
                        หนว่ยที่ 

เวอรเ์นียรค์ารล์ิปเปอร ์(Vernier Caliper) 

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนร ู ้

1.  บอกช่ือส่วนประกอบของเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ได ้

2.  อธิบายการแบ่งสเกลเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ได ้ ความละเอียด 1/20  มิลลิเมตรได ้

3.  อธิบายวธีิการใชง้านเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ได ้

4. อ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ความละเอียด 1/20 มิลลิเมตรได ้

5. บอกขอ้ควรระวงัจากการใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ได้ 

6. บอกวธีิการบ ารุงรักษาเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ได้ 

7. ใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ความละเอียด 1/20  มิลลิเมตร  วดัช้ินส่วนของเคร่ืองยนตไ์ด ้

8. ปฏิบติังานดว้ยความประณีต  รอบคอบและปลอดภยั 
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                        หนว่ยที่ 

เวอรเ์นียรค์ารล์ิปเปอร ์(Vernier Caliper) 

เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ (Vernier Caliper)  เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีแบ่งสเกลตามแนวความยาวคลา้ยไม้

บรรทดั  มีการแบ่งสเกลรองยอ่ยออกไปและใชส้เกลเล่ือนเพื่อใหส้ามารถวดัไดล้ะเอียดมากข้ึน  ในปัจจุบนั  

เวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์มีใชง้านอยูห่ลายแบบซ่ึงแลว้แต่ผูผ้ลิตจะน าออกจ าหน่าย  โดยบางชนิดอาจใชว้ดังาน

เฉพาะดา้น  ส่วนในงานดา้นช่างยนตจ์ะใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์แบบท่ีใชง้านทัว่ไป  (Universal Vernier 

Caliper)  แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.1 

 

 

 

 

 เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์สามารถวดัขนาดงานไดห้ลายลกัษณะโดยรวมอยูใ่นเคร่ืองมือช้ินเดียว

สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ เช่น  วดัขนาดภายนอก  ขนาดภายใน  ขนาดความยาว  และความลึก  แสดงไวด้งัรูป 

ท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

   รูปที ่4.2  แสดงการประยกุต์ใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 
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รูปที ่4.1  แสดงลักษณะของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 



4.1  ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์ 

 

รูปที ่4.3  แสดงส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

 ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  จะประกอบดว้ยส่วนหลกั ๆ ดงัน้ี 

 4.1.1  สเกลหลกั (Main Scale)  มีโครงสร้างเป็นแผน่เหล็กยาวคลา้ยกบับรรทดัเหล็กและมีขีดสเกล

มาตรฐานอยูบ่นตวั  ท่ีดา้นปลายจะมีปากวดัส าหรับใชว้ดัขนาดภายนอกอยูแ่ละดา้นตรงขา้มจะมีหวัส าหรับ

วดัขนาดภายใน 

 4.1.2  สเกลเล่ือน (Vernier Scale) จะมีร่องเพื่อสวมกบัสเกลหลกั  บนขอบของสเกลเล่ือนดา้นล่าง

จะมีค่าสเกลขยายค่าความละเอียด  นอกจากน้ียงัมีปากวดัขนาดภายนอกและภายในเหมือนกบัสเกลหลกั  สก

รูล็อค (Clamp screw) ปุ่มปรับเล่ือน และกา้นวดัลึก  ติดตั้งอยูด่ว้ย 

 4.1.3  ปากวดัขนาดภายนอก (Outside Caliper Jaws)  ปากวดัขนาดภายนอกจะอยูท่ี่สเกลหลกั 1 อนั 

เรียกวา่ปากวดัตาย (Fixed Jaw)  ส่วนอีก 1 อนั  จะอยูก่บัสเกลเล่ือน  เรียกวา่  ปากเล่ือน (Slider)  ในส่วนน้ี

สามารถเล่ือนเขา้ออกไดโ้ดยใชน้ิ้วทั้งส่ีประคองสเกลหลกัไวแ้ลว้ใชห้วัแม่มือดนัและดึงปุ่มปรับเล่ือนเพื่อให้

