
หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

ไมโครมเิตอร์เป็นเคร่ืองมือวดัละเอยีดอกีชนิดหน่ึงทีนิ่ยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ  
อย่างแพร่หลาย  ไมโครมเิตอร์ถือก าเนิดขึน้มาประมาณปี  ค.ศ. 1848  โดยชาวฝร่ังเศส
หลงัจากได้รับความนิยม   กไ็ด้มกีารพฒันาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สะดวกและละเอยีด
มากขึน้ตามล าดบั  การท างานของไมโครมเิตอร์จะใช้หลกัการหมุนของสลกัเกลยีว เปลีย่น
จากการเคล่ือนทีต่ามแนวเส้นรอบวงให้เป็นการเคล่ือนทีต่ามแนวเส้นตรง แล้วแบ่งขดีสเกล
ความละเอยีดจากเส้นรอบวงและระยะพติซ์ให้ละเอยีดมากขึน้ ไมโครมเิตอร์มหีน่วยการวดั
อยู่ 2 ระบบ คือ ระบบเมตริกและระบบองักฤษ สามารถวดัละเอยีดได้ 0.01 มม. 0.001  มม.   
0.001 นิว้  และ 0.0001 นิว้ 
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ประเภทของไมโครมิเตอร์

ไมโครมเิตอร์จ าแนกออกเป็นประเภทหลกัๆ  ได้ 3 ประเภท  คือ

1. ไมโครมิเตอร์วดันอก (Outside Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วดันอก                                                
ค่าความละเอยีด 0.01 มม.

ไมโครมิเตอร์วดันอกแบบดิจิตอล                  
ค่าความละเอยีด 0.001 มม. และ 0.0001 นิว้
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2.  ไมโครมเิตอร์วดัใน (Inside Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วดัใน ไมโครมิเตอร์วดัในรูคว้านแบบดิจิตอล

ไมโครมิเตอร์วดัใน
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3. ไมโครมิเตอร์วดัลกึ (Depth Micrometer)

ไมโครมิเตอร์วดัลกึแบบดิจิตอล
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โครงสรา้งและสว่นประกอบของไมโครมิเตอรว์ดันอก

1. โครง  (Frame)  เป็นช้ินส่วนหลกัของไมโครมิเตอร์ที่
จะน าช้ินส่วนอ่ืนๆ มาประกอบรวมกนั   โครงไมโครมิเตอร์       
มีหลายขนาด สามารถเลือกใช้ตามขนาดความโตของช้ินงาน
ที่ต้องการวดั เช่น 0–25 มม.,  25 – 50  มม.  หรือ  0 – 1 นิว้ 
และ  1 – 2  นิว้   เป็นต้น

2.  แกนรับ   (Anvil)  จะตดิกบัโครงของไมโครมิเตอร์
ด้วยการสวมอดัที่ผวิสัมผสัของแกนรับหรือหน้าสัมผสัการ
วดั  (Measuring faces)  จะท าด้วยทังสเตนคาร์ไบด์                
ซ่ึงเป็นโลหะแขง็มากทนการสึกหลอได้ดี

3.  แกนวดั  (Spindle)  มีขนาดเท่ากบัแกนรับ ที่ผวิสัมผสัจะท าด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ในส่วนที่เป็นเกลยีวของแกน
วดัจะตดิอยู่กบัปลอกหมุนวดัเม่ือหมุนปลอกหมุนวดัแกนวดักจ็ะเคล่ือนเข้าหรือเคล่ือนออกตามทิศทางที่หมุน
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โครงสรา้งและสว่นประกอบของไมโครมิเตอรว์ดันอก

4.  แหวนยดึ  (Lock nut)  ใช้ส าหรับยดึแกนวดัให้แน่น          
ไม่ให้เคล่ือนที่หรือคลายเพ่ือต้องการให้แกนวดัเคล่ือนที่

5. ปลอกสเกลหลกั  (Sleeve)  ยดึตดิกบัที่ด้วยเกลยีว          
ขดีมาตราหลกัและเวอร์เนียร์สเกลจะขดีอยู่ที่ปลอกสเกลหลกันี้

