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บทคัดย่อ 

   ปัจจุบันงานทางไฟฟ้ามีส่วนส าคัญมากในการพัฒนา
ประเทศ  จะเห็นได้ว่าทุกที่ในประเทศต่างมีไฟฟ้าใช้  อาจ
กล่าวได้ว่าไฟฟ้ามีความส าคัญกับชีวิตประจ าวัน  ระบบแสง
สว่าง  ระบบเครื่องปรับอากาศตลอดจนงานเครื่องจักรกลใน
โรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นเราจ าเป็นอย่างที่ยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาและพัฒนาให้ก้าวหน้าและน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด  ซึ่งเราเราสามารถน าไฟฟ้ามาประดิษฐ์เป็น
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  อาทิ  เช่น  หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  พัดลม  โทรทัศน์  วิทยุ  เครื่องท าน้ าอุ่น  เป็นต้น  
จากความส าคัญดังกล่าว  เราจึงควรน าเทคโนโลยีไฟฟ้ามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันของเราและพัฒนางานด้านไฟฟ้า
ให้ก้าวหน้าต่อไป 

งานด้ าน เครื่ อ งมื อ วั ด วงจรท างไฟ ฟ้ าถื อว่ ามี
ความส าคัญมาก  การที่ช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรไฟฟ้าจะสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องแม่นย า  
จ าเป็นที่จะต้องมี เครื่องวัดวงจรไฟฟ้าที่แม่นย า   ดังนั้น
เครื่องมือวัดจึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่างไฟฟ้าทุกคนต้องรู้จัก
ใช้ได้ถูกต้องแม่นย า  จึงจะสามารถได้ค่าท่ีน่าเชื่อถือ 
จากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้เกิดแนวที่จะสร้างเครื่องวัด
วงจรไฟฟ้าขึ้นเพ่ือให้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและทดสอบ

 
 

แรงดันและกระแสของไฟฟ้าเพ่ือที่จะน ามาให้ผู้สนใจใน
ทางด้านไฟฟ้าตลอดจนนักศึกษาที่สนใจได้ทดลองและฝึกใช้
เครื่องวัดวงจรทางไฟฟ้าที่ถูกต้อง 
Keywords  : ชุดฝึก ,  เครื่องวัดไฟฟ้า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ปัจจุบันงานทางไฟฟ้ามีส่วนส าคัญมากในการพัฒนา
ประเทศ  จะเห็นได้ว่าทุกที่ในประเทศต่างมีไฟฟ้าใช้  อาจ
กล่าวได้ว่าไฟฟ้ามีความส าคัญกับชีวิตประจ าวัน  ระบบแสง
สว่าง  ระบบเครื่องปรับอากาศตลอดจนงานเครื่องจักรกลใน
โรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นเราจ าเป็นอย่างที่ยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาและพัฒนาให้ก้าวหน้าและน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด  ซึ่งเราเราสามารถน าไฟฟ้ามาประดิษฐ์เป็น
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  อาทิ  เช่น  หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  พัดลม  โทรทัศน์  วิทยุ  เครื่องท าน้ าอุ่น  เป็นต้น  
จากความส าคัญดังกล่าว  เราจึงควรน าเทคโนโลยีไฟฟ้ามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันของเราและพัฒนางานด้านไฟฟ้า
ให้ก้าวหน้าต่อไป 

งานด้ าน เครื่ อ งมื อ วั ด วงจรท างไฟ ฟ้ าถื อว่ ามี
ความส าคัญมาก  การที่ช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรไฟฟ้าจะสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องแม่นย า  
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เครื่องมือวัดจึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่างไฟฟ้าทุกคนต้องรู้ จัก
ใช้ได้ถูกต้องแม่นย า  จึงจะสามารถได้ค่าท่ีน่าเชื่อถือ 

จากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้เกิดแนวที่จะสร้าง
เครื่องวัดวงจรไฟฟ้าขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและ
ทดสอบแรงดันและกระแสของไฟฟ้าเพ่ือที่จะน ามาให้ผู้สนใจ
ในทางด้านไฟฟ้าตลอดจนนักศึกษาที่สนใจได้ทดลองและฝึก
ใช้เครื่องวัดวงจรทางไฟฟ้าที่ถูกต้องและเป็นการฝึกทักษะใน
การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาและ
ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
 