เคล่ือนท่ีเขา้ออก  ท่ีดา้นปลายของปากวดัจะออกแบบให้บางคลา้ยคมมีด  เพื่อใชว้ดังานในพื้นท่ีคบัแคบและ

ลดหนา้สัมผสักบัช้ินงาน  ปากวดัขนาดภายนอกใชส้ าหรับวดัขนาดความยาว  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  เป็น

ตน้ 

  

 

ปากวดัขนาดภายนอก 

ปากวดัขนาดภายใน 

สกรูล็อค 
สเกลหลกั 

กา้นวดัลึก 
ปุ่มปรับเลือน 

สเกลเล่ือน 

 



 4.1.4  ปากวดัขนาดภายใน (Inside Caliper Jaws)  ปากวดัน้ีสามารถเล่ือนเขา้ออกไดเ้หมือนกบั 

ปากวดัขนาดภายนอก  ท่ีปลายของปากวดัจะมีลกัษณะปลายแหลมทั้งน้ีเพื่อใหง่้ายต่อการใชว้ดัช้ินงานท่ีเป็น

รูหรือร่องขนาดเล็ก  ปากวดัน้ีจะใชส้ าหรับวดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในของช้ินงาน 

 4.1.5  สกรูล็อค (Clamp screw)  สกรูล็อคจะใชส้ าหรับยดึต าแหน่งของปากวดัใหค้งท่ีในกรณีท่ี

ตอ้งการน าเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ออกจากช้ินงานมาอ่านค่าเพื่อลดความคลาดเคล่ือนในการอ่าน  เม่ือ

ตอ้งการล็อคใหห้มุนสกรูล็อคตามเขม็นาฬิกาและเม่ือไม่ไดใ้ชง้านใหค้ลาย 

 4.1.6  กา้นวดัลึก (Depth Bar)  กา้นวดัลึกจะยดึติดกบัสเกลเล่ียนและเคล่ือนท่ีไปพร้อมกนักา้นวดัน้ี

จะใชว้ดัความลึกของช้ินงาน  ท่ีดา้นปลายสุดจะมีส่วนเวา้เล็กนอ้ยเพื่อใชส้ าหรับวดัช้ินงานท่ีมีร่องขนาดเล็ก 

4.2  การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์ 

  เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  สามารถน าไปใชว้ดัช้ินงานได ้4 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

  4.2.1  วดัขนาดความยาว  แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4  แสดงการใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัขนาดความยาวของช้ินงาน 

 4.2.2  วดัขนาดภายนอก  การใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัขนาดภายนอกให้เล่ือนปากวดัขนาด

ภายนอกกวา้งกวา่ช้ินงานท่ีจะท าการวดัเล็กนอ้ย  จากนั้นค่อย ๆ เล่ือนปากวดัใหส้ัมผสักบัช้ินพอดี  แสดงไว ้ 

ดงัรูปท่ี 4.5 



 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.5  แสดงการใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัขนาดภายนอกชิ้นงาน 

 4.2.3  วดัขนาดภายใน  การใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัขนาดภายใน  จะใชใ้นส่วนปากวดัขนาด

ภายใน  ก่อนการวดัใหเ้ล่ือนปากวดัในแคบกวา่ช้ินงานเล็กนอ้ย  จากนั้นเล่ือนปากวดัออกจนสัมผสักบั

ช้ินงานพอดีในขณะเดียวกนัก็ใหป้รับต าแหน่งของปากวดัใหอ้ยูต่  าแหน่งก่ึงกลางของช้ินงาน  แสดงไวด้งัรูป

ท่ี 4.6 

 4.2.4  วดัขนาดความลึก  การวดัขนาดความลึก  ก่อนวดัขนาดใหป้ลายของกา้นวดัลึกอยูเ่หนือ

ผวิช้ินงานเล็กนอ้ย  จากนั้นค่อย ๆ เล่ือนกา้นวดัลึกลงจนสัมผสักบัช้ินงาน  แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.7 

 

                  

 

 

 

 