7.  หัวหมุนกระทบเล่ือน  (Ratchet stop)  การหมุนที่หัวกระทบเล่ือน เพ่ือให้หน้าสัมผสัของแกนวดัสัมผสั
กบัผวิงาน จะท าให้เกดิแรงกดที่พอเหมาะและเท่าๆ กนัทุกคร้ังที่วดั  คือจะมีแรงกดระหว่างผวิสัมผสัประมาณ  
0.5 – 1 กโิลกรัมแรง  (Kgf)

6.  ปลอกหมุนวดั  (Thimble)  รอบปลอกหมุนวดั               
จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ  หรือช่องที่เท่าๆ กนั ถ้าใช้วดัหน่วยวดั
ที่เป็นนิว้จะแบ่งส่วนเป็น  25  ช่อง  ถ้าหน่วยวดัเป็น
มิลลเิมตร  จะแบ่งเป็น  50 ช่อง
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หลกัการของไมโครมิเตอร์

การท างานของไมโครมเิตอร์ ได้พฒันามาจากการหมุนเคล่ือนทีข่องชุดเกลยีว 
ซ่ึงประกอบด้วยสกรู  และนัต  เหมือนหลกัการเคล่ือนทีข่อง ซีแคลม็ป์  โดยเอา
หลกัการของการเคล่ือนทีข่องเกลยีวทีถู่กหมุนเคล่ือนทีไ่ปหน่ึงรอบของเกลยีวปาก
เดยีว  การเคล่ือนที่ของเส้นขอบเกลยีว  1 รอบ  (Lead) จะเท่ากบั  1 ระยะพติซ์
ของเกลยีว  (Pitch)
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เกลยีวของไมโครมเิตอร์ระบบเมตริกมี
ระยะพติช์เท่ากบั  0.5 มม.  เม่ือหมุนเกลยีวตาม
เขม็นาฬิกา  1 รอบ แกนของไมโครมเิตอร์  
(Spindle) จนเคล่ือนทีอ่อกไปเท่ากบั  0.5 มม.  
เท่ากบัระยะพติซ์     การเคล่ือนทีข่องเส้นรอบ
เกลยีวกจ็ะเคล่ือนที ่ 0.5  มม.  ทั้งนีเ้พราะเกลยีว
เป็นเกลยีวปากเดยีว  ระยะพติช์ของเกลยีว              
จะเท่ากบัระยะเส้นรอบเกลยีว

ระบบองักฤษ แกนเกลยีวเล่ือนของ
ไมโครมเิตอร์จะมคีวามยาวระยะเกลยีว 
40 เกลยีวต่อนิว้  เม่ือหมุนแกนเล่ือนไป
จนครบ 1 รอบ  แกนของไมโครมเิตอร์
จะเคล่ือนทีเ่ท่ากบั  1/40 นิว้

เกลยีวไมโครมเิตอร์ระยะพติช์  0.025 นิว้

เกลยีวไมโครมเิตอร์ระยะพติช์ 0.5 มม. 
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ไมโครมิเตอรร์ะบบเมตริก

ไมโครมเิตอร์ระบบเมตริกจะแบ่งขดีสเกลทีก้่านปลอกมขีดีสเกลอยู่ทีด้่านบนและ
ด้านล่างเส้นอ้างองิ  (Index line)  ตามแนวยาว  โดยขดีสเกลด้านบนม ี25 ช่องๆ ละ 1 มม. 
โดยมีตัวเลขก าทีข่ดี 0 , 5 , 10 , 15, 25 มม. ส่วนขดีสเกลด้านล่าง ท าหน้าทีแ่บ่งคร่ึงสเกล 1 มม.
ด้านบนให้มขีนาด 0.5 มม. ทีป่ลอกหมุนวดัจะแบ่งขดีสเกลทีเ่ส้นรอบวงตามความละเอยีด             
เช่น ค่าความละเอยีด 0.01 มม.  จะแบ่งออกเป็น 50 ช่อง

สเกลหลกัและสเกลเล่ือนค่าความละเอยีด 0.01 มม. 
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ไมโครมิเตอร์ค่าความละเอยีด 0.01 มม.
ไมโครมิเตอร์ค่าความละเอยีด  0.01 มม.  เกลยีวของแกนวดัจะใช้ระยะพติช์  0.5 มม.  เม่ือหมุน