2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 เครื่องวัดไฟฟ้า 
 เครื่องวัดไฟฟ้า  เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรและผู้ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า  เนื่องจากเครื่องวัดไฟฟ้าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในงานวัดและทดสอบงานตรวจเช็คเพ่ือตรวจสอบ
สร้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าตลอดจนงานควบคุมการใช้
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย  และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่
หลายชนิด  แต่ละชนิดใช้งานแตกต่างกัน  เช่น  เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  เรียกว่าแอมมิเตอร์  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  
เรียกว่าโวลต์มิเตอร์ 
2.2 เครื่องวัดทางไฟฟ้า 
ประเภทเครื่องวัดไฟฟ้า  สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท
หลายลักษณะ  ดังต่อไปนี้  
 2.2.1  แอมมิเตอร์ ( Ammeter) 
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าซึ่งดัดแปลงจากการน า
ความต้านทานที่มีค่าน้อยๆ มาต่อขนานเพื่อแบ่งกระแสไม่ให้
ไหลผ่านแกลแวนอมิเตอร์มากเกินไปจนท าให้แกลแวนอ
มิเตอร์พังได้เมื่อเราต้องการวัดกระแสที่มีค่ามากท าได้ดังนี้ 
1.น าความต้านทานต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ 

2.ความต้านทานต้องมีค่าน้อยๆ เพ่ือให้กระแสมีความ
ต้านทานมากๆ เพื่อช่วยลดกระแสที่จะไหลผ่านแกลแวนอ
มิเตอร์ 
คุณสมบัติของแอมมิเตอร์ที่ดี 
 1.มีความแม่นย าสูงซึ่งเกิดจากความต้านทานน้อยๆมาต่อ
เพ่ือว่าเมื่อน าแอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมในวงจรแล้วจะไม่ท าให้
ความต้านทานรวมของวงจรเปลี่ยนแปลงท าให้กระแสที่วัดได้
มีความแม่นย าสูงหรือมีความผิดพลาดจากการวัดน้อย 
 2.มีความไวสูงเมื่อความต้านทานมีค่าน้อยกระแสที่ไหลผ่าน
จะมีค่ามากท าให้กระแสที่ไหลผ่านแกลแวนอมิเตอร์มีค่าน้อย
นั่นคือแอมมิเตอร์ที่ดีจะสามารถตรวจวัดค่ากระแสน้อยได้
กล่าวคือถึงแม้วงจรจะมีกระแสไหลน้อยแอมมิเตอร์ก็สามารถ
วัดค่าได้ 
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 จากรูปเป็นการต่อ  ดีซีแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟตรง  ดีซี
แอมมิเตอร์ต้องต่ออนุกรมกับวงจรไฟฟ้าสามารถต่อได้ทุกจุด
ในวงจรแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องขั้วของแอมมิเตอร์ต้องต่อให้
ตรงขั้วกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า สเกลของแอมมิเตอร์จะเป็นสเกล
แบบมีมาตราส่วนเท่ากันเลขศูนย์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
ตัวเลขมากจะอยู่ทางขวามือ  ปกติเข็มของแอมมิเตอร์จะอยู่ที่
ศูนย์เสมอ  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้ามาจึงเริ่มบ่ายเบนไปทาง
ขวามือการบ่ายเบนของเข็มชี้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามากระแสไฟฟ้าไหลเข้าน้อยเข็มก็
จะบ่ายเบนน้อย  กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามามากเข็มก็บ่ายเบนไป
มาก 
 2.2.2  โวลต์มิเตอร์  ( Volmeter ) 
     โวลต์ มิ เตอร์   คื อ   เค รื่ อ งมื อ วั ด ไฟ ฟ้ า  ที่ ใช้ วั ด
แรงดันไฟฟ้าระหว่างจุด  2  จุด   ในวงจรความต้านทาน
ภายในของเครื่องโวลต์มิเตอร์มีค่าสูง  วิธีใช้ต้องต่อขนานกับ
วงจรเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต่างศักย์ในวงจรไฟฟ้า  ค่าที่วัด
ได้มีหน่วย  โวลต์  (V)  โวลต์มิเตอร์  เป็นเครื่องมือที่ดัดแปลง
มากจากแกลแวนอมิเตอร์ โดยต่อความต้านทาน  แบบ
อนุกรม  กับแกลแวนอมิเตอร์  และใช้วัดความต่างศักย์ใน
วงจรโดยต่อแบบขนานกับวงจรที่ต้องการวัด   โวลต์มิเตอร์ที่
สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้วัดแรงดันไฟฟ้า  ระหว่างจุดสองจุด  ใน
วงจร  ความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์นั่นเอง  
เพราะขณะวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจร หรือแหล่ง  จ่ายแรงดัน
จะต้องมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงท าให้เข็มมิเตอร์บ่าย
เบนไป  และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหล  ผ่าน  เข้าโวลต์มิเตอร์
ได้  ก็ต้องมี  แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้ามา  นั่นเองกระแสไฟฟ้า
และแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กระแสไฟฟ้า
ไห ล ได้ ม าก น้ อ ย ถ้ า   จ่ า ย แ ร งดั น ไฟ ฟ้ า เข้ า ม าน้ อ ย  
กระแสไฟ ฟ้ าไหลน้ อย  เข็มชี้ บ่ ายเบนไปน้ อยถ้ าจ่ าย 
แรงดันไฟฟ้าเข้ามามาก  กระแสไฟฟ้าไหลมาก  เข็มชี้บ่ายเบน
ไปมาก  การวัด  แรงดันไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์ โวลต์ มิ เต อ ร์
สร้างขึ้นมาเพ่ือวัดค่าความแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายแรงดัน  

