1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพเปนทีม่ าของรายได เพือ่ นําไปใชจายในการดํารงชีวิต ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยสี่
ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุง หมและยารักษาโรค ในอดีตสิ่งของตางๆ เหลานีเ้ ปนหนาที่ของพอแมเปนผู
จัดหาใหแกสมาชิกดวยการผลิตขึ้นใชเองในครอบครัว โดยไมจําเปนตองใชเงินซื้อหา ปจจุบันการดํารงชีวิตใน
สังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามกขึ้น ความรูที่ไดรบั จะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
เพื่อใหมีรายไดมาซือ้ ปจจัยสี่และสิง่ ของอื่นๆ ในการดํารงชีวิตและสรางมาตรฐานที่ดีใหแกตนเอง ครอบครัว
และสังคม อาชีพมีอยูมากมาย ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ สุจริต มี
ความมั่นคงในชีวิตและมีรายไดเพียงพอ
อาชีพ (Occupation) หมายถึง การทํามาหากินจาการทํางานหรือกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิด
ผลผลิตและรายได เปนงานทีส่ ุจริต ไมผิดศีลธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม
ความสําคัญของการประกอบอาชีพ
การมีอาชีพ เปนสิง่ สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตในปจจุบัน เพราะอาชีพเปนการสรางรายไดเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคและทีส่ ําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ ความจําเปนในการประกอบอาชีพ มีดังนี้
1. เพื่อตนเอง
เปนการประกอบอาชีพเพื่อใหไดเงินหรือรายไดมาจับจายใชสอยสําหรับการดําเนินชีวิต
และตอบสนองความตองการของตนเอง เชน ซื้อเครือ่ งซักผา เครื่องตัดหญา เตาไมโครเวฟ รถยนต ฯลฯ ซื้อ
สิ่งสรางความบันเทิงและการพักผอน เชน วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน ตลอดจนซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน
เครื่องประดับราคาแพง น้ําหอม เครื่องสําอาง เปนตน
2. เพี่อครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของครอบครัวประกอบดวย พอ แม ลูก ซึ่ง
มีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน เชน พอแมมหี นาที่เลี้ยงดูลูกและใหการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพใน
อนาคต ลูกมีหนาที่ศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา แลวแสวงหาอาชีพ เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองพอแม
และทุกคนในครอบครัว ใหมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น

2. พื้นฐานไฟฟา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา
1. ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ถาขาดความระมัดระวังจะทําใหไดรบั อันตราย
และเกิดความเสียหายได เนื่องจากรางกาย สวนใดสวนหนึง่ เขาไปสัมผัสกับวงจรไฟฟา คุณสมบัติของไฟฟา
โดยทั่วไป จะพยายามไหลและแทรกซึมเขาหาสื่อตัวนําตางๆ เชน โลหะ ดิน น้ําเปนตน เมื่อรางกายของเรา
เขาไปสัมผัสจะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานตัวเราเขาสูพ ื้นดินหรือน้ํา
กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย แมจะมีปริมาณเพียงเล็กนอยก็อาจจะทําใหไดรบั อันตรายได ในกรณีที่
กระแสไฟฟาไหลผานอวัยวะทีส่ ําคัญ ของรางกาย สาเหตุทที่ าํ ใหไดรับอันตรายจาก ไฟฟาแบงเปน 2 กรณีคือ
1. กระแสไฟฟาไหลเกิน เปนสาเหตุที่ทําใหอปุ กรณไฟฟาหรือทรัพยสินอื่นเกิดเสียหาย
2. ไฟฟาดูด เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอันตรายกับมนุษยถึงขั้นเสียชีวิตได
กระแสไฟฟาไหลเกิน (Over Current)
กระแสไฟฟาไหลเกิน หมายถึง สภาวะของกระแสที่ไหลผานตัวนําจนเกินพิกัดที่กําหนดไวอาจเกิดได 2
ลักษณะดวยกันคือ
1. โหลดเกิน (Over Load) หมายถึง กระแสไหลในวงจรปกติ แตนําอุปกรณที่กินกําลังไฟสูงหลาย ๆ
ชุดมาตอในจุดเดียวกัน ทําใหกระแสไหลรวมกันเกินกวาทีจ่ ะทนรับภาระของโหลดได เชน นําเอาอุปกรณมาตอ
ที่จุดตอเดียวกันของเตารับหลายทางแยก
2. การลัดวงจร (Short Circuit) หรือเรียกกันทั่ว ๆ ไปวาไฟฟาชอต เกิดจากฉนวนชํารุด ทําใหเกิด
สายที่มีไฟ (Line) และสายดิน (Ground) สัมผัสถึงกัน มีผลทําใหเกิดความรอน ฉนวนที่หอหุมลวดตัวนําจะลุก
ไหมในที่สุด
ไฟฟาดูด (Electric Shock )
ไฟฟาดูด คือการที่มีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายของมนุษย โดยบางสวนของรางกายจะมีสภาพเปน
ตัวนําไฟฟา

อันตรายจากการถูกไฟฟาดูดขึ้นอยูกบั ปริมาณและกระแสไฟฟา ที่ไหลผานรางกายและระยะเวลาที่ถูก
ดูด ตารางที่ 1.1 จะแสดงปริมาณของกระแสไฟฟา ที่มีผลกระทบตอรางกาย ดังนี้

ลักษณะของการถูกไฟฟาดูด
การรั่วระหวางสาย (Line Leakage) คือกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายระหวางสายไฟกับสายดิน

การรั่วไหลลงสูดินคือ กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย จากสายที่มีไฟลงสูดินอันเนื่องมาจากพื้นดิน มี
ความชื้น จึงทําใหเกิดการนํากระแสไฟฟาได

การรั่วไหลผานโครงอุปกรณ (Frame Leakage) คือแรงดันไฟฟาบางสวนรั่วออกมาปรากฏที่โครง
โลหะของอุปกรณไฟฟาเกิดจากความชื้น หรือเสื่อมคุณภาพของอุปกรณทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย
ขณะที่สัมผัสหรือจับอุปกรณชนิดนั้นๆ

ระบบการปองกันทางไฟฟาคือ ระบบการปองกันที่ไมใหแรงดันไฟฟาเกินคาสูงสุดซึง่ เปนแรงดันที่ยอม
ใหมนุษยสมั ผัสไดโดยตรง (แรงดันไมเกิน 65 โวลท) อยางไรก็ตามคาแรงดันไฟฟาระดับนี้จะกอใหเกิดอันตราย
ไดหรือไมขึ้นอยูกบั สภาพความตานทานไฟฟาของแตละบุคคล ซึ่งโดยปกติคาความตานทานของมนุษยมีคาอยู
ระหวาง 1,000 – 4,000 โอหม
ดังนั้นเราสามารถหากระแสไฟฟา ที่ไหลผานตัวมนุษยไดจาก
สูตร
กระแสไฟฟา = แรงดันตกครอมตัวมนุษย / ความตานทานตัวมนุษย
กระแสไฟฟา = 65 โวลต / 4000 โอมห
= 16.25 มิลลิแอมป
ในกรณีที่รางกายเปยกชื้นจะมีคาความตานทานประมาณ 1300 โอมห จะหาคากระแสไฟฟาที่ไหล
ผานรางกายไดดังนี้ คือ
กระแสไฟฟา = แรงดันตกครอมตัวมนุษย / ความตานทานตัวมนุษย
กระแสไฟฟา = 65 โวลต / 1300 โอมห
= 50 มิลลิแอมป
ถาศึกษาจากตารางที่ 1.1 จะเห็นไดวา ในกรณีที่กระแสไฟฟาไหลผานรางกาย จํานวน 50 มิลลิแอมป
ถือวาอันตรายมาก

การปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟา
วิธีปองกันไมใหกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย คือ ใชฉนวนที่กระแสไฟฟาไหลผานไดยาก เชน การสวม
ถุงมือยาง, รองเทายาง, หรือการตอสายดิน เปนตน ในปจจุบันมีผูคิดคนระบบปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟา
เพื่อใชในการคุมครองชีวิต และทรัพยสินมากมาย เชน การตอสายดิน,เซฟตี้คัท, แอคคิวคัท, ฟวส, เซอรกิต
เบรคเกอร อุปกรณจะถูกติดตัง้ บริเวณตนทางของวงจรไฟฟา เพื่อปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร การเลือกขนาด
ของฟวสและเซอรกิตเบรคเกอร ควรสูงกวาโหลดที่ใชแตไมเกินพิกัดของสายไฟฟาเพราะอาจทําใหสายเกิดการ
ชํารุดเสียหายได
หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
1. เมื่อรางกายเปยกชื้น เชน มือ, เทาเปยก ไมควรแตะตองอุปกรณไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เพราะหาก
อุปกรณดงั กลาวชํารุด จะถูกกระแสไฟฟาดูดและอาจเสียชีวิตได

2. ถาขาดความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไมควรซอมและ แกไขอุปกรณดังกลาวดวยตัวเอง
เพราะอาจทําใหถูกกระแสไฟฟาดูด เกิดอันตรายได

3. กอนที่จะทําการตรวจซอมอุปกรณไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส จะตองตัดกระแสไฟฟาทีจ่ ายไปยังอุปกรณ
นั้น ๆ เชน ถอดเตาเสียบ ปลดสวิตช เปนตน

4. เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนสูง เชน เตารีด, เตาไฟฟา ควรระมัดระวังอยาใชงานใกลกับสาร
ไวไฟ เมื่อเลิกใชแลวใหถอดเตาเสียบออก

5. ระวังอยาใหเด็กเลนเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส และเตารับควรใชแบบที่มฝี าปดเพื่อปองกันเด็ก
นําวัสดุไปเสียบรูเตารับซึง่ จะเกิดอันตรายได

6. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูด ใหตัดแหลงจายกระแสไฟฟากอน เชน ปลดคัทเอาท เตาเสียบออก
หรือใชผาแหงคลองผูถูกกระแสไฟฟาดูดออกมา กอนทําการปฐมพยาบาล

7. ควรจัดใหมีการตรวจสอบสายไฟฟาภายในบานเพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟาลัดวงจร ซึ่ง
อาจเกิดอันตรายและอัคคีภัยขึ้นได

8. เตารับและเตาเสียบของเครื่องใชไฟฟา หากพบวาแตกชํารุดใหรบี เปลี่ยนใหมโดยเร็ว และหาก
พบวาสายไฟฟา ของเครื่องใชไฟฟาเปอยชํารุด ก็ใหเปลี่ยนใหมดวย

9. เครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสทผี่ ิวนอกเปนโลหะ เชน ตูเย็น, โทรทัศน, พัดลม อาจมีกระแสไฟฟา
รั่วไปที่ผิวภายนอกดังกลาวได ควรหมั่นตรวจสอบโดยใชไขควงเช็คไฟตรวจสอบ หากพบวามีกระแสไฟฟารั่ว
ควรใหชางซอมแซมแกไขตอไป

10. ฟวสที่ใชตามแผงสวิตชตาง ๆ ตองติดตั้งขนาดใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อฟวสขาดควรมีการ
ตรวจหาสาเหตุ โดยเบือ้ งตน กอนทีจ่ ะเปลี่ยนฟวสใหม และตองใสฟวสขนาดเดิม หามใชสายไฟหรือลวดใส
แทนฟวส เพราะเมือ่ เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร สายไฟหรือลวดจะไมขาดอาจเกิดอัคคีภัยได

11. การถอดเตาเสียบ ใหจับที่ตัวเตาเสียบแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟฟาเพราะอาจทําใหสายไฟฟา
ขาดภายในและเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรได

12. อยาใชผาหรือกระดาษพลางหลอดไฟไวเพราะอาจเกิดอัคคีภัยได

13. อยาใชสายไฟฟาเสียบที่เตารับโดยตรง หรือใชเตาเสียบที่แตกชํารุด ไปเสียบทีเ่ ตารับ เพราะอาจ
เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร หรืออาจพลัง้ พลาดถูกกระแสไฟฟาดูดได

14. การใชเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสหลายเครื่อง ในเวลาเดียวกัน ตองไมเสียบเตาเสียบ ที่เตารับ
อันเดียวกัน เพราะอาจทําใหกระแสไฟฟา ไหลในสายเตารับมีปริมาณสูงมาก ทําใหเกิดความรอนสะสม เปน
เหตุใหฉนวนสายไฟฟาเสียหาย และเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรเกิดอัคคีภัยได

15. อยาเดิน หรือวางสายไฟฟาใกลบริเวณที่มีความรอนสูง และอยาใหของหนักกดทับสายไฟฟา
เพราะอาจทําใหฉนวนไฟฟาลัดวงจรเกิดอุบัตเิ หตุขึ้นได

16. เมื่อพบเห็นสายไฟฟาขาดหรือสายไฟฟาที่หยอนยานต่ําลงมา อยาเขาไปจับตอง และใหแจงการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคที่อยูใกลทราบ เพื่อจะไดซอมแซมแกไขตอไป

17. ไมควรเลนวาวในบริเวณที่มสี ายไฟฟา โดยเฉพาะสายไฟฟาแรงสูง เพราะอาจจะทําใหไดรบั
อันตรายจากไฟฟาได

18. ไมควรตั้งเสาโทรทัศนหรือเสาอากาศวิทยุบริเวณที่มสี ายไฟฟาแรงสูง เพราะอาจไดรับอันตราย
จากไฟฟาได

19. การเผาหญา กิ่งไม หรือเศษวัสดุตาง ๆ ใหหางจากเสาไฟฟาเพราะอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟา
ลัดวงจรและเกิดอันตรายตอผูท ี่อยูใกลได

20. หามใชกระแสไฟฟาช็อตปลา เพราะผิดกฎหมายและอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาดูดจนไดรบั
บาดเจ็บและเสียชีวิตได

การปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา
ในกรณีที่พบเห็นผูถูกกระแสไฟฟาดูด จะตองชวยเหลือใหถกู วิธีและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของผูชวยเหลือและผูถกู กระแสไฟฟาดูด หลังจากนั้นใหทําการปฐมพยาบาลและชวยเหลือกอนนําสง
โรงพยาบาล โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้คือ
1. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูดใหตัดการจายไฟ เชน คัทเอาท เพื่อตัดไฟ

2. ใชไมแหรือฉนวนไฟฟาเขี่ยอุปกรณไฟฟาใหพนจากผูท ี่ถูกกระแสไฟฟาดูด หรือใชผาแหง, เชือก ดึง
ผูปวยออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อปฐมพยาบาล

3. ชวยปฐมพยาบาล โดยการวางผูป วยใหนอนหงาย แลวชอนคอผูปวยใหแหงนขึ้น

4. สังเกตในชองปากมีสงิ่ อุดตันหรือไม หากพบใหนําออกและชวยเปาปากโดยใชนิ้วงางปาก และบีบ
จมูกของผูป วย

5. ประกบปากของผูป วยใหสนิท เปาลมเขาแรง ๆ โดยเปาปากประมาณ 12 – 15 ครั้งตอนาที สังเกต
การขยายของหนาอก หากเปาปากไมไดใหเปาจมูกแทน

6. หากหัวใจหยุดเตน ตองนวดหัวใจ โดยวางผูปวยนอนราบแลวเอามือกดเหนือลิ้นปใหถูกตําแหนง
กดลงไปเปนจังหวะ เทากับการเตนของหัวใจ (ผูใหญนาทีละ 60 ครั้ง เด็ก 80 ครั้ง)