รูป 4.6  แสดงการใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัขนาดภายใน  รูป  4.7 แสดงการใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์        

                                                                                              วดัขนาดความลึกช้ินงาน                               



4.3  ขั้นตอนการใช้เวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์วดัช้ินงาน 

   การใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัช้ินงาน  ทั้งการวดัขนาดภายนอก  ขนาดภายใน  วดัความ

ยาวและวดัขนาดความลึก  ส่วนใหญ่จะมีวธีิการใชง้านเหมือนกนั  การปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ีจะท า

ใหก้ารใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัช้ินงานไดค้่าออกมาเท่ียงตรงและมีค่าคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

 4.3.1  ตรวจสอบสภาพของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ก่อนการใช้งาน 

   4.3.1.1  ท าความสะอาดเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ดว้ยผา้ท่ีสะอาด 

   4.3.1.2  คลายสกรูล็อค  จากนั้นตรวจสอบการคล่องตวัของสเกลเล่ีอน  โดยการเล่ือนไปมา

อยา่งเบา ๆ ถา้ไม่คล่องตวัให้ท าความสะอาดคราบสกปรกตามร่องดา้นหลงัของสเกลหลกั 

   4.3.1.3  ตรวจสอบค่าเร่ิมตน้ท่ีค่าศูนยข์องเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  โดยเล่ือนปากวดัของเวอร์

เนียร์คาร์ลิปเปอร์ใหส้นิท  แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.8  จากนั้นตรวจสอบการช ารุดของปากวดัเวอร์เนียร์คาร์ลิป

เปอร์  โดยตรวจสอบการรอดผา่นของแสดง  ถา้มีแสงรอดผา่นแสดงวา่ปากของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ช ารุด  

ดงันั้นไม่ควรน ามาใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.8  แสดงการตรวจสอบค่าเร่ิมต้นท่ีค่าศูนย์ของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

 

 

ปากของเวอร์เนียร์ 

ค่าเร่ิมตน้ท่ีศูนย ์



4.3.2  การใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัช้ินงาน 

   4.3.2.1  ท าความสะอาดผวิของช้ินงานในต าแหน่งท่ีตอ้งการวดั  เพื่อลดความคลาดเคล่ือน

ในการวดั 

 4.3.2.2  พิจารณาเลือกใชป้ากของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  ใหเ้หมาะสมกบัลษัณะของงานท่ี

ตอ้งการวดั  เช่น  วดัขนาดภายนอกก็เลือกใชป้ากวดัขนาดภายนอก  เป็นตน้ 

 4.3.2.3  ท าการวดัช้ินงาน  โดยค่อย ๆ เล่ือนปากของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ใหส้ัมผสักบั

ช้ินงาน  ใชแ้รงกดพอดีเพื่อความถูกตอ้งแม่นย  า  ถา้ใชแ้รงกดมากเกินไปจะท าใหค้่าท่ีอ่านไดค้ลาดเคล่ือน

และอาจจะท าใหป้ากวดัของวดัเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เสียหายได ้ แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.9 

 4.3.2.4  อ่านค่าท่ีไดจ้ากการวดั  เม่ือปากวดัของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์สัมผสักบัช้ินงาน  ได้

พอดีใหป้รับสกรูล็อคเพื่อยดึสเกลเล่ือน  และอ่านค่า  ในการอ่านค่าจะตอ้งมองตั้งฉากกบัต าแหน่งท่ีอ่านทั้งน้ี

เพื่อลดความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากมุมมองของสายตา 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์ความละเอียด  0.05  มิลลเิมตร (1/20 มิลลเิมตร) 

    เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ท่ีใชง้านจะมีหลายความละเอียด  ส่วนในงานช่างยนตนิ์ยมใชค้วาม

ละเอียด 0.05 มิลลิเมตร  การอ่านค่ามีดงัน้ี 

   4.4.1  หลกัการแบ่งสเกลของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  ความละเอียด 0.05  มิลลิเมตร  แสดง

