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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 9 - 10 เรื่องทีส่ อน มัลติมิเตอร์
โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่ อไปนี้ได้
1. เพื่อให้รู้จกั ความหมายของมัลติมิเตอร์
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบของมัลติมิเตอร์
3. เพื่อศึกษาการใช้มลั ติมิเตอร์
4. เพื่อรู้จกั ข้อควรระวังและการบํารุ งรักษามัลติมิเตอร์
สาระการเรียนรู้
มัลติมิเตอร์ คือ เครื่ องวัดทางไฟฟ้ าที่นาํ เอาเครื่ องวัดพื้นฐานทางไฟฟ้ า เช่น โวลท์มิเตอร์
แอมป์ มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ ไว้ในเครื่ องเดียวกัน และใช้ Moving coil movement ตัวเดียวกัน ซึ่ งเรี ยก
“Vom” (Volt-ohm-milliam meter)
มัลติมิเตอร์ มีท้ งั แบบเข้มชี้ (Analogue Multimeter) และแบบตัวเลข (Digital multimeter)
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. บอกความหมายของมัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง
2. บอกโครงสร้างและส่ วนประกอบของมัลติมิเตอร์ ได้ถูกต้อง
3. ใช้มลั ติมิเตอร์ได้ถูกต้อง
4. บอกข้อควรระวังและการบํารุ งรักษามัลติมิเตอร์ได้ถูกต้อง
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการต่อใช้งานมัลติมิเตอร์ ได้
2. มีทกั ษะในการอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าปั ดของเครื่ องวัดไฟฟ้ า
3. นําความรู ้เรื่ องหลักการเบื้องต้นของเครื่ องวัดไฟฟ้ าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอื่นได้
3. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
4. ความสนใจใฝ่ รู้
5. การประหยัด
6. การละเว้นสิ่ งเสพย์ติดและการพนัน
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มัลติมิเตอร์
มัลติมิเตอร์ แบบตัวเลข (Digital Multimeter, DMM) สามารถวัดปริ มาณทางไฟฟ้ าได้หลาย
ประเภท เช่นเดียวกับมัลติมิเตอร์ แบบเข็ม นอกจากนี้ ยังสามารถวัดปริ มาณกระแสสลับ วัดการขยาย
กระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วัดความจุไฟฟ้ าและตรวจสอบไดโอดได้อีกด้วย
มัลติมิเตอร์ แบบตัวเลข มีลกั ษณะดังภาพข้างล่าง

ส่ วนประกอบทีส่ าคัญของมัลติมิเตอร์ แบบตัวเลข
1. จอแสดงผล (display)
2. สวิตซ์เปิ ด-ปิ ด (ON-OFF)
3. สวิตช์เลือกปริ มาณที่จะวัดและช่วงการวัด (range selector switch) สามารถเลือกการวัดได้ 8 อย่าง ดังนี้
1. DCV สําหรับการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ ากระแสตรง มี 5 ช่วงการวัด
2. ACV สําหรับการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ ากระแสสลับ มี 5 ช่วงการวัด
3. DCA สําหรับการวัดปริ มาณกระแสตรง มี 3 ช่วงการวัด
4. ACA สําหรับการวัดปริ มาณกระแสสลับ มี 2 ช่วงการวัด
5. สําหรับการวัดความต้านทาน มี 6 ช่วงการวัด
6. CX สําหรับการวัดความจุไฟฟ้ า มี 5 ช่วงการวัด
7. hFE สําหรับการวัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์
8. สําหรับตรวจสอบไดโอด
4. ช่องเสี ยบสายวัดร่ วม :(COM) ใช้เป็ นช่องเสี ยบร่ วมสําหรับการวัดทั้งหมด (ยกเว้นการวัด CX และ hFE
