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โดยนายรุ่ งโรจน์ หนูขลิบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถอธิ บายหรื อบอกรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ได้
1.1. เพื่อเข้าใจหลักการทองานของโอห์มมิเตอร์
1.2 . เพื่อศึกษาโครงสร้างของโอห์มมิเตอร์
1.3. เพื่อศึกษาการใช้งานโอห์มมิเตอร์
1.4. เพื่อศึกษาวิธีอ่านค่าความต้านทานจากโอห์มมิเตอร์
1.5. เพื่อศึกษาข้อควรระวังในการใช้โอห์มมิเตอร์
สาระการเรียนรู้
โอห์มมิเตอร์ เป็ นเครื่ องมือวัดค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่า เนื่องจากวิธีการหาค่า ความต้านทาน
โดยใช้หลักการโวลต์ แอมมิเตอร์ ทาํ ให้ยงุ่ ยาก จึงมีการสร้างโอห์มมิเตอร์ ข้ ึนมาใช้งาน โดยไม่ตอ้ งคํานวณค่า
จากกระแสและแรงดัน โดยใช้หลักการจ่าย แรงดันค่าคงที่ เข้าในความต้านทานที่ ตอ้ งการทราบค่ากระแสที่
ไหลในวงจรทําให้เกิดการบ่ายเบนเข็มของเครื่ องวัดมากหรื อน้อยขึ้นกับกระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ (Competency)
1. ด้ านความรู้
1. อธิบายหลักการทํางานของโอห์มมิเตอร์ได้ถูกต้อง
2. อธิ บายถึงโครงสร้างของโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างชัดเจน
3. อ่านค่า ค.ต.ท. จากสเกลของโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
4. อ่านค่า ค.ต.ท. หลาย ๆ ค่าจากโอห์มมิเตอร์ ได้อย่างแม่นยํา
5. บอกถึงข้อควรระวังในการใช้โอห์มมิเตอร์ได้
2. ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. มีทกั ษะในการต่อใช้งานโอห์มมิเตอร์ ได้
2. มีทกั ษะในการอ่านค่าสัญลักษณ์บนหน้าปัดของเครื่ 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
โอห์ มมิเตอร์
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จากความยุง่ ยากในการวัดและคํานวณค่าด้วยกฎของโอห์ม เพื่อหาค่าความต้านทานดังกล่าวมาแล้ว จึง
ได้มีการ ดัดแปลง มิเตอร์ ให้สามารถวัดค่าความต้านทานออกมาได้โดยตรง เรี ยกมิเตอร์ นี้วา่ โอห์มมิเตอร์
(Ohmmeter) โดยการดัดแปลงจากแอมมิเตอร์ ให้สามารถวัดค่าและแสดงค่าออกมาเป็ นค่าความต้านทานได้
โดยตรง เพราะคุณสมบัติของค่าความต้านทาน จะคอยต้านการไหลของ กระแส ในวงจร เมื่อความต้านทาน
ในวงจรแตกต่างกัน ย่อมทําให้กระแสไหลผ่านวงจรแตกต่างกัน ความต้านทานในวงจรน้อยกระแสไหล
ผ่านวงจรมาก และความต้านทานใน วงจรมากกระแสไหลผ่านวงจรน้อย สภาวะกระแสที่ไหลผ่าน
แอมมิเตอร์ แตกต่างกัน ทําให้เข็มชี้ของแอมมิเตอร์ บ่ายเบน ไปแตกต่างกัน เมื่อปรับแต่งสเกลหน้าปั ดจาก
สเกลกระแสมาเป็ นสเกลความต้านทานก็สามารถ นําแอมมิเตอร์ น้ นั มาวัดความต้านทาน โดยทําเป็ นโอห์ม
มิเตอร์ได้

จากรู ปที่ เป็ นวงจรเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์ ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง (แบตเตอรี่
1.5V )ต่ออันดับกับมิลลิแอมมิเตอร์ วดั กระแสไฟตรงได้เต็มสเกล 1mA มีค่าความต้านทานภายในมิลลิ
แอมมิเตอร์ 50 โอห์ม และต่ออันดับกับตัวต้านทาน R1 มีค่า 1,450 โอห์ม ตัวต้านทาน R1ทําหน้า ที่จาํ กัด
กระแส ไม่ให้ไหล ผ่านมิลลิแอมมิเตอร์ มาก เกินกว่าค่าสู งสุ ดที่มิลลิแอมมิเตอร์ ทนได้คือ 1mA ขั้วต่อ x–y
