัของมลัติมิเตอร์มีค่าเท่าไร 
   ก.  9 kΩ/V                        ข. 10 kΩ/V   
   ค.  19kΩ/V                       ง.  20 kΩ/V 
5. ความไวในการวดัแรงดนัไฟตรงของมลัติมิเตอร์มีค่าเท่าไร  
   ก.  9 kΩ/V                        ข. 10 kΩ/V   
   ค.  19kΩ/V                       ง.  20 kΩ/V 
6. การน ามลัติมิเตอร์ไปวดักระแสไฟฟ้าจะตอ้งต่อวงจรแบบได  
   ก. ต่อขนาน 
   ข. ต่อคร่อม 
   ค. ต่ออนุกรม 
   ง.  ต่อผสม                          



 

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตัิ หน่วยที่        6 
วิชา เครื่องมือวดัและวงจรไฟฟ้า สอนครั้งที่    11-12 
ช่ือหน่วย  มลัตมิิเตอร ์ ท-ป-น        

  เรื่อง/งาน       มลัตมิิเตอร ์ จ านวน    4   คาบ 
 

 

 

7. ขั้วต่อ Output ใชว้ดัอะไร 
   ก.  แรงดนัไฟตรง 
   ข.  วดัอตัราการขยายของทรานซิสเตอร์ 
   ค.  วดัไดโอด 
   ง.  วดัเดซิเบล 
8. มลัติมิเตอร์แบบเขม็ช้ีเป็นเคร่ืองวดัแบบได 
   ก. แบบ PMMC                          
   ข. แบบแผน่เหล็กเคล่ือนท่ี 
   ค. แบบอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ 
   ง. แบบไฟฟ้าสถิต 
9. ในขณะท่ีตั้งยา่นการวดัความตา้นทาน R x 10 เขม็ช้ีท่ีเลข 20 จะอ่านค่าไดเ้ท่าไร 
   ก.   2 Ω 
   ข.   10    Ω 
   ค.   100 Ω 
   ง.    1000 Ω 
10. ในขณะตั้งยา่นวดั VAC 250 V เขม็ช้ีท่ีเลข 20 จะอ่านค่าไดเ้ท่าไร 
   ก. 1 V 
   ข. 10 V 
   ค. 100 V 
   ง. 1000 V 
   
  

 
 
 
 



 

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตัิ หน่วยที่        6 
วิชา เครื่องมือวดัและวงจรไฟฟ้า สอนครั้งที่    11-12 
ช่ือหน่วย  มลัตมิิเตอร ์ ท-ป-น        

  เรื่อง/งาน       มลัตมิิเตอร ์ จ านวน    4   คาบ 
 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน / หลงัเรียน 
  

1. ค 
2. ข 
3. ค 
4. ก 
5. ง 
6. ค 
7. ง 
8. ก 
9. ค 

                                          10. ค 



 

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตัิ หน่วยที่        6 
วิชา เครื่องมือวดัและวงจรไฟฟ้า สอนครั้งที่    11-12 
ช่ือหน่วย  มลัตมิิเตอร ์ ท-ป-น        

  เรื่อง/งาน       มลัตมิิเตอร ์ จ านวน    4   คาบ 
 

 

 

ใบงานที ่ 6 
เทคนิคการใช้มัลตมิิเตอร์ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหรู้้จกัการใชเ้คร่ืองมือวดัไฟตรง และกระแสไฟตรง  
2. เพื่อใหส้ามารถอ่านค่าแรงดนัไฟตรงจากดีซีโวลตมิ์เตอร์ได้ 
3. เพื่อใหส้ามารถอ่านกระแสไฟตรงจากดีซีแอมมิเตอร์ได้ 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์       1 ตวั  
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0-30 โวลต ์    1 ตวั 
3. ตวัตา้นทานคละค่า      4 ตวั 
4. ตวัเก็บประจุคละค่า       4 ตวั 
5. อินดกัเตอร์คละค่า      4 ตวั 
 