หรือวัดค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม  ระหว่างจุดสองจุดในวงจร  
การวัดแรงดันไฟฟ้าด้วย  โวลต์มิเตอร์  เหมือนกับการวัด
ความดันของน้ าในท่อส่ง  น้ าด้วยเกจ  วัดความดัน  โดยต้อง
ต่อท่อเพ่ิมจากท่อเดิมไปยังเกจวัดในท านองเดียวกัน  กับการ
วัดแรงดันไฟฟ้า ใน วงจร ต้องใช้โวลต์มิเตอร์ไปต่อขนานกับ
จุดวัดในต าแหน่งที่ต้องการวัด เสมอ 

                                  

 
รูปภาพ 2.2 โวลต์มิเตอร์ 

 
2.2.3  โครงสร้างโวลต์มิเตอร์ 

 โวลต์มิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า   
(แรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันตกคร่อม) ระหว่าง  จุดสองจุด ใน
วงจร  ความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์นั่นเอง  
เพราะขณะวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดัน
จะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงท าให้เข็มมิเตอร์บ่าย
เบนไป  และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ 
ที่ต้องมีแรงดันไฟฟ้าป้อนเข้ามานั่นเองกระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  กระแสไฟฟ้าไหล
ได้มากน้อยถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้ามาน้อย กระแสไฟฟ้าไหล
น้อยเข็มชี้บ่ายเบนไปน้อยถ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้ามามาก
กระแสไฟฟ้าไหลมากเข็มชี้บ่ายเบนไปมาก  
การใช้โวลต์มิเตอร์  เมื่ อ พิ จารณ าถ่ าน ไฟฉายขนาด  1.5  
โวลต์   ห รือแบต เตอรี่ รถยนต์   12  โวลต์   หม ายถึ ง  
ถ่านไฟฉายมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  1.5  โวลต์  หรือ  แบตเตอรี่
รถยนต์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  12  โวลต์  
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 แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า  หมายถึง  พลังงาน
ไฟฟ้าที่ เซลล์ไฟฟ้าจ่ายให้กระแสไฟฟ้าที่ เคลื่อนที่ตลอด
วงจรไฟฟ้า การวัดความต่างศักย์ระหว่างจุด  2  จุด  ใน
วงจรไฟฟ้า  เรานิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า โวลต์มิเตอร์ โดยมี
หน่วยวัด คือ โวลต์ เมื่อเราต้องการวัดแรงดันระหว่างจุด  2  
จุดใด  ๆ  ในวงจรไฟฟ้า  เราสามารถท าได้ด้วยการน าโวลต์
มิเตอร์ต่อคร่อมระหว่างจุด  2  จุดนั้น  ๆ  เราเรียกการต่อ
ลักษณะนี้ว่าการต่อแบบขนาน ก า ร ใ ช้ โ ว ล ต์ มิ เ ต อ ร์ ก็
เช่นเดียวกับแอมมิเตอร์  ซึ่งมี   2  แบบคือ  ใช้กับไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ  เมื่อต้องการใช้โวลต์มิเตอร์
วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง  จุด  2  จุด  ในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง จะต้องค านึงถึงขั้วบวกและขั้วลบด้วย  โดยต่อ
ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์เข้ากับขั้วบวกของวงจร  และต่อขั้วลบ
ของโวลต์มิเตอร์เข้ากับขั้วลบของวงจร  การที่กระแสไฟฟ้า
ไหลอันเนื่องมาจากความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ขั้วของ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าแต่ละชนิดก็จะไม่เท่ากัน  เช่น  ถ่านไฟฉาย
มีความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ  1.5  โวลต์  แบตเตอรี่รถยนต์
มีความต่างศักย์ไฟฟ้า  12  โวลต์  ส่วนสายไฟภายในบ้านมี
ความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ  220  โวลต์ทั้งนี้ถ้าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นระดับพลังงานไฟฟ้าก็จะมากขึ้นด้วย  
ซึ่งจะมีผลและเป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้นด้วย
เช่นกัน 
2.2.4 มัลติมิเตอร์  (multi meter) 

