
การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   การใช้ไมโครมิเตอร์ 

 

3.1  การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) 

เมื่อต้องการวัดความยาว ความสูง หรือความลึกของวัตถุขนาดไม่ใหญ่มากนัก และต้องการ
ความแม่นย ามากกว่าใช้ไม้บรรทัดหรือไม้เมตร  เราจะใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์  อย่างไรก็ตามผลการวัด
ยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่ด้วยเหมือนเดิม  

ลักษณะเวอร์เนียคาลิปเปอร์เป็นดังรูป  11     

 
รูปที่ 11   เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

 

บริเวณ cd ใช้วัดระยะภายนอก   บริเวณ ef ใช้วัดระยะภายใน(เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
ของท่อกลม)   และบริเวณ g ใช้วัดความสูง   ปกติจ านวนช่องของสเกลหลักจะน้อยกว่าจ านวนช่อง
บนสเกลวอร์เนียร์อยู่ 1 ช่องเสมอ   ตามสมการ 

 

      NVSN       1    

  หรือ     
N

VS
S

                (22) 

เมื่อ   S   คือระยะห่างหรือความยาว 1 ช่อง บนสเกลหลัก 
                   V    คือระยะห่างหรือความยาว 1 ช่อง บนสเกลเวอร์เนียร์ 
           N   จ านวนช่องทั้งหมดบนสเกลเวอร์เนียร์  

สมการ22  เป็นสมการบอกความละเอียดของเวอร์เนียร์   สมการน้ียิ่งน้อยแสดงว่าเวอร์เนียร์

มีความละเอียดมาก   เช่น ถ้า VS    หรือ  








N

S  เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร  แสดงว่าเวอร์เนียร์วัดได้ถึง

ทศนิยม 2 ต าแหน่งในหน่วยมิลลิเมตร 
   

 

สเกลหลัก 

สเกลเวอร์เนีย 



 

 

29 

29 

วิธีอ่านเวอร์เนียร์ 

 ใช้หลักดังต่อไปนี้ 
1  หาความละเอียดของเวอร์เนียร์อันนั้นเป็นอันดับแรก (ปกติจะเขียนติดไว้ที่ตัว    

เวอร์เนียร์)  โดยหาว่าแต่ละช่องบนสเกลหลักห่างกันเท่าใด ในหน่วยใด บันทึกเป็นค่า  S      และสเกล

เวอร์เนียร์มีจ านวนกี่ช่อง (ค่า N )   แล้วค านวณความละเอียดจากสมการ 
N

S      

ตัวอย่าง  ถ้าแต่ละช่องบนสเกลหลักของเวอร์เนียร์ห่างกัน 1 มิลลิเมตร   และสเกลเวอร์

เนียร์มีจ านวน 10 ช่อง  ความละเอียดของเวอร์เนียร์อันนี้จะเท่ากับ  mm 1.0
10

1
   

2  น าเวอร์เนียร์ไปวัดวัตถุที่ต้องการ   เลื่อนจนสเกลเวอร์เนียร์ชิดวัตถุดังรูป  12   อ่าน
ความยาวของวัตถุจากสเกลหลัก  โดยสังเกตว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์เลยขีดศูนย์สเกลหลักมากี่ช่อง  
จากนั้นหาเศษความยาวที่เกินไปอีกเล็กน้อย โดยสังเกตว่าขีดเท่าไรของสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบน
สเกลหลัก   น าจ านวนขีดคูณกับกับความละเอียดของเวอร์เนียร์ที่หามาแล้วตามข้อ 1      น าความยาวที่
หาทั้งสองครั้งบวกกันจะได้เป็นความยาวของวัตถุ 

ตัวอย่าง  เมื่อน าเวอร์เนียร์ไปวัดวัตถุชิ้นหนี่ง  ได้ดังรูป 12    
 

 
 

รูปที่ 12    การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความยาววัตถุ 
 

เมื่อพิจารณารูป 12  จะพบว่าเวอร์เนียร์อันนี้  สเกลหลักมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร   แต่สเกลเวอร์เนียร์มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  ดังนั้นความละเอียดของเวอร์เนียร์จึงต้องใช้
ระยะห่างระหว่างขีดในหน่วยมิลลิเมตรค านวณ    ซึ่งจะได้ว่าเวอร์เนียร์มีความละเอียด 

mmmm  02.0     
50

1
     

สเกลเวอร์เนียร์ 50 ช่อง 

ขีดตรงกัน 



 

