
การทดลองที่ 2 
การใชเวอรเนียรคาลิปเปอรและไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาหลกัการพื้นฐานในการใชเวอรเนียรคาลิปเปอรและไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 
2. เพื่อทดลองใชเวอรเนียรคาลปิเปอร และไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 
3. เพื่อศึกษาวิธวีเิคราะหความคลาดเคลื่อนจากการวัด 

 
ทฤษฎ ี
2.1 เวอรเนียรคาลิปเปอร 
 เวอรเนียคาลิปเปอร (Vernier caliper) เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดความยาวภายนอก 

หรือภายในและความลึก ในหนวยวัดตาง ๆ คาละเอียดที่สุด ที่ใหมีหลายระดับเชน 0.1, 0.02,0.05 

มิลลิเมตร หรือ 1/128 นิ้ว หรืออ่ืนๆ  
 
ลักษณะเครื่องมือ 
     

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 เวอรเนียรคาลิปเปอร 
 

สวนประกอบของภาพที่ 2.1 ดังนี้ 

1. ปากวัดภายนอก 

2. เขี้ยววัดภายใน 

3. ดามเวอรเนียรคาลิปเปอร หรือสเกลหลัก 

4. สเกลเวอรเนียรคาลิปเปอร หรือสเกลละเอียด 

5. กานวัดความลึก 
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ลักษณะการใชงาน เลือกใชงานได 3 ลักษณะดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 2.2 ก การวัดขนาด   ข. การวัดขนาด   ค. การวัดขนาด 

ภายนอกของวัตถุ    ภายในของวตัถุ    ความลกึของวัตถ ุ
ที่มา : http://www.rmutphysics.com 

 
การหาคาละเอียดที่สุด ของเวอรเนียรคาลิปเปอรมีสูตรดังนี้ 
 

 
 

ตัวอยางที่ 1 เวอรเนียรคาลิปเปอรมิลลิเมตร  
 คาที่เล็กที่สุดบนสเกลหลัก   = 1.0 มิลลิเมตร 

 จํานวนชองบนสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอร = 20 ชอง 

จะไดวา 

 คาละเอียดที่สุด    = 05.0=
20
1  มิลลิเมตร 

ตัวอยางที่ 2 เวอรเนียรคาลิปเปอรนิ้ว 

 คาที่เล็กที่สุดบนสเกลหลัก  =
16

1
 นิ้ว 

           จํานวนชองบนสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอร = 8 ชอง 

จะไดวา  

 คาละเอียดที่สุด    =
128
1

=
8×16
1  นิ้ว 

 

คาความละเอยีด =  
       คาที่เล็กทีสุ่ดบนสเกลหลัก 
จํานวนชองบนสกลเวอรเนยีรคาลิปเปอร 
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ตัวอยางที่ 2.1 

 
 

ภาพที่ 2.3 คาทีว่ัดไดของเวอรเนียรคาลปิเปอร 

 

 1. ดูขีดศูนยของสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอรวาผานหลักไปเทาใด ตามรูปอานได 35 

มิลลิเมตร 

 2. อานคาละเอียดบนสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอร โดยดูวาขีดใดบนสเกลเวอรเนียคาลิป

เปอรไปตรงกับขีดบนสเกลหลักในที่นี้ขีดที่ 8 บนสเกลเวอรเนียรคาลปิเปอรตรงกับขีดบนสเกลหลัก 

 ดังนั้นคาที่อานไดมีคา = 35+(8×0.1) = 35.8 มิลลิเมตร 

 คาบันทึกการอานในที่นี้คือ 35.8± 0.1 มิลลิเมตร 

 ± 0.1 มิลลิเมตร คือ คาละเอียดสุดของเวอรเนียรคาลิปเปอรตัวนี้ และเปนคาความ

คลาดเคลื่อนของการอานเพียงครั้งเดียว 

 
ตัวอยางที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2.4 คาทีว่ัดไดของเวอรเนียรคาลปิเปอร 

 

 1. ดูขีดศูนยของสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอรวาผานหลักไปเทาใด ตามรูปอานได 96 

มิลลิเมตร 
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 2. อานคาละเอียดบนสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอร โดยดูวาขีดใดบนสเกลเวอรเนียคาลิป-