 มัลติมิเตอร์   ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่จ าเป็นส าหรับงาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์  เพราะว่าเป็นเครื่องวัดที่ใช้ค่าพ้ืนฐานทาง
ไฟฟ้าคือ  แรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
ไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหรือการตรวจซ่อมวงจรต่าง  
ๆ  ก็จ าเป็นต้องวัดค่าเหล่านั้นทั้งสิ้น  มัลติมิเตอร์เป็นการรวม
โวลต์มิเตอร์  แอมป์มิเตอร์  และ  โอห์มมิเตอร์  ไว้ในตัว
เดียวกัน  และใช้มูฟเมนต์ตัวเดียว  จึงเรียก  “VOM” (Volt-
Ohm-Milliammeter)  นอกจากนี้  VOM  ยังสามารถน าไป
วัดค่าอ่ืน  ๆ  ได้อีก  เช่น  วัดอัตราการขยายกระแสของ

ทรานซิสเตอร์  วัดค่าความดัง  ฯลฯ  ปัจจุบันมัลติมิเตอร์มี
ด้วยกัน  2  แบบคือ  แบบเข็มชี้ แบบดิจิตอล    มัลติมิเตอร์
ทั้ง  2  แบบนี้มีข้อดี  ข้อเสียต่างกัน  บางคนชอบแบบเข็มชี้ 
เพราะว่ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างชัดเจน  ต่างกับ
แบบดิจิตอลซึ่งตัวเลขจะวิ่ง  สังเกตค่าตัวเลขที่แน่นอนได้ยาก  
ยกเว้น ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ บางรุ่นที่สามารถอ่านค่าตัวเลข
ออกมาได้ทันที  สะดวกสบายไม่ต้องค านึงถึงข้ัวมิเตอร์ว่าวัด
ถูกหรือผิดเพราะว่ามีเครื่องหมาย  บอกให้เสร็จ  ส่วนแบบแอ
นาลอกจะมีปัญหาเรื่องนี้ และการไม่เป็นเชิงเส้นของสเกลด้วย 

ส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 

 1.  สกรูปรับเข็มชี้ให้ตรงศูนย์ 
 2.  ย่านการวัดต่างๆ 
 3.  ขั้วต่อข้ัวบวก  (+)  ใช้ต่อสายวัดสีแดง 
 4.  ขั้วต่อข้ัวลบ  (-) ใช้ต่อสายวัดสีด า 
 5.  ขั้วต่อเอาต์พุตเพ่ือวัดความดัง 
 6.  ปุ่มปรับ  0  โอห์ม 
 7.  สวิตช์ตัวเลือกย่านการวัด 
 8.  เข็มชี้ 

ส่วนประกอบท่ีส าคัญของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล 

 1.  จอแสดงผล 
 2.  สวิตซ์เปิด - ปิด 
3.  สวิตช์เลือกปริมาณที่จะวัดและช่วงการวัด สามารถเลือก
การวัดได้  8  อย่าง  ดังนี้ 
 3.1  DCV  ส าหรับการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง  
มี  5  ช่วงการวัด 
 3.2  ACV  ส าหรับการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
มี  5  ช่วงการวัด 
 3.3  DCA  ส าหรับการวัดปริมาณกระแสตรง  มี  3  ช่วง
การวัด 
 3.4  ACA  ส าหรับการวัดปริมาณกระแสสลับ  มี  2  ช่วง

http://tungelectronic.wordpress.com/2012/02/24/%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://tungelectronic.wordpress.com/2012/02/26/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
http://tungelectronic.wordpress.com/2012/02/27/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
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การวัด 
 3.5  ส าหรับการวัดความต้านทาน มี  6  ช่วงการวัด 
 3.6  CX  ส าหรับการวัดความจุไฟฟ้า  มี  5  ช่วงการวัด 
 3.7  hFE  ส าหรับการวัดการขยายกระแสตรงของ
ทรานซิสเตอร์ 
 3.8  ส าหรับตรวจสอบไดโอด 