7. ฟงการเตนของหัวใจสลับกับการกดทุกๆ10-15 ครั้ง

8. ถาหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตนใหเปาปาก 2 ครั้ง

9. นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกัน

การปฐมพยาบาลตองทําทันทีที่ชวยเหลือผูป วยออกมา และควรนําสงโรงพยาบาล ขณะนําสง
โรงพยาบาล จะตองทําการปฐมพยาบาล ตามขั้นตอนดังกลาว ตลอดเวลา

2. การเกิดไฟฟาและการกําเนิดไฟฟา
1. ธรรมชาติของไฟฟา....
สสารที่มใี นโลกนี้ประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ
ซึ่งเราเรียกวาอะตอมหรือ ปรมาณู (Atoms)ภายในอะตอม
จะประกอบไป ดวยอนุภาคไฟฟาเล็กๆ 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน
โปรตอนและนิวตรอน โดยที่อิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟาเปนลบ
โปรตอนมีประจุไฟฟาเปนบวก และในนิวตรอนมีประจุไฟฟา
เปนกลาง การอยูรวมกันของอนุภาค ทั้งสามในอะตอมเปน
ลักษณะที่โปรตอน และนิวตรอน รวมกันอยูตรงกลางเรียกวา
นิวเคลียส และมีอิเล็กตรอน โคจรอยูรอบๆ
2.การไหลของอิเล็กตรอน
ภายในอะตอมจะมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบ ๆ นิวเคลียส เปนวง ๆ ซึ่งอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสุด
เรียกวา อิเล็กตรอนอิสระ และถาอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกนี้ไดรับพลังงานก็จะทําใหอิเล็กตรอน เคลื่อนที่ไป
อยูในอะตอมที่ถัดไปทําใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอน พลังงานที่จะทําใหอิเล็กตรอน ในวัตถุตัวนําไหลได
คือเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะทําหนาที่ทั้งการรับและจายอิเล็กตรอน ซึ่งเราเรียกวา ขั้วไฟฟา โดยกําหนดไว
วาขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกวา ขั้วบวก ขั้วที่จายอิเล็กตรอนเรียกวาขั้วลบ

3.แหลงกําเนิดไฟฟา
แหลงกําเนิดไฟฟามีหลายชนิด ดังนี้
3.1 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของวัตถุ
การนําวัตถุ 2 ชนิดมาเสียดสีกันจะเกิดไฟฟา เรียกวา ไฟฟาสถิต
ผูคนพบไฟฟาสถิตครั้งแรกคือ นักปราชญกรีกโบราณ ทานหนึ่งชื่อเทลิส(Philosopher Thales)
แตยังไมทราบอะไรเกี่ยวกับไฟฟามากนัก จนถึงสมัยเซอรวิลเลี่ยมกิลเบอรค (Sir William Gilbert)ได
ทดลองนําเอาแทงอําพันถูกับ ผาขนสัตวปรากฏวาแทงอําพันและผาขนสัตวสามารถดูดผงเล็กๆ ได
ปรากฏการณนี้คือการเกิดไฟฟาสถิตบน วัตถุทั้งสอง
3.2 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเคมี แหลงกําเนิดไฟฟาจากพลังงานทางเคมี
เปนไฟฟาชนิดกระแสตรง (Direct Current) สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ

1) เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell)
เปนแหลงกําเนิดไฟฟาที่ใหกระแสไฟฟาตรง ผูที่คิดคนไดคนแรกคือ เคานตอาเลสซันโดรยูเซปเป
อันโตนีโออานัสตาซีโอวอลตา นักวิทยาศาสตรชาวอิตาลี โดยใชแผนสังกะสี และแผนทองแดงจุมลงใน
สารละลายของกรดกํามะถันอยางเจือจาง มีแผนทองแดงเปนขั้วบวกแผนสังกะสีเปนขั้วลบ เรียกวา เซลล
วอลเทอิก เมื่อตอเซลลกับวงจรภายนอก ก็จะมีกระแสไฟฟาไหลจากแผนทองแดงไปยังแผนสังกะสี
ขณะที่เซลลวอลเทอิกจายกระแสไฟฟาใหกับหลอดไฟแผนสังกะสี จะคอย ๆ กรอนไปทีละนอย
ซึ่งจะเปนผลทําใหกําลังในการจายกระแสไฟฟาลดลงดวย และเมื่อใชไปจนกระทั่งแผนสังกะสีกรอนมากก็
ตองเปลี่ยนสังกะสีใหม จึงจะทําใหการจายกระแสไฟฟาไดตอไปเทาเดิม .ขอเสียของเซลลแบบนี้คือ ผูใช
จะตองคอยเปลี่ยนแผนสังกะสีทุกครั้งที่เซลลจายกระแสไฟฟาลดลงแตอยางไรก็ตามเซลลวอลเทอิกนี้ ถือ

วาเปนตนแบบของการประดิษฐเซลลแหง (Dry Cell) หรือถานไฟฉายในปจจุบัน ทั้งเซลลเปยกและเซลล
แหงนี้เรียกวา เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) ขอดีของเซลลปฐมภูมินี้ คือเมื่อสรางเสร็จสามารถนําไปใช
ไดทันที

2) เซลลทุติยภูมิ (Secondary Cell)
เปนเซลลไฟฟาสรางขึ้นแลวตองนําไปประจุไฟเสียกอนจึงจะนํามาใช และเมื่อใชไฟหมดแลวก็
สามารถนําไปประจุไฟใชไดอีก โดยไมตองเปลี่ยนสวนประกอบภายใน และเพื่อใหมีกระแสไฟฟามาก
จะตองใชเซลล หลายแผนตอกันแบบขนานแตถาตองการใหแรงดันกระแสไฟฟาสูงขึ้นก็ตองใชเซลลหลาย
ๆแผนแบบอนุกรม เซลลไฟฟาแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สตอเรจเซลล หรือ สตอเรจแบตเตอรี่
(Storage Battery)
3.3 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา
กระแสไฟฟาที่ไดมาจากพลังงานแมเหล็กโดยวิธีการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือ
การนําสนามแมเหล็กวิ่งตัดผานลวดตัวนําอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลใน
ตัวนํานั้น กระแสที่ผลิตไดมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
1) เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง อาศัยหลักการที่ตัวนําเคลื่อนที่ตัดสนามแมเหล็ก จะ
เกิดแรงเคลื่อนที่ไฟฟาขึ้นในลวดตัวนํานั้น

โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มีดังนี้
ก. สวนที่อยูกับที่ ประกอบดวยโครงและขั้วแมเหล็ก สวนนี้สรางสนามแมเหล็กหรือ เสนแรง
แมเหล็กและสวนที่รับกระแสไฟออก
ข. สวนที่เคลื่อนที่ หรือสวนที่หมุนเรียกวา อารมาเจอร (Armature) ประกอบดวย
1. แกนเพลา
2. แกนเหล็ก
3. คอมมิวเตเตอร
2) เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ มีโครงสรางเหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง แตที่
อารมาเจอร มีวงแหวนแทนคอมมิวเตเตอร (Commutature) หลักการทํางานของ การเกิดมีขั้นตอน
โครงสราง 9 ขั้นตอน

3.4 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง
เกิดจากการทีแ่ สงผานกระแสไฟฟา จากพลังงานสารกึ่งตัวนํา เพราะวาเมื่อสารกึ่งตัวนําไดรับแสง
อิเล็กตรอนภายในสารหลุดออกมา และเคลื่อนที่ได แหลงกําเนิดไฟฟานี้ที่ใชอยูปจจุบันเรียกวา โฟโตเซลล
(Photo Cell) ใชในเครื่องวัดแสงของกลองถายรูป การปดเปดประตูลิฟตและระบบนิรภัย เปนตน

3.5 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานความรอน
กระแสไฟฟาเกิดขึ้นจากพลังงานความรอนโดยการนําโลหะ 2 ชนิดมายึดติดกันแลวใหความ
รอนจะเกิดกระแสไฟฟาไหลในแทงโลหะทั้งสอง เชน ใชทองคําขาวกับคอนสแตนตันยึดปลายขางหนึ่งให
ติดกัน และปลายอีกดานหนึ่งของโลหะทั้งสองตอเขากับเครื่องวัดไฟฟา กัลวานอรมิเตอร เมื่อใชความ

รอนเผาปลายของโลหะที่ยึดติดกันนั้น พลังงานความรอนจะทําใหเกิดพลังงานไฟฟาขึ้น เกิดกระแสไฟฟา
ไหลผานเครื่องวัดไฟฟา

3.6 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแรงกด
กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแรงกด สารที่ถูกแรงกด หรือดึง จะเกิดกระแสไฟฟาผลึก ของ
ควอตซ ทัวรมาไลทและเกลือโรเซลล เมื่อนําเอาผลึกดังกลาวมาวางไวระหวางโลหะทั้งสองแผนแลวออก
แรงกด สารนี้จะมีไฟฟาออกมา ที่ปลายโลหะทั้งสอง พลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้ต่ํามาก นําไปใชทํา
ไมโครโฟน หูฟง โทรศัพท หัวปคอัพของเครื่องเลนจานเสียง เปนตน

4.ชนิดของไฟฟา
ไฟฟาที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
4.1 ไฟฟาสถิต ไฟฟาสถิตเกิดขึ้นจากการเสียดสี โดยการนําสารตางชนิดมาถูกันอิเล็กตรอนที่อยู
ในวงจรโคจรของสารทั้งสองอาจชนกันไดอาจทําใหสารชิน้ หนึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไปใหกับสารอีกชนิดหนึ่ง
แตเนื่องจากวาสารเหลานี้ไมไดตอกับสารภายนอกอิเล็กตรอน ไมมีโอกาสถายเทไดจึงคงอยูที่สารนั้น เราจึง
เรียกไฟฟาแบบนี้วาไฟฟาสถิต
ประโยชนของไฟฟาสถิต
ไฟฟาสถิตสามารถนําไปใชในวงการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการพนสีโลหะตาง ๆ การกรองฝุนและ
เขมาออกจากควันไฟ การทํากระดาษทราย เปนตน
โทษของไฟฟาสถิต ไดแก การเกิดฟาผา
4.2 ไฟฟากระแส ไฟฟากระแส เปนไฟฟาที่ใชอยูในบานพักอาศัย และในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป ไฟฟากระแสสามารถแบงได 2 ชนิดคือ

1) ไฟฟากระแสตรง (Direct Current) ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่
ของกระแสไฟฟา ไปในทิศทางเดียวกันเปนวงจร เชน กระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ (Battery) ถานไฟฉาย
เซลลสุริยะ ไดนาโมกระแสตรง เปนตน

2) ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current) เปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่สลับกัน
โดยกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น ในขดลวดตัวนําของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ซึ่งมีอยู 3 ชนิดคือ ไฟฟา

กระแสสลับ เฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส ในปจจุบันนิยมใชเพียง 2 ชนิดเทานั้น คือ กระแสไฟฟาสลับ
เฟสเดียวกับสามเฟส
ก. ไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว (Single Phase)

ลักษณะการเกิดไฟฟากระแสสลับ คือ ขดลวดชุดเดียวหมุนตัดเสนแรงแมเหล็ก เกิดแรงดัน
กระแสไฟฟา ทําใหกระแสไหลไปยังวงจรภายนอก โดยผานวงแหวน และแปลงถานดังกลาวมาแลว จะ
เห็นไดวาเมื่อออกแรงหมุน ลวดตัวนําได 1 รอบ จะไดกระแสไฟฟาชุดเดียวเทานั้น ถาตองการใหได
ปริมาณกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น ก็ตองใชลวด ตัวนําหลายชุดไวบนแกนที่หมุน ดังนั้นในการออกแบบขดลวด
ของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับถาหากออกแบบ ชุดขดลวดบนแกนใหเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด แลวจะได
กําลังไฟฟาเพิม่ ขึ้น
ข. ไฟฟากระแสสลับสามเฟส (Three Phase) เปนการพัฒนามาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับชนิดสองเฟส โดยการออกแบบจัดวาง ขดลวดบนแกนที่หมุนของเครื่องกําเนิดนั้น เปน 3 ชุด
ซึ่งแตละชุดนั้นวางหางกัน 120 องศาทางไฟฟา

ไฟฟากระแสสลับที่ใชในบานพักอาศัย สวนใหญใชไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว
(SinglePhase)ระบบการสงไฟฟาจะใช สายไฟฟา 2 สายคือ สายไฟฟา 1 เสน และสายศูนย (นิวทรอล)
หรือเราเรียกกันวา สายดินอีก 1 สาย สําหรับบานพักอาศัยในเมืองบางแหง อาจจะใชเครื่องใชไฟฟาชนิด

พิเศษ จะตองใชไฟฟาชนิดสามเฟส ซึ่งจะใหกําลังมากกวา เชน มอเตอรเครื่องสูบน้ําในการบําบัดน้ําเสีย
ลิฟตของอาคารสูงๆ เปนตน
3. กฎของโอหม(Ohm's Law)
ถาจะใหมกี ระแสไหลผานความตานทาน จะตองมีแรงดันครอมตัวตานทานกฎของโอหมแสดง
ความสัมพันธระหวางแรงดัน(V) กระแส (I) และความตานทาน (R) สามารถเขียนแสดงความสัมพันธได 3
อยางคือ:
V=I×R

หรือ

I=

V
R

หรือ

R=

V
I

ในเมื่อ: V = แรงดัน หนวยเปนโวลท (V)
I = กระแสหนวยเปนแอมป (A)
R = ความตานทานหนวยเปนโอหม (Ω)

หรือ: V = แรงดัน หนวยเปนโวลท (V)

I = กระแสหนวยเปนมิลลิแอมป (mA)
R = ความตานทานหนวยเปนกิโลโอหม (kΩ)
สําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยสวนใหญหนวยแอมปดจู ะสูงไปสวนหนวยโอหมก็ต่ําไป หนวยที่ใชบอย
ในการวัดกระแสคือมิลลิแอมป(mA)และความตานทานจะเปนกิโลโอหม(kΩ) 1 mA = 0.001 A และ 1 kΩ =
1000 Ω.
จากสมการกฎของโอหมใชแทนคาดวยหนวย V, A และ Ω หรือจะใชหนวย V, mA และ kΩ ก็ได
โดยไมตองแปลงหนวย แตถาใชการผสมหนวยที่นอกเหนือจากนี้จําเปนตองแปลงหนวยเสียกอน ระหวาง
mA และ A หรือ kΩ และ Ω
V
I R

กฎของโอหม
เราสามารถใชสามเหลี่ยม VIR ชวยในการจํากฎของโอหมทั้งสาม โดยใหเขียน V, I และ R

สามเหลี่ยม
กฎของโอหม

เปนสามเหลี่ยมดังรูปเหลืองขวามือ
•

ถาจะคํานวณหาแรงดัน V: ใหวางนิ้วทับ V

ที่เหลือจะมองเห็น I R ดังนั้นสมการก็คือ V = I × R
•

ถาจะคํานวณกระแส I: ใหวางนิ้วทับ I

ที่เหลือจะมองเห็น V อยูเหนือ R ดังนั้นสมการก็คือ I = V/R

•

ถาจะคํานวณความตานทาน R: ใหวางนิ้วทับ R

ที่เหลือจะมองเห็น V อยูเหนือ I ดังนั้นสมการก็คือ R = V/I
การคํานวณกฎของโอหม
ใชวิธีการตอไปนี้เปนแนวทางในการคํานวณ:
1.เขียนคาลงไป หากจําเปนก็แปลงหนวย
2.เลือกสมการตามที่ตองการ(โดยใชสามเหลี่ยม VIR )

V
I R

3.แทนตัวเลขในสมการและคํานวณหาคําตอบ
ตอนนี้จะเห็นไดวา งายมาก!
ตัวอยางที่ 1 แรงดัน 3V ปอนครอมตัวตานทาน 6Ω จะมีกระแสไหลเทาไหร?
วิธีทํา คา: V = 3 V, I = ?, R = 6 Ω
ใชสมการ: I = V/R
แทนตัวเลข: จะไดกระแส I = 3/6 = 0.5 A
ตัวอยางที่ 2 หลอดไฟตอกับแบตเตอรี่ 6V มีกระแสไหลผาน 60mA หลอดจะมีความตานทานเทาไหร?