ไวด้งัรูปท่ี 4.10 หลกัการแบ่งสเกลของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ความละเอียด 0.05 มิลลิเมตรจะอ่านท่ีวดัได ้ 

ช้ินงาน 

รูป 4.9  แสดงการเล่ือนปากเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เข้ากับชิ้นงาน 



ได ้0.05 มิลิเมตร  เช่น 20.15 , 15.05  มิลลิเมตร  เป็นตน้  ซ่ึงเกิดจากการแบ่งช่วงของสเกลเล่ีอนเป็น 20 ช่อง

ในความยาว 19 มิลลิเมตร  ของสเกลหลกั 

  4.4.1.1 สเกลหลกั  แบ่งความยาว 1 เซนติเมตรออกเป็น 10 ช่อง แต่ละช่องมีความยาว 1 

มิลลิเมตร 

  4.4.1.2  สเกลเล่ือน  แบ่งเป็น 20 ช่อง   มีระยะเท่ากบั 19 มิลลิเมตร 1 ช่องบนสเกลเล่ือนมี

ระยะทาง 19/20 มิลลิเมตรหรือเท่ากบั 0.95 มิลลิเมตร 

รูป 4.10  แสดงหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 0.05 มิลลิเมตร 

 ดงันั้นเม่ือขีด 0 ของสเกลทั้งสองตรงกนั จะมีขนาดความยาวดงัน้ี 

  ขีดที ่1  ของสเกลเล่ือนเยื้องกบัขีดสเกลหลกั  1  มิลลิเมตร 

    = 1 – ( 1 X 0.95) = 0.05  มิลลิเมตร 

  ขีดที ่2  ของสเกลเล่ือนเยื้องกบัขีดสเกลหลีก  2  มิลลิเมตร 

    = 2 – ( 2 X 0.95 ) = 0.10  มิลลิเมตร 

  ขีดที ่3  ของสเกลเล่ือนเยื้องกบัขีดสเกลหลกั  3  มิลลิเมตร 

    = 3 – ( 3 X 0.95 ) = 0.15  มิลลิเมตร 

  ขีดที ่20  ของสเกลเล่ือนเยื้องกบัขีดสเกลหลีก  20  มิลลิเมตร 

    = 20 – ( 20 X 0.95 ) = 1  มิลลิเมตร 

20 ช่วงสเกลเล่ือน 

19ช่วงสเกลหลกั 
19 มิลิเมตร 

สเกลเล่ือน 

สเกลหลกั 



4.4.2  วธีิอ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์ 

   วธีิอ่านค่าจากเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร  ให้อ่านตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

   4.4.2.1  อ่านค่าบนสเกลหลกั  ซ่ึงมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  โดยพิจารณาจากขีด 0 ของสเกล

เล่ือนผา่นขีดจ านวนเตม็ของสเกลหลกัไปก่ีขีด  เช่น 2 มิลลิเมตร , 3 มิลลิเมตร และ 6 มิลลิเมตร เป็นตน้ 

   4.4.2.2  อ่านค่าบนสเกลเล่ือน  โดยพิจารณาจากขีดของสเกลเล่ือนตรงกบัขีดของสเกลหลกั 

เช่น 0.05 มิลลิเมตร, 0.01  มิลลิเมตรและ 0.25  มิลลิเมตร  เป็นตน้ 

   4.4.2.3  น าค่าท่ีอ่านไดจ้ากสเกลหลกัและสเกลเล่ือนมารวมกนั 

 ตัวอย่างการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาร์ลปิเปอร์  ความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร  แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.11 

 

รูป 4.11  แสดงตัวเอย่างค่าของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

จากรูปที ่4.11  น าค่าบนสเกลหลีกและสเกลเล่ือนรวมกนั  จะไดด้งัน้ี 

 ค่าสเกลหลกั  = 57 มิลลิเมตร 

  ค่าบนสเกลเล่ือน  = 0.25 มิลลิเมตร 

     = 57.25 มิลลิเมตร 

สเกลเล่ือน 

สเกลหลกั 

ค่าบนสเกลหลกั = 50 มิลลิเมตร 

ค่าบนสเกลหลกั = 7  มิลลิเมตร 

 

