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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 9 - 10  เร่ืองทีส่อน   มัลติมิเตอร์ 

โดยนายรุ่งโรจน์   หนูขลบิ 
 
จุดประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหรือบอกรายละเอียดเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีได ้

1. เพื่อใหรู้้จกัความหมายของมลัติมิเตอร์ 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์ 
3. เพื่อศึกษาการใชม้ลัติมิเตอร์ 
4. เพื่อรู้จกัขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษามลัติมิเตอร์ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 มลัติมิเตอร์ คือ เคร่ืองวดัทางไฟฟ้าท่ีนาํเอาเคร่ืองวดัพื้นฐานทางไฟฟ้า เช่น โวลทมิ์เตอร์  
แอมป์มิเตอร์  และโอห์มมิเตอร์ไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั และใช ้Moving coil movement ตวัเดียวกนั ซ่ึงเรียก 
“Vom” (Volt-ohm-milliam meter)  
 มลัติมิเตอร์ มีทั้งแบบเขม้ช้ี (Analogue Multimeter) และแบบตวัเลข (Digital multimeter) 
 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์  (Competency) 
1. ด้านความรู้ 

1. บอกความหมายของมลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
2. บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของมลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
3.  ใชม้ลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
4. บอกขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษามลัติมิเตอร์ไดถู้กตอ้ง  

2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ  
1. มีทกัษะในการต่อใชง้านมลัติมิเตอร์ได้ 
2. มีทกัษะในการอ่านค่าสัญลกัษณ์บนหนา้ปัดของเคร่ืองวดัไฟฟ้า 
3. นาํความรู้เร่ืองหลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดัไฟฟ้าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพอ่ืนได้ 

3.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
1. ความมีวนิยั  2. ความรับผดิชอบ 3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4. ความสนใจใฝ่รู้ 5. การประหยดั  6.  การละเวน้ส่ิงเสพยติ์ดและการพนนั 
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มัลติมิเตอร์ 

มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital Multimeter, DMM)     สามารถวดัปริมาณทางไฟฟ้าไดห้ลาย
ประเภท เช่นเดียวกบัมลัติมิเตอร์แบบเขม็ นอกจากน้ียงัสามารถวดัปริมาณกระแสสลบั วดัการขยาย
กระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วดัความจุไฟฟ้าและตรวจสอบไดโอดไดอี้กดว้ย  
มลัติมิเตอร์แบบตวัเลข มีลกัษณะดงัภาพขา้งล่าง 
 

 
 
ส่วนประกอบทีส่ าคัญของมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
1. จอแสดงผล (display) 
2. สวติซ์เปิด-ปิด (ON-OFF) 
3. สวติช์เลือกปริมาณท่ีจะวดัและช่วงการวดั (range selector switch) สามารถเลือกการวดัได ้8 อยา่ง ดงัน้ี 

1. DCV สาํหรับการวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรง มี 5 ช่วงการวดั 
2. ACV สาํหรับการวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสสลบั มี 5 ช่วงการวดั 
3. DCA สาํหรับการวดัปริมาณกระแสตรง มี 3 ช่วงการวดั 
4. ACA สาํหรับการวดัปริมาณกระแสสลบั มี 2 ช่วงการวดั 
5.  สาํหรับการวดัความตา้นทาน มี 6 ช่วงการวดั 
6. CX สาํหรับการวดัความจุไฟฟ้า มี 5 ช่วงการวดั 
7. hFE สาํหรับการวดัการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ 
8.  สาํหรับตรวจสอบไดโอด 

