หน่ วยที่6
มัลติมเิ ตอร์ (Multimiter)
มัลติมิเตอร์ (Multimiter) เป็ นเครื่ องมือวัดไฟฟ้ าที่ใช้หลักการอย่างเดียวกับเครื่ องวัดชนิดขดลวด
เคลื่อนที่ (Moving coil) หรื อแบบ PMMC ทัว่ ไป แต่มลั ติมิเตอร์ น้ ีสามารถนาไปใช้วดั ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่
แรงดันไฟฟ้ าที่เป็ นไฟ เอ.ซี . และค่าความต้านทาน
มัลติมิเตอร์ หรื อบางทีเรี ยกว่า VOM ซึ่ งย่อมาจากคาว่า Volt – Ohm – Mulltimiter สร้างขึ้น
เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งาน โดยทัว่ ไปมัลติมิเตอร์ ที่ใช้จะมีค่ากระแสของขดลวดเคลื่อนที่ (Moving
coil) เท่ากับ 50 A และมีค่าความไวในการวัด (Sensitivity) เท่ากับ 20 K/V

ส่ วนประกอบของมัลติมเิ ตอร์
มัลติมิเตอร์ แต่ละรุ่ นแต่ละแบบ และแต่ละบริ ษทั มีความแตกต่างกันไปในส่ วนรายละเอียดของ
เครื่ องบ้าง แต่การใช้งานการวัดค่า การอ่านค่าจะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการทาความเข้าใจในการใช้งานมัลติ
มิเตอร์ เพียงรุ่ นใดรุ่ นหนึ่งก็สามารถนาหลักการไปใช้งานได้กบั มัลติมิเตอร์ รุ่นอื่น ๆ ได้เช่นเดียงกัน
มัลติมิเตอร์ ของซันวารุ่ น yx – 361 TR ถือได้วา่ เป็ นมัลติมิเตอร์ ยหี่ อ้ หนึ่งที่นิยมใช้งานในประเทศ
ไทย ถูกนาไปใช้งานอย่างแพร่ หลาย ในมัลติมิเตอร์ เครื่ องเดียวใช้วดั ค่าปริ มาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้ าในส่ วน
สาคัญ ๆ ได้ท้ งั หมดนับว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างมาก รู ปร่ างและส่ วนประกอบของมัลติมิเตอร์ ซนั
วารุ่ น yx – 361 TR แสดงดับรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 มัลติมิเตอร์ ซนั วารุ่ น yx – 361 TR
จากรู ปที่ 1 แสดงมัลติมิเตอร์ ซนั วารุ่ น yx – 361 TR และส่ วนประกอบต่าง ๆ แสดงกากับด้วย
ตัวเลข มีชื่อและหน้าที่ดงั นี้
หมายเลข 1 คือ สกรู เพื่อปรับแต่งเข็มชี้ให้ช้ ีที่ตาแหน่งด้านซ้ายมือสุ ดของสเกลพอดี (0 V, 0 A,
) ช่วยให้การแสดงค่าออกมาถูกต้อง
หมายเลข 2 คือ เข็มชี้ของมิเตอร์

หมายเลข 3 คือ แผ่นสเกลหน้าปั ดของมิเตอร์
หมายเลข 4 คือ ไดโอดแปล่งแสง (LED) จะติดสว่างขึ้น แสดงการต่อวงจรขณะตั้งย่านวัด 
ที่ยา่ น  1 (CONTY)
หมายเลข 5 คือ สวิตช์เลือกย่านวัด สามารถหมุนได้รอบตัว
หมายเลข 6 คือ ปุ่ มปรับให้เข็มชี้ของมิเตอร์ ช้ ีที่ 0  พอดีในขณะช็อตสายวัดของโอห์มมิเตอร์
เข้าด้วยกัน และปรับให้เข็มชี้ของมิเตอร์ ที่ตาแหน่งกึ่งกลางสเกล (0) พอดี ในขณะใช้เป็ นกัลวานอมิเตอร์
(DCV NULL)
หมายเลข 7 คือ ขั้วต่อขั้วบวก (+) ของมิเตอร์ สาหรับต่อสายวัดสี แดง
หมายเลข 8 คือ ขั้วต่อขั้วลบ ( - COM) ของมิเตอร์ สาหรับต่อสายวัดสี ดา
หมายเลข 9 คือ ขั้วต่อเอาต์พุต (OUTPUT) เป็ นขั้วต่อที่มีตวั เก็บประจุต่ออันดับอยูภ่ ายในมิเตอร์
ใช้ร่วมกับขั้วลบ ( - COM) สาหรับวัดความดัง (db) ของสัญญาณเสี ยงในเครื่ องขยายเสี ยงวัดสัญญาณ
ไฟสลับในเครื่ องรับโทรทัศน์หรื อวัดสัญญาณเสี ยงที่ตอ้ งการตัดแรงดันไฟกระแสตรงทิง้
หมายเลข 10 คือ ฝาครอบสเกลหน้าปัด
หมายเลข 11 คือ ตัวถังของมิเตอร์