เปอรไปตรงกับขีดบนสเกลหลักในที่นี้ขีดที่ 15 บนสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอรตรงกับขีดบนสเกล

หลัก 

 ดังนั้นคาที่อานไดมีคา = 96+(15×0.05) = 96+0.75 = 96.75 มิลลิเมตร 

 คาบันทึกการอานในที่นี้คือ 96.75± 0.05 มิลลิเมตร 

จะสังเกตไดวา เลขที่กํากับบนสเกลเวอรเนียรชวยในการอานคาวัดไดเร็วขึ้น โดยไมตองนํา

จํานวนขีดของสเกลเวอรเนียรไปคูณกับคาละเอียดสุด ดังตัวอยางจะเห็นวาขีดที่ 7.5 ของสเกล

เวอรเนียรตรงกับขีดบนสเกลหลัก ดังนั้นคาที่วัดไดคือ 96.75 มิลลิเมตร 

 
2.2 ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 
 ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร (Micrometer caliper) เปนเครื่องมือใชวัดความยาวในหนวยวัด 

ตาง ๆ คาละเอียดที่สุด มีหลายระดับ แตโดยทั่วไปมีขนาด 0.01 มิลลิเมตร 

 
ลักษณะเครื่องมือ 

     

ภาพที่ 2.5 ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 

 
การหาคาละเอียดที่สุดของไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 
 ใชหลักการทํางานของสกรู ทุกครั้งที่ปดปลอกหมุนวัดไป 1 รอบ แกนวัดไมโครมิเตอรคา

ลิปเปอรจะเลื่อนเขาใกลหรือหางออกจากแกนรับเปนระยะ 1 ชองเกลียวของสกรูภายในเสมอ 
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 ระยะของเกลียวแกนวัดโดยปกติมีขนาด 0.5 มิลลิเมตร นั่นคือเมื่อบิดปลอกหมุนวัดครบ 1 

รอบ แกนวัดจะเคลื่อนที่ได 0.5 มิลลิเมตรพอดี ซึ่งถาเราบิดปลอกหมุนได n รอบ แกนวัดจะ

เคลื่อนที่ไปไดระยะทาง n×0.5 มิลลิเมตร 

 เพื่อใชใหวัดไดละเอียด ปลอกหมุนหยาบจะมีขีดแบงรอบปลายหมุนเปน 50 ชองเทา ๆ 

กัน ดังนั้นการบิดปลอกหมุนไปทุก ๆ 1 รอบ แกนวัดจะเคลื่อนที่ไป 0.5 มิลลิเมตรพอดี 

 เกลียวของไมโครมิเตอรคาลิปเปอรมีระยะ    = 0.5 มิลลิเมตร 

          ปลอกหมุนวัดหมุน 1 รอบ แกนวัดเคลื่อนที่  = 0.5 มิลลิเมตร 

       หรือ 50 ชองสเกลบนปลอกหมนุวัด    = 0.5 มิลลิเมตร 

1 ชองสเกลบนปลอกหมุนวัด แกนวัดเคลื่อนที่  = 0.5/50 มิลลิเมตร 

ถาหมุนปลอกหมุนบิดไป 1 ชองสเกล แกนวัดจะเคลื่อนที่  = 0.01 มิลลิเมตร 

ดังนั้นคาละเอียดที่สุด คือ 0.01 มิลลิเมตร  

 
คาความคลาดเคลื่อนขีดศูนย 

 ตามตัวอยางในภาพที่ 2.6 จะสังเกตเห็นวาขอบปลอกหมุน

หยาบตรง กับขีด 0 ของสเกลหลัก และเสนนอนของสเกลหลัก ตรงกับ

ขีด 0 ของสเกลไมโครมิเตอรคาลิปเปอรพอดีซึ่งอานไดวา  

0.00+0.00 = 0.00 มิลลิเมตร 
ภาพที่ 2.6  
 
 ในกรณีนี้แกนวัดสัมผัสกับแกนรับพอดี แตถาไมโครมิเตอรคาลิปเปอร ภาพที่ 2.6 อานคา

วัดไมไดเทากับศูนยนั้น บอกไดวาเครื่องมือมีความคลาดเคลื่อน เปนระบบซึ่งคาวัดที่อานไดขณะ