เป็ นขั้วต่อสําหรับ ต่อวัดตัวต้านทานที่ตอ้ งการวัดค่า และปรับแต่งสเกลหน้าปั ดของ มิลลิแอมมิเตอร์ให้เป็ น
โอห์มมิเตอร์ขณะช็อตจุด x–y เข้าด้วยกัน จะต้องมีกระแสไหล ผ่านมิลลิแอมมิเตอร์ เต็มสเกลพอดีสามารถ
คํานวณ หาค่ากระแสผ่าน มิลลิแอมมิเตอร์ ได้โดยใช้กฎของโอห์ม ดังนี้
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โอห์ มมิเตอร์ แบบอันดับ
โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือโอห์มมิเตอร์ ที่มีข้ วั ต่อวัด ความต้านทานที่ไม่ทราบค่า ต่ออันดับกับดาร์ สันวา
มิเตอร์ โครงสร้างเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับ ประกอบด้วยดาร์ สันวาล์มิเตอร์ ต่ออันดับกับ
แบตเตอรี่ ( ถ่านไฟฉาย ) ค่าตํ่า ต่ออันดับกับตัวต้านทานปรับค่าได้ ( VARIABLE RESISTOR ) และต่อ
อันดับกับขั้วต่อตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า ดังรู ปที่ 1

จากรู ปที่ 1 เป็ นวงจรเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับ โดยมีจุด X,Y เป็ นจุดต่อวัดตัวต้านทานที่
ไม่ทราบค่า ก่อนการวัดตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าจะต้องช็อตจุด X , Y เข้าด้วยกัน และปรับแต่งที่ RADJ จน
ทําให้เข็ม มิเตอร์ ช้ ีที่ตาํ แหน่งเต็มเกลพอดี คือตําแหน่ง 0 โอห์ม เป็ นการปรับแต่งโอห์มมิเตอร์ ก่อนการใช้
งาน เมื่อปลดจุด X , Y ออก เข็ม มิเตอร์ จะเคลื่อนกลับไปสู่ ที่ตาํ แหน่งซ้ายมือสุ ดเมื่อปรับแต่งโอห์มมิเตอร์
แบบอันดับพร้อมใช้งานแล้ว นําตัวต้าน ทานที่ไม่ทราบค่า ( RX ) มาต่อที่จุด X , Y ก่อนต่อ RX จะมีกระแส
ไฟตรงไหลผ่ายขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ เต็มสเกล ( IFS )เมื่อนํา RX มาต่อร่ วมในวงจรทําให้ค่าความ
ต้านทานรวมในวงจรเพิ่มขึ้น ต้านการไหลของกระแสไฟ ตรง ในวงจรให้ไหลน้อยลงเหลือเพียง IX กระแส
IX จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ค่าความต้านทาน RX ที่ต่อร่ วม ถ้า RX มีค่าความต้านทานตํ่า IX จะไหลมากขึ้น
จนเมื่อ RX เป็ น 0 โอห์ม IX จะเท่ากับ IFS และถ้า RX มีค่าความต้านทานมากขึ้น IX จะไหลน้อยลง จนเมื่อ RX
เป็ นค่าอนันต์ IX จะไม่ไหล คือเป็ นศูนย์นนั่ เองจากรู ปจะได้สมการดังนี้
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จากรู ปที่ 2 จะได้สมการดังนี้
IX = E / RM + RADJ + RX
เมื่อ IFS = กระแสไฟตรงเต็มสเกล หน่วยแอมแปร์ ( A )
IX = กระแสไฟตรงไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่เมื่อต่อตัวต้านทานไม่ทราบค่า หน่วยแอมแปร์ ( A )
E = แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่ ในวงจร หน่วยโวลต์ ( V )
RM = ความต้านทานเดิมของมิเตอร์ หน่วยเป็ น โอห์ม ( W )
RADJ = ความต้านทานปรับค่าได้ใช้จาํ กัดกระแส หน่วยโอห์ม ( W )
RX = ความต้านทานไม่ทราบค่า หน่วยโอห์ม ( W )
โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือโอห์มมิเตอร์ ที่มีตวั ต้านทานไม่ทราบค่าที่ตอ้ งการ วัดต่อเป็ นอันดับกับ
ขดลวดเคลื่อน ที่ของมิเตอร์ สภาวะการบ่ายเบนของเข็มมิเตอร์ จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของความต้านทานที่ไม่