 

30 

30 

ขณะที่วัดวัตถุตามรูป12 นั้น  ขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์อยู่ระหว่าง 1.7 ถึง 1.8  ใน
หน่วยเซนติเมตร  หรือ 17 ถึง 18 ในหน่วยมิลลิเมตร   ค่าที่อ่านได้ค่าแรก คือ 1.7 เซนติเมตร  หรือ 17 

มิลลิเมตร  ตามล าดับ   
ต่อไปสังเกตขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ จะเห็นว่าขีดที่ 19 บนสเกลเวอร์เนียร์ ( ต้องนับขีด

ทั้งหมด  โดยไม่ต้องสนใจตัวเลขบนสเกลเวอร์เนียร์)  ตรงพอดีกับขีดบนสเกลหลัก ดังนั้นเศษความ
ยาวจะเท่ากับ  mm 95.005.019   หรือ  095.0  เซนติเมตร 

ดังนั้น วัตถุชิ้นนี้ยาว 795.1095.07.1   เซนติเมตร  ตอบ 

                            หรือยาว 17+0.95 = 17.95 มิลลิเมตร   ตอบ  
 

3.2  การใช้ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 

เมื่อต้องการวัดความหนาของวัตถุซึ่งมีค่าน้อยมาก ๆ  เช่นความหนาของเส้นผม  ความหนาของ
กระดาษ   ความหนาของเส้นลวด   เราจะใช้ไมโครมิเตอร์ดังรูปที่  13    เพราะให้ค่าที่ละเอียดถูกต้องว่า
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  

 

 

 

 
รูปที่ 13  ไมโครมิเตอร์ 

 

 สเกลบนทรงกระบอก  T  เรียกว่าสเกลไมโคร   ส่วนสเกลบนแกน S  เรียกว่าสเกลหลัก   การ
วัดท าโดยหมุนกระบอกนอก T  ให้เลื่อนเข้าจนขอบ B ชิดวัตถุที่ต้องการวัด  แล้วอ่านจากสเกลบน
ทรงกระบอก   
   

วิธีอ่านไมโครมิเตอร์ 
 ใช้หลักดังต่อไปนี้ 

A B 

T
S



 

 

31 

31 

1  หาความละเอียดของไมโครมิเตอร์  โดยส ารวจว่าสเกลไมโครบนทรงกระบอก T  
มีทั้งหมดกี่ช่อง   และต้องหมุนทรงกระบอก  T  กี่รอบ   ทรงกระบอก T  จึงจะเลื่อนออก(หรือเข้า)   
1 ช่องบนสเกลหลัก    ผลหารจะเป็นความละเอียดของไมโครมิเตอร์อันนั้น 

ตัวอย่าง  ถ้าพบว่าสเกลไมโครมีทั้งหมด 50 ช่อง   และต้องหมุนทรงกระบอก T 

จ านวน 2 รอบ  จึงจะท าให้เลื่อนออกหรือเข้า 1 ช่องมิลลิเมตรบนสเกลหลัก     ความละเอียดของ

ไมโครมิเตอร์อันนี้จะเท่ากับ  mm 01.0
502

 1



 หรือ 0.001 cm 

2  ตรวจดูความคลาดเคลื่อนของขีดศูนย์บนสเกลไมโครมิเตอร์  โดยหมุนทรง 
กระบอก T จนแกน B ชนกับแกน A  ซึ่งจะมีเสียงดัง “คลิก”   แล้วสังเกตขีดศูนย์บนสเกลไมโครว่า
ตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลักหรือไม่    ถ้าตรงกันพอดีแสดงว่าไม่มีความคลาดเคลื่อน  และไม่ต้อง
แก้ไขใด ๆ    แต่ถ้าไม่ตรงแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแล้ว  ต้องแก้ไขโดยปรับไมโครมิเตอร์ จน
ขีดศูนย์ตรงกัน    การปรับจะใช้ไขควงหมุนที่ปุ่มปรับศูนย์บริเวณปลายแกน D  ซึ่งผู้ที่จะปรับได้
ถูกต้องนั้นต้องมีประสบการณ์มาบ้างพอสมควร   