ปริมาณวัดขนาดศูนยนี้เรียกวา ความคลาดเคลื่อนขีดศูนย 
  

วิธีแกก็คือ นําคาความคลาดเคลื่อนขีดศูนยไปบวกหรือลบออกจากคาวัด หรือปรับแตง

ใหไมโครมิเตอรไมมีความคลาดเคลื่อนขีดศูนย 
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ตัวอยางการอานคาที่วัด 
 ก. ถาไมโครมิเตอรคาลิปเปอรไมมีความคลาดเคลื่อนขีดศูนย 
ตัวอยางที่ 2.3     

 1.ดูวาปลอกของไมโครมิเตอรคาลิปเปอร ผานกานสเกล

ตรงกับเสน ใดตาม ภาพที่ 2.7 คือ 3.0 มิลลิเมตร   

  2. อานคาละเอียด โดยดูวาเสนบนกานสเกลตรง

กับเสน ใดบนสเกลของปลอกหมุน (หรือใกลมากที่สุด) ตามรูป คือ 

เสนที่ 7 ดังนั้นคาที่อานได 

        = 3.0 + (7×0.01) มิลลิเมตร 

            = 3.0 + 0.07 มิลลิเมตร 

  = 3.07 มิลลิเมตร 

 ความยาวของวัตถุคือ 3.07± 0.01 มิลลิเมตร 

 
ตัวอยางที่ 2.4 

1.ดูวาปลอกของไมโครมิเตอรคาลิปเปอร ผานกานสเกลไป

แลวเทาใดตามรูปที่ 10คือ 3.5 มิลลิเมตร (เพราะขีดศูนยบนปลอก

ผานเสน 3.0 มิลลิเมตรบนกานสเกลไปแลว 1รอบ)    

2. อานคาละเอียด โดยดูวาเสนบนกานสเกลตรงกับเสนใด 

บนสเกลของปลอกหมุน (หรือใกลมากที่สุด) ตามรูป คือ เสนที่ 7 

ดังนั้นคาที่อานได 

                                             = 3.5 + (7×0.01) มิลลิเมตร 

      = 3.5 + 0.07 มิลลิเมตร 

      = 3.57 มิลลิเมตร 

     ความยาวของวัตถุคือ 3.58± 0.01มิลลิเมตร 

 
ข.ถาไมโครมิเตอรคาลิปเปอรมีคาความคลาดเคลื่อนขีดศูนย 
ความยาวที่แทจริงของวัตถุจะตองนําคาที่อานไดมาลบดวยคาความคลาดเคลื่อนขีดศูนยของ

ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร  

 

 

ภาพที่ 2.7 

ภาพที่ 2.8 

 



 30 

ตัวอยางที่ 2.5 ถาความคลาดเคลื่อนขีดศูนยเปน +0.04 มิลลิเมตร 

   จากตัวอยางที่ 2.3 จะไดความยาวที่แทจริง     = 3.07 – 0.044มิลลิเมตร 

   ความยาวของวัตถุ                                        = 3.03± 0.01มิลลิเมตร 

   จากตัวอยางที่ 2.4 จะไดความยาวที่จริง           = 3.57-0.04มิลลิเมตร 

   ความยาวของวัตถุ                                        = 3.53± 0.01มิลลิเมตร 

 

ตัวอยางที่ 2.6 ถาความคลาดเคลื่อนขีดศูนยเปน -0.04 มิลลิเมตร 

   จากตัวอยางที่ 2.3 จะไดความยาวที่แทจริง      = 3.07 – (– 0.04) มิลลิเมตร 

   ความยาวของวัตถุ                                        = 3.11± 0.01 มิลลิเมตร 

   จากตัวอยางที่ 2.4 จะไดความยาวที่จริง           = 3.57– (–0.04) มิลลิเมตร 

ความยาวของวัตถุ                                        = 3.61± 0.01 มิลลิเมตร 

 
อุปกรณการทดลอง 

1. เวอรเนียรคาลิปเปอร 
2. ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 
3. ไมบรรทัด 