ทราบค่า ถ้าขนาดความ ต้านทานไม่ทราบค่าสู ง จะจํากัดกระแสให้ผา่ นขดลวดเคลื่อนที่นอ้ ย ถ้าขนาดความ
ต้านทานไม่ทรายค่าตํ่า จะจํากัดกระแสให้ผา่ นขดลวดเคลื่อนที่มาก ผลดังกล่าวเข็มมิเตอร์ จะชี้ค่าความ
ต้านทานออกมา การเปลี่ยนสเกลหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็ นหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็ นสเกลของโอห์ม
มิเตอร์ ทาํ ได้โดยใช้ตวั ต้านทานมีค่าความต้านทานต่างๆ แทนค่าลงในสมการ คํานวณค่าออกมาเป็ นกระแส
ในค่าต่างๆ กําหนดค่าความต้านทานลงตาม กระแสที่คาํ นวณได้ ก็จะได้สเกลของโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับ
ตามที่ตอ้ งการ
โอห์ มมิเตอร์ แบบขนาน
โอห์มมิเตอร์ แบบอันดับเป็ นการนําหลักการของกระแสผ่านแอมมิเตอร์ และจํากัดกระแสให้ผา่ น
พอดี โดยตัวต้านทานปรับค่าได้ เมื่อนําตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่ามาต่ออันดับ ทําให้ค่าความต้านทาน ใน
วงจร โอห์มมิเตอร์ อนั ดับ เพิ่มขึ้นกระแสจะไหลผ่านมิ เตอร์ลดลง เมื่อปรับแต่งหน้าปั ดให้เป็ นสเกลโอห์ม ก็
สามารถอ่านค่าความต้านทาน ที่วดั ออกมา ได้เป็ นโอห์ม แต่โอห์มมิเตอร์ แบบอันดับจะมีขอ้ เสี ยคือ วัดค่า
ความต้านทานตํ่าๆ ได้ไม่ดี เพราะการอ่านค่าได้ไม่ละเอียด จะวัดค่าได้ดีเฉพาะความต้านทานปานกลาง และ
ความต้านทานสู ง
จากข้อเสี ยของโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับตรงที่วดั ค่าความต้านทานตํ่าไม่ได้ เพราะจากค่าความ
ต้านทานของขดลวด เคลื่อนที่ของ มิเตอร์ มีค่าความต้านทานสู ง จึงทําให้นาํ ไปวัดค่าความต้านทานตํ่าๆ
ไม่ได้ ดังนั้นการดัดแปลงให้โอห์มมิเตอร์ วดั ค่าความต้านทานตํ่าได้ จึงต้องทําให้ค่าความต้านทานของ
ขดลวดตํ่าลง การทําโดยหาค่าตัวต้านทานทราบค่ามีความต้านทานตํ่าลง จึงสามารถนําไปวัดค่าความ
ต้านทานตํ่าได้ โอห์มมิเตอร์ แบบนี้เรี ยกว่า โอห์มมิเตอร์ แบบปรับแบ่งแรงดัน หรื อแบบโพเทนทิโอมิเตอร์
การปรับเปลี่ยนย่านการวัดค่าความต้านทาน ทําได้โดยเปลี่ยนค่า ความต้านทานมาต่อขนาน กับขดลวด
เคลื่อนที่ของมิเตอร์
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โอห์มมิเตอร์ แบบ ปรับแบ่งแรงดันนัน่ เอง โดยเพิ่มค่าความต้านทานค่าต่างๆ เข้าไป และเลือกย่านวัดด้วยซิ
เล็กเตอร์สวิตซ์
โอห์มมิเตอร์แบบขนาน คือโอห์มมิเตอร์ ที่มีข้ วั ต่อวัดความต้านทานที่ไม่ทราบค่า ต่อขนานกับดาร์
สันวาล์มิเตอร์ โครงสร้างเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์ แบบขนาน ประกอบด้วยดาร์ สันวาล์มิเตอร์ ต่ออันดับกับ
แบตตเตอรี่ ( ถ่านไฟฉาย ) ค่าตํ่า ต่ออันดับกับตัวต้านทานปรับค่าได้ ต่ออันดับกับตัวต้านทานคงที่วย
ป้ องกันขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ ชาํ รุ ด และดาร์ สันวาล์มิเตอร์ จะต่อขนานกับตัวต้านทานไม่ทราบค่า
แสดงวงจรดังรู ป

จากรู ป เป็ นวงจรเบื้องต้นของโอห์มมิเตอร์ แบบขนาน มีจุดต่อ X , Y เป็ นจุดต่อไว้วดั ตัวต้านทานไม่
ทราบค่า ก่อนการวัดตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า จะต้องปรับแต่งให้โอห์มมิเตอร์ พร้อมใช้งาน โดยเปิ ดจุด X ,
Y ออกปรับตัวต้าน ทาน ปรับค่าได้จนเข็มมิเตอร์ ช้ ีที่ตาํ แหน่งค่าอนันต์พอดี เพราะขณะเปิ ดจุด X , Y