ส่ วนประกอบสเกลหน้ าปัดของมัลติมเิ ตอร์
สเกลหน้าปั ดของมัลติมิเตอร์ แต่ละรุ่ น แต่ละแบบ และแต่ละบริ ษทั มีความแตกต่างกันทั้งส่ วน
ตาแหน่งสเกล ตัวเลขกากับบนสเกล ระยะความห่างของช่องสเกล และปริ มาณไฟฟ้ าที่แสดงค่าไว้บนสเกล
แต่การวัดค่า การอ่านค่าต้องปฏิบตั ิในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาทาความเข้าใจลักษณะสเกลหน้าปั ด
ของมัลติมิเตอร์ เพียงรุ่ นเดียวก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้กบั สเกลหน้าปั ดของมัลติมิเตอร์ ทุกรุ่ นได้
สเกลหน้าปั ดของมัลติมิเตอร์ ซนั วารุ่ น yx 361 TR แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 สเกลหน้าปั ดของมัลติมิเตอร์ ซนั วารุ่ น yx – 361 TR

จากรู ปที่ 2 แสดงสเกลหน้าปั ดของมัลติมิเตอร์ ซนั วารุ่ น yx – 361 TR แต่ละสเกลกากับไว้ดว้ ย
ตัวเลขเป็ นลาดับ มีชื่อและหน้าที่ดงั นี้
หมายเลข 1 คือ สเกล  เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่าความต้านทาน เมื่อตั้งย่านวัดความต้านทาน
() สเกลเป็ นสี ดา
หมายเลข 2 คือ สเกล DCV., A & ACV เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่าแรงดันไฟกระแสตรงเมื่อ
ตั้งย่านวัดแรงดันไฟกระแสตรง (DCV) เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่ากระแสไฟตรง เมื่อตั้งย่านวัดกระแส
ไฟตรง (DCmA) และเป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่าแรงดันไฟกระแสสลับ เมื่อตั้งย่านวัดแรงดันไฟ
กระแสสลับ (ACV) สเกลเป็ นสี ดา
หมายเลข 3 คือ สเกล สเกล NULL METER เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่าแรงดันไฟกระแสตรง
แบบค่า - ลบ (DCV) เมื่อตั้งย่านวัดแรงดันไฟกระแสตรงนัล (DCV NULL) สเกลเป็ นสี น้ าเงิน
หมายเลข 4 คือ สเกล AC 2.5 V เป็ นสเกลสาหรับใช้อ่านค่าแรงดันไฟกระแสสลับเฉพาะย่านวัด
2.5 V เมื่อตั้งย่านวัด 2.5 V เมื่อตั้งย่านวัดแรงดันไฟกระแสสลับ 2.5 V (ACV 2.5 V) สเกลเป็ นสี แดง
หมายเลข 5 คือ สเกล สเกล hFE เป็ นสเกลสาหรับใช้อ่านค่าอัตราการขยายกระแสไฟตรงของตัว
ทรานซิ สเตอร์ เมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม () ที่  10 (hFE) สเกลเป็ นสี น้ าเงิน
หมายเลข 6 คือ สเกล BATT 1.5 V เป็ นสเกลใช้เฉพาะทดสอบแบตเตอรี่ 1.5 V เมื่อตั้งย่านวัด
1.5 VBATT สเกลเป็ นสี แดงและสี น้ าเงิน
หมายเลข 7 คือ สเกล LI (A, mA) เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่ากระแสภาระ (Load Current)
หรื อ LI ของอุปกรณ์ที่วดั ค่า เมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม () โดยต่อวัดอย่างขนาน และยังสามารถใช้วดั
ค่ากระแสรั่วไหลระหว่างขา C และขา E ของทรานซิสเตอร์ (ICEO) ได้ สเกลเป็ นสี น้ าเงิน
หมายเลข 8 คือ สเกล LI (V) เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่าแรงดันภาระ (LOAD Voltage) หรื อ
LA ของอุปกรณ์ที่ทาการวัดเมื่อตั้งย่านวัดโอห์ม () และวัดในเวลาเดียวกันกับการวัด LI สเกลเป็ นสี ดา
หมายเลข 9 คือ สเกล db เป็ นสเกลใช้สาหรับอ่านค่าความดังของสัญญาณเสี ยง เมื่อตั้งย่านวัด
ACV สเกลเป็ นสี แดง
หมายเลข 10 คือ ไดโอดเปล่งแสง (LED) จะเปล่งแสงสว่างขึ้นแสดงการต่อของวงจร หรื อการ
ต่อถึงกันของอุปกรณ์
หมายเลข 11 คือ กระจกเงาเพื่อทาให้การอ่านค่าบนสเกลที่แสดงด้วยเข็มชี้ถูกต้องที่สุดโดยอ่านค่า
ตาแหน่งเข็มชี้จริ งกับเข็มชี้ในกระจกเงาซ้อนกันพอดี