ไม่ตอ้ งใช้สายวัด)
5. ช่องเสี ยบสายวัด mA สําหรับวัด DCA และ ACA ที่มีขนาด 0-200 mA
6. ช่องเสี ยบสายวัด 10A สําหรับวัด DCA และ ACA ที่มีขนาด 200 mA-10A
7. ช่องเสี ยบสําหรับวัดการขยายกระแสตรงของทรานซิ สเตอร์
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9. ช่องเสี ยบสายวัด V
นอกจากนี้บนแผงหน้าของมัลติมิเตอร์ แบบตัวเลขยังมีสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (safety
symbols) กํากับไว้ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์สากลสําหรับเตือนผูใ้ ช้ให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่ องมือ เพื่อ
ความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้เองและให้เครื่ องมืออยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ
1. จอแสดงผล (display) แสดงด้วยตัวเลข หลัก ( digit) เนื่องจากค่าสู งสุ ดที่สามารถแสดงได้คือ
1999 ตัวเลขหลักที่ 1, 2 และ 3 (นับจากขวาสุ ดไปทางซ้าย) แปรค่าได้จาก 0 ถึง 9 (เรี ยกว่า full digit) ส่ วน
ตัวเลขหลักที่ 4 จะแสดงตัวเลขได้เฉพาะ 1 เท่านั้น (เรี ยกว่า half digit)
2. สภาพขั้ว (polarity) ในการวัดปริ มาณทางไฟฟ้ าบางชนิดเช่นความต่างศักย์ไฟฟ้ ากระแสตรงด้วย
เครื่ องวัดที่ใช้เข็มชี้เป็ นตัวแสดงผล เมื่อต่อสายวัดผิดขั้ว เข็มของเครื่ องวัดจะตีกลับในทิศตรงข้าม ในสภาวะ
เช่นนี้สาํ หรับมัลติมิเตอร์ แบบตัวเลขจะปรากฏเครื่ องหมาย - บนจอแสดงผล
3. ในการวัดปริ มาณใด ๆ ที่ต้ งั ช่วงการวัดตํ่ากว่าค่าที่จะวัด จอแสดงผลจะแสดงตัวเลข 1 หรื อ -1
เช่น จะวัดความต้านทาน 10 k แต่ต้ งั ช่วงการวัดไว้ที่ 0-2 k จะปรากฏ 1 แสดงว่าค่าที่จะวัดสู งกว่าช่วงการวัด
ที่ต้ งั ไว้
4. เมื่อแหล่งจ่ายกําลังให้เครื่ องวัด คือ แบตเตอรี่ 9V อ่อนกําลัง LO BAT จะปรากฏบนจอเตือนให้
ผูใ้ ช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่
ความแม่ น (accuracy) ของเครื่องวัด
ค่าที่อ่านได้จากเครื่ องวัดจะมีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ความแม่นของเครื่ องวัด ซึ่ง
จะระบุไว้ในคู่มือการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ การบอกความแม่นมีวธิ ี บอกได้หลายแบบ มัลติมิเตอร์ แบบเข็ม ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องวัดที่ใช้การเบี่ยงเบนของเข็มชี้เป็ นตัวแสดงผล บอกความแม่นเป็ น %fs สําหรับมัลติมิเตอร์แบบ
ตัวเลขนิยมบอกความแม่นเป็ น (% reading + number of digits of error) เขียนย่อเป็ น (%rdg + no. of dgt)
ซึ่ งจะมีค่าเปลี่ยนไปสําหรับแต่ละปริ มาณที่จะวัด และอาจจะเปลี่ยนไปได้อีกเมื่อเปลี่ยนช่วงการวัด
ข้ อควรระวังและการเตรียมสาหรับการวัด
1. ก่อนการวัดปริ มาณใด ต้องแน่ใจว่า
1) บิดสวิตซ์เลือกการวัดตรงกับปริ มาณที่จะวัด
2) สวิตซ์เลือกการวัดอยูใ่ นช่วงการวัดที่เหมาะสมไม่ต่าํ กว่าปริ มาณที่จะวัด
ในกรณี ที่ไม่ทราบปริ มาณที่จะวัดมีค่าอยูใ่ นช่วงการวัดไฟ ให้ต้ งั ช่วงการวัดที่มีค่าสู งสุ ดก่อนแล้ว
ค่อยลดช่วงการวัดลงมาทีละช่วง
2. เนื่องจากช่องเสี ยบสายวัด (สี แดง) มีหลายช่อง คือ V-, mA และ 10 A ต้องแน่ใจว่าเสี ยบสายวัดสี แดงใน