หมายถึงตัวต้านทานท ้้ี ่ ไม่ทราบค่า จะทําการวัดมีค่าความต้านทานป็ นอนันต์ จากรู ปข้างบน เป็ นการนํา
โอห์มมิเตอร์แบบขนาน ไปต่อวัด ความต้านทาน ไม่ทราบค่า ( RX ) ซึ่ งก่อนการต่อ RX จะมีกระแสไหลผ่าน
ขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ เต็มสเกล เมื่อต่อ RXเข้าไปทําให้ค่า ความต้านทานรวมที่จุด X , Y (RM // RX )
เปลี่ยนแปลง มีกระแสไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ เป็ น I0 และกระแสไหลผ่าน RX เป็ น IX ทําให้เข็ม
มิเตอร์ ช้ ีค่าเปลี่ยนแปลง ตามค่ากระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ และถ้าช้อตจุด X , Y เข้า
ด้วยกัน จะไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ เลยจากรู ปจะได้สมการดังนี้
IFS = E / RM + RS + RADJ ……………สมการที่ ( 1 )
จากรู ปที่ 2 จะได้สมการดังนี้
RXY = RM // RX = (RM x RX) / (RM + RX).....................สมการที่ (2)
IO = E / ( RS + RADJ +RXY )

- 518 เมื่อ IFS = กระแสไฟตรงเต็มสเกล หน่วยแอมแปร์ ( A )
Io = กระแสไฟตรงไหลผ่านมิเตอร์ ขณะต่อ RX หน่วยเป็ นแอมแปร์ ( A )
E = แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่ ในวงจร หน่วยเป็ นโวลต์ ( V )
RM = ความต้านทานเดิมของมิเตอร์ หน่วยเป็ นโอห์ม ( W )
RS = ความต้านทานอันดับป้ องกันกระแสจํานวนมากผ่านมิเตอร์ หน่วยเป็ น โอห์ม ( W )
RADJ = ความต้านทานปรับค่าได้ใช้จาํ กัดกระแส หน่วยเป็ นโอห์ม ( W )
RX = ความต้านทานไม่ทราบค่า หน่วยเป็ นโอห์ม ( W )
สเกลหน้าปัดโอห์มมิเตอร์แบบขนาน
การเปลี่ยนสเกลหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็ นสเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานทําได้โดยใช้หลักการหา
ตําแหน่ง
คล้ายกับการหาสเกลหน้าปั ดของโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับนัน่ เอง แตกต่างกันตรงสมการที่ใช้ต่างกัน โอห์ม
มิเตอร์ แบบขนานจะใช้สมการที่ 2หาค่ากระแสผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ ในขณะมีตวั ต้านทานที่จะ
มาต่อเข้าที่จุด X , Y ถูกกําหนดค่าจากค่าน้อยไปหาค่ามากเป็ นลําดับ ได้แล้วนําค่าความต้านทานต่างๆ ที่
คํานวณค่าได้กาํ หนดลง ในตารางแทนค่ากระแส ถ้าคํานวณอย่างละเอียด ก็จะได้สเกลของโอห์มมิเตอร์ แบบ
ขนานละเอียด ความแตกต่างของสเกลระหว่างโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับกับโอห์มมิเตอร์ แบบอันดับกับโอห์ม
มิเตอร์แบบขนาน ตรงที่ตาํ แหน่งค่าความต้านทานที่แสดงบนสเกลจะตรงข้ามกัน โอห์มมิเตอร์ แบบอันดับ 0
โอห์มมิเตอร์ อยูท่ างขวามือ ส่ วนอินฟี้ นิต้ ีโอห์ม อยูท่ างซ้ายมือ แต่สาํ หรับโอห์มมิเตอร์ แบบขนาน 0 โอห์ม
จะอยูท่ างซ้ายมือ ส่ วน อินฟี้ นิต้ ีโอห์ม จะอยูท่ างขวามือ สามารถได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
ต่อไปนี้เป็ นรู ปวงจรตัวอย่างจากรู ป จะต้องทําการคํานวณก่อน จากสู ตรที่ให้ไปข้างบน แล้วจึงจะได้
รู ปหน้าปัดสเกล ของ โอห์มมิเตอร์แบบขนาน

จากรู ปวงจรต่อไปนี้สามารถเขียนเป็ นหน้าปั ดสเกลของโอห์มมิเตอร์ แบบขนาน โดยจะต้องทําการ
คํานวณก่อนโดย ใช้สูตรที่ให้ไว้ขา้ งต้น และหน้าปั ดสเกลจะออกมาเป็ นดังรู ปข้างล่างนี้