ดิจิตอลมัลติมเิ ตอร์ (Digital Multimeter)
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter) เป็ นมัลติมิเตอร์ อีกชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาจาก
เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล โดยการรวมเอาดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)
ดิจิตอลแอมมิเตอร์ (Digital Ammeter) และดิจิตอลโอห์มมิเตอร์ (Digital Ohmmeter) เข้าด้วยกัน ใช้การ

แสดงผลการวัดค่าด้วยตั้วเลข ช่วยในการวัดค่าการอ่านค่ามีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น ช่วยแก้ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการอ่านค่าผิดได้ เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
ลักษณะของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากมัลติมิเตอร์ ชนิดเข็ม เพราะไม่ตอ้ งใช้ส่วนการ
แสดงผลด้วยเครื่ องกลไฟฟ้ า (Electromechanical) แต่ใช้การแสดงผลด้วยการนับค่าเป็ นตัวเลข ตาม
หลักการทางานของอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ในส่ วนประกอบของวงจรมิเตอร์ แต่ละชนิดจะประกอบด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล สร้างขึ้นมาเป็ นวงจรทางานในการวัดค่าแสดงค่า ช่วยให้ปริ มาณความ
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้ าจ่ายให้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ขณะวัดค่าปริ มาณไฟฟ้ าในวงจรน้อยมาก ๆ ทาให้ผลของ
การโหลดที่เกิดจากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ลดลงค่าปริ มาณไฟฟ้ า ที่แสดงออกมามีความถูกต้องใกล้เคียงค่าจริ ง
มากขึ้น รู ปร่ างของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ส่ วนประกอบของมัลติมเิ ตอร์
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เป็ นมัลติมิเตอร์ ที่สามารถวัดค่
าปริ มณไฟฟ้ าได้หลายชนิดเช่นเดียวกับมัลติ
มิเตอร์ ชนิดเข็มชี้ เช่น วัดแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง (DCV) แรงดันไฟกระแสสลับ (ACV) กระแส
ไฟตรง (DCA) กระแสไฟสลับ (ACV) และความต้านทาน () เป็ นต้น นอกจากนี้ในดิจิตอลมัลติมิเตอร์
บางรุ่ นยังมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นไปอีก สามารถวัดค่าปริ มาณไฟฟ้ าอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าปกติได้
เช่น วัดการต่อวงจรแสดงด้วยเสี ยงได้ วัดอุณหภูมิได้ วัดความถี่ได้ วัดค่าความจุของตัวเก็บประจุได้ วัด
อัตราขยายของทรานซิสเตอร์ (hFE) ได้ และวัดขาทรานซิสเตอร์ได้เป็ นต้น
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ แต่ละรุ่ น แต่ละแบบและแต่ละบริ ษทั มีส่วนประกอบ โครงสร้างและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่ องแตกต่างกันแต่การใช้งาน การวัดค่า การอ่านค่า มีหลักการที่คล้ายกัน การ
กล่าวรายละเอียดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ในหน่วยนี้ เป็ นดิจิตอลของมีเท็กซ์ (METEX) รุ่ น M3650 (B)

เพราะเป็ นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ธรรมดา และมีหน้าที่ในการทางานได้หลากหลาย รู ปร่ างและส่ วนประกอบ
ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีเท็กซ์รุ่น M3650 (B)

รู ปที่ 2 ส่ วนประกอบดิจิตอลมัลติมิเตอร์
จากรู ปที่ 2 แสดงส่ วนประกอบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ของมีเท็กซ่รุ่น M3650 (B) ส่ วนประกอบต่าง
ๆ แสดงกากับด้วยตัวเลข มีชื่อและหน้าที่ดงั นี้
หมายเลข 1 คือ หน้าปั ดแสดงผลการวัดค่า เป็ นแบบตัวแสดงผลชนิดคริ สตอลเหลว หรื อ LED
(Liquid Crystal Display) เป็ นตัวเลขชนิด 3 หลักครึ่ ง แสดงเลขการวัดได้สูงสุ ด 1999
หมายเลข 2 คือ แถบกราฟแบบอนาล็อก (Analog Bar – Graphs) แสดงผลการวัดเป็ นแถบกราฟ
หมายเลข 3 คือ สวิตช์เลือกย่านวัด สามารถหมุนได้รอบตัว
หมายเลข 4 คือ สวิตช์ – เปิ ดการทางานของเครื่ อง
หมายเลข 5 คือ ขั้วต่อสายวัดสี แดง เพื่อการวัดค่ากระแสทั้ง DC และ AC ค่าสู งสุ ด ถึง 20A
ใช้งานร่ วมกับขั้วต่อหมายเลข 7
หมายเลข 6 คือ ขั้วต่อสายวัดสี แดง เพื่อการวัดค่ากระแสทั้ง DC และ AC ค่าต่าไม่เกิน 2A ใช้
งานร่ วมกับขั้วต่อหมายเลข 7
หมายเลข 7 คือ ขั้วต่อสายสี ดา (COM) เป็ นขั้วต่อสายวัดขั้วต่อสายวัดขั้วพื้นฐานเพื่อเป็ นขาร่ วม
ในการใช้งานวัดปริ มาณไฟฟ้ าต่าง ๆ
หมายเลข 8 คือ ขั้วต่อสายวัดสี แดง เพื่อการใช้งานวัดค่าแรงดันไฟกระแสตรง (DCV) แรงดันไฟ
กระแสสลับ (ACV) ค่าความต้านทาน () และความถี่ (fkHz) ใช้งานร่ วมกับขั้วต่อหมายเลข 7