วิธีทํา คา: V = 6 V, I = 60 mA, R = ?
ใชสมการ: R = V/I
แทนตัวเลข: จะไดความตานทานหลอด R = 6/60 = 0.1 kΩ = 100 Ω
(กระแสใชหนวย mA เวลาคํานวณออกมาจะไดความตานทานมีหนวยเปน kΩ)
ตัวอยางที่ 3 ตัวตานทาน 1.2 kΩ มีกระแสไหลผาน 0.2 A จะมีแรงดันตกครอมเทาไหร?
วิธีทํา คา: V = ?, I = 0.2 A, R = 1.2 kΩ = 1200 Ω
(1.2 kΩ แปลงเปน 1200 Ωเพราะ A และ kΩ จะตองไมใชดวยกัน)
ใชสมการ: V = I × R
แทนตัวเลข: จะไดแรงดันตกครอมตัวตานทาน V = 0.2 × 1200 = 240 V
4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ"กําลังไฟฟา"
กําลังไฟฟา (Electric Power)
กําลังไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ใชไปในเวลา 1 นาที มีหนวยเปนวัตต (w) หรือจูลตอวินาที
เขียนเปนความสัมพันธไดวา
กําลังไฟฟา (วัตต) = พลังงานไฟฟา (จูล)/เวลา (วินาที)
เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดจะใชพลังงานไฟฟาตางกัน ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับชนิดและขนาดของเครื่องใชไฟฟา
ซึ่งทราบไดจากตัวเลขทีก่ ํากับไวบนเครื่องใชไฟฟา ที่ระบุทงั้ ความตางศักย (V) และกําลังไฟฟา (W)
ตัวอยาง หลอดไฟฟา มีตัวเลขกํากับวา 220V 60W
220V หมายถึงหลอดไฟฟานี้ใชกบั ความตางศักย 220 โวลต
ซึ่งเราตองใชใหตรงกับคาความตางศักยที่กําหนดมา
60W หมายถึงคาของพลังงานไฟฟาที่หลอดไฟฟาใชไปในเวลา 1 วินาที
ซึ่งเรียกวา กําลังไฟฟา การวัดพลังงานไฟฟา ใชหนวยเปนจูล ตัวเลข 60W จึงหมายถึง ขณะเปดไฟ
หลอดไฟฟานีจ้ ะใชพลังงานไฟฟา 60 จูล ในเวลา 1 วินาที
กําลังไฟฟามีคามากหรือนอยขึ้นอยูก ับปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานเครื่องใชไฟฟาและความตาง
ศักยที่เครื่องใชไฟฟานั้นตออยู โดยกําลังไฟฟามีคาเทากับผลคูณระหวางความตางศักยกบั กระแสไฟฟา
จะได P=VI
ถา P แทนกําลังไฟฟามีหนวยเปนวัตต
V แทนความตางศักยมีหนวยเปนโวลต

I แทนกระแสไฟฟามีหนวยเปนแอมแปร
โดยทั่วไปนิยมวัดพลังงานไฟฟาที่ใชกบั เครือ่ งใชไฟฟาเปนหนวยที่ใหญกวาหนวยจูล โดยวัดกําลังไฟฟา
เปนกิโลวัตต และคิดชวงเวลาเปนชั่วโมง ดังนั้น พลังงานไฟฟาจึงวัดไดเปน กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือเรียกวาหนวย
หรือยูนิต
ไฟฟาที่ใชในบานเรือนทั่วไปมีความตางศักย 220 โวลต คงที่ ดังนั้นในการใช
เครื่องใชไฟฟาตางๆ จะใชพลังงานไฟฟามากหรือนอยขึ้นอยูก ับจํานวนชนิด ขนาดของเครื่องใชไฟฟา และ
ระยะเวลาในการใชเครื่องใชไฟฟา การไฟฟาจะคิดเงินคาพลังงานไฟฟาที่แตละบานใชไปโดยใชเครื่องวัดติดไว
บนเสาไฟฟาหนาบานของผูใชไฟฟา เรียกวา กิโลวัตต-ชั่วโมง มิเตอรหรือมาตรไฟฟา ซึ่งวัดพลังงานไฟฟาที่ใช
ไปเปนกิโลวัตต-ชั่วโมง เรียกกันทั่วไปวา หนวยหรือยูนิต
ขณะใชพลังงานไฟฟาจะมีกระแสไฟฟาผานมาตรไฟฟามากหรือนอย ตามพลังงานไฟฟา
ที่ใช ดังนั้นจึงมีการออกแบบมาตรไฟฟาขนาดตางๆ ตามปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานในเวลา 1 วินาที เชน
มาตรไฟฟาขนาด 5,15,50 แอมแปร สถานที่ที่ตองใชพลังงานไฟฟามาก เชน โรงานอุตสาหกรรมตางๆ
โรงแรมหรือสถานที่ที่ใชเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง ตองเลือกขนาดของมาตรไฟฟาใหเหมาะสม สามารถ
ทนตอกระแสไฟฟาที่ไหลผานได ถากระแสไฟฟาไหลผานมาตรไฟฟามากเกินกวาที่กําหนด จะทําใหมาตร
ไฟฟาเกิดความรอนสูงจนไหมได

5. วงจรไฟฟาเบื้องตน
1. สวนประกอบของวงจรไฟฟา
วงจรไฟฟา เปนการนําเอาสายไฟฟาหรือตัวนําไฟฟาที่เปนเสนทางเดินใหกระแสไฟฟาสามารถไหล
ผานตอถึงกันไดนั้นเราเรียกวา วงจรไฟฟา การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อยูภายในวงจรจะเริม่ จาก
แหลงจายไฟไปยังอุปกรณไฟฟา ดังการแสดงการตอวงจรไฟฟาเบื้องตนโดยการตอแบตเตอรี่ตอเขากับ
หลอดไฟ หลอดไฟฟาสวางไดเพราะวากระแสไฟฟาสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจรไฟฟาและเมื่อหลอดไฟฟาดับ
ก็เพราะวากระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจร เนื่องจากสวิตซเปดวงจรไฟฟาอยูนั่นเอง

แสดงวงจรไฟฟาเบื้องตน มีสวนประกอบหลัก 3 สวน สวนประกอบหลักแตละสวนมีหนาที่การ
ทํางานดังนี้
1. แหลงจายไฟฟา เปนแหลงจายแรงดันและกระแสใหกบั อุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟาโดยแหลงจาย
ไฟฟาสามารถนํามาไดจากหลายแหลงกําเนิด เชน จากปฏิกริ ิยาเคมี จากขดลวดตัดสนามแมเหล็ก และจาก
แสงสวาง เปนตน บอกหนวยการวัดเปนโวลต (Volt) หรือ V

2. โหลดหรืออุปกรณไฟฟา เปนอุปกรณตางๆ ที่ใชไฟฟาในการทํางาน โหลดจะทําหนาที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานรูปอื่นๆ เชน เสียง แสง ความรอน ความเย็น และการสั่นสะเทือน เปน
ตน โหลดเปนคํากลาวโดยรวมถึงอุปกรณไฟฟาทุกชนิดอะไรก็ได เชน ตูเย็น พัดลม เครื่องซัก
ผา โทรทัศน วิทยุ และเครื่องปรับอากาศ เปนตน โหลดแตละชนิดจะใชพลังงานไฟฟาไมเทากัน ซึ่งแสดง
ดวยคาแรงดัน กระแส และกําลังไฟฟา

3. สายไฟตอวงจร เปนสายตัวนําหรือสายไฟฟา ใชเชื่อมตอวงจรใหตอถึงกันแบบครบรอบ ทําให
แหลงจายแรงดันตอถึงโหลดเกิดกระแสไหลผานวงจร จากแหลงจายไมโหลดและกลับมาครบรอบที่แหลงจาย
อีกครั้ง สายไฟฟาที่ใชตอวงจรทําดวยทองแดงมีฉนวนหุมโดยรอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน

4. สวิตช คืออุปกรณที่ใชในการปดหรือเปดวงจร ในกรณีทเี่ ปดวงจรก็จะทําใหไมมีกระแสไฟฟาจาย
ใหกับโหลด ในทางปฏิบัติการตอวงจรไฟฟา จะตองตอสวิตชเขาไปในวงจรเพื่อทําหนาที่ตัดตอและควบคุมการ
ไหลของกระแสไฟฟา

5. ฟวส คืออุปกรณที่ทําหนาที่ในการปองกันไมใหวงจรไฟฟาหรืออุปกรณไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการทํางานผิดปกติของวงจร เชน โหลดเกิน หรือ เกิดการลัดวงจร เมื่อเกิดการผิดปกติฟวสจะทํา
หนาที่ในการเปดวงจรที่เรียกวา ฟวสขาดนั่นเอง

2 แบบวงจรไฟฟา
สวนสําคัญของวงจรไฟฟาคือการตอโหลดใชงาน โหลดที่นํามาตอใชงานในวงจรไฟฟาสามารถตอได
เปน 3 แบบดวยกัน ไดแก วงจรไฟฟาแบบอนุกรม (Series Electrical Circuit) วงจรไฟฟาแบบขนาน
(Parallel Electrical Circuit) และวงจรไฟฟาแบบผสม (Series - Parallel Electrical Circuit)
2.1 วงจรไฟฟาแบบอนุกรม
วงจรอนุกรมหมายถึง การนําเอาอุปกรณทางไฟฟามาตอกันในลักษณะที่ปลายดานหนึ่งของอุปกรณ
ตัวที่ 1 ตอเขากับอุปกรณตัวที่ 2 จากนั้นนําปลายทีเ่ หลือของอุปกรณตัวที่ 2 ไปตอกับอุปกรณตัวที่ 3 และจะ
ตอลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งการตอแบบนี้จะทําใหกระแสไฟฟาไหลไปในทิศทางเดียวกระแสไฟฟาภายในวงจร
อนุกรมจะมีคาเทากันทุกๆจุด คาความตานทานรวมของวงจรอนุกรมนั้นคือการนําเอาคาความตานทานทัง้ หมด
นํามารวมกันสวนแรงดันไฟฟาในวงจรอนุกรมนั้นแรงดันจะปรากฏครอมตัวตานทานทุกตัวทีจ่ ะมีกระแสไฟฟา
ไหลผานซึ่งแรงดันไฟฟาทีเ่ กิดขึ้นจะมีคาไมเทากันโดยสามารถคํานวณหาไดจากกฎของโอหม

การตอวงจรอนุกรมจะใชหลอดไฟฟาหรือความตานทานหรืออุปกรณไฟฟามาตอกันเขาแบบอนุกรม
แลวตอเขากับขั้วแหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา หรือแบตเตอรี่ เพื่อใหเกิดการไหลของกระแสในทิศทางเดียว
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ตอแบบอนุกรม เชนวงจรจุดไสหลอดวิทยุซึ่งเมื่อไสหลอดใดหลอดหนึ่งดับ อุปกรณจะ
ไมทํางาน และเตารีดไฟฟา ซึ่งมีฟวส สวิตชและ Thermostat ตอกันแบบอนุกรม เปนตน
2.2 วงจรไฟฟาแบบขนาน
วงจรที่เกิดจากการตออุปกรณไฟฟาตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปใหขนานกับแหลงจายไฟมีผลทําใหคาของ
แรงดันไฟฟาที่ตกครอมอุปกรณไฟฟาแตละตัวมีคาเทากัน สวนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาจะมีตงั้ แต 2
ทิศทางขึ้นไปตามลักษณะของสาขาของวงจรสวนคาความตานทานรวมภายในวงจรขนานจะมีคาเทากับผลรวม
ของสวนกลับของคาความตานทานทุกตัวรวมกัน ซึ่งคาความตานทานรวมภายในวงจรไฟฟาแบบขนานจะมีคา
นอยกวาคาความตานทานภายในสาขาที่มีคานอยที่สุดเสมอ และคาแรงดันที่ตกครอมความตานทานไฟฟาแต
ละตัวจะมีคาเทากับแรงเคลือ่ นของแหลงจาย

2.3 วงจรไฟฟาแบบผสม
เปนการตอวงจรไฟฟาโดยการตอรวมกันระหวางวงจรไฟฟาแบบอนุกรมกับวงจรไฟฟาแบบ
ขนาน ภายในวงจรโหลดบางตัวตอวงจรแบบอนุกรม และโหลดบางตัวตอวงจรแบบขนาน การตอวงจรไมมี
มาตรฐานตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการตอวงจรตามตองการ การวิเคราะหแกปญ
 หาของวงจร
ผสม ตองอาศัยหลักการทํางานตลอดจนอาศัยคุณสมบัติของวงจรไฟฟาทั้งแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน ลักษณะการตอวงจรไฟฟาแบบผสม

3 การตอเซลลไฟฟา
เซลลไฟฟาที่ถูกสรางขึ้นมาในรูปแบตเตอรี่ถานไฟฉาย หรือแหลงจายไฟตางๆ แตละเซลลไฟฟา
สามารถผลิตแรงดันออกมาไดต่ํา เซลลไฟฟาบางชนิดมีแรงดันเพียง 1.2V, 1.5V , 6V , 9V , 12V และ 24V
เปนตน การนําเซลลไฟฟาไปใชงานบางครัง้ ตองการแรงดันมากขึ้น จึงจําเปนตองตอเซลลไฟฟาเขา
ดวยกัน เพื่อใหไดแรงดัน กระแส และกําลังไฟฟาเพิม่ ขึ้นตามตองการ รูปและสัญลักษณของ
เซลลไฟฟา แสดงดังรูป
การตอเซลลไฟฟาตอได 3 วิธีดวยกันดังนี้
1.) การตอเซลลแบบอนุกรม (Series Cells)
2.) การตอเซลลแบบขนาน (Parallel Cells)
3.) การตอเซลลแบบผสม (Series - Parallel Cells)
1. การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม

ลักษณะคุณสมบัติของวงจรอนุกรม
1. ในวงจรหรือสวนใดสวนหนึ่งของวงจรอนุกรมจะมีกระแสไหลผานในทิศทางเดียวเทานั้น
2. แรงดันตกครอมที่ความตานทานแตละตัวในวงจรเมื่อนํามารวมกันจะมีคาเทากับแรงดันทีจ่ ายใหกบั วงจร
3. คาความตานทานยอยแตละตัวในวงจร เมื่อนํามารวมกันก็จะมีคาเทากับคาความตานทานรวมกันทัง้ หมดใน
วงจร

4. กําลังและพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นที่ความตานทานยอยแตละตัวในวงจร เมื่อนํามารวมกันก็จะมีคาเทากําลัง
และพลังงานไฟฟาทั้งหมดในวงจร
2. การตอเซลลไฟฟาแบบขนาน