3  น าวัตถุที่ต้องการวัดมาวางแตะปลายแกน A  แล้วหมุนทรงกระบอก T จนปลาย
แกน B  เลื่อนมาแตะขอบวัตถุอีกด้านหน่ึง  และได้ยินเสียง “คลิก” ให้ความยาวค่าแรกจากสเกลหลัก   
จากนั้นหาเศษความยาวโดยสังเกตว่าขีดบนสเกลไมโครมิเตอร์ขีดใดตรงกับขีดบนสเกลหลัก  และ
ขณะนั้นทรงกระบอก T หมุนไปแล้วกี่รอบ  คิดเป็นจ านวนช่องที่หมุนไปแล้วกี่ช่อง   น าจ านวนช่องคูณ
กับความละเอียดของไมโครมิเตอร์    ค่าความยาวของวัตถุจะเท่ากับผลบวกของค่าที่สอง   

ตัวอย่าง  เมื่อน าไมโครมิเตอร์ไปวัดความยาวหรือความหนาของวัตถุชิ้นหนึ่ง     สเกล
หลักและสเกลไมโครมีลักษณะดังรูป 14 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 14   การใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาวัตถุ 
 

 

สเกลหลัก(mm) 



 

 

32 

32 

ถ้าไมโครมิเตอร์อันนี้มีสเกลไมโครทั้งหมด 50 ช่อง  และต้องหมุนทรงกระบอก T  

จ านวน 2 รอบ  จึงจะเลื่อนออกเท่ากับ 1 ช่องมิลลิเมตรของสเกลหลัก   ดังนั้นความละเอียดของ

ไมโครมิเตอร์อันนี้  เท่ากับ  mm 01.0
502

1



   

ตามรูป 14  สังเกตว่าขอบทรงกระบอก T  เลื่อนเลยขีดศูนย์ของสเกลหลักไปอยู่
ระหว่าง 5.5  ถึง 6 มิลลิเมตร  ค่าแรกที่อ่านได้ คือ  5.5 มิลลิเมตร 

ต่อไปหาเศษความยาว โดยสังเกตว่าขีดที่ 27.5(เลข 5 ได้จากการประมาณ) บทสเกล
ไมโคร ตรงกับแกนกลางของสเกลหลัก   ดังนั้นเศษความยาวจึงเท่ากับ  mm 275.001.05.27   

ดังนั้น วัตถุชิ้นนี้ยาวหรือหนา  mm 775.5275.05.5      ตอบ 

 
 

การทดลอง 
 หมายเหตุ   1.  นิสิตควรเวียนหรือสลับกันท าการทดลองครบทุกคนในกลุ่ม  
       2.   ต้องมั่นใจว่าวัดและอ่านค่าได้ถูกต้อง  เพราะในการท าการทดลองทางฟิสิกส์หา
กวัดและอ่านผิด  จะส่งผลต่อผลการทดลองอย่างยิ่ง 
1. การใช้ไมโครมิเตอร์   
 พิจารณาเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ที่จัดให้ว่า  มีความละเอียดเท่าใด 

 น าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ไปวัดสิ่งต่อไปนี้ 
1. ความหนาของดินสอหรือปากกาของนิสิตแต่ละคน 

2. เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกและรอบในของบิกเกอร์หรือวัตถุคล้ายกัน  
3. ความลึกของบิกเกอร์หรือวัตถุคล้ายกัน   

 เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมหรือวัตถุคล้ายคลึงกัน 

2.  ไมโครมิเตอร์ 
2.1  พิจารณาไมโครมิเตอร์ที่จัดให้ว่า มีความละเอียดเท่าใด 

2.2 น าไมโครมิเตอร์ไปวัดสิ่งต่อไปนี้  
1. ความหนาของแผ่นกระดาษ 

2. ความหนาของเส้นผม 

3. ความหนาของเส้นเชือก  
3.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สองอัน  อันแรกมีระยะห่างระหว่างสเกลหลัก  1 มิลลิเมตร และมีสเกลเวอร์
เนียร์ทั้งหมด 20 ช่อง    อันที่สองมีระยะห่างระหว่างสเกลหลัก 1 เซนติเมตร และมีสเกลเวอร์เนียร์
ทั้งหมด 200 ช่อง  ความละเอียดของเวอร์เนียร์แต่ละอันเป็นเท่าใด  และอันใดมีความละเอียดมากกว่า 