หมายเลข 9 ขั้วเสี ยบทรานซิ สเตอร์ (Transistor Socket) ใช้เพื่อเสี ยบทรานซิ สเตอร์ สาหรับวัดค่า
อัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE)
หมายเลข 10 คือ ขั้วเสี ยบตัวเก็บประจุ (Capacitor Socket) ใช้เพื่อเสี ยบตัวเก็บประจุสาหรับวัด
ค่าความจะของตัวเก็บประจุ (Cx)
หมายเลข 11 คือ ปุ่ มปรับค่า 0 พอดี (Zero ADJ) สาหรับการวัดค่าความจุของตัวเก็บประจุ
เท่านั้น

หน้ าจอและการแสดงผล
หน้าจอของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ถูกผลิตขึ้นมาจากคริ สตอล (LED) แสดงค่าด้วยตัวเลขและอักษรสี
ดา พื้นสี เทาอ่อน มัลติมิเตอร์ แต่ละรุ่ น แต่ละแบบ และแต่ละบริ ษทั มีความแต่กต่างกัน ในส่ วนหน้าจอ
แสดงค่า ค่าตัวเลขและตัวอักษรที่แสดงไว้มีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่การใช้งาน การอ่านค่ามีหลักการ
คลายกัน ลักษณะหน้าจอแบบ LED ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีเท็กซ์รุ่น M3650 (B) แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 หน้าจอ LED ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์
จากรู ปที่ 3 แสดงหน้าจอ LED ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีเท็กซ์รุ่น M3650 (B) แบบแสดงเต็มทุก
ค่า ตัวเลขขนาดใหญ่ 4 หลัก เป็ นตัวแสดงค่าปริ มาณไฟฟ้ าที่วดั ได้ ตัวอักษรที่อยูด่ า้ นซ้ายมือเป็ นตัวแสดง
ชนิดของปริ มาณไฟฟ้ าที่ทาการวัด เช่น วัดตัวเก็บประจุ (CAP) วัดแรงดันหรื อกระแสทั้งไฟกระแสตรง
(DC) หรื อไฟกระแสสลับ (AC) วัดความถี่ (FREQ) วัดอัตราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE)
ส่ วนตัวอักษรทางขวามือเป็ นตัวแสดงหน่วยของปริ มาณไฟฟ้ าที่ทาการวัดเช่น วัดความจุหน่วยเป็ น pF ,
nF, F วัดแรงดันไฟฟ้ าหน่วยเป็ น mV, V วัดกระแสไฟฟ้ าหน่วยเป็ น A, mA, A วัดความต้านาทาน
หน่วยเป็ น , k, M วัดความถี่หน่วยเป็ น kHz และแถบกราฟแบบอนาล็อกที่อยูต่ อนล่างเป็ นตัวา
แสดงค่าปริ มาณไฟฟ้ าที่วดั ได้เป็ นแท่งกราฟออกมาโดยประมาณ
กรณี ที่ปริ มาณไฟฟ้ าที่ป้อนมาทางอินพุตมากเกินไป เกินกว่าย่านที่ต้ งั วัด LED จะแสดงค่าเลข “1”
ออกมา ถ้าเป็ นรุ่ นที่มีแถบกราฟอนาล็อกด้วย แถบกราฟอนาล็อกจะแสดงค่าสู งสุ ดออกมาที่ตวั “M” ต้อง
ปรับตั้งย่านวัดในย่านที่สูงขึ้นไป การแสดงค่าสภาวะตั้งย่านวัดต่าไปแสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ปริ มาณไฟฟ้ าที่ทาการวัดค่ามากเกินกว่าที่จะวัดได้
กรณี ที่แบตเตอรี่ ภายในดิจิตอลมัลติมิเตอร์ อ่อนค่าลง ซึ่ งมีผลต่อการวัดค่าและการแสดงค่าออกมา
อาจไม่ถูกต้อง ที่หน้าจอ LED จะแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ ข้ ึนมาให้เห็น ขณะเปิ ดเครื่ องให้ดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ ทางานหมายถึงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ กอ้ นใหม่ แบตเตอรี่ ภายในดิจิตอลอ่อนค่าลงแสดงได้ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ขณะแบตเตอรี่ ภายในดิจิตอลมัลติมิเตอร์ อ่อนค่าลง
ถ้าการตั้งย่านวัดค่าถูกต้อง เมื่อนาไปวัดค่าปริ มาณไฟฟ้ า หน้าจอ LED ต้องแสดงค่าปริ มาณไฟฟ้ านั้น
ออกมา ทั้งตัวเลขและแถบกราฟอนาล็อก สามารถอ่านค่าได้ ลักษณะการแสดงค่าแสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ปริ มาณไฟฟ้ าที่แสดงออกมา เมื่อตั้งย่านวัดค่าถูกต้อง
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มกั จะมีสัญลักษณ์หลายอย่างแสดงกากับไว้ในที่ต่าง ๆ ของตัวเครื่ องเช่นบริ เวณ
ด้านหน้าเครื่ อง หรื อบริ เวณด้านหลังเครื่ อง สัญลักษณ์เหล่านั้นเป็ นสัญลักษณ์เตือนเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ทั้งตัวผูใ้ ช้เองและดิจิตอลมัลติมิเตอร์ การใช้จึงควรระมัดระวังตาม
การเตือนนั้น ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็ นมาตรฐานมีหลายชนิด แสดงได้ดงั รู ปที่ 7