4. ช่องเสียบสายวดัร่วม :(COM) ใชเ้ป็นช่องเสียบร่วมสาํหรับการวดัทั้งหมด (ยกเวน้การวดั CX และ hFE 
ไม่ตอ้งใชส้ายวดั) 
5. ช่องเสียบสายวดั mA สาํหรับวดั DCA และ ACA ท่ีมีขนาด 0-200 mA 
6. ช่องเสียบสายวดั 10A สาํหรับวดั DCA และ ACA ท่ีมีขนาด 200 mA-10A 
7. ช่องเสียบสาํหรับวดัการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ 
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8. ช่องเสียงสาํหรับวดัความจุไฟฟ้า 
9. ช่องเสียบสายวดั V  

นอกจากน้ีบนแผงหนา้ของมลัติมิเตอร์แบบตวัเลขยงัมีสัญลกัษณ์เพื่อความปลอดภยั (safety 
symbols) กาํกบัไว ้ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์สากลสาํหรับเตือนผูใ้ชใ้หมี้ความระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองมือ เพื่อ
ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชเ้องและใหเ้คร่ืองมืออยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดเ้สมอ  

1. จอแสดงผล (display) แสดงดว้ยตวัเลข  หลกั ( digit) เน่ืองจากค่าสูงสุดท่ีสามารถแสดงไดคื้อ 
1999 ตวัเลขหลกัท่ี 1, 2 และ 3 (นบัจากขวาสุดไปทางซา้ย) แปรค่าไดจ้าก 0 ถึง 9 (เรียกวา่ full digit) ส่วน
ตวัเลขหลกัท่ี 4 จะแสดงตวัเลขไดเ้ฉพาะ 1 เท่านั้น (เรียกวา่ half digit)  

2. สภาพขั้ว (polarity) ในการวดัปริมาณทางไฟฟ้าบางชนิดเช่นความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสตรงดว้ย
เคร่ืองวดัท่ีใชเ้ขม็ช้ีเป็นตวัแสดงผล เม่ือต่อสายวดัผดิขั้ว เขม็ของเคร่ืองวดัจะตีกลบัในทิศตรงขา้ม ในสภาวะ
เช่นน้ีสาํหรับมลัติมิเตอร์แบบตวัเลขจะปรากฏเคร่ืองหมาย - บนจอแสดงผล  

3. ในการวดัปริมาณใด ๆ ท่ีตั้งช่วงการวดัตํ่ากวา่ค่าท่ีจะวดั จอแสดงผลจะแสดงตวัเลข 1 หรือ -1 
เช่น จะวดัความตา้นทาน 10 k แต่ตั้งช่วงการวดัไวท่ี้ 0-2 k จะปรากฏ 1 แสดงวา่ค่าท่ีจะวดัสูงกวา่ช่วงการวดั
ท่ีตั้งไว ้ 

4. เม่ือแหล่งจ่ายกาํลงัใหเ้คร่ืองวดั คือ แบตเตอร่ี 9V อ่อนกาํลงั LO BAT จะปรากฏบนจอเตือนให้
ผูใ้ชเ้ปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่  
ความแม่น (accuracy) ของเคร่ืองวดั 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัจะมีความเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความแม่นของเคร่ืองว ัด ซ่ึง
จะระบุไวใ้นคู่มือการใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ การบอกความแม่นมีวธีิบอกไดห้ลายแบบ มลัติมิเตอร์แบบเขม็ ซ่ึง
เป็นเคร่ืองวดัท่ีใชก้ารเบ่ียงเบนของเขม็ช้ีเป็นตวัแสดงผล บอกความแม่นเป็น %fs สาํหรับมลัติมิเตอร์แบบ
ตวัเลขนิยมบอกความแม่นเป็น  (% reading + number of digits of error) เขียนยอ่เป็น  (%rdg + no. of dgt) 
ซ่ึงจะมีค่าเปล่ียนไปสาํหรับแต่ละปริมาณท่ีจะวดั และอาจจะเปล่ียนไปไดอี้กเม่ือเปล่ียนช่วงการวดั  
 