วงจรขนาน
สําหรับคาแรงดันไฟฟาในวงจรขนานที่ตกครอมตัวตานทานแตละตัวนั้น มีคาเทากับคาแรงดันไฟฟา
ของแหลงจายไฟ แรงดันไฟฟาที่ตกครอมความตานทานแตละตัวซึ่งมีคาเทากับ
VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VS = 9V
กระแสไฟฟาในวงจรขนาน
กระแสไฟฟาภายในวงจรขนานจะมีหลายคาดวยกัน ทั้งนีเ้ นือ่ งจากทิศทางการไหลของกระแสไฟฟามี
มากกวา 1 ทิศทาง ดังนั้น การคํานวณหาคากระแสไฟฟาจึงใชกฎของ Kerchhoff,s Current Law โดยมี
วิธีการคํานวณสองวิธีคือ
1. กระแสไฟฟารวมภายในวงจร ( IT ) จะมีคาเทากับผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลแยกในแตละ
ทิศทาง ( I1 + I2 + I3 + I4+…..)
2. กระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูจ ุดๆ หนึง่ จะมีคาเทากับกระแสไฟฟาที่ไหลออกจากจุดๆ นั้นเสมอ

การวัดแรงดันตกครอมของตัวตานทานในวงจรขนาน

ลักษณะคุณสมบัติของวงจรขนาน
1. แรงดันที่ตกครอมที่อลิ ิเมนท หรือที่ความตานทานทุกตัวของวงจรจะมีคาเทากันเพราะวาเปน
แรงดันตัวเดียวกันในจุดเดียวกัน
2. กระแสที่ไหลในแตละสาขายอยของวงจร เมื่อนํามารวมกันจะมีคาเทากับกระแสที่ไหลผานวงจร
ทั้งหมดหรือกระแสรวมของวงจร
3. คาความนําไฟฟาในแตละสาขายอยของวงจร เมือ่ นํามารวมกันจะมีคาเทากับคาความนําไฟฟา
ทั้งหมดของวงจร
4. กําลังไฟฟาทีเ่ กิดขึ้นที่อลิ ิเมนทหรือคาความตานทานในแตละสาขาในวงจรเมื่อนํามารวมกันก็จะมี
คาเทากับกําลังและพลังงานไฟฟาทัง้ หมดของวงจร

6.วงจรไฟฟาแสงสวาง
การทีจ่ ะทําใหเกิดแสงสวางในวงจรไฟฟาไดนั้น ในวงจรจะตองประกอบดวยแหลงจายไฟฟาสําหรับ
ปอนแรงดันและกระแสใหกบั หลอดโดยผานสายไฟ โดยที่แหลงจายไฟฟาจะเปนแบบไฟฟากระแสตรงหรือ
กระแสสลับขึ้นอยูกบั ชนิดของหลอดที่ตองการใชกับไฟฟาประเภทใด

วงจรแบบเปดไฟจะดับ

วงจรแบบปดไฟจะติด
รูปแสดงการตอวงจร

ถาเปนไฟฟาที่ใชตามอาคารบานเรือน ตองปอนไฟฟากระแสสลับใหกบั หลอดไฟ โดยที่แหลงจายไฟ
คือโรงไฟฟาบริเวณเขื่อนตาง ๆ จะผลิตกระแสไฟฟาแลวสงมาตามสายไฟฟาแรงสูงผานหมอแปลงทีก่ ารไฟฟา
สถานียอย เพื่อแปลงแรงดันใหลดลงเหลือประมาณ 12,000 โวลท แลวสงตอมายังสายไฟตามถนนสายตาง ๆ
กอนที่จะตอเขาอาคารบานเรือน จะมีหมอแปลงที่ใชในการแปลงไฟจาก 12,000 โวลท เปน 220 โวลท 1 เฟส
โดยที่สายไฟจะมี 2 เสน คือ ไลน (Line) และ นิวตรอน (Neutral) ไลน เปนสายไฟที่มีไฟ สวนนิวตรอน เปน
สายดินไมมีไฟ สามารถทดสอบไดโดยใชไขควงเช็คไฟ ถาไฟติดที่เสนใดแสดงวาเปนเสนไลน นอกจากนี้ยังมี
ระบบไฟฟาทีจ่ ายใหกบั โรงงานอุตสาหกรรมประเภท 3 เฟส ซึ่งแรงเคลื่อนที่จายอาจจะเปน 220 โวลท หรือ
380 โวลทขึ้นอยูกบั ความตองการใชงาน โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมจะตองใชไฟมาก จึงจําเปนทีจ่ ะตองใช
ไฟแบบ 3 เฟส อาจจะมี 3 สาย หรือ 4 สาย ก็แลวแตความตองการใชงาน

หลอดใส

โครงสรางภายในประกอบดวยไสหลอดที่ทํามาจากทังสเตน, กานยึดใสหลอด, ลวดนํากระแส , แผน
ฉนวนหักเหความรอน,ฟวส,ทอดูดอากาศ และขั้วหลอดแกวจะบรรจุกาซเฉี่อย เชน อารกอน หรือไนโตรเจน
เพื่อไมใหหลอดทีร่ อยขณะปอนกระแสไฟฟาไหลผานทําใหเกิดการเผาไหมไสหลอดอาจจะขาดได

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ
เปนหลอดไฟฟาที่นิยมใชกันทั่วไป เพราะวาใหแสงสวางนวลสบายตา และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
กวาหลอดไสถึง 8 เทา ลักษณะของหลอดเปนรูปทรงกระบอก รูปวงกลมและตัวยู มีขนาดอัตราทนกําลัง 10
วัตต, 20 วัตต, 32 วัตต, และ 40 วัตตเปนตน ขนาด 40 วัตตมีอายุการใชงาน 8,000 ถึง 12,000 ชั่วโมง ให
ความสวางของแสงประมาณ 3,100 ลูเมน
การตอวงจรใชงานเริ่มจากตอสายไฟ 220 VAC เขากับสวิตช แลวตอเขาหลอดไฟ สวนสายไฟอีกเสน
หนึ่งตอเขาหลอดไฟโดยตรงเมือ่ ทําการปดสวิตซจะมีกระแสไหลทําใหหลอดไฟติดเปนการตอวงจรใชงานที่งาย
กวาหลอดประเภทอื่น ๆ หลอดไฟประเภทนี้มีขนาดอัตราทนกําลัง 25 วัตต 40 วัตต 60 วัตต และ 100 วัตต
หลอดไสขนาด 40 วัตตมีอายุการใชงาน 1,250 ชั่วโมงใหแสงสวาง 430 ลูเมน เปนตน

สัญลักษณวงจรแสงสวาง
สายและการตอ
อุปกรณ

สัญลักษณวงจร

สาย(wire)

เขียนหยดจุดที่สายตอกัน ถาสายตอและตัดกันเปนสี่แยก
ตองเลื่อนใหเหลื่อมกันเล็กนอยเปนรูปตัวทีสองตัวตอกลับหัว
เชนจุดตอดานขวามือ

จุดตอสาย

ในวงจรทีซ่ ับซอนมีสายมากจําเปนตองเขียนสายตัดกันแตไม
ตอกัน นิยมใชสองวิธีคือเสนตรงตัดกันโดยไมมจี ุดหยด หรือ
เสนหนึ่งเขียนโคงขาม อีกเสนทีเ่ ปนเสนตรงดังรูปทางขวา
อยากแนะนําใหใชแบบหลังเพือ่ ปองกันการเขาใจผิดวาเปนจุด
ตอที่ลืมใสจุดหยด

สายไมตอกัน

แหลงจายกําลัง
อุปกรณ

หนาที่ของอุปกรณ
ใหกระแสผานไดงายมากจากสวนหนึ่งไปยังสวนอื่นของวงจร

สัญลักษณวงจร

หนาที่ของอุปกรณ
แหลงจายพลังงานไฟฟา เซลลตัวเดียวจะไมเรียกวาแบตเตอรี่

เซลล

แบตเตอรี่

แหลงจายพลังงานไฟฟา แบตเตอรีจ่ ะมีมากกวา 1 เซลลตอเขา
ดวยกัน

ปอนไฟตรง
(DC)

ปอนพลังงานไฟฟา
DC = ไฟกระแสตรง ไหลทิศทางเดียวเสมอ

ปอนไฟสลับ
(AC)
ฟวส

ปอนพลังงานไฟฟา
AC = ไฟกระแสสลับ เปลี่ยนทิศทางการไหลตลอด
ปองกันอุปกรณเสียหาย โดยตัวมันจะละลายขาดหากมีกระแส
ไหลผานเกินคากําหนด

หมอแปลง

ขดลวดสองขดเชื่อมโยงกันดวยแกนเหล็ก หมอแปลงใชแปลง
แรงดันกระแสสลับใหสูงขึ้นหรือลดลง พลังงานจะถายโอน
ระหวาง ขดลวดโดยสนามแมเหล็กในแกนเหล็ก และไมมีการตอ
กันทางไฟฟาระหวางขดลวด ทั้งสอง

อุปกรณดานออก: หลอดไฟ, ใสความรอน, มอเตอร ฯลฯ
อุปกรณ
สัญลักษณวงจร
หนาที่ของอุปกรณ
ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนแสง สัญลักษณนี้เปนหลอดใหแสง
หลอด (แสงสวาง)
สวาง ตัวอยางเชนหลอดไฟหนารถยนต หรือหลอดไฟฉาย
หลอด(ตัวชี้)
(indicator)
ตัวทําความรอน
(heater)

ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนแสง สัญลักษณนี้ใชสําหรับเปน
หลอดตัวชี้บอก ตัวอยางเชนหลอดไฟเตือนบนหนาปดรถยนต
ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนความรอน
ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานจล (หมุน)

มอเตอร
ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนเสียง
กระดิ่ง
(bell)
ออด
(buzzer)

ตัวเหนี่ยวนํา
(ขดลวด,
โซลินอยด)

ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนเสียง

ขดลวด เมื่อมีกระแสไหลผานจะเกิดสนามแมเหล็ก หากมีแกน
เหล็กอยูขางในจะสามารถแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล
โดยทําใหเกิดการผลักได

สวิทช
อุปกรณ
สวิทชกดตอ
สวิทชกดตัด
สวิทชปดเปด
(SPST)

สวิทชสองทาง
(SPDT)

สวิทชปดเปดคู
(DPST)

สวิทชสองทางคู
(DPDT)

รีเลย

สัญลักษณวงจร

หนาที่ของอุปกรณ
สวิทชกด ยอมใหกระแสไหลผานเมื่อสวิทชถูกกด เชน
สวิทชกริ่งประตูบาน
สวิทชแบบกด ซึง่ ปกติจะตอ (on) และเมื่อถูกกดจะตัด
(off)
SPST(Single Pole Single Throw)
สวิทชปดเปด ยอมใหกระแสไหลผานที่ตําแหนงตอ (on)
SPDT(Single Pole Double Throw)
สวิทชสองทาง เปลี่ยนสลับการตอเพื่อใหกระแสไหลผาน
ไดไปทางตําแหนงที่เลือก สวิทชสองทางบางแบบจะมี
สามตําแหนง โดยตําแหนงกลางไมตอ(off) ตําแหนงจึง
เปน เปด-ปด-เปด
(on-off-on)
DPST(Double Pole Single Throw)
สวิทชปดเปดแบบคู ปดเปดพรอมกัน เหมาะสําหรับตัดตอหรือปด-เปด วงจรพรอมกันสองเสน เชน ไฟเมน
DPDT(Double Pole Double Throw)
สวิทชสองทางแบบคู เปลี่ยนสลับการตอพรอมกัน เชนใช
ในการตอเพือ่ กลับทิศทางการหมุนของมอเตอรดีซี สวิทช
บางแบบจะมีสามตําแหนงคือตําแหนงไมตอ(off) ตรง
กลางดวย
สวิทชทํางานดวยไฟฟา เมื่อมีไฟ เชน 12โวลท
24 โวลท มาปอนใหขดลวดแกนเหล็ก จะเกิดการดูดตัว
สัมผัสใหตอกัน ทําหนาที่เปนสวิทชตอวงจรหรือตัดวงจร
แลวแตวาตออยูที่ขา NO หรือ NC
NO = ปกติตัด COM = ขารวม NC = ปกติตอ

7. การควบคุมมอเตอรเบื้องตน
มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาทีม่ ีการใชงานอยางแพรหลาย โดยเปนสวนประกอบหลักในการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟา ที่ใชกันในชีวิตประจําวันของเรา ดังนั้นการศึกษาโครงสราง การทํางาน และการควบคุม
มอเตอร จึงเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการเรียนรูของนักศึกษาชาง
1. ชนิดของมอเตอร
วงจรไฟฟาคือการนําแหลงจายไฟฟา จายแรงดันและกระแสใหกับโหลด โดยใชลวดตัวนํา ถาเรามองดู
อุปกรณเครื่องใชไฟฟารอบ ๆ ตัวเรา ไมวาจะเปนพัดลม เครือ่ งซักผา เครื่องเลนเทป หรือของเลนตางๆ จะเห็น
วาเครื่องใชสวนใหญ จะมีมอเตอรเปนสวนประกอบในการทํางาน แทบทั้งสิ้น นอกจากนีเ้ ครื่องจักรตาง ๆ ที่
ใชในงานผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ก็อาศัยมอเตอรแทบทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวามอเตอร คือ อุปกรณที่มี
ความสําคัญ ตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยเราเลยทีเดียว
มอเตอรจะทําหนาที่ แปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลใหเราไปใชในการทํางาน แทนการใชแรงงาน
จากมนุษย เราอาจแบงมอเตอร ตามระบบไฟที่ใชได 2 ประเภท คือ
1. มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motor)
2. มอเตอรไฟฟากระแสสลับ (AC Motor)
โดยมอเตอรทงั้ สองประเภทจะมีสวนประกอบที่แตกตางกันออกไปบาง แตสวนประกอบหลักคือจะมี
สวนที่อยูกบั ที่เราเรียกวา สเตเตอร (Stator) และสวนที่เคลือ่ นที่ซึ่งเราเรียกวาโรเตอร(Rotor)มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงมีดวยกันหลายแบบ ถาจะแบงตามการสรางสนามแมเหล็กของสเตเตอร ก็จะแบงไดเปน 3 แบบคือ
1. แบบที่ใชแมเหล็กถาวรเปนตัวสรางสนามแมเหล็ก (Permanent DC Motor) แบบนี้จะมีแทง
แมเหล็กอยางนอยสองแทง เปนสวนประกอบของสเตเตอร สวนใหญจะเปนมอเตอรขนาดเล็ก ๆ ใชใน
ของเด็กเลน หรือเครื่องมือขนาดเล็ก เชนสวานเจาะปรินซ
2. แบบที่ใชขดลวดในการสรางสนามแมเหล็ก (Wound DC Motor) แบบนี้จะมีขดลวดสเตเตอร ใน
การสรางสนามแมเหล็ก และมีขั้วตอออกเพื่อรับการจายไฟเลี้ยง ซึ่งสามารถตอได 2 ลักษณะคือ ตออนุกรมกับ
ขดลวดโรเตอร เราเรียกวา ซีรีสม อเตอร (Series Motor) และตอแบบขนานกับโรเตอร เรียกวา ชันทมอเตอร
(Shunt Motor) โดยมอเตอรแบบนีจ้ ะใชในงานพิเศษที่ตอ งการแรงบิดสูง หรือ งานที่ตองการความเร็วรอบที่
คงที่และปรับเปลี่ยนไดงาย โดยวิธีควบคุมกระแสทีจ่ ายใหขดลวดนี้
3. แบบใชขดลวดพันพิเศษเพื่อหมุนแบบทีล่ ะขั้นทีล่ ะจุด มักเรียกกันวา สเตปปงมอเตอร (Stepping
Motor) ซึ่งจะใชในการควบคุมแบบพิเศษ เชนแขนกล หรืออุปกรณที่ตองการควบคุมการหมุนแบบละเอียด
สําหรับมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ก็มีดวยกันหลายประเภท เชน มอเตอรแบบซิงโครนัส
(Synchronous Motor), มอเตอรแบบอินดักชั่น (Induction Motor) เปนตนซึ่งในที่นี้จะไมขอกลาวถึง เพราะ
มีรายละเอียดมากมาย ไมเหมาะกับการเรียนรูในระดับพื้นฐาน จึงขอกลาวรายละเอียด เฉพาะมอเตอรอยาง
งาย ที่ใชแมเหล็กถาวรเทานั้น เพราะศึกษาไดงายและเห็นกันอยูเสมอ