ช่องเสี ยบตรงกับปริ มาณที่จะวัด

- 522 3. ในกรณี ที่วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าสู งตั้งแต่ 25 VAC หรื อ 60 VDC ขึ้นไป ระวังอย่าให้ส่วนใดของร่ างกาย
แตะวงจรที่กาํ ลังวัดจะเป็ นอันตรายได้
4. ในขณะที่กาํ ลังทําการวัด และต้องการปรับช่วงการวัดให้ต่าํ ลงหรื อสู งขึ้นหรื อเลือกการวัดปริ มาณอื่น ให้
ดําเนินการดังนี้
1) ยกสายวัดเส้นหนึ่งออกจากวงจรที่กาํ ลังทดสอบ
2) ปรับช่วงการวัดหรื อเลือกการวัดปริ มาณอื่นตามต้องการ
3) ทําการวัด
5. การวัดปริ มาณกระแสสู ง (~10A) ควรใช้เวลาวัดในช่วงสั้นไม่เกิน 30 วินาที
6. เมื่อใช้งานเสร็ จแล้ว ให้เลื่อนสวิตซ์ปิด-เปิ ด มาที่ OFF ถ้าไม่ได้ใช้เป็ นเวลานาน ควรเอาแบตเตอรี่ ออกด้วย
มัลติมิเตอร์ แบบเข็ม (analog multimeter, AMM) เป็ นเครื่ องมือวัดปริ มาณทางไฟฟ้ าหลายประเภท
รวมอยูใ่ นเครื่ องเดียวกัน โดยทัว่ ไปแล้วมัลติมิเตอร์ จะสามารถใช้วดั ปริ มาณต่อไปนี้
- ความต่างศักย์กระแสตรง (DC voltage)
- ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC voltage)
- ปริ มาณกระแสตรง (DC current)
- ความต้านทานไฟฟ้ า (electrical resistance)
อย่างไรก็ตามมัลติมิเตอร์ บางแบบสามารถใช้วดั ปริ มาณอื่น ๆ ได้อีก เช่น กําลังออกของสัญญาณ
ความถี่เสี ยง (AF output) การขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ (DC current amplification, hFE) กระแส
รั่วของทรานซิ สเตอร์ (leakage current, lCEO) ความจุทางไฟฟ้ า (capacitance) ฯลฯ
มัลติมิเตอร์ แบบเข็ม มีลกั ษณะดังภาพข้างล่าง

ส่ วนประกอบสาคัญของมัลติมิเตอร์ แบบเข็ม
ส่ วนประกอบสําคัญของมัลติมิเตอร์แบบเข็มข้างต้น (ซึ่ งแสดงหมายเลขกํากับไว้แล้วยกเว้น
หมายเลข 9 และ 10) ได้แก่
1. ที่ปรับการชี้ศูนย์ (indicator zero corrector): ใช้สาํ หรับการปรับให้เข็มชี้ศูนย์ขณะยังไม่ได้ใช้ทาํ การวัด

- 523 2. สวิตช์เลือกปริ มาณที่จะวัดและระดับขนาด (range selector switch knob) : เป็ นสวิตช์ที่ผใู้ ช้จะต้องบิด
เลือกว่าจะใช้เครื่ องวัดปริ มาณใด ซึ่ งมีท้ งั หมด 4 ปริ มาณแต่ละปริ มาณมีช่วงการวัดให้เลือก ดังนี้
ACV : 0-10V, 0-50 V, 0-250 V และ 0-1000 V (รวม 4 ช่วงการวัด)
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 ช่วงการวัด)
DCA :0-50A,0-2.5 mA,0-25mA,และ0-0.25 A (รวม 4 ช่วงการวัด)
Resistance () : x 1 (อ่านได้ 0-2k)
x 10 (อ่านได้ 0-20k)
x 1k (อ่านได้ 0-2000k หรื อ 2 M)
x 10k (อ่านได้ 0-20 M)( รวม 4 ช่วงการวัด)
3. ช่องเสี ยบสายวัดขั้วบวก (measuring terminal +)
4. ช่องเสี ยบสายวัดขั้วลบ (measuring terminal -COM)
5. ช่องเสี ยบสายวัดขั้วบวกกรณี วดั กําลังออกของสัญญาณความถี่เสี ยง (output terminal)
6. ปุ่ มปรับแก้ศูนย์โอห์ม (0 adjust knob) : ใช้เพื่อปรับให้เข็มชี้ศูนย์โอห์มเมื่อนําปลายวัดทั้งคู่มาแตะกัน
ก่อนทําการวัดค่าความต้านทานในแต่ละช่วงการวัด
7. แผงหน้าปัด (panel)
8. เข็มชี้ (indicator pointer)
9. สายวัด (test lead) : ประกอบด้วยสาย 2 เส้น สี แดงสําหรับขั้วบวกและสี ดาํ สําหรับขั้วลบ