ข้อควรระวงัและการเตรียมส าหรับการวดั  
1. ก่อนการวดัปริมาณใด ตอ้งแน่ใจวา่ 

1) บิดสวติซ์เลือกการวดัตรงกบัปริมาณท่ีจะวดั  
2) สวติซ์เลือกการวดัอยูใ่นช่วงการวดัท่ีเหมาะสมไม่ตํ่ากวา่ปริมาณท่ีจะวดั 
ในกรณีท่ีไม่ทราบปริมาณท่ีจะวดัมีค่าอยูใ่นช่วงการวดัไฟ ใหต้ั้งช่วงการวดัท่ีมีค่าสูงสุดก่อนแลว้
ค่อยลดช่วงการวดัลงมาทีละช่วง  

2. เน่ืองจากช่องเสียบสายวดั (สีแดง) มีหลายช่อง คือ V-, mA และ 10 A ตอ้งแน่ใจวา่เสียบสายวดัสีแดงใน
ช่องเสียบตรงกบัปริมาณท่ีจะวดั  
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3. ในกรณีท่ีวดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้าสูงตั้งแต่ 25 VAC หรือ 60 VDC ข้ึนไป ระวงัอยา่ใหส่้วนใดของร่างกาย
แตะวงจรท่ีกาํลงัวดัจะเป็นอนัตรายได ้ 
4. ในขณะท่ีกาํลงัทาํการวดั และตอ้งการปรับช่วงการวดัใหต้ํ่าลงหรือสูงข้ึนหรือเลือกการวดัปริมาณอ่ืน ให้
ดาํเนินการดงัน้ี  

1) ยกสายวดัเส้นหน่ึงออกจากวงจรท่ีกาํลงัทดสอบ 
2) ปรับช่วงการวดัหรือเลือกการวดัปริมาณอ่ืนตามตอ้งการ  
3) ทาํการวดั 

 5. การวดัปริมาณกระแสสูง (~10A) ควรใชเ้วลาวดัในช่วงสั้นไม่เกิน 30 วนิาที  
6. เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ ใหเ้ล่ือนสวติซ์ปิด-เปิด มาท่ี OFF ถา้ไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานาน ควรเอาแบตเตอร่ีออกดว้ย  

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (analog multimeter, AMM) เป็นเคร่ืองมือวดัปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภท
รวมอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั โดยทัว่ไปแลว้มลัติมิเตอร์จะสามารถใชว้ดัปริมาณต่อไปน้ี   
-  ความต่างศกัยก์ระแสตรง (DC voltage)  
-  ความต่างศกัยก์ระแสสลบั (AC voltage)  
-  ปริมาณกระแสตรง (DC current)  
-  ความตา้นทานไฟฟ้า (electrical resistance)  

อยา่งไรก็ตามมลัติมิเตอร์บางแบบสามารถใชว้ดัปริมาณอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น กาํลงัออกของสัญญาณ
ความถ่ีเสียง (AF output) การขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ (DC current amplification, hFE) กระแส
ร่ัวของทรานซิสเตอร์ (leakage current, lCEO) ความจุทางไฟฟ้า (capacitance) ฯลฯ  
มลัติมิเตอร์แบบเขม็ มีลกัษณะดงัภาพขา้งล่าง  
 

 
ส่วนประกอบส าคัญของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม  
ส่วนประกอบสาํคญัของมลัติมิเตอร์แบบเขม็ขา้งตน้ (ซ่ึงแสดงหมายเลขกาํกบัไวแ้ลว้ยกเวน้

หมายเลข 9 และ 10) ไดแ้ก่  
 
1.   ท่ีปรับการช้ีศูนย ์(indicator zero corrector): ใชส้าํหรับการปรับใหเ้ขม็ช้ีศูนยข์ณะยงัไม่ไดใ้ชท้าํการวดั  