4.  ช่องเสียบสายวัดร่วม  ใช้เป็นช่องเสียบร่วมส าหรับการวัด
ทั้งหมด  (ยกเว้นการวัด CX และ hFE ไม่ต้องใช้สายวัด) 
5. ช่องเสียบสายวัด  mA  ส าหรับวัด  DCA  และ  ACA  ที่มี
ขนาด  0-200 mA 
6.  ช่องเสียบสายวัด  10A  ส าหรับวัด  DCA  และ  ACA  ที่
มีขนาด  200 mA-10A 
7.  ช่องเสียบส าหรับวัดการขยายกระแสตรงของ
ทรานซิสเตอร์ 
8.  ช่องเสียงส าหรับวัดความจุไฟฟ้า 
9.  ช่องเสียบสายวัด  V 

หลักการทั่วๆไปของมิเตอร์ 
 เครื่องมือวัดชนิดนี้มีการพัฒนามาจากเครื่องมือวัดสมัย
โบราณที่เรียกว่า  กัลวาโนมิเตอร์ (galvanometer)  ซ่ึง
ประกอบด้วยขดลวด  แม่เหล็ก  และเข็มส าหรับชี้ค่า  เมื่อเรา
ป้อนกระแสไฟเข้าไปที่ขดลวดก็จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
ซึ่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะผลักดันกับอ านาจของ
สนามแม่เหล็กแม่เหล็กถาวรท าให้เข็มซ่ึงยึดติดอยู่เกิดการ
เคลื่อนที่  หลังจากนั้นมนุษย์ก็พัฒนามาเรื่อยๆ  
2.3  วงจรไฟฟ้า  
 วงจรไฟฟ้า  หมายถึง  ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมา
จากแหล่งก าเนิดตัวน า  และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด  แล้ว
ไหลไปแหล่งก าเนิดเดิม วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่
ส าคัญ  3  ส่วน  คือ 
 2.3.1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
ไปยังวงจรไฟฟ้า เช่น แบตเตอร์รี่ 

 2.3.2 ตัวน าไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้า หรือสื่อที่จะเป็น
ตัวน าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต่อ
ระหว่างแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
 2.3.3   เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ที่สามารถเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น ซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า โหลด สวิตซ์ไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า มีหน้าที่
ในการควบคุมท างานให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งข้ึน   
ถ้าไม่มีสวิตซ์ไฟฟ้าจะไม่มีผลต่อการท างานของวงจรไฟฟ้าใด 
ๆ เลย  
 การต่อวงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น  3  แบบ  คือ 
 1.  วงจรอนุกรม  เป็นการน าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ โหลด
หลาย  ๆ  กันมาต่อเรียงกันเป็นลูกโซ่ กล่าวคือ ปลายของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่  1  น าไปต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่  2  
และต่อเรียงกันเรื่อย  ๆ  จนหมด  แล้วน าไปต่อเข้ากับ
แหล่งก าเนิด  การต่อวงจรอนุกรม  จะมีทางเดินของ
กระแสไฟฟ้าได้ทางเดียวเท่านั้น  ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใด
ตัวหนึ่งปิดวงจรหรือขาด   จะท าให้วงจรทั้งหมดไม่ท างาน  
คุณสมบัติของวงจรอนุกรม 
 1.   กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่ากันตลอดวงจร  
 2.   แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม  ส่วนต่าง  ๆ  ของวงจรเมื่อน า
รวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้า ที่แหล่งก าเนิด 
 3.   ความต่านทานของวงจร  จะมีค่าเท่ากับผลรวมของ
ความต้านทาน  แต่ละตัวในวงจรรวมกัน 
2. วงจรขนาน  เป็นการน าเอาต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวมา
รวมกัน  และต่อเข้ากับแหล่งก าเนิดที่จุดหนึ่ง  น าปลายสาย
ของทุกๆตัวมาต่อรวมกันและน าไปต่อกับแหล่งก าเนิดอีกจุด
หนึ่งที่เหลือ  ซึ่งเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันต่อเรียบร้อยแล้ว
จะกลายเป็นวงจรย่อย  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไหล  จะสามารถไหล
ได้หลายทิศทางข้ึนอยู่กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น ามาต่อ
ขนานกัน  ถ้าเกิดในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งขาดหรือปิด
วงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสามารถท างานได้ ในบ้านเรือน
ที่อาศัยอยู่ปัจจุบันก็เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบนี้ทั้งสิ้น  
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3. คุณสมบัติท่ีส าคัญของวงจรขนาน 
 1. กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนาน  จะมีค่าเท่ากับ
กระแสไฟฟ้าย่อยท่ีไหลในแต่ละสาขาของวงจรรวมกัน 
 2.  แรงดันไฟฟ้าตกคล่อมส่วนต่าง  ๆ  ของวงจร  จะ
เท่ากับวงจรไฟฟ้าเมื่อน ามารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้า
ที่แหล่งก าเนิด 
 3.  ความต้านทานรวมของวงจร จะค่าน้อยกว่าความ
ต้านทานตัวที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจร 
2.4 วงจรผสม เป็นวงจรที่น าเอาวิธีการต่อแบบอนุกรมและ
วิธีการต่อแบบขนานมารวมกันให้เป็นวงจรเดียวกันซึ่งสามารถ
แบ่งตามลักษณะของการต่อได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
 2.4.1 วงผสมแบบอนุกรม-ขนาน เป็นการน าเอา
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกันอย่างอนุกรมก่อนแล้วจึง
น าไปต่อกันแบบขนานอีกครั้ง 
 2.4.2 วงผสมแบบขนาน-อนุกรม เป็นการน าเอา
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกันอย่างขนานก่อนแล้วจึงน าไป
ต่ออนุกรมอีกครั้งหนึ่ง 
2.5  เอซีโวลต์มิเตอร์ 
 