รู ปที่ 7 สัญลักษณ์มาตรฐานแสดงไว้ที่ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

การวัดแรงดันไฟกระแสตรง
การวัดแรงดันไฟกระแสตรง (DCV) ปฏิบตั ิดงั นี้
1. สายวัดสี ดาเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ COM สายวัดสี แดงเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ V/ ใช้เป็ นสายวัดค่า
แรงดันไฟกระแสตรง
2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ยา่ นของ DCV ในตาแหน่งค่าที่เหมาะสม หากไม่ทราบค่า
แรงดันไฟกระแสตรง ให้ต้ งั ย่านวัดค่าที่สูงสุ ดไว้ก่อน เมื่อวัดค่าแล้วจึงลดลงมาในย่านที่เหมาะสม
3. การวัดแรงดันไฟกระแสตรงต้องนามัลติมิเตอร์ ไปต่อขนานกับวงจร หรื อแหล่งจ่าย หากวัดค่า
แล้วมีเครื่ องหมาย ลบ “-” แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LED ด้านซ้ายมือแสดงว่าการต่อขั้วสายวัดแรงดันคร่ อม
วงจรหรื อแหล่งจ่ายผิดขั้วต้องสลับปลายสายวัดที่วดั ค่าอยูใ่ หม่ เครื่ องหมาย “-” หายไปแสดงว่าขั้ววัด
ถูกต้อง การต่อวัดแรงดันไฟกระแสตรง (DCV) แสดงดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 การวัดแรงดันไฟกระแสตรง (DCV)

การวัดแรงดันไฟกระแสลับ
การวัดแรงดันไฟกระแสสลับ (ACV) ปฏิบตั ิดงั นี้
1. สายวัดสี ด่าเสี ยบเข้าที่ต่อ COM สายวัดสี แดงเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ V/ ใช้เป็ นสายวัดค่า
แรงดันไฟกระแสสลับ
2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ยา่ นของ ACV ในตาแหน่งค่าที่เหมาะสม หากไม่ทราบค่า
แรงดันไฟกระแสสลับ ให้ต้ งั ย่านวัดค่าที่สูงสุ ดไว้ก่อนเมื่อวัดค่าแล้วจึงลดลงมาในย่านที่เหมาะสม
3. การวัดแรงดันไฟกระแสสลับ ต้องนาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ไปต่อขนานกับวงจร หรื อแหล่งจ่าย
การวัดค่าไม่ตอ้ งคานึงถึงขั้วบวก , ลบ เพราะแรงดันไฟกระแสสลับไม่มีข้ วั ตายตัว การต่อวัดแรงดันไฟ
กระแสสลับ (ACV) แสดงดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 การวัดแรงดันไฟกระแสสลับ (ACV)

การวัดกระแสไฟตรง
การวัดกระแสไฟตรง (DCV) ปฏิบตั ิดงั นี้
1. สายวัดสี ดาเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ COM สายวัดสี แดงเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ A สาหรับการวัดค่ากระแส
ไม่เกิน 2A กรณี ตอ้ งการวัดค่ากระแสเกิน 2A ต้องย้ายสายวัดสิ แดงไปเสี ยบเข้าที่ต่อ 20A แทน ใช้เป็ น
สายวัดค่ากระแสไฟตรง
2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ยา่ นของ DCA ในตาแหน่งค่าที่เหมาะสม หามไม่ทราบค่ากระแส
ไฟตรง ให้ต้ งั ย่านวัดค่าที่สู่งสุ ดไว้ก่อน เมื่อวัดค่าทีแล้วจึงลดลงมาในย่านที่เหมาะสม
3. การวัดกระแสไฟตรง ต้องนาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ไปต่ออันดับกับวงจร หากวัดค่าแล้วมี
เครื่ องหมายลบ “-” แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD ด้านซ้ายมือ แสดงว่าการต่อขั้วสายวัด
กระแสในวงจรผิดขั้ว ต้องสลับปลายสายวัดที่วดั ค่าอยูใ่ หม่ ให้เครื่ องหมายลบ “-” หายไป
แสดงว่าขั้ววัดต่อถูกต้อง การต่อกระแสไฟตรง (DCA) แสดงดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 การวัดกระแสไฟตรง (DCV)

