การใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า
เครื่องวัดทางไฟฟ้าแบ่งออกเป็นหลายชนิด แต่ละชนิดยังแบ่งย่อยได้อีกหลายรูปแบบ เช่น
โวลท์มิเตอร์ ใช้วัด ความต่างศักยัไฟฟ้าระหว่าง
2 จุด
แอมมิเตอร์ ใช้วัด กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า
โอห์มมิเตอร์ ใช้วัด ความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
วัตต์มิเตอร์ ใช้วัด กาลังไฟฟ้า หรือ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่ใช้บ่อยคือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียด วิธีใช้ดังต่อไปนี้
1 แอมมิเตอร์(Amp meter)
แอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้า แอมมิเตอร์แบ่งเป็นแอมมิเตอร์กระแสสลับ (AC Ampmeter) และ
แอมมิเตอร์กระแสตรง (DC Ampmeter) การใช้งานจึงต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะได้ผลการวัด
ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ปัจจุบันแอมมิเตอร์มี 2 ชนิด คือชนิดแสดงผลด้วยเข็ม(Analog
Ampmeter) และชนิดแสดงผลด้วยตัวเลข(Digital Ampmeter)

Analog DC
Ampmeters

Analog AC
Ampmeters

Digital DC
Ampmeters

รูปที่ 1 แอมมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ
การใช้แอมมิเตอร์กระแสตรง
แอมมิเตอร์กระแสตรงจะมีขั้วหรือสายวัด 2 เส้น คือสายบวก(สีแดง) และสายลบ(สีดาหรือสี
น้าเงิน) การใช้งานต้องต่อให้ถูกต้อง โดยยึดวิธีวัดตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 เลือกบริเวณในวงจรไฟฟ้าที่ต้องการจะวัดกระแสไฟฟ้า และสังเกตว่าไฟฟ้าบริเวณนั้นมีทิศ
การไหลอย่างไร
2 ตั้งช่วงการวัดของแอมมิเตอร์ให้สูงกว่ากระแสไฟฟ้าของบริเวณนั้น แล้วนาแอมมิเตอร์ไป
ต่อแทรกหรือต่ออนุกรม ณ บริเวณนั้น โดยต้องเป็นการต่อที่ทาให้กระแสไฟฟ้าบริเวณนั้นไหลเข้าทาง
สายบวกของแอมมิเตอร์ ดังรูป16 ถ้าต่อผิดจะทาให้เข็มตีกลับและทาให้แอมมิเตอร์ชารุดหรือ
เสียหาย
1.1

หลักการใช้ แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์

ปรับช่วงการวัดให้เหมาะสม จนเข็มวัดไม่ชี้สเกลต่าหรือสูงเกินไป อ่านค่ากระแสไฟฟ้า
(การอ่าน ต้องการให้สัมพันธ์กับช่วงการวัดขณะนั้นด้วย)
3

กระแสตรงนี้ เท่าไร

 A 
I
I
I

รูปที่ 2 การใช้แอมมิเตอร์กระแสตรง
การใช้แอมมิเตอร์กระแสสลับ
แอมมิเตอร์กระแสสลับมีขั้ววัดหรือสายวัด 2 เส้น เหมือนแอมมิเตอร์กระแสตรง แม้สายทั้งวัด
ทั้งสองเส้นจะมีสีต่างกันแต่จะไม่เรียกว่า สายบวกและสายลบเหมือนแอมมิเตอร์กระแสตรง ( เพราะ
ไฟฟ้าสลับไม่กาหนดสายใดเป็นบวกหรือเป็นลบแน่นอนเหมือนกระแสตรง) วิธีวัดจะคล้ายกับ
แอมมิเตอร์กระแสตรงแต่ไม่ต้องเคร่งครัดขั้ว กล่าวคือจะต่อโดยสายวัดเส้นใดอยู่ข้างใดก็ได้ดังรูป 17
จะให้ผลการวัดเท่ากัน
1.2

A

A
I

I

I

รูปที่ 3 การใช้แอมมิเตอร์กระแสสลับ

1.3 จากรูปข้างล่าง ถ้าจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ A และ B จะต่อแอมมิเตอร์วัดอย่างไร
A
B

หลักการใช้ แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์

โวลต์มิเตอร์ (Volt meter)
เมื่อต้องการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เราจะใช้โวลต์มิเตอร์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็นโวลต์
มิเตอร์กระแสสลับและโวลต์มิเตอร์กระแสตรง ปัจจุบันโวลท์มิเตอร์มี 2 ชนิด คือชนิดแสดงผลด้วย
เข็ม(Analog Voltmeter) และชนิดแสดงผลด้วยตัวเลข(Digital Voltmeter)
2.

