


• มลัติมิเตอร ์(Multi Meter) เป็นเครื่องมือวดัพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ซ่ึงใชก้นัอย่างแพร่หลาย เพราะมีราคาไม่แพงและสามารถวดัขนาด

ทางไฟฟ้าไดห้ลายอยา่ง มลัติมิเตอรท่ี์ใชง้านกนัทัว่ไป สว่นใหญ่จะเป็น

แบบขดลวดเคลื่อนท่ี โดยสามารถท าการวดัพ้ืนฐานได ้4 อยา่งคือ
• วดัแรงดนัไฟตรง

• วดัแรงดนัไฟสลบั

• วดักระแสไฟตรง

• วดัค่าความตา้นทาน



• โดยส่วนประกอบต่างๆเป็นดงัน้ี 

1.เข็มมิเตอร์ : ใชอ่้านค่ารว่มกบัสเกลวดั

2.สกรปูรบัแต่งเข็ม : ใชป้รบัแต่งใหเ้ข็มช้ีในต าแหน่ง
เลข 0 เพ่ือความถกูตอ้งก่อนเริ่มวดั

3.ขัว้ต่อ OUTPUT ใชว้ดัสญัญาณไฟฟ้า โดยจะตดัค่า

ไฟตรงของสญัญาณออกไป

4.ขัว้ต่อ + หรือ ขัว้ P ใชต่้อกบัสายวดัสีแดง

5.ขัว้ต่อ – หรือ COM ใชต่้อกบัสายวดัสีด า

6.ฝาดา้นหนา้

7.สเกลวดั

8.กระจก

9.ฝาดา้นหลงั

10.ปุ่ มปรบั 0 โอหม์ ADJ : ใชป้รบัแต่งในการวดัค่า
ความตา้นทาน

11.ปุ่ มเลือกยา่นวดั



• สเกล A ใชอ่้านค่าความตา้นทาน

• สเกล B ใช ้อ่านค่ากระแสและแรงดนัไฟตรง

• สเกล C ใชอ่้านค่าแรงดนัไฟสลบั

• สเกลอ่ืน ๆ ใชใ้นการอ่านค่าพิเศษต่างๆ เช่น ค่าอตัราขยาย และกระแสรัว่ไหลเป็นตน้

• ในการอ่านค่าใหถ้กูตอ้ง จะตอ้งมองใหเ้ข็มทบักบัเงาของเข็มบนกระจกเงาบนสเกล 

แลว้จึงท าการอ่านค่าตามสเกลท่ีตรงกบัย่านวดั และ ควรวางมิเตอรใ์นแนวท่ีก าหนด

ซ่ึงส่วนใหญ่จะวางแนวนอน ค่าท่ีอ่านจึงจะถกูตอ้ง



ขัน้ตอนในการวดั เป็นดงัน้ี 

• ตัง้ยา่นวดัใหถ้กูตอ้ง คือ ถา้วดัแรงดนัตอ้งใชย้า่นวดั DC V ถา้วดักระแสตอ้งใชย้า่นวดั DC mA

• ตัง้ย่านวดัท่ีมีค่าเหมาะสม ถา้ไม่สามารถประเมินค่าท่ีจะวดัได ้ใหต้ัง้ย่านวดัสงูๆไวก้่อน แลว้

ค่อยลดยา่นวดัลง เพ่ือมิเตอรจ์ะไดไ้ม่เสียเน่ืองจากตีเกินสเกล

• ตอ้งต่อสายวัดใหถ้กูตอ้ง คือ ถา้วัดแรงดันจะต่อขนานกบัต าแหน่งท่ีจะวัด แต่ถ้าวัดกระแส

จะตอ้งต่ออนกุรมกบัวงจรท่ีจะวดั

• ตอ้งต่อขัว้สายวดัใหถ้กูตอ้งมิฉะนัน้เข็มจะตีกลบัท าใหเ้สียได้

• อ่านค่า จากสเกลท่ีถกูตอ้ง โดยในกรณีย่านวดัค่าแรงดนัไฟตรงส่วนใหญ่จะมี 7 ย่านวดัโดย
สเกลท่ีใชอ่้าน และตวัคณูค่า จะเป็นดงัตาราง



• จะกระท าในลกัษณะเช่นเดียวกบัการวดัแรงดนั ไฟตรง คือต่อสายวดั ครอ่มขนาน

กบัอปุกรณ ์หรือต าแหน่งท่ีจะวดั แต่ไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงขัว้สาย และจะตอ้งตัง้