ปลอกวดั  1 รอบ  แกนวดัจะเคล่ือนที่ไปเท่ากบั 1 ระยะพติช์เกลยีวคือ 0.5 มม. ถ้าปลอกหมุนวดัแบ่ง
ช่องสเกลตามเส้นรอบวงออกเป็น 50 ช่อง  (50 ขดี)  การเคล่ือนที่ในแต่ละช่วงจะหาค่าความละเอยีด
ได้ดงันี้

- ถ้าหมุนเกลยีวไป  3  รอบ  (150 ขดี)        แกนวดัจะเคล่ือนที่   = 1.50  มม.
- ถ้าหมุนเกลยีวไป  2  รอบ  (100 ขดี)        แกนวดัจะเคล่ือนที่   = 1.00  มม.
- ถ้าหมุนเกลยีวไป  1  รอบ  (50 ขดี)          แกนวดัจะเคล่ือนที่   = 0.50  มม.
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หลกัการอา่นคา่ไมโครมิเตอรค์า่ความละเอียด 0.01 มม. 

- จากจุด  A  ขอบของปลอกหมุนวดับนเส้นอ้างองิ  ค่าที่อ่านได้คือ  40  มม.
- จากจุด  B  ขอบของปลอกหมุนวดัด้านล่างเส้นอ้างองิ เลยระยะ 0.50 มม. ค่าที่อ่านได้คือ  0.50  มม.
- จากจุด C  ขดีสเกลที่ปลอกหมุนวดัที่  24 ตรงกบัเส้นอ้างองิ ค่าที่อ่านได้คือ  0.24 มม.
- น าค่าที่อ่านได้ทั้งหมดมารวมกนั  A. +  B.  +  C.
ค่าที่อ่านได้จากจุด A.         =         41              มม.
ค่าที่อ่านได้จากจุด B.         =           0.50         มม.
ค่าที่อ่านได้จากจุด C.         =           0.24         มม.
ค่าที่อ่านได้    =     41 + 0.50 + 0.24  =   41.74  มม.
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ไมโครมิเตอร์ค่าความละเอยีด 0.001 มม.

ไมโครมิเตอร์ชนิดนี ้เหมือนกบั
ไมโครมิเตอร์ชนิด  มม. ทุกประการ แต่มี
สเกลเพิม่ขึน้มาที่ก้านปลอกไมโครมิเตอร์
คือเวอร์เนียร์สเกล หรือ สเกลช่วย เป็นขีด
สเกลยาวตามแนวนอนขนานกบัเส้นอ้างอิง
จ านวน 10 ช่อง เพ่ือขยายค่าความละเอยีด
ของสเกลทีป่ลอกหมุนวดัออกไปอกี 10 เท่า 
คือ 0.001 มม. 

สเกลช่วยเพิม่
มา 10 ช่อง ๆ 
ละ 0.001 มม.

เส้นอ้างองิ
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หลกัการอา่นคา่ไมโครมิเตอรค์า่ความละเอียด 0.001 มม. 

1.  อ่านค่าจากขดีสเกลหลกัทีก้่านปลอกจากจุด  A = 7 มม.
2. อ่านค่าจากขดีสเกลหลกัทีก้่านปลอกจากจุด  B  =  0.50    มม.
3.  อ่านค่าจากขดีสเกลช่วยจากจุด  C  = 0.03 มม.
4. อ่านค่าจากขดีสเกลช่วยจากจุด   D  =  0.007  มม.
5. น าค่าวดัทีอ่่านได้ทั้งหมดมารวมกนัจะเป็นค่าทีอ่่านได้จาก

เม่ือบวกเข้าด้วยกนัแล้วจะได้ค่าวดั    = 7.537   มม.
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ไมโครมิเตอรร์ะบบองักฤษคา่ความละเอียด 0.001 น้ิว

0.100 นิว้

0.025 นิว้
1 นิว้

ช่องละ 0.001 นิว้

แกนเกลยีวน าเล่ือนของแกนวดั จะเป็นเกลยีวขนาด 40 เกลยีวต่อนิว้ หรือมีระยะพติซ์เท่ากบั 0.025 นิว้

สเกลเล่ือนสเกลหลกั
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หลกัการอา่นคา่ไมโครมิเตอรค์า่ความละเอียด 0.001 น้ิว