4. ทอทรงกระบอก 

 
วิธีการทดลอง 

1. หาคาความละเอียดของเวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร และไมบรรทัด 

2. นําทอพีวีซี มาวัดความสูง เสนผานศูนยกลางภายนอก และเสนผานศูนยกลางภายใน 

3. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง  
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ผลการทดลอง 
การใชเวอรเนียรคาลิปเปอรและไมโครมิเตอรคาลิปเปอร 

 
ตอนที่ 1 คาละเอียดที่สุดของเครื่องวัด 

 1.1คาละเอียดที่สุดของเครื่องวัดที่ใชในการทดลองนี้ 

 ไมบรรทัด  คาละเอียดที่สุด  คือ....................มิลลิเมตร 

 เวอรเนียรคาลิปเปอร คาละเอียดที่สุด  คือ....................มิลลิเมตร 

 ไมโครมิเตอรคาลิปเปอร คาละเอียดที่สุด  คือ....................มิลลิเมตร 

 1.2 ในกรณีที่ไมมีความบกพรองของเครื่องวัด เครื่องวัดปริมาณความยาวในขอ 1.1 

เครื่องใดใหผลการวัดที่มีความแมนสูงสุดและต่ําสุด เพราะเหตุใด 

            

            

            

            

             

 

 1.3 เครื่องวัดที่ใหผลการวัดที่มีความแมนยําสูง จําเปนตองใหคาวัดที่มีความเที่ยงตรงสูง

ดวยหรือไมเพราะ เหตุใด 
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ตอนที่ 2  ศึกษาความคลาดเคลื่อนแบบสุมโดยการวัดครั้งเดียว 

 ใชไมบรรทัด เวอรเนียรคาลิปเปอร และไมโครมิเตอรคาลิปเปอร วัดปริมาณตาง ๆ 

ดังตอไปนี้โดยทําการวัดเพียงครั้งเดียว ใหประมาณคาความคลาดเคลื่อนจากคาละเอียดที่สุด โดย

ใหมีคาเทากับ คาละเอียดที่สุด ในกรณีของเวอรเนียรคาลิปเปอร และไมโครมิเตอรคาลิปเปอร และ

คร่ึงหนึ่งของคาละเอียดที่สุดในกรณีอ่ืน ๆ 

 2.1 วัดขนาดตาง ๆ ของทรงกระบอก 

 2.1.1 ความหนาของมวล 50 กรัม l±l Δ  ( =lΔ  คาความคลาดเคลื่อนที่ประมาณโดยการวัด) 

  - วัดดวยไมบรรทัด  ไดคาวัด l±l Δ  =  มิลลิเมตร 

  - วัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร ไดคาวัด l±l Δ  =  มิลลิเมตร 

  - วัดไมโครมิเตอรคาลิปเปอร ไดคาวัด l±l Δ  =  มิลลิเมตร 

คาความคลาดเคลื่อนขีดศูนยไมโครมิเตอรคาลิปเปอร    =  มิลลิเมตร 

  คาวัดที่ถูกตองที่วัดดวยไมโครมิเตอร  =  มิลลิเมตร 

 2.1.2 เสนผานศูนยกลางภายนอกของทอ PVC d±d Δ  

  - วัดดวยไมบรรทัด  ไดคาวัด d±d Δ  =  มิลลิเมตร 

 - วัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร ไดคาวัด d±d Δ  =  มิลลิเมตร 

  - วัดไมโครมิเตอรคาลิปเปอร ไดคาวัด d±d Δ  =  มิลลิเมตร 

  คาความคลาดเคลื่อนขีดศูนยไมโครมิเตอรคาลิปเปอร   =  มิลลิเมตร 

  คาวัดที่ถูกตองที่วัดดวยไมโครมิเตอร       =  มิลลิเมตร 

2.1.3 เสนผานศูนยกลางภายในของแผน CD d±d Δ  

- วัดดวยไมบรรทัด  ไดคาวัด d±d Δ  =  มิลลิเมตร 

 - วัดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร ไดคาวัด d±d Δ  =  มิลลิเมตร 
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วิเคราะหผลการทดลอง 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             
 
สรุปผลการทดลอง 
            

            

            

            

            

            

            

            

            
             


