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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
ดร.วราวุฒิ  พุทธให ้
(ผู้เล่า) 

     เครื องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น คือ มัลติมิเตอร์ (Multimeter) ซึ งเกิดจาก
ค่า 2 ค่าผสมกัน คือ Multi แปลว่า หลากหลาย มากมาย สว่น Meter หมายถึง 
เครื องวัด เมื อน่าสองค่ามารวมกัน มัลติมิเตอร์เป็นเครื องมือวัดทางไฟฟ้า ซึ ง
สามารถวัดได้หลายค่า หลายฟังก์ชัน ได้แก่ ความต่างศักย์กระแสตรง (DC 
voltage)  ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC voltage) ปริมาณกระแสไฟฟ้าตรง 
(DC current)  ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)     

 
 

ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล 
(ผู้ถาม) 

มัลติมิเตอร์สามารถน่าไปใช้งานอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

ดร.ชัชวาล  ศรีภักดี 
(ผู้เล่า) 

มัลติมิเตอร์ เป็นเครื องมือวัดทางไฟฟ้าที มีประโยชน์ส่าหรับการค้นหาความ
ผิดปกติของวงจรไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐานหรือตรวจการท่างานอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ ง
สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าของอุปกรณ์ ใช้ในครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ระบบสายไฟ 

https://legatool.com/th/test-equipment/electrical-meters/multimeters
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายทนงศักดิ์ บุญญาณ 
(ผู้ถาม) 

การใช้มัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใช้งานอย่างไร 
 

ดร.วราวุฒิ  พุทธให ้
(ผู้เล่า) 

 
 
 
 
 
วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า ตั้งย่านวัด DCV (วัดแบบขนานกับวงจร ดูรูปด้านล่าง) 
  ตั้งย่านวัดที  10 DCV ของมิเตอร์ อ่านสเกลช่วง 0-10 ได้ 8 Volt 

 
 

วัดกระแสไฟฟ้า ตั้งย่านวัด DCA (วัดแบบอนุกรมกับวงจร ดูรูปด้านล่าง) 
    ตั้งย่านวัดที  25 mA ของมิเตอร์  
   อ่านสเกลช่วง 0-50 ได ้40 ต้องหารด้วย 2 = 20 mA 
   อ่านสเกลช่วง 0-10 ได้ 8 ต้องคูณด้วย 2.5 = 20 mA 
   อ่านสเกลช่วง 0-250 ได ้200 ต้องหารด้วย 10 = 20 mA 
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายพลกฤษณ์ คุ้มกล ่า 
(ผู้เล่า) 

ข้อควรระวัง มิฉะนั้นมัลติมิเตอร์จะเสียหายหรือช่ารุด 
1. ตั้งย่านในการวัดให้ถูกต้องว่าต้องการวัดค่าอะไร (DCV, ACV, DCA 

หรือ ) 
2. ตั้งช่วงในการวัดให้สูงไว้ หากไม่แน่ใจในปริมาณของความต่างศักย์ 

ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า 
3. วัดไฟฟ้ากระแสตรง ต้องวัดให้ถูกขั้วไฟฟ้า (ขั้วบวกและลบ) 

ดร.ชัชวาล  ศรีภักดี 
(ผู้เล่า) 

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) เป็นเครื องมือวัดทางไฟฟ้าจะท่าให้เราเห็น
รูปร่างของสัญญาณไฟฟ้าโดยแสดงเป็นกราฟของแรงดันบนแกนเวลาที จอภาพ
เหมือนกับเป็นโวลท์มิเตอร์ที มีฟังชั นพิเศษแสดงค่าแรงดันที เปลี ยนไปตาม
เวลา และด้วยช่องตารางขนาด 1 ซม. ท่าให้สามารถวัดค่าแรงดันกับเวลาจาก
จอได้ 

           
 

1. แรงดัน = ระยะทางเป็น cm × แรงดัน/cm 
   ตัวอย่าง: แรงดันยอดถึงยอด = 2..2 cm × 2 V/cm = 4.4 Volt 
2. คาบเวลา แสดง แนวนอน แกน-x และมาตราส่วนถูกก่าหนดโดยปุ่มควบคุม     
   ฐานเวลา (TIME/CM) คาบเวลา (หรือเรียกทับศัพท์ว่าพีเรียด, period) คือ    
   เวลา ในหนึ งรอบของสัญญาณ   
ส่วนความถี คือ จ่านวนรอบต่อหนึ งวินาที  ความถี  = 1/คาบเวลา 
ต้องแน่ใจว่าปรับปุ่มฐานเวลาไปที  CAL (แคลลิเบรท) ก่อนที จะอ่านค่าเวลา 
    ตัวอย่าง: ช่วงเวลา = 4.0 cm × 5 ms/cm = 20 ms 
    และ   ความถี  = 1/ช่วงเวลา = 1/20 ms = 50 Hz 
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