ย่านวดัท่ี AC V ส าหรบัย่านวดัจะมีทัง้ส้ิน 4 ย่านวดั โดยสเกลและตวัคณูค่าจะเป็น

ดงัตาราง







• ขัน้ตอนในการวดักระท าดงัน้ี

• ท าการแต่งก่อนวดั โดยน าปลายสายวดัทัง้สองมาแตะกนั เข็มมิเตอรจ์ะตี ข้ึน ถา้

เข็มไม่ตีข้ีน อาจเป็นเพราะ แบตเเตอรี่ท่ีอย ู่ภายในมลัติมิเตอร ์อาจจะหมด (ใน
มิเตอรจ์ะมีแบตเตอรี่ภายในเป็น ขนาด 1.5 V 2 กอ้น และ ขนาด 9 V 1 ก่อน ใชใ้น
กรณีวดัค่าความตา้นทาน)

• หมนุปุ่ มปรบั 0 โอหม์ ADJ จนกระทัง่เข็มช้ีท่ีปลายสเกลดา้นขวาท่ีต าแหน่ง 0 โอหม์ 
จากนัน้น าปลายสาย ไปต่อวัดตัวตา้นทาน หรืออปุกรณท่ี์ตอ้งการ (ในขณะวัด

จะตอ้งไม่มีไฟผ่านอปุกรณท่ี์วดั มิฉะนัน้ มิเตอรอ์าจไหมไ้ด)้

• อ่านค่าตาม สเกล A และใชต้วัคณูค่าตามตารางดา้นบน



• เครือ่งก าเนิดสญัญาณไฟฟ้า หรอืท่ีเรียกกนัว่าซีกแนลเจนฯ (Signal Generator) หรือ 
ฟังกช์นัทเ์จนฯ (Function Generator) คือเครื่องมือท่ีใชผ้ลิตสญัญาณทางไฟฟ้า 

รปูรา่งต่างๆ เช่น รปูซายน ์(Sine Wave) รปูส่ีเหลี่ยม(Square Wave) รปูสามเหลี่ยม
หรอืรปูฟันเล่ีอย (Triangle or Saw Tooth Wave) โดยลกัษณะและส่วนประกอบจะเป็นดงั

รปู





1. เปิดปุ่ ม POWER (หมายเลข 2)
2. เลือกรปูแบบสญัญาณจากปุ่ มเลือกรปูสญัญาณ (หมายเลข 5)
3. เลือกยา่นวดัจาก ปุ่ มเลือกยา่นความถ่ี (หมายเลข 6) 
4. ปรบัค่าความถ่ีจากสเกล (หมายเลข 8)
5. ปรบัค่าความแรงสญัญาณโดยการหมนุ ตวัปรบัระดบัแรงดนัขาออก (หมายเลข 7)
6. ต่อสายต่อเขา้ท่ีขัว้ต่อสญัญานขาออก (หมายเลข 4)
7. ใชอ้อสซิลโลสโคป วดัความแรงและรปูสญัญาณกอ่นต่อใหก้บัวงจร

8. หากสญัญานแรงเกินไปใหป้รบัลดความแรงจากตวัปรบัลดทอนสญัญาณ 

(หมายเลข 3)
9. การใชง้านควรต่อผ่านตวัเก็บประจ ุเพ่ือกนัไฟตรงจากวงจรท่ีต่อไหลเขา้เครือ่ง
ก าเนิดสญัญาณ



• ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เป็นเครื่องมือท่ีใชว้ดัสญัญาณทางไฟฟ้า ขอ้ดีของ

ออสซิลโลสโคปคือ นอกจากจะไดข้นาดของสญัญาณแลว้ เรายงัเห็นรปูร่างของ

สญัญาณดว้ยว่ามีรปูอยา่งไร นอกจากน้ีออสซิลโลสโคปยงัมีความตา้นทานภายใน

สงูมาก ท าให ้การวดัแรงดนัมีความถกูตอ้งมากข้ึน ในกรณีวดัแรงดนัตกคร่อม

ความต้านทานท่ีมีค่าสงูๆ ลักษณะส่วนประกอบ และปุ่ มปรับต่างๆ ของ

ออสซิลโลสโคปจะเป็น ดงัรปู







• เปิดปุ่ ม Power ของเครื่อง 

• ปรบั ความเขม้ของแสง(ปุ่ ม INTEN) และ โฟกสั (ปุ่ ม FOCUS)ใหเ้หมาะสม

• ต่อสายวดัเขา้กบัขัว้อินพตุ ของ แชนแนล 1 (CH-1) หรือ แชนแนล 2 (CH-2)

• น าสายวดัต่อเขา้ท่ีขัว้ CAL ของออสซิลโลสโคป เพ่ือตรวจสอบสายและ

หวัวดักอ่นเริ่มวดั 

• ตัง้ แชนแนลการวดัใหถ้กูตอ้ง โดยใชปุ้่ มเลือกแชนแนล (ปุ่ มท่ี 17) ว่า

ตอ้งการวดัท่ีแชนแนลไหน หรือตอ้งการแสดงทัง้ 2 แชนแนล (Dual)