1. อ่านค่าจากขดีสเกลหลกัทีจุ่ด A =  0.200 นิว้

2. อ่านค่าจากขดีสเกลหลกัทีจุ่ด B =  0.050 นิว้

3. อ่านค่าจากขดีสเกลทีป่ลอกหมุนวดัทีจุ่ด C = 0.023 นิว้

4. น าค่าทั้งหมดมาบวกเข้าด้วยกนัจะได้ค่าวดั

0.200 + 0.050 + 0.023 = 0.273 นิว้
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ไมโครมิเตอรร์ะบบองักฤษคา่ความละเอียด 0.0001 น้ิว

ไมโครมเิตอร์ชนิดนี ้เหมือนกบัไมโครมเิตอร์ชนิด 0.001 นิว้ ทุกประการ แต่มสีเกลทีเ่พิม่
ขึน้มาทีก้่านปลอกไมโครมเิตอร์คือเวอร์เนียร์สเกล หรือ สเกลช่วย เป็นขดีสเกลยาวตามแนวนอน
ขนานกบัเส้นอ้างองิจ านวน 10 ช่อง เพ่ือขยายค่าความละเอยีดของสเกลทีป่ลอกหมุนวดัออกไปอกี 
10 เท่า คือ 0.0001 นิว้

เส้นอ้างองิ

สเกลช่วยเพิม่มา 10
ช่อง ๆ ละ 0.0001 นิว้
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หลกัการอา่นคา่ไมโครมิเตอรค์า่ความละเอียด 0.0001 น้ิว

จากจุด A ค่าที่อ่านได้  =   0.500    นิว้
จากจุด B  ค่าที่อ่านได้  =   0.025     นิว้
จากจุด C ค่าที่อ่านได้  =   0.008     นิว้ 
จากจุด D  ค่าที่อ่านได้  =   0.0001   นิว้

เม่ือน าค่าทั้งหมดบวกเข้าด้วยกัน
จะได้ค่าวดั   = 0.5331 นิว้
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ลกัษณะการวดังานดว้ยไมโครมิเตอร์

การวัดงานมือเดยีว                 การวัดงานบนเคร่ืองกลึง              การวัดงานโดยยดึไมโครมิเตอร์ 
ด้วยแท่นจับยดึ  



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/19รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การปรับและตรวจสอบความเท่ียงตรงของไมโครมิเตอร์

ขั้นตอนที่  1 ท าความสะอาด
ปากวดัโดยใช้ปากวดัจับกระดาษที่
อ่อนนุ่ม แล้วเล่ือนกระดาษไปมาจะ
ท าให้ปากวดัทั้งสองด้านสะอาด



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/20รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การปรับและตรวจสอบความเท่ียงตรงของไมโครมิเตอร์

ขั้นตอนที่  2 ใช้มือซ้ายจับที่
ปลอกหมุนวดั (Thimble) ใช้ประแจ
ขันปรับเพ่ือคลายลอ็คด้วยมือขวา 
เพราะปลอกกระทบเล่ือนจะยดึตัว
ปลอกแกนวดักบัแกนวดัเข้าด้วยกนั



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/21รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การปรับและตรวจสอบความเท่ียงตรงของไมโครมิเตอร์

ขั้นตอนที่  3 หมุนปลอกสเกล
หมุนวดัให้ปลายแกนวดัสัมผสัแกนรับ 
แล้วดูทีส่เกลตรงศูนย์หรือไม่  ถ้าไม่ตรง 
กห็มุนปรับปลอกสเกลหลกัให้ตรงศูนย์



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/22รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การปรับและตรวจสอบความเท่ียงตรงของไมโครมิเตอร์

ขั้นตอนที ่ 4 หมุนแกนวดัถอยหลงั โดยไม่ต้องหมุนทีป่ลอกหมุนวดั
ขั้นตอนที ่ 5 จับทีป่ลอกหมุนวดัแล้วหมุนทีป่ลอกกระทบเล่ือนให้แน่น
ขั้นตอนที่  6 ใช้ประแจขันลอ็คทีป่ลอกกระทบเล่ือนให้แน่นอีกคร้ัง



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/23รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

แท่งทดสอบความยาวมาตรฐาน ( Micromiter Standard )

แท่งทดสอบความเทีย่งตรง
ของไมโครมเิตอร์ขนาดต่างๆ

แท่งทดสอบความเทีย่งตรง
ของไมโครมเิตอร์วดัเกลยีว

แผ่นแก้วตรวจสอบความเรียบของแกนวดัและแกนรับ ( Optical Flat )