10. สเกลการวัด (reading scales) : ประกอบด้วย 7 สเกลการวัดเรี ยงลําดับจากบนสุ ดลงล่างดังนี้ (ดูจาก
เครื่ องวัดประกอบด้วย)

1. สเกลวัดความต้านทาน () ด้านล่างของสเกลนี้มีกระจกเงาเพื่อช่วยแก้ความคลาดเคลื่อนในการอ่าน
เนื่องจากแพรัลแลกซ์
2. สเกลวัดความต่างศักย์กระแสตรง (DCV) และปริ มาณกระแสตรง (DCA) มีสีดาํ
3. สเกลวัดความต่างศักย์กระแสสลับ (ACV) มีสีแดง
4. สเกลวัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ (hFE) มีสีน้ าํ เงิน
5. สเกลวัดกระแสรั่วของทรานซิ สเตอร์ (LEAK, ICEO, Ll) มีสีน้ าํ เงิน
6. สเกลวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายขณะวัดความต้านทาน (LV) มีสีน้ าํ เงิน
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ความไว (sensitivity) ของเครื่ องวัดนี้ระบุไว้ที่ตอนล่างด้านซ้ายของสเกลการวัด เพื่อบ่งให้ทราบ
ค่ากระแสที่ผา่ นเครื่ องวัดสําหรับการอ่านค่าสเกลการวัดหนึ่ง ๆ โดยบอกในรู ปโอห์มต่อโวลต์ (ohm per
volt) โดยทัว่ ไปแล้ว เครื่ องวัดที่มีความไวสู ง จะมีค่าโอห์มต่อโวลต์สูง
DC 20 k/V หมายความว่า ขณะใช้การที่วดั ที่สเกล DCV เมื่ออ่านค่าได้ 1 VDC ความต้านทาน
ภายในเครื่ องวัดจะเป็ น 20 kดังนั้นกระแสที่ผา่ นเครื่ องวัดขณะนี้จะเป็ น

การเตรียมก่อนทาการวัด
การปรับแก้การชี้ศูนย์ของเข็มชี้ ให้ดาํ เนินการดังนี้
- วางเครื่ องวัดบนพื้นโต๊ะให้อยูใ่ นแนวราบ (เพื่อให้แกนการหมุนของเข็มชี้อยูใ่ นแนวดิ่ง )
- ยังไม่ตอ้ งต่อสายเสี ยบใดๆ กับเครื่ องวัด
- ก้มดูที่เข็มชี้วา่ อยูใ่ นแนวทับกับขีดศูนย์ (ทางด้านซ้ายสุ ดของสเกล DCV,A) หรื อไม่ ให้สังเกตภาพเสมือน
ของเข็มชี้ในกระจกเงาเหนือสเกล DCV,A ด้วยว่า เข็มชี้ซอ้ นทับบนภาพเสมือนของเข็มชี้หรื อไม่
- ถ้าเข็มชี้ตรงขีดศูนย์พอดี เครื่ องวัดพร้อมที่จะใช้งานได้
- แต่ถา้ เข็มชี้ไม่ตรงขีดศูนย์ จะต้องใช้ไขควงปลายแบนหมุนปรับที่ปรับการชี้ศูนย์
ข้ อควรระวังในการวัด
1. เมื่อการวัดเกี่ยวข้องกับความต่างศักย์สูง (ตั้งแต่ 50 V ขึ้นไป) อย่าให้นิ้วมือหรื อส่ วนใดของ
ร่ างกายสัมผัสส่ วนที่เป็ นโลหะของปลายวัด เพราะอาจเป็ นอันตรายได้
2. ก่อนวัดปริ มาณใด ต้องแน่ใจว่า ได้หมุนสวิตช์เลือกปริ มาณที่จะวัดตรงตามปริ มาณที่จะวัดแล้ว
มิฉะนั้นแล้วเครื่ องวัดอาจชํารุ ดเสี ยหาย
3. ต้องแน่ใจว่าหมุนสวิตช์เลือกช่วงการวัดให้อยูใ่ นช่วงที่สูงมากกว่าปริ มาณที่จะวัด เช่น จะวัด
ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ 12V ก็ตอ้ งตั้งปุ่ มเลือกช่วงการวัดไว้ที่ DCV ช่วง 0-50V ถ้าไม่ทราบ
ขนาดโดยประมาณของปริ มาณที่จะวัด ให้ต้ งั เลือกช่วงการวัดให้สูงที่สุดก่อน (เช่น ตั้งที่ 0-1000V) แล้วค่อย
ลดระดับช่วงการวัดตํ่าลงมาทีละช่วง
4. ถ้าในการวัด DCV หรื อ DCA เข็มชี้ไม่เบนไปทางขวาแต่พยายามเบนมาทางซ้าย แสดงว่า
กระแสผ่านเครื่ องวัดในทิศทางไม่ถูกต้อง ให้สลับขั้วปลายวัด
5. ถ้าเข็มชี้ไม่ขยับจากการชี้ศูนย์หรื อเบนออกมาเพียงเล็กน้อย แสดงว่ากระแสผ่านเครื่ องวัดน้อย
เกินไป ให้ปรับลดช่วงการวัดตํ่าลงกว่าเดิมทีละขั้น จนกระทัง่ เข็มชี้อยูป่ ระมาณกลางสเกล