• ตัง้สวิตชเ์ลือกไวท่ี้ต าแหน่ง GND กอ่น 

• ท าการปรบัเสน้ภาพบนจอใหอ้ย ูต่รงต าแหน่งแนวเสน้หลกัดงัรปู โดยใช ้ปุ่ ม 

X-POS (ปุ่ มท่ี 9) และ Y-POS (ปุ่ มท่ี 8)



• หลังจากท่ีเราท าการปรับแต่งออสซิลโลสโคปเรียบรอ้ย ดังกล่าว

ขา้งตน้แลว้ เราก็สามารถน าออสซิลโลสโคป ไปใชใ้นการวดัค่าต่างๆ 

ทางไฟฟ้าไดด้งัน้ี 



วิธีวัดแรงดันด้วยออสซิลโลสโคป ท าในลกัษณะเช่นเดียวกับการวัด

ดว้ยมลัติมิเตอร์ คือต่อสายวดัเขา้ครอ่มตวัอปุกรณห์รือจดุท่ีตอ้งการวดั 

แลว้ท าการปรบัคา่ต่างๆดงัน้ี 

1. ถา้เป็นการวดัสญัญาณรวม ใหเ้ล่ือนสวิตช ์เลือกสญัญาณ DC-

AC-GND ไปท่ี DC

2. แต่ถา้ตอ้งการตดัสญัญานไฟตรงออกจากสญัญาณ ใหต้อ้ง

เล่ือนสวิตชเ์ลือกสญัญาณ DC-AC-GND ไปท่ี AC แทน

3. การอ่านคา่แรงดนั ใหอ้่านจากสเกลบนหนา้จอภาพ จากนัน้

น ามาคณูกบั คา่ของปุ่ ม VOLTS /





• ตามความเป็นจริง ออสซิลโลสโคปไมส่ามารถวดักระแสได ้แต่เรา

สามารถค านวณคา่เพ่ือหากระแสได ้โดยต่อตวัตา้นทานคา่นอ้ยๆ

อนกุรมกบัวงจร แลว้วดัคา่แรงดนัตกครอ่มตวัตา้นทานนัน้ แลว้น ามา

ค านวณหาคา่กระแสตามกฏของโอหม์คือ

• กระแสท่ีวดัได้ = แรงดนัตกครอ่มตวัตา้นทาน / คา่ความตา้นทาน

ของตวัตา้นทาน



• การวดัความถ่ีดว้ยออสซิลโลสโคป ท าดงัน้ี 

• 1. ตัง้ระดบั GND ท่ีเสน้แกนกลางมาตราฐานของออสซิลโลสโคป
2. ต่อสายวดัของออสซิลโลสโคปขนานกบัจดุท่ีตอ้งการวดั
3. ปรบัขนาดแรงดนัของสญัญาณใหเ้หมาะสม ดว้ยปุ่ ม VOLTS/DIV
4. ขยายการแสดงผลดา้นกวา้งของสญัญาณใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ดว้ยปุ่ ม 

TIMES/DIV
5. อ่านคา่สเกลในช่วงคาบเวลาหน่ึง ลกูคล่ืน (1 Cycle)
6. น าคา่จากสเกลมาคณูกบัคา่ในการปรบั TIMES/DIV
จะไดเ้ป็นคา่คาบเวลาใน 1 ลกูคลื่น (Time Period)
7. หาคา่ความถ่ีจากสว่นกลบัของคา่ Time Period โดย… คา่ความถ่ี (Hz) 
= 1/ คา่คาบเวลา 1 ลกูคล่ืน



• ในออสซิลโลสโคบบางเครื่อง จะมีปุ่ มปรับย่อยเพ่ือให้การดรู ูป

สญัญาณ เรียกว่าปุ่ ม VARIABLE ซ่ึงมกัเป็นปุ่ มซอ้นอย ูก่บัปุ่ มปรบัยา่น
วดัแรงดนั (VOLTS/DIV) และ ปุ่ มปรบัวดัคาบเวลา(TIMES/DIV) ดงันัน้
ในการวดัค่าท่ีถกูตอ้ง ปุ่ มดงักล่าวจะตอ้งอย ู่ในต าแหน่ง CAL เพ่ือให้
การอ่านค่า จากจอภาพไดค้่าท่ีถกูต้อง นอกจากน้ีในบางเครื่ องยงั

สามารถขยายสญัญาณ โดยดึงปุ่ มยอ่ยดงักล่าวออกมาไดอี้ก จึงควร

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ มิฉะนัน้จะท าใหก้ารอ่านไมถ่กูตอ้ง