แผ่นแก้วตรวจสอบความเรียบ
ของแกนวดัและแกนรับ

ความสมบูรณ์ของผวิสัมผสั               ผวิสัมผสัสึกเล็กนอ้ย                      ผวิสัมผสัสึกมาก

การสังเกตความสึกหลอของแกนวดั



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/24รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมิเตอร์วดันอกชนิดต่าง ๆ
ไมโครมิเตอร์วดันอกแบบเปลีย่นแกนรับ ( Outside Micromiter With   Iterchangeable Anvil )

ไมโครมเิตอร์แบบ
เปลีย่นแกนรับได้

ไมโครมเิตอร์ขนาดใหญ่

ไมโครมิเตอร์วดันอกแบบหน้าปัด

ไมโครมเิตอร์วดันอก
แบบหน้าปัด

ไมโครมเิตอร์วดัเกลยีว



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/25รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมิเตอร์วดัท่อ ( Tube Micromiter )

ไมโครมเิตอร์วดัท่อ ไมโครมเิตอร์วดัเป็นจุด

ไมโครมเิตอร์วดัรอยย่น ไมโครมเิตอร์ปากวดัแบบหน้าจาน



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/26รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมเิตอร์แกนวดับาง ไมโครมเิตอร์วดัร่องสไพลน์

ไมโครมเิตอร์วดัแผ่นโลหะ ไมโครมเิตอร์แกนรับรูปตัววี



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/27รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมเิตอร์แบบมปีากวดั

ไมโครมเิตอร์วดัเส้นผ่านศูนย์กลางเฟือง

ไมโครมเิตอร์แกนใน ไมโครมเิตอร์วดัเส้นลวด



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/28รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมเิตอร์ขนาดพกิดั ยูนิค – ไมค์ ไมโครมเิตอร์

ไมโครมเิตอร์ตั้งพืน้



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/29รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมิเตอรว์ดัใน ( Inside Micromiter )

ไมโครมเิตอร์วดัในถูกออกแบบเพ่ือใช้วดัขนาดภายในช้ินงาน เช่น รู
คว้าน ความกว้างของร่อง หรือเส้นผ่าศูนย์กลางที ่ไมโครมเิตอร์วดัในมี
หลายชนิดและหลายขนาด สามารถวดัขนาดภายในได้ตั้งแต่  5 มม. ถึง
1,000 มม.  มีระบบหน่วยการวัดทั้งระบบเมตริกและระบบองักฤษ แยก
ตามลกัษณะการใช้งานได้   2  ประเภท คือ

1.  ไมโครมิเตอร์ปากวดัใน
2.  ไมโครมิเตอร์วดัใน



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/30รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมิเตอรป์ากวดัในวดัใน ( Inside Micromiter Caliper)

ไมโครมเิตอร์ปากวดัในปากวดัจะมลีกัษณะ
เป็นเขีย้ว ใช้วดัขนาดช้ินงานทีเ่ป็นรูคว้านหรือร่อง
ต่างๆ  ทีม่คีวามโตตั้งแต่  5 มม.  หรือ  0.2 นิว้  
ไมโครมเิตอร์ปากวดัในประกอบด้วยปากวดัหลัก
และปากวดัเล่ือนเม่ือหมุนปลอกหมุนวดัจะท าให้
ปากวดัขยายออก เพ่ือให้สัมผสักบัผวิงานที่
ต้องการวดั   และแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆ เช่น
สามารถวดัได้  5 – 30  มม.,  25 – 50  มม.,    50 –
75  มม.  หรือ 0.2 – 1.2  นิว้  2 – 3  นิว้  3 – 4  นิว้  
เป็นต้น



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/31รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

สว่นประกอบของไมโครมิเตอรป์ากวดัใน

1. ปากวดั  ( Jaws )
2. ปลอกสเกลหลกั ( Barrel Scale )
3.  ปลอกสเกลหมุนวดั (Thimble Scale )
4.  หัวหมุนกระทบเล่ือน ( Ratchet Stop )
5.  สกูรลอ็ค ( Clamp Screw )
6.  แกนวดั ( Spindie )



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/32รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การอา่นคา่ไมโครมิเตอร์ปากวดัในขนาด 0.01 มม.