2. หลักการทํางาน
หลักการทํางานของมอเตอรจะอาศัยแรงผลักทีเ่ กิดจากสนามแมเหล็ก โดยความรูเ บือ้ งตนทีเ่ ราได
เรียนมาคือ เมื่อมีกระแสไหลผานลวดตัวนํา จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กรอบตัวนํานั้น ถาเรานําตัวนําดังกลาว
ไปวางไวในสนามแมเหล็กถาวร ก็จะเกิดการตาน และเสริมกับเสนแรงแมเหล็กจากแมเหล็กถาวร ทําใหเกิดแรง
ผลักขึ้นที่ขดลวด เหมือนกับนักศึกษานําแมเหล็ก 2 ชิ้นมาวางใกล ๆ กัน หรืออาจทดลองงาย โดยหาแมเหล็ก
แบบเกือกมามา 1 อัน จากนั้นนําขดลวดมาพันรอบตะปู แลวจายไฟดวยแบตเตอรี่ดังรูป ก็จะเห็นปฏิกิริยา
ระหวางกัน

เรามาลองดูหลักการทํางานของมอเตอรทีละขั้นตามรูปที่ 11.2

• รูปที่ 11.2 ก. เมื่อเราจายกระแสใหกบั ตัวนํา จะทําใหตัวนํามีสนามแมเหล็ก มีผลใหทําปฏิกิริยากับ
สนามแมเหล็กถาวร ทําใหเกิดแรงผลักตัวนําไปในทิศทางดานบน แตถาจายกระแสในทิศทางตรงขาม ตัวนําก็
จะถูกผลักในทิศทางตรงกันขาม
• รูปที่ 11.2 ข. เมื่อใชตัวนําเปนวงรอบแลวจายกระแส จะทําใหดานหนึง่ ของตัวนําถูกผลักขึ้นและอีกดานถูก
ผลักลง ทําใหตัวนําหมุน
• รูปที่ 11.2 ค. แสดงภาพในแนวตัวขวาง แสดงถึงทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นกับตัวนํา

เราสามารถแสดงการทํางานของมอเตอรอยางเต็มรูปแบบไดดังรูปที่ 11.3

จากรูปจะเห็นไดชัดเจนวา เมื่อจายกระแสผานขั้วตอที่เรียกวาแปรงถาน (Brushes) ไปยังวงแหวน
พิเศษที่เรียกวาคอมมิวเตเตอร (Commutator) ซึ่งตอเขากับวงรอบตัวนํา กระแสที่ไหลผานตัวนําจะทําใหเกิด
เสนแรงแมเหล็กรอบตัวนํา โดยดานหนึ่งจะเกิดเปนแรงผลักขึ้น สวนอีกดานจะเกิดแรงผลักตัวนําลงมา ทําให
วงรอบตัวนํามีการหมุน โดยแรงที่เกิดจะแปรตาม กระแสที่ไหลผาน(I) ความยาวของตัวนํา (L) และ ความเขม
ของสนามแมเหล็กสเตเตอร (B)
ที่ตองใชวงแหวนคอมมิวเตเตอร เพราะถาเราตอตัวนําเขากับแหลงจายตายตัว จะทําใหกระแสที่ไหล
ผานตัวนํามีทิศตายตัว เมื่อตัวนําหมุนมาอีกทิศทางหนึง่ ทิศทางแรงผลักจะทําใหตัวนําถูกผลักกลับไปตําแหนง
เดิม ทําใหไมสามารถหมุนตอเนื่องได การใชวงแหวนคอมมิวเตเตอรก็เพื่อใหตัวนําไดรับการจายกระแสที่
ถูกตอง ทําใหตัวนําหมุนตอเนื่องตอไปได สําหรับการตอแรงดันไฟฟา ไปยังคอมมิวเตเตอร จะกระทําผานแปรง
ถาน โดยแปรงถานจะเปนสารผสมระหวาง ทองแดงกับกราไฟต ที่สามารถนํากระแส ที่ตองใชแปรงถานก็เพื่อ
ลดการเสียดสีระหวางขั้วตอแหลงจายไฟกับวงแหวนคอมมิวเตเตอร

มอเตอรในทางปฏิบัติจะเพิม่ ความยาวของลวดตัวนําซึ่งเปนโรเตอร โดยพันลวดรอบแกนโลหะ ซึ่งเรา
มักเรียกกันอีกชื่อหนี่งวา อารเมเจอร (Armature) เพื่อเพิ่มแรงบิด (Torque)ใหกับมอเตอร

3. สวนประกอบของมอเตอร
ในที่นี้จะแสดงรูปจริงที่เปนสวนประกอบของมอเตอรไฟตรงแบบแมเหล็กถาวร

4. การควบคุมมอเตอร
โดยทั่วไปจะควบคุมองคประกอบ 3 ประการคือ
1. ควบคุมความเร็วของมอเตอร (Speed Control)
2. ควบคุมแรงบิดของมอเตอร (Torque Control)
3. ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร (Direction Control)
การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงนั้น จะทําไดโดยการปรับแรงดันทีจ่ ายใหมอเตอร สวน
การควบคุมแรงบิด ทําโดยการควบคุมกระแสที่ผานขดลวดอาเมเจอร และทีจ่ ายใหกบั ขดลวดสเตเตอร ใน
กรณีสเตเตอรแบบใชขดลวดพัน สําหรับการควบคุมการหมุน หรือการสลับทิศทางการหมุนนั้น ในกรณี
มอเตอรไฟตรง สามารถทําไดโดยการสลับขั้วแหลงจายไฟ ทีจ่ ายใหแกมอเตอร สําหรับกรณีของ มอเตอร
ไฟฟากระแสตรงขนาดเล็ก แบบใชแมเหล็กถาวรเปนสเตเตอร จะไมสามารถควบคุมอะไรไดมากนัก โดยการ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร จะถูกจํากัดดวยขนาดแรงดัน โดยสามารถปรับไดไมเกินคาแรงดันสูงสุดที่จายให
มอเตอร สวนการควบคุมแรงบิด อาจทําโดยใชตัวตานทานปรับคาแบบขดลวด (Wire Wound Resistor) แตก็
จะเกิดกําลังไฟฟาสูญเสียที่ตัวตานทาน ฉะนั้นในปจจุบัน จึงมักนิยมใชการควบคุม ดวยวงจรพัลซวิธมอดูเล

เตอร (Pulse Width Modulator) ซึ่งจะใชวิธีจายไฟใหแกมอเตอรเปนชวง ๆ โดยการควบคุมแรงดัน คือการ
ปรับชวงกวางของพัลซทจี่ ายใหนั่นเอง ซึง่ วิธีนี้จะทําใหลดกําลังสูญเสียไดมาก สําหรับการกลับทางหมุนของ
มอเตอร อาจใชวิธีสลับขั้วดวยมือ หรือใชวงจรรีเลยหรืออิเล็กทรอนิกสเขาไปควบคุม

การทํางานของวงจร
จากรูป จะมีทรานซิสเตอร 4 ตัว ทํางานประสานกัน ควบคุมดวยสวิตช S1 และ S2 ในสภาวะปกติ
เมื่อสวิตช S1 ปดวงจร และ S2 เปดวงจร ดังรูป ทรานซิสเตอร Q1 และ Q4 จะนํากระแส ในขณะที่ Q2 และ
Q3 ไมนํากระแสทําใหมอเตอรหมุนไปทิศทางหนึง่ และเมื่อเปดวงจร S1 ทรานซิสเตอรทกุ ตัวจะหยุดนํากระแส
และ มอเตอรจะหยุดหมุน และเมื่อกดสวิตช S2 ใหตอวงจรในขณะที่สวิตช S1 เปดวงจร ก็จะมีผลทําให Q2
และ Q3 นํากระแส ในขณะที่ Q1 และ Q4 หยุดนํากระแส ทําใหมอเตอรหมุนไปอีกทิศทางหนึง่ วงจรนีจ้ ะมี
ปญหาที่ ถากดให S1 และ S2 ปดวงจรพรอมกัน ทรานซิสเตอรทุกตัวจะนํากระแสและเกิดการลัดวงจร
แหลงจายไฟขึ้น สําหรับ LED ทั้ง 2 ดวง ที่ตอขนานกับตัวมอเตอร จะเปนตัวแสดงสภาวะทิศทางการหมุน โดย
จะสลับกันทํางาน สวนไดโอดทั้ง 4 ตัวที่ ตอครอมทรานซิสเตอร ใชในการปองกันทรานซิสเตอร จากแรง
เคลื่อนเหนี่ยวนํายอนกลับของมอเตอร การปองกันการกดสวิตชพรอมกัน อาจทําโดยใชสวิตช S1 และ S2
เปนสวิตชรวมแกนเดียวกัน เพื่อเปนการบังคับการควบคุมวา เมื่อตัวหนึ่งปดวงจร ตัวหนึ่งจะเปดวงจรทันที
หรืออาจออกแบบ วงจรควบคุมใหม เพือ่ แกปญ
 หานี้ ดังตัวอยางตอไปนี้ก็ได

จะเห็นวาวงจรนี้จะชวยปองกันการกลับทางหมุนอยางกะทันหันของมอเตอรได เพราะถามอเตอรกลับทางหมุน
ทันที จะเกิดแรงกระชากที่ตัวมอเตอร ทําใหมอเตอรเสียหายได

8. วงจรอนุกรม
วงจรอนุกรม คือ วงจรที่นําตัวตานทานหรือโหลดทางไฟฟามาตออันดับกันไปเรื่อยๆ โดยกระแส
ไฟฟาที่ไหลในวงจรจะมีคาเทากันทั้งหมด สวนแรงดันไฟฟาทั้งหมดจะเทากับผลรวมของแรงดันตกครอมความ
ตานทานแตละตัว
กระแสไฟฟาที่ไหลภายในวงจรจะมีคาเทากันทั้งหมด คือ
IT = I1 = I2 = I3 = ... IN

(A)

แรงดันไฟฟาภายในวงจรอนุกรม คือ
E = V1 + V2 + V3 + … VN

(V)

คาความตานทานรวมทั้งหมดของวงจร (RT) เทากับผลรวมของคาความตานทานแตละตัวรวมกัน คือ
RT = R1 + R2 + R3 + ... + RN

(Ω)

ตัวอยางที่ 1 จากวงจรที่กําหนดใหจงคํานวณหาแรงดันตกครอมความตานทาน R1 , R2 , R3 , R4 เมื่อมี
ความตานทานเทากับ 2 Ω , 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω ตามลําดับ โดยมีแรงดันไฟฟา 20 V

วิธีทํา
คํานวณคา

คํานวณหาคา

RT
RT

=
=
=

IT

=

IT

=
=

R1 + R2 + R3 + R4
2Ω+4Ω+6Ω+8Ω
20 Ω
(A)
1A

9. วงจรขนาน
วงจรขนาน คือ วงจรที่นําตัวตานทานหรือโหลดทางไฟฟามาตอขนาน เขากับแหลงจายไฟโดยคา
ของแรงดันไฟฟาที่ตกครอมความตานทานจะมีคาเทากันและเทากับแหลงจายไฟ สวนคากระแสไฟฟาที่ไหลใน
วงจรจะเทากับผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลในแตละสาขา
แรงดันตกครอม (Voltage Drop) ความตานทานแตละตัวจะมีคาเทากับแรงดันของแหลงจาย
(Power Supply) คือ
ET = VR1 = VR2 = VR3 = VR4 ... = VRN

(V)

กระแสรวมทัง้ หมดของวงจร (IT) จะมีคาเทากับผลรวมของกระแสที่ไหลในสาขายอยรวมกัน คือ
IT = I1 + I2 + I3 + I4 + … + IN

(A)

คาความตานทานรวม (RT) ในวงจรขนานจะมีคาเทากับผลรวมของสวนกลับของคาความตานทานทุกตัวรวมกัน
คือ
1
R

=

1
1
1
1
1
+
+
+
+ …
R
R
R
R

(Ω)

1

(Ω)

หรือ
=

1
1
1
1
1
+ …R
R + R + R +

ตัวอยางที่ 2 จงคํานวณหาคากระแสรวมที่ไหลในวงจรและกระแสตัวตานทานแตละตัวเมือ่ วงจรจายแรงดัน
เทากับ 20 V

วิธีทํา
คํานวณหาคาความตานทานรวม
RT

=
=

=

0.96 Ω

IT =
=
I1

=

I2

=

=
=
3.33 A

=

=
=

หรือ
∴

IT

5A

=
=

I4

=
=
=

20.83 A

=

=
I3

=

.