 
รูปภาพ 2.3 เอซีโวลต์มิเตอร์ 

 
 2.5.1  เอซีโวลต์มิเตอร์ คือ มิเตอร์วัดแรงดันไฟสลับ (AC 
VOLTAGE) หลักการใช้มิเตอร์ชนิดนี้ จะเหมือนกับดีซีโวลต์
มิเตอร์ คือในการใช้งานจะต้องน าไปวัดคร่อมขนานกับโหลดที่
ต้องการวัดแรงดันนั้น จะมีส่วนที่แตกต่างจากดีซีโวลต์มิเตอร์ 
คือในการใช้มิเตอร์วัดคร่อมแรงดันหรือแหล่งจ่ายไฟไม่
จ าเป็นต้องค านึงถึงข้ัวมิเตอร์ เพราะแรงดันไฟสลับจะมีขั้ว

สลับไปสลับมาตลอดเวลา  
เอซีโวลต์มิเตอร์ มีทั้งหมด 5 ย่าน คือ 0~2.5V, 0~10V, 
0~50V, 0~250V และ0~1,000V  
มี 4 สเกล คือ 0~2.5,0~10, 0~50, 0~250 อ่านขีดสเกลที่
อยู่ใต้กระจกเงา 

2.5.2  ล าดับขั้นการใช้เอซีโวลต์มิเตอร์ 

  1.  ต่อเอซีโวลต์ในขณะวัดค่าแรงดันคร่อมขนานกับ
โหลด  
  2.  ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน  ACV  
  3.  ปรับสวิตช์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง  หากไม่ทราบค่าที่
จะวัดว่าเท่าไร ให้ตั้งย่านวัดที่ต าแหน่งสูงสุด  (1,000V)  ไว้
ก่อน  แล้วจึงปรับลดย่านให้ต่ าลงทีละย่าน  จนกว่าเข็มมิเตอร์
จะชี้ค่าที่อ่านได้ง่ายและถูกต้อง 
  4.  ก่อนต่อมิเตอร์วัดแรงดันไฟสูง ๆ  ควรจะปิดสวิตช์ไฟ  
(OFF)  ของวงจรที่จะวัดเสียก่อน  
  5.  อย่าจับสายวัดหรือมิเตอร์ขณะวัดแรงดันไฟสูง เมื่อ
วัดเสร็จเรียบร้อยควรปิด  (OFF) สวิตช์ไฟ  ของวงจร  ที่ท า
การวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจากวงจร 
2.6 ดีซีแอมมิเตอร์ 
 
 

 
 

