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มัลติมิเตอร 
 
    มัลติมิเตอร (Multimeter)  เปนมิเตอรที่มีโครงสรางมาจากมิเตอรมูฟเมนตเหมือนกันใชสภาวะการ
ทํางาน  เมื่อมีกระแสไหลผานมิเตอรมูฟเมนตเหมือนกัน  สวนที่แตกตางกันของมิเตอรเหลานี้   คือ  วงจร
เบื้องตนที่ถูกนํามาใชตอเขากับสวนเคลื่อนไหวของมิเตอรมูฟเมนต หากนําเอาวงจรเบื้องตนของมิเตอร
เหลานั้นมารวมสรางไวดวยกัน  มิเตอรเหลานี้จะถูกเรียกรวมกันวามัลติมิเตอร  (Multimeter)  หรือ  VOM 
(Volt – Ohm – Milliammeter)  รูปรางของมัลติมิเตอร  แสดงดังรูปที่  1 

 
 

รูปท่ี  1  แสดงมัลติมิเตอร 
 
 จากรูปที่  1  เปนมัลติมิเตอรแบบมาตรฐานที่ถูกผลิตขึ้นมาจําหนาย  เพื่อการใชงานทั่วไป  ภายใน
ตัวมัลติมิเตอรสามารถใชเปนมิเตอรได  4  ชนิด  คือ  ดีซีโวลตมิเตอร (DCV) เอซีโวลตมิเตอร (ACV)  ดีซี
มิลลิแอมมิเตอร (DCmA)  และโอหมมิเตอร (Ω)  นอกจากนี้ยังสามารถนําไปวัดคาปริมาณไฟฟาอื่น ๆ ไดอีก
หลายอยาง  เชน  วัดความดังของสัญญาณเสียงเปนตน 
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การเลือกใชงานมัลติมิเตอร 
 มัลติมิเตอรที่ถูกสรางขึ้นมาใชงานมากหลายชนิด  หลายลักษณะและหลายบริษัทผูผลิตทําใหมีรุน
ของมัลติมิเตอรถูกผลิตออกจําหนายมากมาย  แตละรุนแตละแบบอาจมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกัน
ออกไปมัลติมิเตอรบางรุนถูกสรางใหสามารถวัดคาปริมาณไฟฟาบางชนิดไดเปนพิเศษกวาปกติ  เชน  วัด
แรงดันไฟฟากระแสตรงและแรงดันไฟฟากระแสสลับไดต่ําเปนพิเศษ  บางรุนอาจจะวัดกระแสไฟฟาไดสูง
เปนพิเศษไดอีกดวย 
 การที่มัลติมิเตอรแตละรุนมีคุณสมบัติแตกตางกันยอมมีผลตอราคาที่แตกตางกันไปดวย  ดังนั้น  การ
เลือกซื้อและเลือกใชงานตองพิจารณาใหเหมาะสมกับงานที่จะนํามัลติมิเตอรไปใช 
 
สวนประกอบของมัลติมิเตอร 
 มัลติมิเตอรแตละรุนแตละแบบแตละบริษัทมีความแตกตางกันไปในสวนความละเอียดของเครื่อง
บาง  แตการใชงานการวัดคาการอานคาจะไมแตกตางกัน  ดังนั้น  การทําความเขาใจในการใชงานมัลติมิเตอร
เพียงรุนใดรุนหนึ่งก็สามารถนําหลักการไปใชงานไดกับมัลติมิเตอรรุนอื่น ๆ ไดเชนเดียวกัน 
 
สวนประกอบของสเกลหนาปดมัลติมิเตอร 
 สเกลหนาปดของมัลติมิเตอรแตละรุนแตละแบบและแตละบริษัท  มีความแตกตางทั้งสวนตําแหนง
สเกลตัวเลขกํากับบนคาสเกล  ระยะความหางของสเกล  และปริมาณไฟฟาที่แสดงคาไวบนสเกล  แตการวัด
คาการอานคาตองปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน  ดังนั้น  การศึกษาทําความเขาใจลักษณะสเกลหนาปดของมัลติ
มิเตอรเพียงรุนเดียวก็สามารถนําไปประยุกตใชงานไดกับสเกลหนาปดของมัลติมิเตอรทุกรุนไดสเกลหนาปด
ของมัลติมิเตอร  แสดงดังรูปที่  2 
 

 
 

รูปท่ี  2  สเกลหนาปดของมลัติมิเตอร 
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จากรูปที่  2  สเกลหนาปดของมัลติมิเตอร  ประกอบดวยสเกล  ตามหมายเลข  ดังนี้ 
หมายเลข  1  สเกล  Ω  เปนสเกลสําหรับอานเมื่อใชวัดคาความตานทาน 
หมายเลข  2  สเกล  DCV , A  เปนสเกลสําหรับอานคา  เมื่อใชยานการวัดแรงดันกระแสตรง  และ 

ยานการวัดกระแสตรง 
หมายเลข  3  สเกล  ACV  เปนสเกลสําหรับอานคา  เมื่อใชยานการวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ 