2.5 A
I1 + I2 + I3 + I4
10 + 5 + 3.33 + 2.5
20.83 A

=

10 A

10. วงจรผสม
วงจรผสม หมายถึง วงจรที่มีทั้งวงจรอนุกรมและวงจรขนานตอปนกันอยู ซึ่งบางครั้งเราเรียกวา วงจร
อนุกรม – ขนาน หรือวงจรขนาน – อนุกรม
ขั้นตอนในการพิจารณาหาคาตางๆ ในวงจรผสมแบบอนุกรม – ขนาน
1. หาคาความตานทานรวมแบบอนุกรม ในสาขาทีม่ ีความตานทานตออนุกรมกันอยู
2. หาคาความตานทานรวมแบบขนาน
3. หาคากระแสที่ไหลในสาขาตาง ๆ ของวงจร
4. หาคากระแสรวมที่ไหลในวงจร
ขั้นตอนในการพิจารณาหาคาตางๆ ในวงจรผสมแบบขนาน – อนุกรม
1. หาคาความตานทานรวมแบบขนาน ในสาขาที่มคี วามตานทานตอขนานกันอยู
2. หาคาความตานทานรวมแบบอนุกรม
3. หาคาแรงดันตกครอมความตานทานแตละกลุม
4. หาคาแรงดันรวมของวงจร
5. หาคากระแสที่ไหลในสาขาตาง ๆ ของวงจร
6. หาคากระแสรวมที่ไหลในวงจร

วงจรผสมแบบอนุกรม – ขนาน

วงจรผสมแบบขนาน – อนุกรม

11. อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน
อุปกรณปอ งกันไฟฟา คืออุปกรณที่ชวยปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟา ในกรณีทเี่ กิดไฟฟาชอต ไฟฟา
ดูดหรือเกิดการลัดวงจร อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกชวี ิตและทรัพยสินได ดังนั้นอุปกรณปอ งกันไฟฟาจะ
ชวยลดอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได อุปกรณเหลานี้ไดแก ฟวส, เซอรกิตเบรกเกอร, การตอลงดิน และเครื่อง
ปองกันไฟฟาดูด เปนตน
1. ความปลอดภัยทางไฟฟา
อุปกรณปองกันไฟฟา คือ อุปกรณที่ชวยปองกันอันตรายทีเ่ กิดจากไฟฟา ในกรณีทเี่ กิดไฟฟาชอต
ไฟฟาดูดหรือเกิดการลัดวงจร อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินได ดังนั้นอุปกรณปองกัน
ไฟฟาจะชวยลดอันตรายทําใหเราไดรบั ความปลอดภัยมากขึน้ ปจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
OSHA ซึ่งไดกําหนดเกี่ยวกับหนากากปองกันอันตราย หมวกกันน็อค และอุปกรณปองกัน ในการทํางานตาง ๆ
โดยใชหลักการปฏิบัตงิ านกับอุปกรณไฟฟาใหถูกตอง ตามกฎของความปลอดภัยดังนี้
1. ตรวจซอมเครื่องมือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด ตามที่โรงงานผูผลิตระบุไว
2. รูและเขาใจคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทีผ่ ผู ลิตแนะนําไว
3. ตรวจสอบสายไฟใหอยูในสภาพดีเสมอ ถาชํารุดใหเปลี่ยนหรือซื้อใหม
4. กอนซอมเครื่องใชไฟฟาตองตัดไฟออกกอนเสมอ
5. ตองใสแวนกันฝุนหรือเศษวัสดุเขาตาในกรณีที่จําเปน
6. ชิ้นงานที่กําลังจะทําตองยึดแนนไมหลุด ทําใหไดรบั อันตรายได
7. ถามีเสียงดังผิดปกติใหหยุดทํางาน แลวหาสาเหตุทันที
8. เมื่อเครือ่ งมือไฟฟาชํารุดใหแยกออก แลวเขียนปายแสดงใหชัดเจน
2. ฟวส (Fuse)
ฟวสคืออุปกรณที่ใชสําหรับจํากัดจํานวนกระแสที่ไหลในวงจร มีลักษณะเปนตัวนําไฟฟา ที่
ประกอบดวยเสนลวดทํามาจากโลหะชนิดออน บรรจุอยูภายในอุปกรณหอหุม ซึ่งสามารถที่จะหลอมละลาย
และตัดวงจรไดเมื่อใชงานไฟฟามากเกินไป ฟวสแตละรุน จะมีการแจงอัตราทนกระแสกํากับไว อัตราทน
กระแสหมายถึงปริมาณกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหไหลผานฟวสได

การติดตั้งฟวสหรือถอดเปลี่ยนฟวสนั้นจะตองกระทําดวยความระมัดระวังโดยจะตองตัดพลังงานไฟฟา
ออกจากวงจรเสียกอนเสมอ การถอดฟวสจะตองใชเครื่องมือสําหรับดึงฟวสทอี่ อกแบบมาโดยเฉพาะ และใหดึง
ฟวสทางดานไฟออกกอนเสมอ เมื่อตองการจะใสฟวสใหใสฟว สทางดานโหลดกอน แลวจึงใสทางดานไฟเขา
ตอไป ฟวสที่ใชงานกันทั่วไปแบงไดเปน 3 ชนิดคือ ปลั๊กฟวส (Plug Fuse) คารตริดฟวส (Cartridae Fuse)
และเบลดฟวส (Blade Fuse) ดังนี้คือ\
ปลั๊กฟวส (Plug Fuse)
ปลั๊กฟวส คือฟวสทบี่ รรจุอยูในกระบอกที่ทําดวยกระเบื้อง เวลาใชงานใหติดตั้งบนฐานเกลียว มีแผน
ไสโลหะที่ออกแบบใหละลาย เมื่อกระแสไหลในวงจรเกินคาที่กําหนด มีหลายแบบหลายขนาด โดยทั่วไปมี
อัตราทนกระแส 0-30 แอมป นิยมใชตามอาคารบานเรือนทัว่ ไป

คารตริดฟวส (Cartridae Fuse)
คารตริดฟวสจะทํางานคลายกับปลั๊กฟวส แตตางกันที่เวลาติดตั้งจะตองติดตั้งบนขาหนีบสปริง คาร
ตริดฟวสจะติดตั้งใชงานรวมกับเซฟตีส้ วิตช ทนกระแสไดตั้งแต 0-60 แอมป

เบลดฟวส (Blade Fuse)
เบลดฟวสใชหลักการหลอดละลายตัวเมื่อมีกระแสเกิน เชนเดียวกับฟวสแบบอื่นแตจะมีอัตราทน
กระแสมากกวาฟวสแบบอื่นคือตัง้ แต 70-600 แอมป เบลดฟวสจะติดตั้งบนขาหนีบสปริงมีทงั้ แบบใชไดเพียง
ครั้งเดียว และแบบเปลี่ยนไสใหมได

เซอรกิตเบรกเกอร
เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breakers) คืออุปกรณปองกันไฟฟาที่สามารถเปดวงจรในขณะที่มีความ
ผิดปกติเกิดขึ้น โดยที่ไมทําใหตัวเองขาดหรือชํารุดเหมือนฟวส ถาเซอรกิตเบรกเกอรเปดวงจร เราจะตองหา

สาเหตุ วาใชงานกระแสไฟฟา มากเกินกวาทีก่ ําหนดหรือไม เกิดไฟดูด, ไฟรั่ว, ไฟช็อต, ไฟเกินหรือไฟตก เกิด
ปญหาที่จุดใด แลวทําการแกไขปญหาในกรณีดงั กลาว หลังจากนั้นใหกดปุมรีเซ็ตใหวงจรไฟฟาทํางานใหมได

เซอรกิตเบรกเกอรแบบความรอน
การทํางานอาศัยหลักการของแผนโลหะ 2 ชนิดซึ่งมีสมั ประสิทธิ์การขยายตัวไมเทากันมาประกบยึด
ติดกัน เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือวงจรผิดปกติโลหะจะรอน ทําใหโกงตัวหนาสัมผัสของเซอรกิตเบรกเกอร จะ
เปดวงจรไมทํางาน ในชวงที่วงจรไมทํางาน เราก็ควรหาสาเหตุวาวเซอรกิตเบรกเกอร ตัดเพราะอะไร แลวทํา
การแกไขใหเรียบรอย และเมื่อเวลาผานไประยะหนึง่ แผนโลหะจะเย็นตัวลง และจะกลับเขาไปอยูในสภาพเดิม
อีก สามารถรีเซ็ตใหกลับมาทํางานใหมไดตามปกติ

เซอรกิตเบรกเกอรแบบแมเหล็ก
การทํางานอาศัยหลักการของแมเหล็กไฟฟา แมเหล็กไฟฟาจะเกิดขึ้นจากการไหลของกระแสไฟฟา
ผานขดลวด ในกรณีที่กระแสไฟฟา ผานขดลวดเกินพิกัด แมเหล็กก็จะยิ่งมีอํานาจในการดูดแผนกระเดื่อง ตัด
วงจรทําใหวงจรเปด เมื่อแกไขสาเหตุของการใชงานเกินไดแลว ก็ใหทําการรีเซ็ตกระเดือ่ งตัดวงจร ใหอยูใน
ตําแหนงเดิม เพือ่ ใชงานตอไป

เซอรกิตเบรกเกอรในยุคปจจุบัน
ปจจุบันบริษัทผูผลิตไดออกแบบเซอรกิตเบรกเกอรใหตัดไฟไดอยางรวดเร็วและสามารถปองกันการใช
กระแสไฟฟามากเกินกวาที่กําหนด, ปองกันไฟดูด, ปองกันไฟรั่ว, ปองกันไฟช็อต และปองกันไฟเกินหรือไฟตก
มีรูปแบบตาง ๆใหเลือกซื้อมากมายดังรูปที่ 16.8

3. การตอลงดิน
สายดินเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของระบบความปลอดภัยทางไฟฟา ซึ่งจะตองมีเมือ่ ติดตั้งระบบไฟฟา
ใหม สายดินจะชวยปองกันอันตราย อันเกิดจากกระแสไฟฟารั่วได ปกติสายดินจะมี 2 สวนคือสายดินของ
ระบบใชปองกันระบบไฟฟาทั้งหมด และสายดินของเครื่องใชไฟฟา เปนสวนที่ปอ งกันอันตรายเฉพาะ
เครื่องใชไฟฟานั้น ๆ สายดินของระบบมีหนาทีป่ องกันฟาผาและไฟฟาแรงสูง โดยกระแสไฟฟาจะผานสายดิน

ซึ่งทําดวยตัวนําที่ดีลงสูดินแทน ทอประปาทีฝ่ งอยูใตพื้นดินอยางตอเนื่องจะเปนการตอลงดินทางไฟฟาที่ดีทสี่ ุด
เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับดินมาก การที่มผี ิวสัมผัสมากจะเปนการชวยลดความตานทาน และทําให
กระแสไฟฟาสวนที่ไมตองการไหลลงสูพื้นดินไดงายขึ้น

กราวดร็อดมักใชแทงทองแดงทีม่ ีความตานทานมากกวา 25 โอหมตอลงดิน สวนการตอเครื่องใชไฟฟา
ลงดินเปนการปองกันอันตรายจากไฟฟาภายในบาน รูปที่ 16.10 เปนการแสดงใหเห็นการไหลของ
กระแสไฟฟา เมื่อใชเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดตอลงดิน สวนรูปที่ 16.11 เปนการแสดงใหเห็นวาเมื่อบุคคลมาแตะ
กับเครื่องใชไฟฟาจะปลอดภัย การตอสายดินจะทําใหไมเกิดอันตรายกับบุคคล กระแสไฟฟาจะลงสูดินแทน

3. พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส
1. อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํามาใชงานปจจุบันมีมากมายแตจะขอกลาวถึงเฉพาะอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ดังนี้
1. มัลติมิเตอร (Mutimeter)
เปนเครือ่ งมือวัดที่มีประโยชนมาก เพียงแตปรับหมุนสวิตซก็สามารถตั้งเปนโวลตมเิ ตอร แอมมิเตอร หรือ
โอหมมิเตอร แตละแบบสามารถเลือกพิสัยการวัดไดหลายระยะและเลือกไฟฟากระแสสลับ (AC) ไฟฟา
กระแสตรง (DC) บางชนิดมีคุณสมบัติการวัดเพิม่ เติม เชน วัดคาความจุ วัดความถี่ และทดสอบทรานซิสเตอร
เปนตน

2. แอมมิเตอร (Ammeter)
เปนเครื่องมือวัดที่ใชวัดกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา โดยนําแอมมิเตอรมาตออนุกรมกับวงจรไฟฟาซึง่ สามารถวัด
ไฟฟากระแสตรงได

3. โวลตมิเตอร (Voltmeter)
เปนเครื่องมือวัดที่ใชวัดความตางศักยไฟฟาในวงจรไฟฟา โดยนําโวลตมิเตอรมาตอขนานกับวงจรไฟฟาซึง่
สามารถวัดไฟฟากระแสตรงได

4. ตัวตานทาน (Resistor: R)
ตัวตานทาน เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ตานทานการไหลของกระแสไฟฟาในวงจรตาง ๆ บอกคาความ
ตานทานเปนโอหม ใชสัญลักษณ  อานคาความตานทานไดจากแถบรหัสสีที่พิมพติดบนตัวตานทาน

ก. การอานรหัสสีตัวตานทาน

ข. สัญลักษณตัวตานทาน

5. ตัวเก็บประจุ (Capacitor: C)
ตัวเก็บประจุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความสําคัญในวงจรตาง ๆ อยางมากทั้งในวงจร
กรองกระแสไฟฟา วงจรกรองความถี่และวงจรอื่น ๆ ตัวเก็บประจุมีหนวยเปนฟารัด (Farad) ใชสัญลักษณ F

ก. ตัวเก็บประจุชนิดตาง ๆ

ข. สัญลักษณตัวเก็บประจุ

6. ไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode: LED)
ไดโอดเปลงแสงเป นอุปกรณส ารกึ่งตัวนําชนิดหนึ่ง ที่เมื่อตอแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมแลวจะ
เปลงแสงออกมา นํามาใชงานในการแสดงผลตาง ๆ

7. มอเตอรไฟฟากระแสตรง
มอเตอรไฟฟากระแสตรงเปนอุปกรณที่ใชทําหนาที่ขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ ในวงจรไฟฟาเมื่อตอแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมจะทําใหมอเตอรหมุนไปตามทิศทางที่กําหนดได

ก. มอเตอรไฟฟากระแสตรง

ข. สวนประกอบมอเตอรไฟฟากระแสตรง

8. ทรานซิสเตอร (Transistor)
เปนอุปกรณสารกึ่งตัวนําชนิด 3 ตอนตอชนกัน โดยใชสารกึ่งตัวนําชนิด P และชนิด N ทรานซิสเตอร
ตองสรางใหตัวนําตอนกลางแคบที่สุด มี่ขาตอออกมาใชงาน 3ขา
9. ลําโพง (Speaker)
มีหนาที่ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงในรูปของพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานเสียงที่หูเราสามารถรับรูได
โครงสรางของลําโพงทั่วไปมีสวนประกอบตามรูป

10. แผงทดลองวงจร (Project Board)
เปนพื้นที่ทดลองเสียบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สะดวก รวดเร็ว กอนนําไปใชงานจริง โดยไมตอง
อาศัยหัวแรงในการบัดกรี
11. วงจรแผนพิมพ (Printed Circuit Boards)
วงจรแผนพิมพหรือแผนปริ้นท เปนแผนพลาสติกที่ผิวดานหนึ่งถูกเคลือบดวยแผนทองแดงบางเพื่อใช
ทําลายพิมพวงจรและทําใหเกิดวงจรขึ้นมา ใชเปนลายตัวนําในการเชื่อมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เขาดวยกัน
เกิดเปนวงจรตาง ๆ ตามตองการ

12. หมอแปลง (Transformer)
มีลักษณะเปนขดลวดทองแดงอาบน้ํายาที่พันอยูบนแกนตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป ทําหนาที่ผานแรงดันไฟฟา
จากขดลวดชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งโดยการเหนี่ยวนําทางเสนแรงแมเหล็กไฟฟา ตามรูป

13. หัวแรง (Electric Soldering)
เปนเครื่องมือที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟาใหเปนพลังงานความรอน เพื่อใชในการเชื่อมหรือถอดอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสเรียกวา “การบัดกรี” โดยมีสวนประกอบตามรูป

14. วงจรรวม IC (Integrated Circuit)
เปนอุปกรณรวมการทํางานของทรานซิสเตอร ไดโอด รีซิสเตอร และอุปกรณสารกึง่ ตัวนําอื่น ๆ เขา
รวมเปนชิ้นเดียวกันและมีขาออกมาภายนอกสําหรับปอนแหลงจาย มีหลายชนิดแลวแตหนาที่การทํางาน

15. แบตเตอรี่ (Battery)
เปนแหลงพลังงานไฟฟากระแสตรง เปนเซลลไฟฟาที่ใชพลังงานหมดแลว ไมสามารถนํามาประจุใหม
ไดอีก การสรางแบตเตอรีโ่ ดยการนําแผนทองแดงและแผนสังกะสีจุมลงในน้ํายาอิเล็กโตรไลดทําใหเกิดปฏิกริ ิยา
ทางเคมี