2.6.1  ดีซีแอมมิเตอร์  หรือดีซีมิลลิแอมมิเตอร์  คือมิเตอร์
วัดกระแสไฟตรง  (DC CURRENT)  เพ่ือจะทราบจ านวน
กระแสที่ไหลผ่านวงจรว่ามีค่าเท่าไร  การใช้ดีซีแอมมิเตอร์  
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หรือดีซีมิลลิแอมมิเตอร์  วัดกระแสไฟตรงในวงจร จะต้องตัด
ไฟแหล่งจ่ายออกจากวงจร  และน าดีซีแอมมิเตอร์  หรือดีซี
มิลลิแอมมิเตอร์  ต่ออันดับกับวงจร  และแหล่งจ่ายไฟ  ขั้ว
ของดีซีแอมมิเตอร์  จะต้องต่อให้ถูกต้องมิเช่นนั้นเข็มมิเตอร์
จะตีกลับ อาจท าให้มิเตอร์เสียได ้เอซีโวลต์มิเตอร์ มีทั้งหมด  
4  ย่าน  คือ 50uA, 2.5mA, 25mA และ 0.25 mA  
มี 3 สเกล แต่น ามาใช้กับการวัดกระแสจะใช้ 2 สเกล คือ 
0~50, 0~250 อ่านขีดสเกลที่อยู่ใต้กระจกเงา 

ล าดับขั้นการใช้ดีซีมิลลิแอมป์มิเตอร์ 

 1.  การต่อดีซีมิลลิแอมมิเตอร์วัดกระแสในวงจร จะต้องต่อ
อันดับกับโหลดในวงจร  
 2.  ตั้งย่านใช้งานของมิเตอร์ในย่าน  DCmA  
 3.  ปรับสวิตช์ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ทราบ
กระแสที่จะท าการวัด  ให้ตั้งย่านวัดที่ต าแหน่งสูงสุด (0.25A) 
ไว้ก่อน แล้วปรับลดย่านให้ต่ าลงทีละย่านจนกว่าเข็มมิเตอร์จะ
ชี้ค่าท่ีอ่านได้ง่ายและถูกต้อง  
 4.  ก่อนต่อมิเตอร์วัดกระแสไฟสูง ๆ  ควรจะปิด  (OFF)  
สวิตช์ไฟของวงจรที่จะวัดเสียก่อน  
 5.  เมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยควรปิด  (OFF)  สวิตช์ไฟ  ของ
วงจร  ที่ท าการวัดเสียก่อนจึงปลดสายวัดของมิเตอร์ออกจาก
วงจร 
2.7  คุณสมบัติท่ีส าคัญของวงจรผสม  
 เป็นการน าเอาคุณสมบัติของวงจรอนุกรม  และคุณสมบัติ
ของวงจรขนานมารวมกัน  ซึ่งหมายความว่าถ้าต าแหน่งที่มี
การต่อแบบอนุกรม  ก็เอาคุณสมบัติ  ของวงจรต่ออนุกรมมา
พิจารณา  ต าแหน่งใดที่มีการต่อแบบขนาน  ก็เอาคุณสมบัติ
ของวงจรต่อขนานมาพิจารณาไปทีละข้ัน 
ความแตกต่างของวงจรเปิด – วงจรปิด 
 1. วงจรเปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบ
วงจร ซึ่งเป็นผลท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อในวงจรไม่สามารถ
จ่ายพลังงานออกมาได้ สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสาย

หลุด สายขาด สายหลุด สายหลวม สวิตซ์ไม่ต่อวงจร หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุดเป็นต้น 
 2. วงจรปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ท าให้
โหลดได้ครบวงจรท าให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในวงจร
นั้น ๆ ท างาน 
คุณสมบัติของวงจรขนาน 
 1.   กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนาน จะมีค่าเท่ากับ
กระแสไฟฟ้าย่อยท่ีไหลในแต่ละสาขาของวงจรรวมกัน 
 2.  แรงดันไฟฟ้าตกคล่อมส่วนต่าง ๆ  ของวงจร  จะเท่ากับ
แรงดันไฟฟ้าที่แหล่งก าเนิด 
 3.  ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าน้อยกว่าความ
ต้านทานที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจร 
 

3. วิธีด าเนินการ 

 
3.1  การเตรียมอุปกรณ์ 
 3.1.1  มัลติมิเตอร์ที่เตรียมไว้ มีย่านวัด ACV , DCV , 
DCmA , Ω , BUZZ 
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รูปภาพ 3.1 มัลติมิเตอร์ด้านหน้า 
        รูปภาพ 3.2 มัลติมิเตอร์ด้านหน้า 

 
3.1.2 โวลต์มิเตอร์ที่เตรียมไว้ ใช้ส าหรับวัดแรงดัน 36 DC 
CLASS 2.5 ใช้งานขณะตั้ง ฉากกับพื้น 

 

 
 