หมายเลข  4  สเกล  hfe  เปนสเกลสําหรับอานคาเมื่อใชวัดคาอัตราการขยายกระแสตรง 

หมายเลข  5  สเกล  ICEO  และLI (µA , mA)  เปนสเกลสําหรับอานคา  เมื่อใชวัด ICEO ของ           
                    ทรานซิสเตอรและคา LI   
หมายเลข  6  สเกล  LV (V)  เปนสเกลสําหรับอานคา  เมื่อใชวัดคาแรงดันตกครอมจุดวัดขณะใช 

       ยานวัดความตานทาน 
หมายเลข  7  สเกล  dB  เปนสเกลสําหรับอานคา  เมื่อใชวัดคาเดซิเบล 
หมายเลข  8  เปนแถบเงาสําหรับชวยในการอานคาใหเที่ยงตรงยานการวัดและสวิตชเลือก 

 
สวิตชเลือก 
 สวิตชเลือกของมัลติมิเตอรแบงเปน   2  สวน  คือ  สวิตชเลือกกระแสตรง   และสวิตชเลือก
กระแสสลับ สวิตชเลือกกระแสตรงเปนสวิตชเลือกหมวดการวัดคากระแส และแรงดันประเภทกระแสตรง  
สวิตชเลือกกระแสสลับเปนสวิตชเลือกหมวดการวัดคากระแส  และแรงดันไฟฟาประเภทกระแสสลับ 
 
ยานการวัด 
                สวิตชเลือกยานการวัดเปนสวิตชเลือกการวัดทางไฟฟาในแตละชนิดดังแสดงในรูปที่  3 

 
รูปท่ี  3  สวิตชเลือกยานการวัดของมัลติมิเตอร 
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 สวิตชเลือกยานวัดประกอบดวยยานการวัด  ดังนี้ 
ก. ยานการวัดคาความตานทาน  คือ  R × 1 ,  R × 100 , R × 10k 

ข. ยานการวัดคากระแส  คือ  ยาน  1 mA , 10 mA , 100 mA , 500 mA   
ค. ยานการวัดแรงดันไฟฟา  2.5 V., 10 V., 50 V., 250 V., 500 V.  ใชรวมกับสวิตชเลือก  

AC , DC เพื่อเลือกแรงดันไฟฟากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
 

ปุมปรับศูนยโอหม 
เปนปุมปรับที่ปรับใหเข็มของมัลติมิเตอรอยูที่ศูนยโอหม เพื่อทําการวดัคาความตานทาน 

และปุมนี้ตองทําการปรับใหอยูที่ศูนยโอหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยานการวัด  R × 1 ,  R × 100 , R × 10k 
 
การนํามัลติมิเตอรไปวัดไดโอด 
 (นักเรียนมีพื้นฐานความรูเร่ืองไดโอดมาจากวิชาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนมาแลว) 
 การนํามัลติมิเตอรไปวัดไดโอดนั้น  จะตองตั้งยานการวัดที่ยานการวัดคาความตานทานหรือโอหม
มิเตอร  ไดโอดเปนอุปกรณจําพวกสารกึ่งตัวนํา  ประกอบดวย  สารกึ่งตัวนํา  2  ชนิด  คือ  สารชนิด  P  และ
สารชนิด  N  ตอชนกันการทํางานของไดโอดมี  2  สภาวะ  คือ  การจัดไบอัส (Bias)  ซ่ึงมีอยู  2  สภาวะ  คือ  
การใหไบอัสตรงและไบอัสกลับ  ไบอัสตรงไดโอดนํากระแสเสมือนเปนการตอสวิตช  และไบอัสกลับ
ไดโอดจะไมนํากระแสเสมือนไดโอดเปนสวิตชขณะตัด (Off)  จากคุณสมบัติ  ดังกลาว  เมื่อนําไดโอดไปวัด
ดวยโอหมมิเตอรสภาวะการทํางานของไดโอดจะเหมือนกับสวิตช  เมื่อไบอัสตรงไดโอด  นํากระแสโอหม
มิเตอรจะมีคาความตานทานต่ํา  เมื่อ   ไบอัสกลับไดโอดไมนํากระแสโอหมมิเตอรจะวัดไดคาความตานทาน
สูง  การนําโอหมมิเตอรไปวัดไดโอดแสดงดังรูปที่  4 

 
 

รูปท่ี  4  การใชมัลติมิเตอรยานการวดัโอหมมิเตอรวัดไดโอด 
 
 จากรูปที่  4  เปนการตรวจวัดไดโอดดวยโอหมมิเตอรยานของโอหมมิเตอรที่ใชในการวัดถาเปนการ
จายไบอัสตรงเข็มโอหมมิเตอรจะอยูทางดานขวามือ (เข็มขึ้น)  และขณะจายไบอัสกลับเข็มของโอหมมิเตอร
จะไมขึ้น  จากการวัดดังกลาว  แสดงวาไดโอดอยูในสภาพดี 