จากจุด A ขอบปลอกหมุนวดัทบัขีดสเกลก้านปลอกทีร่ะยะ =   12.00 มม.
จากจุด B ขีดสเกลปลอกหมุนวดัตรงกบัเส้นอ้างองิทีข่ีด  38 = 0.38 มม.

ค่าที่อ่านได้จาดไมโครมเิตอร์ปากวดัใน = 12.38 มม.



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/33รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การอา่นคา่ไมโครมิเตอร์ปากวดัในขนาด 0.001 น้ิว

จากจุด A ขอบปลอกหมุนวดัทบัขีดสเกลก้านปลอกทีร่ะยะ            =   0.425 นิว้
จากจุด B ขอบปลอกหมุนวดัทบัขีดสเกลก้านปลอกทีร่ะยะ =   0.021 นิว้

ค่าทีอ่่านได้จากไมโครมเิตอร์ปากวดัใน = 0.446  นิว้ 



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/34รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมิเตอรว์ดัใน (Inside Micromiter )

ไมโครมเิตอร์วดัใน ใช้วดัเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ รูคว้าน หรือร่องต่างๆ ที่
มีความโตตั้งแต่ 25 มม.  หรือ  1 นิว้ ขึน้ไป 



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/35รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การอา่นคา่วดัไมโครมิเตอร์วดัใน

วธีิการอ่านค่าจะอ่านต่อจากขนาดที่ก าหนดไว้ทีไ่มโครมิเตอร์วัดใน  เช่น   25 –
50  มม., 50 – 75  มม.75 – 100  มม.  หรือ  1 – 2  นิว้ ,  2 – 3 นิว้ และ  4 – 5  นิว้

จากรูปเป็นไมโครมิเตอร์วดัในขนาดวดั  1 – 2  นิว้
ดงัน้ันค่าวดัต้องเร่ิมจากขนาด   1.000 นิว้
จากจุด A ค่าวดัที่อ่านได้จากปลอกสเกลหลกั  = 0.075    นิว้  
จากจุด B ค่าวดัที่อ่านได้จากปลอกสเกลเล่ือน =    0.014  นิว้

ดงัน้ันค่าที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์วดัใน
= 1.000 + 0.075 + 0.014  =  1.089  นิว้



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/36รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ขัน้ตอนการใชไ้มโครมิเตอรว์ดัใน

ขัน้ตอนท่ี 1ใช้บรรทดัเหลก็วดัขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ หรือ รูคว้าน ทีต้่องการวดั 
เพ่ือเลือกขนาดไมโครมเิตอร์ให้เหมาะกบัขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของงานทีจ่ะวดั 
ดงัรูป



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/37รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ขัน้ตอนการใชไ้มโครมิเตอรว์ดัใน

ขั้นตอนที่ 2เลือกขนาดไมโครมเิตอร์วดัใน ให้มขีนาดใกล้เคยีงกบัขนาดทีว่ดัได้จากบรรทดัเหล็ก 

ขั้นตอนที ่3 ขณะวดัต้องให้ไมโครมเิตอร์ตั้งฉาก
กบัแนวระดบัและต้องตรงกบัเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของงานพอด ีแล้วหมุนปลอกหมุนวดัให้แกนวดั
สัมผสักบัผวิงาน ดงัรูป



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/38รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ขัน้ตอนการใชไ้มโครมิเตอรว์ดัใน

ขั้นตอนที ่4 เพ่ือให้ต าแหน่งไมโครมเิตอร์วดัในตรงแนวแกน  และตรงเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของช้ินงาน ให้ตรวจสอบโดยการขยบัไมโครมเิตอร์ในแนวแกน ดงัรูป



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/39รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ขัน้ตอนการใชไ้มโครมิเตอรว์ดัใน

ขั้นตอนที ่5 ในบางกรณหีรือบาง
ลกัษณะของช้ินงาน  อาจต้องใช้ก้าน
มือจับของไมโครมเิตอร์เพ่ือสะดวก
ในการวดั



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/40รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ขัน้ตอนการใชไ้มโครมิเตอรว์ดัใน

ขั้นตอนที่ 6 หากสามารถอ่านค่าวดัได้ในขณะท าการวดักอ่็านค่าได้เลย 
ถ้าไม่สามารถอ่านค่าได้ ควรลอ็คไมโครมเิตอร์ก่อนน าออกมาอ่านค่าวัด