 - 523 - 

2.   สวติช์เลือกปริมาณท่ีจะวดัและระดบัขนาด (range selector switch knob) : เป็นสวติช์ท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งบิด
เลือกวา่จะใชเ้คร่ืองวดัปริมาณใด ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ปริมาณแต่ละปริมาณมีช่วงการวดัใหเ้ลือก ดงัน้ี  
ACV : 0-10V, 0-50 V, 0-250 V และ 0-1000 V (รวม 4 ช่วงการวดั)  
DCV : 0-0.1 V, 0-0.5 V, 0-2.5 V, 0-10 V, 0-50 V, 0-250 V และ 0-1000 V (รวม 7 ช่วงการวดั)  
DCA :0-50A,0-2.5 mA,0-25mA,และ0-0.25 A (รวม 4 ช่วงการวดั)  
Resistance () :  x 1  (อ่านได ้0-2k)  
 x 10  (อ่านได ้0-20k)  
 x 1k  (อ่านได ้0-2000k หรือ 2 M)  
 x 10k  (อ่านได ้0-20 M)( รวม 4 ช่วงการวดั)  
3.   ช่องเสียบสายวดัขั้วบวก (measuring terminal +)  
4.   ช่องเสียบสายวดัขั้วลบ (measuring terminal -COM)  
5.   ช่องเสียบสายวดัขั้วบวกกรณีวดักาํลงัออกของสัญญาณความถ่ีเสียง (output terminal)  
6.   ปุ่มปรับแกศู้นยโ์อห์ม (0  adjust knob) : ใชเ้พื่อปรับใหเ้ขม็ช้ีศูนยโ์อห์มเม่ือนาํปลายวดัทั้งคู่มาแตะกนั
ก่อนทาํการวดัค่าความตา้นทานในแต่ละช่วงการวดั  
7.   แผงหนา้ปัด (panel)  
8.   เขม็ช้ี (indicator pointer)  
9.   สายวดั (test lead) : ประกอบดว้ยสาย 2 เส้น สีแดงสาํหรับขั้วบวกและสีดาํสาํหรับขั้วลบ  
10.   สเกลการวดั (reading scales) : ประกอบดว้ย 7 สเกลการวดัเรียงลาํดบัจากบนสุดลงล่างดงัน้ี (ดูจาก
เคร่ืองวดัประกอบดว้ย)  

 
 

1.   สเกลวดัความตา้นทาน () ดา้นล่างของสเกลน้ีมีกระจกเงาเพื่อช่วยแกค้วามคลาดเคล่ือนในการอ่าน
เน่ืองจากแพรัลแลกซ์  
2.   สเกลวดัความต่างศกัยก์ระแสตรง (DCV) และปริมาณกระแสตรง (DCA) มีสีดาํ  
3.   สเกลวดัความต่างศกัยก์ระแสสลบั (ACV) มีสีแดง  
4.   สเกลวดัการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ (hFE) มีสีนํ้าเงิน  
5.   สเกลวดักระแสร่ัวของทรานซิสเตอร์ (LEAK, ICEO, Ll) มีสีนํ้าเงิน  
6.   สเกลวดัความต่างศกัยร์ะหวา่งปลายขณะวดัความตา้นทาน (LV) มีสีนํ้าเงิน  
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7.   สเกลวดักาํลงัออกของสัญญาณความถ่ีเสียง (dB) มีสีแดง  
ความไว (sensitivity) ของเคร่ืองวดัน้ีระบุไวท่ี้ตอนล่างดา้นซา้ยของสเกลการวดั เพื่อบ่งใหท้ราบ

ค่ากระแสท่ีผา่นเคร่ืองวดัสาํหรับการอ่านค่าสเกลการวดัหน่ึง ๆ โดยบอกในรูปโอห์มต่อโวลต ์ (ohm per 
volt) โดยทัว่ไปแลว้ เคร่ืองวดัท่ีมีความไวสูง จะมีค่าโอห์มต่อโวลตสู์ง  