การวัดกระแสไฟสลับ
การวัดกระแสไฟสลับ (ACV) ปฏิบตั ิดงั นี้
1. สายวัดสี ดาเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ COM สายวัดสี แดงเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ A สาหรับการวัดค่ากระแส
ไม่เกิน 2A กรณี ตอ้ งการวัดค่ากระแสเกิน 2A ต้องย้ายสายวัดสี แดงไปเสี ยบเข้าทีข้ วั ต่อ 20A แทนใช้เป็ น
สายวัดค่ากระแสไฟสลับ
2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ยา่ นของ ACV ในตาแหน่งค่าที่เหมาะสม หากไม่ทราบค่า
กระแสไฟสลับ ให้ต้ งั ย่านวัดไปที่ยา่ นสู งสุ ดไว้ก่อน เมื่อกวัดค่าแล้วจึงลดลงมาในย่านทีเหมาะสม
3. การวัดกระแสไฟสลับ ต้องนาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ไปต่ออันดับวงจร การวัดค่าไม่ตอ้ งคานึงถึง
ขั้วบวก, ลบ เพราะกระแสไฟสลับไม่มีข้ วั ตายตัว การต่อวัดกระแสไฟสลับ (ACA) แสดงดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 การวัดกระแสไฟสลับ (ACA)

การวัดความต้ านทาน
การวัดความต้านทาน (OHM) ปฏิบตั ิดงั นี้
1. สายวัดสี ดาเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ COM สายวัดสี แดงเสี ยบเข้าที่ข้ วั ต่อ V/ ใช้เป็ นสายวัดค่าความ
ต้านทาน
2. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ยา่ นของ OHM ในตาแหน่งค่าที่เหมาะสม หากขณะทาการวัดค่า
แล้วที่จอ LED ขึ้นเลย “1” และแถบกราฟอนาล็อกขึ้นถึงค่าสู งสุ ดที่ตวั “M” ให้ปรับย่านวัดโอห์มสู งขึ้น
ไปอีกย่านหรื อมากกว่าจนกว่าที่จอ LCD จะแสดงค่าความต้านทานออกมา
3. ก่อนการวัดค่าความต้านทานในวงจร ต้องแน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้ าจ่ายให้วงจรและทาการคาย
ประจุของตัวเก็บประจุหมดแล้วการต่อวัดความต้านทาน (OHM) แสดงดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 การวัดความต้านทาน (OHM)

ข้ อควรระวังในการใช้ มลั ติมเิ ตอร์
มัลติมิเตอร์ เป็ นมิเตอร์ ที่มีส่วนประกอบของอุปกรณ์หลายชนิด แต่ละชนิดมีขนาดเล็กและบอบบาง
ยิง่ ในส่ วนเคลื่อนไหวของมิเตอร์ ยงิ่ ต้องระมัดระวังอย่างมาก ตลอดจนการนาไปใช้งานก็ตอ้ งระมัดระวังใน
เรื่ องของปริ มาณไฟฟ้ าที่จะวัด และอีกหลายสิ่ งหลายอย่าง สามารถกล่าวโดยสรุ ปเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1. ส่ วนเคลื่อนไหวของมิเตอร์ ประกอบด้วยขอลวดเส้นเล็กมาก ๆ และมีส่วนประกอบของเดือยและรอง
เดือยมีขนาดเล็ก มีความบอบบาง อาจชารุ ดเสี ยหายได้ง่ายหากได้รับกระแสมากเกินไปหรื อหากได้รับการ
กระทบกระเทือนแรง ๆ ที่เกิดจากการตกหล่น ตลอดจนการตั้งย่านการวัดผิด
2. การวัดปริ มาณไฟฟ้ าต่าง ๆ ที่ไม่ทราบค่า ครั้งแรกควรตั้งย่านวัดในย่านสู งสุ ดไว้ก่อนแล้วค่อย
ๆ ลดย่านวัดลงมาให้ถูกต้องกับปริ มาณไฟฟ้ าที่ทาการวัดค่า และต่อขั้ววัดให้ถูกต้อง
3. การตั้งย่านวัดโอห์มหรื อย่านวัดกระแส และนาไปวัดค่าแรงดันจะมีผลให้ตว้ ต้านทานใน
วงจรมัลติมิเตอร์ เสี ยหายได้ เมื่อแรงดันที่วดั มีค่าสู งประมาณ 100 V. ขึ้นไป