2. ตัวตานทาน (Resistor)
เปนอุปกรณที่ใชในการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา นิยมนํามาประกอบในวงจรทางดานไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสทั่วไป ตัวอยางเชนวงจรเครื่องรับวิทยุ, โทรทัศน,เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เปนตน ตัวตานทานที่
ตออยูในวงจรไฟฟา ทําหนาทีล่ ดแรงดัน และจํากัดการไหลของกระแสไฟฟาในวงจร ตัวตานทานมีรปู แบบและ
ขนาดแตกตางกันตามลักษณะของการใชงาน นอกจากนี้ยงั แบงออกเปนชนิดคาคงที่และชนิดปรับคาไดตัว
ตานทาน (Resistor) เปนอุปกรณที่ใชในการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา เพื่อทําใหกระแสและ
แรงดันภายในวงจร ไดขนาดตามที่ตองการ เนื่องจากอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสแตละตัวถูกออกแบบใหใช
แรงดันและกระแสที่แตกตางกัน ดังนั้นตัวตานทานจึงเปนอุปกรณทมี่ ีบทบาทและใชกันมากในงานดานไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ, โทรทัศน, คอมพิวเตอร, เครื่องขยายเสียง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชทางดานไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เปนตน
ชนิดของตัวตานทาน
ตัวตานทานที่ผลิตออกมาในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด ในกรณีที่แบงโดยยึดเอาคาความ
ตานทานเปนหลักจะแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ
1.ตัวตานทานแบบคาคงที่ (Fixed Resistor)
2.ตัวตานทานแบบปรับคาได (Adjustable Resistor)
3.ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได (Variable Resistor)
ตัวตานทานแบบคาคงที่ (Fixed Resistor)
ตัวตานทานชนิดคาคงที่มีหลายประเภท ในหนังสือเลมนี้จะขอกลาวประเภททีม่ ีความนิยม ในการ
นํามาประกอบใชในวงจร ทางดานอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป ดังนี้
1.ตัวตานทานชนิดคารบอนผสม (Carbon Composition)
2.ตัวตานทานแบบฟลม โลหะ ( Metal Film)
3.ตัวตานทานแบบฟลม คารบอน ( Carbon Film)
4.ตัวตานทานแบบไวรวาวด (Wire Wound)
5.ตัวตานทานแบบแผนฟลมหนา ( Thick Film Network)
6.ตัวตานทานแบบแผนฟลมบาง ( Thin Film Network)
ตัวตานทานชนิดคารบอนผสม (Carbon Composition)
เปนตัวตานทานที่นิยมใชกันแพรหลายมาก มีราคาถูก โครงสรางทํามาจากวัสดุทมี่ ีคุณสมบัติเปนตัว
ตานทาน ผสมกันระหวางผงคารบอนและผงของฉนวน อัตราสวนผสมของวัสดุทั้งสองชนิดนี้ จะทําใหคาความ
ตานทานมีคามากนอย เปลี่ยนแปลงไดตามตองการ บริเวณปลายทัง้ สองดานของตัวตานทานตอดวยลวดตัวนํา
บริเวณดานนอกของตัวตานทานจะฉาบดวยฉนวน

ตัวตานทานแบบฟลมโลหะ (Metal Film)
ตัวตานทานแบบฟลม โลหะทํามาจากแผนฟลมบางของแกวและโลหะหลอมเขาดวยกันแลว
นําไปเคลือบทีเ่ ซรามิค ทําเปนรูปทรงกระบอก แลวตัดแผนฟลมทีเ่ คลือบออกใหไดคาความตานทานตามที่
ตองการ ขั้นตอนสุดทายจะทําการเคลือบดวยสารอีปอ กซี (Epoxy) ตัวตานทานชนิดนี้มีคาความผิดพลาดบวก
ลบ 0.1 % ถึงประมาณ บวกลบ 2% ซึ่งถือวามีคาความผิดพลาดนอยมาก นอกจากนี้ยงั ทนตอการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมจิ ากภายนอกไดดี สัญญาณรบกวนนอยเมื่อเทียบกับตัวตานทานชนิดอื่น ๆ

ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน (Carbon Film)
ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน เปนตัวตานทานแบบคาคงทีโ่ ดยการฉาบผงคารบอน ลงบน
แทงเซรามิคซึ่งเปนฉนวน หลังจากที่ทําการเคลือบแลว จะตัดฟลมเปนวงแหวนเหมือนเกลียวนอต ในกรณีที่
เคลือบฟลม คารบอนในปริมาณนอย จะทําใหไดคาความตานทานสูง แตถาเพิ่มฟลม คารบอนในปริมาณมากขึ้น
จะทําใหไดคาความตานทานต่ํา ตัวตานทานแบบฟลมโลหะมีคาความผิดพลาด บวกลบ 5% ถึงบวกลบ 20%
ทนกําลังวัตตตั้งแต 1/8 วัตตถึง 2 วัตต มีคาความตานทานตั้งแต 1 โอหม ถึง 100 เมกกะโอหม

ตัวตานทานแบบไวรวาวด (Wire Wound)
โครงสรางของตัวตานทานแบบนี้เกิดจากการใชลวดพันลงบนเสนลวดแกนเซรามิค หลังจากนั้นตอ
ลวดตัวนําดานหัวและทายของเสนลวดที่พัน สวนคาความตานทานขึ้นอยูกับวัสดุ ที่ใชทําเปนลวดตัวนํา ขนาด
เสนผาศูนยกลางของแกนเซรามิคและความยาวของลวดตัวนํา ขั้นตอนสุดทายจะเคลือบดวยสารประเภท
เซรามิค บริเวณรอบนอกอีกครั้งหนึ่ง คาความตานทานของตัวตานทานแบบนี้ จะมีคาต่ําเพราะตองการใหมี
กระแสไหลไดสูง ทนความรอนไดดี สามารถระบายความรอนโดยใชอากาศถายเท

ตัวตานทานแบบแผนฟลมหนา (Thick Film Network)
โครงสรางของตัวตานทานแบบนีท้ ํามาจากแผนฟลมหนา มีรปู แบบแตกตางกันขึ้นอยูกบั การใช
งาน ในรูปที่ 2.6 แสดงตัวตานทานแบบแผนฟลมหนาประเภทไรขา (Chip Resistor) ตัวตานทานแบบนี้ตองใช
เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิต มีอัตราทนกําลังประมาณ 0.063 วัตต ถึง 500
วัตต คาความคลาดเคลื่อนบวกลบ 1 % ถึง บวกลบ 5 % (จากหนังสือ Farnell II-Semi Conductor and
Passines หนา 294-310 )

ตัวตานทานแบบแผนฟลมบาง (Thin Film Network)
โครงสรางของตัวตานทานแบบนีท้ ํามาจากแผนฟลมบาง มีลักษณะรูปรางเหมือนกับตัวไอซี (Integreate
Circuit) ใชเทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิตเชนเดียวกับตัวตานทานแบบ
แผนฟลม หนา โดยสวนใหญจะมีขาทัง้ หมด 16 ขา การใชงานตองบัดกรีเขากับแผนลายวงจร อัตราทนกําลัง
50 มิลลิวัตต มีคาความคลาดเคลื่อนบวกลบ 0.1 % และอัตราทนกําลัง 100 มิลลิวัตต จะมีคาความ
คลาดเคลื่อนบวกลบ 5 % ที่แรงดันไฟฟาสูงสุดไมเกิน 50 VDC

ตัวตานทานแบบปรับคาได
โครงสรางของตัวตานทานแบบนีม้ ีลกั ษณะคลายกับแบบไวรวาวด แตโดยสวนใหญบริเวณลวดตัวนํา จะไม
เคลือบดวยสารเซรามิคและมีชองวางทําใหมองเห็นเสนลวดตัวนํา เพื่อทําการลัดเข็มขัดคอมตัวตานทาน โดย
จะมีขาปรับใหสมั ผัสเขากับจุดใดจุดหนึง่ บนเสนลวดของความตานทาน ตัวตานทานแบบนี้สวนใหญมีคาความ
ตานทานต่ํา แตอัตราทนกําลังวัตตสงู การปรับคาความตานทานคาใดคาหนึ่ง สามารถกระทําไดในชวงของ
ความตานทานตัวนั้น ๆ เหมาะกับงาน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงความตานทานเสมอ ๆ

ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได
ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได (Variable Resistor) โครงสรางภายในทํามาจากคารบอน เซรามิค หรือ
พลาสติกตัวนํา ใชในงานที่ตองการเปลี่ยนคาความตานทานบอย ๆ เชนในเครื่องรับวิทยุ, โทรทัศน เพื่อปรับลด
หรือเพิ่มเสียง, ปรับลดหรือเพิ่มแสงในวงจรหรี่ไฟ มีอยูห ลายแบบขึ้นอยูกบั วัตถุประสงคของการใชงาน เชนโพ
เทนชิโอมิเตอร (Potentiometer) หรือพอต (Pot)สําหรับชนิด
ที่มีแกนเลื่อนคาความตานทาน หรือแบบที่มีแกนหมุนเปลี่ยนคาความตานทานคือโวลลุม (Volume) เพิ่มหรือ
ลดเสียงมีหลายแบบใหเลือกคือ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น เปนตน สวนอีกแบบหนึ่งเปนแบบที่ไมมีแกนปรับ
โดยทั่วไปจะเรียกวา โวลลุมเกือกมา หรือทิมพอต (Trimpot)

ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาไดนี้ สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดดวยกันคือโพเทนชิโอมิเตอร
(Potentiometer) และเซนเซอรรซี ิสเตอร (Sensor Resistor)
โพเทนชิโอมิเตอร (Potentiometer)
โพเทนชิโอมิเตอรหรือพอต (Pot) คือตัวตานทานที่เปลี่ยนคาไดในวงจรตาง ๆ โครงสรางสวนใหญจะใช
วัสดุประเภทคารบอน ผสมกับเซรามิคและเรซินวางบนฉนวน สวนแกนหมุนขา กลางใชโลหะที่มกี ารยืดหยุนตัว
ไดดี โดยทั่วไปจะเรียกวาโวลลุม หรือ VR (Variable Resistor) มีหลายแบบที่นิยมใชในปจจุบันคือแบบ A , B
และ C

จากรูปที่ 2.10 (ก) จะเห็นวาโพเทนชิโอมิเตอรมี 3 ขา ขาที่ 1 และ 2 จะมีคาคงที่สวนขาที่ 3 เปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงตามที่ตอ งการ สวนรีโอสตาทนั้นจะมี 2 ขา ตามรูปที่ 2.10 (ข) แตในกรณีที่ตองการตอโพเทนชิโอมิเตอร
ใหเปนรีโอสตาทก็ทําไดโดยการตอขาที่ 3 เขากับขาที่ 2 ก็จะกลายเปนรีโอสตาทตามรูปที่ 2.10 ค สวนรูปที่
2.10 ง. แสดงโครงสรางทั่ว ๆ ไปของโพเทนชิโอมิเตอร
อีกชนิดหนึ่งคือจําพวกฟลม คารบอนใชวิธีการฉาบหรือพนฟลมคารบอนลงในสารทีม่ ีโครงสรางแบบเฟโน
ลิค (Phenolic) สวนแกนหมุนจะใชโลหะประเภทที่ใชทําสปริงเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน VR 100 KA
หมายความวา การเปลี่ยนแปลงคาความตานทาน ตอการหมุนในลักษณะของลอกการิทมึ (Logarithmic) หรือ
แบบลอกคือเมื่อหมุนคาความตานทานจะคอย ๆ เปลี่ยนคา พอถึงระดับกลางคาความตานทานจะเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วนิยมใชเปนโวลลุม เรงความดังของเสียง สวนแบบ B นั้นคาความตานทานจะเปลี่ยนไปในลักษณะ
แบบลิเนีย (Linear) หรือเชิงเสนคือคาความตานทานเพิ่มขึ้นตามการหมุนทีเ่ พิ่มขึ้น สวนมากนิยมใชในวงจรชุด
ควบคุมความทุมแหลมและวงจรแบงแรงดันไฟฟา

ตัวตานทานแบบโพเทนชิโอมิเตอรอีกประเภทหนึ่งคือ ตัวตานทานแบบปรับละเอียด(Trimmer
Potentiometers) ตัวตานทานแบบนีส้ วนมากมักใชประกอบในวงจรประเภทเครื่องมือวัดและทดสอบ เพราะ
สามารถปรับหมุน เพื่อตองการเปลี่ยนคาความตานทานไดทลี ะนอย และสามารถหมุนได 15 รอบหรือมากกวา
ซึ่งเมื่อเทียบกับโพเทนชิโอมิเตอร แบบที่ใชในเครื่องรับวิทยุและเครือ่ งเสียง ซึ่งจะหมุนไดไมถึง 1 รอบก็จะทํา
ใหคาความตานทานเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ตัวตานทานชนิดพิเศษ
ตัวตานทานชนิดพิเศษ เปนตัวตานทานที่มีคุณสมบัติและการใชงานที่แตกตางจากตัวตานทานทั่ว ๆ ไป
เชนใชในการควบคุมอุณหภูมิ ใชเปนสวิตชเปดปดไฟดวยแสง ฯลฯ เปนตน
แอลดีอาร (LDR : Light Dependent Resistor)
LDR คือตัวตานทานชนิดที่มีความไวตอแสงมาก บางครัง้ เรียกวาตัวตานทานแบบโฟโตคอนดัคตีฟเซล
(Photoconductive Cells) หรือโฟโตเซล โครงสรางภายในโดยทั่วไปจะทําดวยสารแคดเมียมซัลไฟต
(Cadmium Sulfide) หรือแคดเมียมเซลีไนต (Cadmium Selenide) มีความเขมของแสงระหวาง 4,000 A.
(Blue Light) ถึง 10,000 A. (Infrared) 1 A. เทากับ 1 x 10-10 M Light

เมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ LDR จะทําใหคาความตานทานภายในตัว LDR ลดลง จะลดลงมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับแสงที่ตกกระทบ ในกรณีที่ไมมีแสงหรืออยูในตําแหนงที่มืดคาความตานทานภายในตัว LDR จะมีคา
เพิ่มมากขึ้นตามรูปที่ 2.16 การทดสอบ LDR อยางงาย ๆ คือตอสายมิเตอรเขากับ LDR ตั้งยานวัดโอหม หา
อุปกรณใหแสงสวางเชนไฟฉายหรือหลอดไฟ โดยใหแสงตกกระทบที่ตัว LDR ตรงดานหนา แลวสังเกตคาความ
ตานทานจากมิเตอรจะมีคาลดลง ถามีอุปกรณไปบังแสงทําใหมืด คาความตานทานจะเพิ่มขึ้น

หนวยของความตานทาน
หนวยของความตานทานวัดเปนหนวย “โอหม” เขียนแทนดวยอักษรกรีกคือตัว “โอเมกา” คาความ
ตานทาน 1 โอหมหมายถึงการปอนแรงดันไฟฟาขนาด 1 โวลท ไหลผานตัวตานทานแลวมีกระแสไฟฟาไหล
ผาน 1 แอมแปร

การอานคาความตานทาน
คาความตานทานโดยสวนใหญจะใชรหัสแถบสีหรืออาจจะพิมพคาติดไวบนตัวตานทาน ถาเปนการพิมพคา
ติดไวบนตัวตานทานมักจะเปนตัวตานทานที่มีอัตราทนกําลังวัตตสูง สวนตัวตานทานที่มีอัตราทนกําลังวัตตต่ํา
มักจะใชรหัสแถบสี ที่นิยมใชมี 4 แถบสีและ 5 แถบสี

การอานคารหัสแถบสี สําหรับผูเ ริม่ ตนศึกษาอาจจะมีปญ
 หาเรื่องของแถบสีที่ 1 และแถบสีที่ 4 วาแถบสีใด
คือแถบสีเริ่มตน ใหใชหลักในการพิจารณาแถบสีที่ 1,2 และ 3 จะมีระยะหางของชองไฟเทากัน สวนแถบสีที่ 4
จะมีระยะหางของชองไฟมากกวาเล็กนอย
ตัวอยางที่ 2.1 ตัวตานทานมีรหัสแถบสี สม แดง น้ําตาล และทอง มีความตานทานกี่โอหม ?