DC 20 k/V หมายความวา่ ขณะใชก้ารท่ีวดัท่ีสเกล DCV เม่ืออ่านค่าได ้1 VDC ความตา้นทาน
ภายในเคร่ืองวดัจะเป็น 20 kดงันั้นกระแสท่ีผา่นเคร่ืองวดัขณะน้ีจะเป็น  

 
 

การเตรียมก่อนท าการวดั  
การปรับแกก้ารช้ีศูนยข์องเขม็ช้ี ใหด้าํเนินการดงัน้ี  
-  วางเคร่ืองวดับนพื้นโตะ๊ใหอ้ยูใ่นแนวราบ (เพื่อใหแ้กนการหมุนของเขม็ช้ีอยูใ่นแนวด่ิง)  
-  ยงัไม่ตอ้งต่อสายเสียบใดๆ กบัเคร่ืองวดั  
-  กม้ดูท่ีเขม็ช้ีวา่อยูใ่นแนวทบักบัขีดศูนย ์(ทางดา้นซา้ยสุดของสเกล DCV,A) หรือไม่ ใหส้ังเกตภาพเสมือน
ของเขม็ช้ีในกระจกเงาเหนือสเกล DCV,A ดว้ยวา่ เขม็ช้ีซอ้นทบับนภาพเสมือนของเขม็ช้ีหรือไม่  
-  ถา้เขม็ช้ีตรงขีดศูนยพ์อดี เคร่ืองวดัพร้อมท่ีจะใชง้านได ้ 
-  แต่ถา้เขม็ช้ีไม่ตรงขีดศูนย ์จะตอ้งใชไ้ขควงปลายแบนหมุนปรับท่ีปรับการช้ีศูนย ์ 
ข้อควรระวงัในการวดั  

1.   เม่ือการวดัเก่ียวขอ้งกบัความต่างศกัยสู์ง (ตั้งแต่ 50 V ข้ึนไป) อยา่ใหน้ิ้วมือหรือส่วนใดของ
ร่างกายสัมผสัส่วนท่ีเป็นโลหะของปลายวดั เพราะอาจเป็นอนัตรายได ้ 

2.   ก่อนวดัปริมาณใด ตอ้งแน่ใจวา่ ไดห้มุนสวติช์เลือกปริมาณท่ีจะวดัตรงตามปริมาณท่ีจะวดัแลว้ 
มิฉะนั้นแลว้เคร่ืองวดัอาจชาํรุดเสียหาย  

3.   ตอ้งแน่ใจวา่หมุนสวติช์เลือกช่วงการวดัใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีสูงมากกวา่ปริมาณท่ีจะวดั เช่น จะวดั
ความต่างศกัยร์ะหวา่งขั้วแบตเตอร่ี 12V ก็ตอ้งตั้งปุ่มเลือกช่วงการวดัไวท่ี้ DCV ช่วง 0-50V ถา้ไม่ทราบ
ขนาดโดยประมาณของปริมาณท่ีจะวดั ใหต้ั้งเลือกช่วงการวดัใหสู้งท่ีสุดก่อน (เช่น ตั้งท่ี 0-1000V) แลว้ค่อย
ลดระดบัช่วงการวดัตํ่าลงมาทีละช่วง  

4.   ถา้ในการวดั DCV หรือ DCA เขม็ช้ีไม่เบนไปทางขวาแต่พยายามเบนมาทางซา้ย แสดงวา่
กระแสผา่นเคร่ืองวดัในทิศทางไม่ถูกตอ้ง ใหส้ลบัขั้วปลายวดั  

5.   ถา้เขม็ช้ีไม่ขยบัจากการช้ีศูนยห์รือเบนออกมาเพียงเล็กนอ้ย แสดงวา่กระแสผา่นเคร่ืองวดันอ้ย
เกินไป ใหป้รับลดช่วงการวดัตํ่าลงกวา่เดิมทีละขั้น จนกระทัง่เขม็ช้ีอยูป่ระมาณกลางสเกล 
 
 