Analog DC
Voltmeters

Analog AC
Voltmeters

Digital DC Voltmeters

รูปที่ 4 โวลท์มิเตอร์ชนิดต่าง ๆ
การใช้โวลต์มิเตอร์กระแสตรง
โวลต์มิเตอร์กระแสตรงจะมีขั้วหรือสายวัด 2 เส้น คือสายบวก(สีแดง) และสายลบ(สีดาหรือสี
น้าเงิน) การใช้งานต้องต่อให้ถูกต้อง โดยยึดวิธีวัดตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 เลือกบริเวณในวงจรไฟฟ้าที่ต้องการจะวัดความต่างศักย์ และสังเกตว่าไฟฟ้าบริเวณนั้นมี
ทิศการไหลอย่างไร
2 ตั้งช่วงการวัดของโวลต์มิเตอร์ให้สูงกว่าความต่างศักย์ของบริเวณนั้น แล้วนาโวลต์มิเตอร์
ไปต่อขนาน ณ บริเวณนั้น โดยต้องเป็นการต่อที่ทาให้กระแสไฟฟ้าบริเวณนั้นไหลเข้าทางสายบวก
ของโวลต์มิเตอร์ ดังรูป19 ถ้าต่อผิดจะทาให้เข็มตีกลับและทาให้โวลต์มิเตอร์ชารุดหรือเสียหาย
3 ปรับช่วงการวัดให้เหมาะสม จนเข็มวัดไม่ชี้สเกลต่าหรือสูงเกินไป อ่านค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า(การอ่าน ต้องการให้สัมพันธ์กับช่วงการวัดขณะนั้นด้วย)
2.1

ความต่างศักย์ตรงนี้
เท่าไร
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รูปที่ 5 การใช้โวลต์มิเตอร์กระแสตรง
หลักการใช้ แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์

การใช้โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ
ขั้ววัดของโวลต์มิเตอร์กระแสสลับจะไม่มีสายบวกและสายลบแน่นอน คล้ายแอมมิเตอร์
กระแสสลับ การใช้เหมือนโวลต์มิเตอร์กระแสตรงแต่ไม่ต้องเคร่งครัดขั้ว กล่าวคือจะต่อโดยสายวัด
เส้นใดอยู่ข้างใดก็ได้ดังรูป 20 จะให้ผลการวัดเท่ากัน
2.2

V

V

รูปที่ 6 การใช้โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ
นอกจากแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์แล้ว ยังมีเครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าอื่น ๆ อีก เช่น โอห์ม
มิเตอร์ใช้วัดความต้านทาน เป็นต้น ซึ่งถ้านิสิตมีความรู้และทักษะการใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์
จะสามาระเรียนรู้การใช้งานเครื่องวัดอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง จากเอกสารหรือตาราทางไฟฟ้าทั่วๆไป
2.3 จากรูปข้างล่าง ถ้าจะวัดต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ A และ B จะต่อวัดอย่างไร
B

A

มัลติมิเตอร์ (Multi meter)
มัลติมิเตอร์คือเครื่องวัดทางไฟฟ้าที่สามารถปริมาณไฟฟ้าได้หลาย ๆ ปริมาณ (แต่วัดได้ทีละ
ปริมาณเท่านั้น) เช่น มัลติมิเตอร์บางเครื่อง สามารถวัดกระไฟฟ้าตรง (DC Ampmeters)
วัด
กระแสสลับ(AC Ampmeters) ความต่างศักย์กระแสตรง(DC Voltmeter) ความต่างศักย์
กระแสสลับ(AC Voltmeter) และความต้านทานไฟฟ้า(Ohm meters) ได้ภายในเครื่องเดียว แต่
3.

หลักการใช้ แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์

ต้องวัดทีละปริมาณจะวัดพร้อมๆกันไม่ได้ มัลติมิเตอร์จึงเป็นเครื่องวัดที่นิยมใช้กันมาก เพราะ
สะดวกและประหยัด ไม่ต้องนาเครื่องวัดหลายๆ เครื่องไปพร้อมๆ กัน
มัลติมิเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบ นิสิตต้องศึกษาวิธีใช้งานให้เข้าใจก่อน
ใช้ ที่สาคัญคือนิสิตต้องมีพื้นฐานการใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์มาก่อนค่อนข้างดี เพราะขณะเรา
ปรับมัลติมิเตอร์ให้เป็นโวลต์มิเตอร์กระแสตรง เราต้องคิดเสมอว่าขณะนั้นมัลติมิเตอร์กลายเป็นโวลต์
มิเตอร์กระแสตรงไปแล้ว จึงต้องใช้หลักการวัดเหมือนโวลต์มิเตอร์กระแสตรงทุกขั้นตอน ทานอง
เดียวกัน ถ้าปรับมัลติมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์กระแสตรง ก็ต้องใช้หลักการวัดเหมือนแอมมิเตอร์
กระแสตรงทุกขั้นตอนเหมือนกัน
เนื่องจากมัลติมิเตอร์มีรูปแบบหลากหลายมาก จึงจะไม่กล่าวรายละเอียดการใช้งานใน
ที่นี้ ในการทดลองที่จะมีต่อไปนั้นจะพบว่าต้องใช้มัลติมิเตอร์หลายรูปแบบหรือหลายยี่ห้อ เพื่อให้
เหมาะสม กับการทดลองเรื่องนั้น ๆ ซึ่งมัลติมิเตอร์แต่ละเครื่องจะมีรายละเอียดปลีกย่อยและข้อ
ระมัดระวังการใช้งานแตกต่างกันไป สามารถศึกษาจากคู่มือใช้งานที่มากับเครื่อง รูปที่ 21 เป็น
มัลติมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันมาก

Analog Multimeters

Digital Multimeters

รูปที่ 7 มัลติมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ

หลักการใช้ แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์