4. ห้ามวัดค่าความต้านทานในวงจรที่มีกาลังไฟฟ้ าจ่ายอยู่ เพราะจะทาให้ยา่ นวัดโอห์มของมัลติ
มิเตอร์ ชารุ ดได้ ต้องตัดไฟออกจากวงจรก่อนและปลดขาตัวต้านทานหรื อขาอุปกรณ์ตวั ที่ตอ้ งการวัดออก
จากวงจรเสี ยก่อน
5.ขณะพักการใช้มิเตอร์ ทุกครั้งควรปรับสวิทช์เลือกย่านวัดไปที่ยา่ น 1,000 VDC เสมอเพราะเป็ น
ย่านวัดที่มีค่าความต้านทานภายในมิเตอร์ สูงสุ ดหรื อในมัลติมิเตอร์ ที่มีตาแหน่ง OFF บนสวิตช์เลือกย่านวัด
ให้ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดไปที่ตาแหน่ง OFF เสมอ เพราะเป็ นการตัดวงจรมิเตอร์ ออกจากขั้วต่อวัด
6. เมื่อหยุดการใช้งานมัลติมิเตอร์ เป็ นเวลานาน ๆ ควรปลดแบเตอรี่ ที่ใส่ ไว้ในมัลติมิเตอร์ ออก
จากมัลติมิเตอร์ให้หมด เพื่อป้ องกันการเสื่ อมของแบตเตอรี่ และเกิดสารเคมีไหลออกมาจากแบตเตอรี่ อาจ
กัดกร่ อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในมิเตอร์ จนชารุ ดเสี ยหายได้ การเก็บมัลติมิเตอร์ ไม่ควรเก็บไว้ในบริ เวณที่มี
อุณหภูมิสูง และมีความชื้นสู ง ตาแหน่งของแบตเตอรี่ ในมัลติมิเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ตาแหน่ งแบตเตอรี่ในมัลติมิเตอร์
7. ในกรณี การตั้งย่านวัดผิดพลาด จรทาให้มลั ติมิเตอร์ วดั ค่าปริ มาณไฟฟ้ าอื่น ๆ ไม่ข้ ึนให้ตรวจ
สอบฟิ วส์ที่อยูภ่ ายในมัลติมิเตอร์ ทาหน้าที่ที่เป็ นตัวป้ องกันไฟเกิน ว่าขาดหรื อไม่ หากฟิ วส์ขาดให้ใช้
ฟิ วส์สารองที่มีอยูใ่ ส่ แทน และทดลองใช้มลั ติมิเตอร์ อีกครั้ง ตาแหน่งฟิ วส์และฟิ วส์สารองแสดงดังรู ปที่
3

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อหน่วย มัลติมิเตอร์
เรื่อง/งาน

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่ 11-12
ท-ป-น
จานวน 4 คาบ

มัลติมิเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้อง หรื อใกล้เคียงที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่ องหมาย (X) ลงในตัวเลือกที่
ถูกต้อง
1. วัตต์มิเตอร์คือเครื่ องวัดอะไร
ก. พลังงานไฟฟ้ า
ข. กาลังไฟฟ้ า
ค. เพาเวอร์แฟคเตอร์
ง. กระแสไฟฟ้ า
2. กระจกเงาบนหน้าปัดมัลติมิเตอร์มีไว้เพื่ออะไร
ก. ดูการเคลื่อนที่ของเข็ม
ข. ในการอ่านค่าให้เที่ยงตรง
ค. เพื่อให้ดูสวยงาย
ง. เพื่อให้เกิดแสงสะท้อน
3. ก่อนทาการวัดตัวต้านทานจะต้องทาอย่างไรก่อน
ก. ปรับย่านวัด
ข. ต่อสายวัด
ค. ปรับศูนย์โอห์ม
ง. นาสายวัดมาช็อตกัน
4. ความไวในการวัดแรงดันไฟสลับของมัลติมิเตอร์ มีค่าเท่าไร
ก. 9 kΩ/V
ข. 10 kΩ/V
ค. 19kΩ/V
ง. 20 kΩ/V
5. ความไวในการวัดแรงดันไฟตรงของมัลติมิเตอร์ มีค่าเท่าไร
ก. 9 kΩ/V
ข. 10 kΩ/V
ค. 19kΩ/V
ง. 20 kΩ/V
6. การนามัลติมิเตอร์ ไปวัดกระแสไฟฟ้ าจะต้องต่อวงจรแบบได
ก. ต่อขนาน
ข. ต่อคร่ อม
ค. ต่ออนุกรม
ง. ต่อผสม

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อหน่วย มัลติมิเตอร์
เรื่อง/งาน

มัลติมิเตอร์

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่ 11-12
ท-ป-น
จานวน 4 คาบ

7. ขั้วต่อ Output ใช้วดั อะไร
ก. แรงดันไฟตรง
ข. วัดอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์
ค. วัดไดโอด
ง. วัดเดซิเบล
8. มัลติมิเตอร์ แบบเข็มชี้เป็ นเครื่ องวัดแบบได
ก. แบบ PMMC
ข. แบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่
ค. แบบอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์
ง. แบบไฟฟ้ าสถิต
9. ในขณะที่ต้ งั ย่านการวัดความต้านทาน R x 10 เข็มชี้ที่เลข 20 จะอ่านค่าได้เท่าไร
ก. 2 Ω
ข. 10 Ω
ค. 100 Ω
ง. 1000 Ω
10. ในขณะตั้งย่านวัด VAC 250 V เข็มชี้ที่เลข 20 จะอ่านค่าได้เท่าไร
ก. 1 V
ข. 10 V
ค. 100 V
ง. 1000 V