รูปภาพ 3.3 โวลมิเตอร์ 
 3.1.3 แอมมิเตอร์ที่เตรียมไว้ ใช้ส าหรับวัดกระแส 20A  DC  
CLASS 2.5  ใช้งานขณะตั้งฉากกับพ้ืน  
 

 
  

รูปภาพ 3.4 แอมมิเตอร์ 
 3.1.4 สายไฟ  VFF , 2 × 1.0 , 300V , 70 ºC  , PVC , 
TIS  11-2531 
 

 
รูปภาพ 3.4 สายไฟและบานาน่าอคเก็ต 

 
        3.1.5 เตรียมแผ่นอคิลิคตัดขนาด กว้าง 30 × 30 
ด้านข้าง 14.5 × 30 
 

 
รูปภาพ 3.5 แผ่นอคิลิค 

3.1.6 น าแผ่นอคิลิคมาประกอบตามแบบขนาด กว้าง 30 × 
30 ด้านข้าง 14.5 × 30 เส้นผ่าน        ศูนย์กลางวงกลมใส่

โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ขนาด 6 เซนติเมตร ช่อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าส าหรับใส่ มัลติมิเตอร์ ขนาด 8 × 13 

เซนติเมตร 
 

 
รูปภาพ 3.6. แบบ 
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4. ผลการทดลอง 

การด าเนินงานโครงการเรื่องเครื่องวัดไฟฟ้า  ซึ่งผลงาน
สามารถดูได้ดังรูปที่  4.1 

 

 
 

 เราจะมีการตรวจเช็คระบบและการท างานดังต่อไปนี้ 
 
4.1  การตรวจเช็คระบบ 
 

ล าดับ การตรวจเช็ค ใช้งาน
ได ้

ใช้งานไม่ได ้

1 ทดสอบวัดสวิตซ์ย่าน
วัดมัลติมิเตอร์ 

√  

2 ย่านวัด ACV มัลติ
มิเตอร์ 

√  

3 ย่านวัด DCV มัลติ
มิเตอร์ 

√  

4 ย่านวัด DCmA มัลติ
มิเตอร์ 

√  

5 ย่านวัด Ω มัลติมิเตอร์ √  
6 BUZZ มัลติมิเตอร์ √  
7 OΩADJ มัลติมิเตอร์ √  
8 โวลต์มิเตอร์กระแสตรง 

36 โวลต์ 
√  

9 แอมป์มิเตอร์กระแสตรง √  

20 แอมป ์

 
4.2 ทดลองใช้เครื่องวัดไฟฟ้า 
 ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือทดสอบเครื่องวัดไฟฟ้า มีการใช้
งานได้ตามปกติ สามารถน าไปใช้ในด้านงานวัดทั่วไปได้และใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับเป็นเครื่องประกอบในการเรียนการสอน 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการจัดท าโครงการเรื่องเครื่องวัดไฟฟ้า  โดยจัดท าเป็น
กล่องเครื่องวัดไฟฟ้า   ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถ
น าไปใช้งานได้   โดยจากการด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
5.1  สรุปผล 
 5.1.1  เครื่องวัดไฟฟ้าท าจากแผ่นอคิลิคและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนประกอบด้วย  มัลติมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ 
 5.1.2  เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถวัดค่าไฟฟ้า  ACV , DCV , 
DCmA , Ω  ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับได้อย่างถูกต้อง 
 5.1.3  เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องนี้ได้รวมเอา มัลติมิเตอร์ โวลต์
มิเตอร์ และแอมมิเตอร์มาไว้ในชุดเดียว ซึ่งสะดวกสบายใน
การย้ายและเคลื่อนที่  
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  แผ่นอคิลิคมีขนาดบางจึงเสี่ยงต่อการตกแตกได้ง่าย 
ควรใช้อคิลิคท่ีมีความหนามากกว่านี้ 
 5.2.2  ชุดกล่องอคิลิคมีขาดใหญ่ไปท าให้ไม่สะดวกต่อการ
พกพา ควรท าให้มีขนาดที่เล็กกะทัดรัดและสามารถพกพาได้
สะดวกในการน าไปใช้งาน 

อ้างอิง   

๑.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ณรงค์ ชอนตะวัน 
๒.  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  สุพจน์  กนกการ 
๓. เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระสสลับ  ธวัชชัย  อัตถวิบูลย์กุล 
๔.  การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า กิจจา  แก่นนคร 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/sara01.htm
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/54/sara01.htm
http://202.129.59.73/tn/motor10-52/motor6.htm