ล าดับขั้นการทดลอง 
1. ตั้งมลัติมิเตอร์สเกล  2.5 VDC 
2. ใชส้ายสีแดงต่อเขา้กบัขั้วบวก และสายสีด าต่อเขา้ท่ีขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟตรง 
3. ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงใหเ้ขม็ช้ีท่ี 3 ใน 10 ส่วน 5 ใน 10 ส่วน 6 ใน 10 ส่วน และเตม็สเกลตาม

ตารางท่ี6.1 เม่ือ 10 ส่วนหมายถึงค่าเตม็สเกล บนัทึกค่าท่ีอ่านไดล้งในตาราง6.1 
 

แรงดัน 3/10 5/10 6/10 เต็มสเกล 

2.5 VDC     

10 VDC     

50 VDC     

ตารางที ่6.1 



 

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตัิ หน่วยที่        6 
วิชา เครื่องมือวดัและวงจรไฟฟ้า สอนครั้งที่    11-12 
ช่ือหน่วย  มลัตมิิเตอร ์ ท-ป-น        

  เรื่อง/งาน       มลัตมิิเตอร ์ จ านวน    4   คาบ 
 

 

 

4. ตั้งมลัติมิเตอร์สเกล 10VDC แลว้ท าการทดลองตามขอ้ 2,3  
5. ตั้งมลัติมิเตอร์สเกล 50VDC แลว้ท าการทดลองตามขอ้ 2,3 
6. ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงใหมี้ค่าท่ี 5 V โดยสังเกตค่าจากหนา้ปัดของแหล่งจ่ายไฟตรง เลือกสเกล

ของมลัติมิเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัค่าท่ีตอ้งการวดั โดยเลือกสเกลท่ีสูงกวา่ค่าท่ีจะท าการวดั แต่ใหส้ามารถ
อ่านไดล้ะเอียดท่ีสุดตามคุณสมบติัของมิเตอร์ บนัทึกค่าสเกลท่ีเลือก  และค่าท่ีอ่านไดล้งในตารางท่ี 6.2 

7. ท าการทดลองตามตารางท่ี 6.2 จนครบทุกค่าแรงดนั เช่นเดียวกบัขอ้ 7 
 

แรงดัน เลอืกสเกล อ่านค่าได้ 
5 V   

25 V   
2 V   

15 V   
ตารางท่ี 6.2 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.18 
 
 

8. ตั้งมลัติมิเตอร์สเกล 2.5 DCmA 
9. ต่อวงจรตามรูปท่ี 6.18  โดยปรับแหล่งจ่ายไฟตรงใหมี้ค่า 2.5 V 

mA

5k 330k

Es

Ω Ω



 

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตัิ หน่วยที่        6 
วิชา เครื่องมือวดัและวงจรไฟฟ้า สอนครั้งที่    11-12 
ช่ือหน่วย  มลัตมิิเตอร ์ ท-ป-น        

  เรื่อง/งาน       มลัตมิิเตอร ์ จ านวน    4   คาบ 
 

 

 

10. ปรับโพเทนซิออมิเตอร์ ใหเ้ขม็ช้ีท่ี 3 ใน 10 ส่วน 5 ใน 10 ส่วน 7 ใน 10 ส่วน และเตม็สเกล
ตามตารางท่ี 6.3 เม่ือ 10 ส่วน หมายถึงค่าเตม็สเกล บนัทึกค่าท่ีอ่านไดล้งในตารางท่ี 6.3 

11. ตั้งมลัติมิเตอร์สเกล 25 DCmA ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงใหมี้ค่า 10 V แลว้ท าการทดลองตามขอ้ 
3 

 
Es สเกล 3/10 5/10 7/10 เต็มสเกล 

2.5V 2.5DCmA     

10V 25DCmA     
ตารางท่ี 6.3 

 
 

 
สรุปผลการทดลอง 
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