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อหน่วย มัลติมิเตอร์
เรื่อง/งาน

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่ 11-12
ท-ป-น
จานวน 4 คาบ

มัลติมิเตอร์

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน
1. ค
2. ข
3. ค
4. ก
5. ง
6. ค
7. ง
8. ก
9. ค
10. ค

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่ 11-12
ท-ป-น

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อหน่วย มัลติมิเตอร์
เรื่อง/งาน

จานวน 4 คาบ

มัลติมิเตอร์

ใบงานที่ 6
เทคนิคการใช้ มัลติมิเตอร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้จกั การใช้เครื่ องมือวัดไฟตรง และกระแสไฟตรง
2. เพื่อให้สามารถอ่านค่าแรงดันไฟตรงจากดีซีโวลต์มิเตอร์ ได้
3. เพื่อให้สามารถอ่านกระแสไฟตรงจากดีซีแอมมิเตอร์ ได้
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. มัลติมิเตอร์
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง 0-30 โวลต์
3. ตัวต้านทานคละค่า
4. ตัวเก็บประจุคละค่า
5. อินดักเตอร์ คละค่า

1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว

ลาดับขั้นการทดลอง
1. ตั้งมัลติมิเตอร์ สเกล 2.5 VDC
2. ใช้สายสี แดงต่อเข้ากับขั้วบวก และสายสี ดาต่อเข้าที่ข้ วั ลบของแหล่งจ่ายไฟตรง
3. ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงให้เข็มชี้ที่ 3 ใน 10 ส่ วน 5 ใน 10 ส่ วน 6 ใน 10 ส่ วน และเต็มสเกลตาม
ตารางที่6.1 เมื่อ 10 ส่ วนหมายถึงค่าเต็มสเกล บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตาราง6.1
แรงดัน
2.5 VDC
10 VDC
50 VDC

3/10

5/10

ตารางที่ 6.1

6/10

เต็มสเกล

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่ 11-12
ท-ป-น

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อหน่วย มัลติมิเตอร์
เรื่อง/งาน

จานวน 4 คาบ

มัลติมิเตอร์

4. ตั้งมัลติมิเตอร์ สเกล 10VDC แล้วทาการทดลองตามข้อ 2,3
5. ตั้งมัลติมิเตอร์ สเกล 50VDC แล้วทาการทดลองตามข้อ 2,3
6. ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงให้มีค่าที่ 5 V โดยสังเกตค่าจากหน้าปั ดของแหล่งจ่ายไฟตรง เลือกสเกล
ของมัลติมิเตอร์ ให้เหมาะสมกับค่าที่ตอ้ งการวัด โดยเลือกสเกลที่สูงกว่าค่าที่จะทาการวัด แต่ให้สามารถ
อ่านได้ละเอียดที่สุดตามคุณสมบัติของมิเตอร์ บันทึกค่าสเกลที่เลือก และค่าที่อ่านได้ลงในตารางที่ 6.2
7. ทาการทดลองตามตารางที่ 6.2 จนครบทุกค่าแรงดัน เช่นเดียวกับข้อ 7
แรงดัน
5V
25 V
2V
15 V

เลือกสเกล

อ่านค่ าได้

ตารางที่ 6.2

5kΩ

330kΩ

Es

mA

รู ปที่ 6.18

8. ตั้งมัลติมิเตอร์ สเกล 2.5 DCmA
9. ต่อวงจรตามรู ปที่ 6.18 โดยปรับแหล่งจ่ายไฟตรงให้มีค่า 2.5 V

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่ 11-12
ท-ป-น

แผนการสอนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อหน่วย มัลติมิเตอร์
เรื่อง/งาน

จานวน 4 คาบ

มัลติมิเตอร์

10. ปรับโพเทนซิ ออมิเตอร์ ให้เข็มชี้ที่ 3 ใน 10 ส่ วน 5 ใน 10 ส่ วน 7 ใน 10 ส่ วน และเต็มสเกล
ตามตารางที่ 6.3 เมื่อ 10 ส่ วน หมายถึงค่าเต็มสเกล บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางที่ 6.3
11. ตั้งมัลติมิเตอร์ สเกล 25 DCmA ปรับแหล่งจ่ายไฟตรงให้มีค่า 10 V แล้วทาการทดลองตามข้อ
3
Es
2.5V
10V

สเกล
2.5DCmA
25DCmA

3/10

5/10

7/10

เต็มสเกล

ตารางที่ 6.3

สรุ ปผลการทดลอง
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