ค่าบนสเกลเล่ือน = 0.25มิลลิเมตร 



 4.5  ขอ้ควรระวงัการใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

    4.5.1  อยา่ใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัช้ินงานขณะท่ีมีอุณหภูมิสูง  เพราะค่าท่ีวดัไดอ้าจ

คลาดเคล่ือน 

  4.5.2  อยา่ใชเ้วอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์วดัช้ินงานในขณะท่ีก าลงัหมุนอยู ่

 

  4.5.3  การวดัในแนวแกนควรใหแ้นวแกนของเคร่ืองมือวดัและของช้ินงานทบักนั  แสดงไว้

ดงัรูปท่ี 4.12  เพราะถา้แนวแกนทั้งสองไม่ทบักนัจะท าใหค้่าท่ีวดัไดค้ลาดเคล่ือนไป แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.13 

 4.5.4  แรงกดระหวา่งปากวดัหรือกา้นวดัลึกจะตอ้งใชแ้รงกดท่ีพอเหมาะ  ถา้สใชแ้รงกดไม่

พอเหมาะค่าท่ีวดัจะคลาดเคล่ือนไป  ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 4.14  ถา้ใชแ้รงกดมากเกินไปอาจจะท าใหก้า้นวดั

ลึกโก่ง  แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.15  หรือปากวดัของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เสียหายได ้ แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.16 

 

                     

รูปที ่4.12  แสดงแนวแกนของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์     รูปที ่4.13  แสดงแนวแกนของเวอร์เนียร์คาร์ลิป

เปอร์ 

           ตรงกับแนวแกนของชิ้นงาน                       ไม่ตรงกับแนวแกนของช้ินงาน 

 

ช้ินงาน 

ช้ินงาน แนวแกนของเวอร์เนียร์คาร์

ลิปเปอร์ 

แนวแกนงาน 



                                                                                      

รูปที ่4.14 แสดงแนวแกนวดัความลึกของเวอร์เนียร์      รูปที ่4.15  แสดงการวัดลึกท่ีผิดพลาดเม่ือ 

                     คาร์ลิปเปอร์ไม่ถกูต้อง       ออกแรงกดมากเกินไป 

 

 

รูปที ่4.16  แสดงค่าความผิดพลาดของเวอร์เนียร์ 

 4.5.5  ขณะท าการวดัอยา่เล่ือนหรือลากปากเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ไปมาบนช้ินงาน  เพราะอาจจะท า

ใหป้ากของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เกิดการช ารุดเสียหายได ้ แสดงไวด้งัรูปท่ี 4.17 

 4.5.6  อยา่ใชป้ากของเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ร่างแบบหรือขีดขนาดงาน 

ช้ินงาน 

ช้ินงาน แนวการวดั 
แนวเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

กา้นวดัลึก 

เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

กา้นวดัลึกโก่ง 



 

 

รูปที ่4.17  แสดงการสึกหรอของปากเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ท่ีเกิดจากการใช้งาน 

  4.6  การเก็บและบ ารุงรักษาเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 

4.6.1  วางเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ไวบ้นผา้หรือแผน่ไม ้

 4.6.2  ควรเก็บเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ไวใ้นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (ไม่ร้อนจดัและเยน็จดั) 

 4.6.3  ท าความสะอดาและชโลมน ้ามนัทุกคร้ังหลงัการใชง้านเพื่อป้องกนัการเกิดสนิม 

 4.6.4  เก็บเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ไวใ้นกล่องเก็บเฉพาะ 

 4.6.5  ไม่ควรน าเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ใส่กระเป๋าหลงัของกางเกง  เพราะอาจจะท าใหค้ดงอได ้

ปากวดัขนาดภายในสึกหรอ ปากวดัขนาดภายนอกสึกหรอ 

กา้นวดัลึกสึกหรอ 
ระยะท่ีผดิพลาด 

ดา้มเวอร์เนียร์ 

ปากวดัขนาดภายนอกหลวม 
ปากวดัขนาดภายนอกสึกหรอ 