ขั้นตอนที่ 7 ก่อนถอดไมโครมเิตอร์วดัในออกจากช้ินงาน ให้หมุน
ปลอกหมุนวดัให้แกนวดัเล่ือนเข้าเลก็น้อยก่อน เพ่ือป้องกนัแกนวดัสึกหลอ



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/41รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ไมโครมิเตอรว์ดัลึก ( Depth Micromiter )

ไมโครมิเตอร์วดัลกึ เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้วดัความลึก รูคว้าน ร่อง 
และบ่างาน ทีต้่องการความละเอยีดและความเทีย่งตรงสูง โดยมีทั้ง
หน่วยวดัระบบเมตริกและระบบองักฤษ สามารถวัดขนาดความลกึได้
หลายขนาด เพราะสามารถเปลีย่นแกนวดัได้ ตามขนาดความลกึของ
ช้ินงาน  แกนวัดจะเพิม่ขนาดคร้ังละ 25   มม.  หรือ  1  นิว้  และขนาด
ทีย่าวทีสุ่ดคือ  12  นิว้ 



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/42รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

โครงสรา้งและสว่นประกอบไมโครมิเตอรว์ดัลึก

1. สะพานยนัหรือฐานยนั ( Base )
2. แกนวดัลกึ ( Measuring  Rod )
3. ก้านปลอกสเกลหลกั ( Barrel Scale )
4. ปลอกหมุนวดั ( Thimble Scale )
5. หัวหมุนกระทบเล่ือน ( Ratchet Stop )
6. ลอ็กนัต ( Lock Nut )



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/43รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การอา่นคา่ไมโครมิเตอรว์ดัลึก

จากรูป ค่าที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์วดัลกึ
จากจุด A ขอบปลอกหมุนวดัทับขดีสเกลหลกัที่

ระยะ               = 0.500    นิว้  
จากจุด B ขอบปลอกหมุนวดัทับขดีสเกลหลกัที่ ระยะ               
=    0.025    นิว้
จากจุด C ขดีสเกลปลอกหมุนวดัตรงกบัเส้นอ้างองิ

ที่ขดี 10 =    0.010    นิว้
ดงัน้ันค่าที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์วดัลกึ    
= 0.500 + 0.025 + 0.010    =    0.535    นิว้



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/44รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของไมโครมิเตอรว์ดัลึก

1. หมุนแกนวดัถอยหลงัให้สุด
2. วางไมโครมิเตอร์ลงบนแท่นระดับ
3.  กดสะพานยนัให้แน่นสนิทกบัแท่นระดับ
4. หมุนปลอกกระทบเล่ือนให้แกนวดัชนแท่นระดับพอดี
5. สังเกตขีดเลข 0 บนปลอกหมุนวดัตรงกบัเส้นอ้างองิหรือไม่ 

ถ้าไม่ตรงใช้ประแจปรับทีป่ลอกสเกลหลกั



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/45รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ขั้นตอนการวดังานด้วยไมโครมเิตอร์วดัลึก

1. ใช้มือซ้ายกดสะพานยนัให้แนบกบัหน้างาน
2. หมุนปลอกหมุนวดั ให้แกนวดัเล่ือนลงมา
ห่างระยะความลกึเลก็น้อย

3. หมุนปลอกกระทบเล่ือนจนแกนวดัสัมผสั
ผวิงาน



หน่วยท่ี  4 ไมโครมิเตอร์

4/46รักษ์พล  มีด้วง   วทิยาลยัเทคนิคเลย

ข้อควรระวงัการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลกึ

1.ท าความสะอาดช้ินงานและไมโครมเิตอร์วดัลกึก่อนท าการวดัทุกคร้ัง
2.  ผวิงานทีจ่ะวดัควรเป็นผวิทีล่ะเอยีด
3.  ผวิของสะพานยนัไมโครมิเตอร์วดัลกึต้องแนบสนิทกบัผวิงาน
4.  เม่ือต้องการเปลีย่นจุดวดัขนาดช้ินงานไม่ควรลากหรือเล่ือน
ไมโครมิเตอร์ไปมา

5.  หลงัใช้งานควรเล่ือนแกนวดัเกบ็ให้เรียบร้อย
6.  ท าความสะอาดไมโครมเิตอร์หลงัใช้งานทุกคร้ัง