อานคารหัสแถบสีได
ตัวตานทานนี้มีความตานทาน

320 โอหม
320 โอหม

คาผิดพลาด 5 เปอรเซ็นต

ตัวอยางที่ 2.2 ตัวตานทานมีรหัสแถบสี เขียว ดํา สม และเงิน มีความตานทานกี่โอหม ?

อานคารหัสแถบสีได
ตัวตานทานนี้มีความตานทาน

50,000 โอหม
50 กิโลโอหม

คาผิดพลาด 10 เปอรเซ็นต

ตัวอยางที่ 2.3 ตัวตานทานมีรหัสแถบสี มวง แดง เขียว และน้ําตาล มีความตานทานกี่โอหม ?

อานคารหัสแถบสีได
ตัวตานทานนี้มีความตานทาน

7,200,000 โอหม
7.2 เมกกะโอหม

คาผิดพลาด 1 เปอรเซ็นต

ตัวอยางที่ 2.4 ตัวตานทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง สม และน้ําตาลมีความตานทานกี่โอหม ?

อานคารหัสแถบสีได
ตัวตานทานนี้มีความตานทาน

482,000 โอหม
482 กิโลโอหม

คาผิดพลาด 1 เปอรเซ็นต

ตัวอยางที่ 2.5 ตัวตานทานมีรหัสแถบสี ขาว แดง ดํา ดํา และแดง มีความตานทานกี่โอหม ?

อานคารหัสแถบสีได
ตัวตานทานนี้มีความตานทาน

920 โอหม
920 โอหม

คาผิดพลาด 2 เปอรเซ็นต

คาผิดพลาดหมายถึงความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ตัวตานทานที่มีคาผิดพลาด 2 % หมายความวาความ
ตานทาน 100 โอหม ถาวัดดวยมัลติมเิ ตอรแลวอานคาไดตั้งแต 98 โอหม ถึง 102 โอหมถือวาตัวตานทานตัว
นั้นอยูในสถานะปกติใชงานได นอกจากนี้ยังมีตัวตานทาน ประเภทที่พิมพคาของความตานทานไวบนตัว
ตานทานซึ่งในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ไดเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษเอาไว แตละตัวมีความหมายดังนี้คือ

จากรูปที่ 4.13 จะมีการพิมพคาอัตราทนกําลัง, คาความตานทาน และ คาผิดพลาด จากในรูปจะเห็นวามี
การพิมพอักษรภาษาอังกฤษเปนตัว J คือผิดพลาด 5 % และตัว K คือผิดพลาด 10 %

การตอวงจรตัวตานทาน
การตอตัวตานทานมีอยู 3 แบบคือ วงจรอนุกรม, วงจรขนาน และวงจรผสม ในหนังสือเลมนี้ไดเขียน
รายละเอียดของการตอวงจรทั้ง 3 แบบไวในเรื่องวงจรไฟฟาเบื้องตน เพราะฉะนั้นใหผูเรียนนําความรูจากเรื่อง
วงจรไฟฟาเบื้องตน มาประยุกตใชในหนวยการเรียนนี้ ใหเปนประโยชนตอการศึกษาและทําความเขาใจตอไป
1. การตอตัวตานทานแบบอนุกรม (Series Circuit)
การตอตัวตานทานแบบอนุกรมหมายถึงการนําตัวตานทานตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตอเรียงกัน
โดยคาความตานทานที่นํามาตอไมจําเปนตองเทากันดังภาพที่ 1
R1

R2

R1

R3

R2

RT

R3

RT

ก. วงจรสมมูลการตอแบบอนุกรม
ข. การตอตัวตานทานแบบอนุกรม
ภาพที่ 1 การตอตัวตานทานแบบอนุกรม
จากภาพที่ 1 การตอตัวตานทานแบบอนุกรมจะทําใหไดคาความตานทานเพิ่มขึ้นดังสูตร
R T = R1 + R 2 + R 3 ... + R n
ตัวอยางที่ 1 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร
R 1 = 2Ω

R 2 = 4Ω

R 3 = 6Ω

RT

วิธีทํา จากสูตร
R T = R1 + R 2 + R 3
= 2+4+6
= 12 Ω ตอบ

2. การตอตัวตานทานแบบขนาน (Parallel Circuit)
การตอตัวตานทานแบบขนานหมายถึงการนําตัวตานทานตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตอ ครอมกัน
จะทําใหไดคาความตานทานรวมนอยกวาคาความตานทานของตัวตานทานที่มีคานอยที่สุดในวงจร การตอมี 3
วิธีดังนี้
1) กรณีตัวตานทาน 2 ตัวตอแบบขนาน

RT

R1

R2

RT

R1

R2

ก. วงจรสมมูลการตอแบบขนาน
ข. การตอตัวตานทานแบบขนาน
ภาพที่ 2 การตอตัวตานทานแบบขนาน
จากภาพที่ 2 การตอตัวตานทานแบบขนานจะทําใหไดคาความตานทานนอยลงดังสูตร
R ×R
RT = 1 2
R1 + R 2
ตัวอยางที่ 2 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร
RT

R 1 = 3Ω

R 2 = 6Ω

วิธีทํา จากสูตร

R1 × R 2
3× 6
=
R1 + R 2
3+ 6
= 2 Ω ตอบ
2) กรณีตัวตานทานตั้งแต 2 ตัวตอแบบขนานและคาเทากันทุกตัว
RT =

RT

R1

R2

R3

ก. วงจรสมมูลการตอแบบขนาน

RT

=

R1

R2
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R1

ข. การตอตัวตานทานแบบขนาน

ภาพที่ 3 การตอตัวตานทานแบบขนาน
จากภาพที่ 3 ถาตัวตานทานมีคาความตานทานเทากันทุกตัว การคํานวณหาคาความตานทานรวมของ
วงจรใชสูตรดังนี้
ค่าของตัวต◌้านทาน
RT =
จํานวนตัวต้านทาน
ตัวอยางที่ 3 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร

RT

R 1 = 15Ω

R 2 = 15Ω

R 3 = 15Ω

วิธีทํา จากสูตร
RT =

ค่าของตัวต◌้านทาน
จํานวนตัวต้านทาน

=

15
3

 5

ตอบ

3) กรณีตัวตานทานตั้งแต 3 ตัวตอแบบขนานและคาไมเทากัน
R1

RT

R2

R3

RT

R1

R2

R1

ก. วงจรสมมูลการตอแบบขนาน
ข. การตอตัวตานทานแบบขนาน
ภาพที่ 4 การตอตัวตานทานแบบขนาน
จากภาพที่ 4 การตอตัวตานทานแบบขนานจะทําใหไดคาความตานทานนอยลงดังสูตร
1 1 1 1
1
=
+ + + ......
R T R1 R 2 R 3
Rn
ตัวอยางที่ 4 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร
RT

R1 = 2 Ω

วิธีทํา จากสูตร
1 1 1 1
=
+ +
R T R1 R 2 R 3
1 1 1
= + +
2 5 10
5 + 2 +1
=
10
1 8
=
R T 10

R 2 = 5Ω

R 3 = 10 Ω

10
8
= 1.25 Ω ตอบ

RT =

3. การตอตัวตานทานแบบผสม (Compound Circuit)
1) แบบอนุกรม – ขนาน (Series – Parallel Circuit)
R1

R2

R3

R4

RT

ภาพที่ 5 วงจรแบบอนุกรม – ขนาน
จากภาพที่ 5 เปนการนําเอาวงจรแบบอนุกรม 2 วงจรมาตอกันแบบขนาน การคํานวณหาคาความ
ตานทานรวมจะตองคํานวณที่วงจรอนุกรมกอนแลวจึงคํานวณในวงจรขนาน
ตัวอยางที่ 5 ใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร
R 2 = 1Ω

R1 = 2 Ω
R 3 = 3Ω

R 4 = 3Ω

RT

วิธีทํา

R T1 = R1 + R 2

= 2 +1

R T2 = R 3 + R 4

= 3+3
= 6 Ω ตอบ

เขียนวงจรใหม

= 3Ω

RT

= 3Ω

RT

= 6Ω

1

2

RT

คํานวณคาความตานทานรวมของวงจร
RT × RT
RT = 1 2
R T1 + R T2

3× 6
3+ 6
18
=
9
= 2Ω ตอบ
=

2) แบบขนาน – อนุกรม (Parallel – Series Circuit)
R1

R3

R2

R4
RT

ภาพที่ 6 วงจรแบบขนาน – อนุกรม
จากภาพที่ 6 เปนการนําเอาวงจรแบบขนาน 2 วงจรมาตอกันแบบอนุกรม การคํานวณหาคาความ
ตานทานรวมจะตองคํานวณที่วงจรขนานกอนแลวจึงคํานวณในวงจรอนุกรม
ตัวอยางที่ 6 ใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร
R 1 = 2Ω

R 3 = 4Ω

R 2 = 3Ω

R 4 = 4Ω
RT

วิธีทํา
R T1 =

R T2

เขียนวงจรใหม

=

R1 × R 2
R1 + R 2

2×3
2+3
6
=
5
= 1.2 Ω
4
=
2
= 2 Ω ตอบ
=

ค่าของตัวต ◌้านทาน
จํานวนตัวต้ านทาน

RT

1

= 1 .2 Ω

RT

RT

2

= 2Ω

คํานวณคาความตานทานรวมของวงจร
R T = R T1 + R T2
= 1 .2 + 2
= 2.2Ω ตอบ

3. หมอแปลงไฟฟา
หมอแปลงไฟฟา คืออุปกรณที่ใชแปลงแรงดันไฟฟาสลับ ใหมีขนาดแรงดันตามทีเ่ ราตองการ เรานํา
หมอแปลงไฟฟาไปใชในงานหลายดาน ทั้งในระบบการจายไฟฟา หรือเปนอุปกรณประกอบในเครือ่ งใชไฟฟา
ตางๆที่ใชกันตามบานเรือน ไมวาจะเปน โทรทัศน เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป หรือ อะแดปเตอรแปลงไฟเพื่อใช
ในงานตางๆ จึงนับวามีความสําคัญและเกี่ยวของกับงานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางมาก
หลักการทํางาน
ในระบบจายไฟฟาจะมีการแปลงแรงดันไฟฟาสลับใหมีขนาดสูงมากๆ เชนใหมีขนาดเปน 48kV หรือ
24kV เพื่อลดขนาดของลวดตัวนํา ที่ตองใชในการจายไฟฟาเปนระยะทางไกลๆ เมื่อถึงปลายทางกอนทีจ่ ะจาย
ไฟฟาไปใหแกบานเรือนตางๆ ก็จะแปลงระดับแรงดันไฟฟาใหลดลงเปน 220 V เพื่อลดอันตรายทีจ่ ะเกิดแก
ผูใชไฟฟา และเมือ่ ตองการใชกับอุปกรณไฟฟาที่ใชระดับแรงดันต่ําๆ เชน 6V หรือ 9V ก็จะตองมีการแปลงดัน
ไฟฟา ตามบานจาก 220 V เปนระดับแรงดันไฟฟาตามที่ตองการ อุปกรณที่ทําหนาที่ดังกลาว เราเรียกวา
หมอแปลงไฟฟา (Transformer)
การทํางานของหมอแปลงไฟฟานั้น อาศัยหลักการความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับเสนแรง
แมเหล็กในการสรางแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําใหกบั ตัวนํา คือ เมื่อมีกระแสไหลผานขดลวดตัวนํา ก็จะทําใหเกิดเสน
แรงแมเหล็กรอบๆตัวนํานั้น และถากระแสที่ปอ นมีขนาดและทิศทางทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปมา ก็จะทําให
สนามแมเหล็กทีเ่ กิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ถาสนามแมเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตัดผาน
ตัวนํา ก็จะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําขึ้นที่ตัวนํานั้น โดยขนาดของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําจะสัมพันธกับ ความเขม
ของสนามแมเหล็ก และความเร็วในการตัดผานตัวนําของสนามแมเหล็ก

พิจารณาจากรูป จะเห็นวาโครงสรางของหมอแปลงจะประกอบ ไปดวย ขดลวด 2 ขดพันรอบแกนที่
เปนสื่อกลางของเสนแรงแมเหล็ก ซึง่ อาจเปนแกนเหล็ก แกนเฟอไรท หรือแกนอากาศ ขดลวดที่เราจายไฟเขา
ไปเราเรียกวา ขดปฐมภูมิ (Primary Winding) และ ขดลวดอีกขดที่ตอเขากับโหลด เราเรียกวา ขดทุติยภูมิ
(Secondary Winding)
เมื่อเราจายกระแสไฟฟาสลับใหกบั ขดปฐมภูมิ ก็จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป-มา โดย
เสนแรงแมเหล็กดังกลาวก็จะวิ่งไป-มา ตามแกน และไปตัดกับขดทุติยภูมิ ทําใหเกิดแรงดันเหนี่ยวนําขึ้นที่ขด
ทุติยภูมิที่ตอกับโหลด โดยแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําทีเ่ กิดขึ้น จะมีความสัมพันธกบั การเปลี่ยนแปลงของ
สนามแมเหล็กและจํานวนรอบของขดลวด

จากสมการ(4)จะเห็นวาแรงดันไฟฟาทางขดทุติยภูมิ จะขึ้นอยูกับอัตราสวนจํานวนรอบของขดลวด
ทุติยภูมิ และขดปฐมภูมิ โดยถาเราพันขดลวดทุติยภูมิ ใหมีจาํ นวนรอบมากกวาขดปฐมภูมิ แรงดันไฟฟาขาออก
ทางขดทุติยภูมิ ก็จะสูงกวาแรงดันไฟฟา ทีจ่ ายเขามาทางขดปฐมภูมิ เราเรียกวาเปน หมอแปลงชนิดแปลง
แรงดันขึ้น (Step Up Transformer) แตถาเราพันขดทุติยภูมิ ใหมีจํานวนรอบนอยกวาขดปฐมภูมิ
แรงดันไฟฟาทางขดทุติยภูมิก็จะต่ํากวาแรงดันทีจ่ ายเขามาทางขดปฐมภูมิ เราเรียกวาเปน หมอแปลงชนิด
แปลงแรงดันลงขึ้น (Step Down Transformer)

จากสมการ (5) เราสามารถตีความหมายไดดังนี้ คือ
1.ถาโหลดมีการดึงกระแสทางขดทุติยภูมิมากขึ้น กระแสไฟฟาทางขดปฐมภูมิก็จะสูงขึ้นดวย
2.ในกรณีเปนหมอแปลงชนิดแปลงขึ้น คือ Ns > Np กระแสทางขดทุติยภูมิ(Is) ก็จะนอยกวา
คากระแสทางขดปฐมภูมิ(Ip) ซึ่งหมายถึง ขนาดของลวดที่ใชพันขดทุติยภูมิจะมีขนาดเล็กกวา ขนาดของขด
ปฐมภูมิ
3.แตถาเปนหมอแปลงชนิดแปลงลง คือ Ns < Np คาของกระแสทางขดทุติยภูมิ(Is) ก็จะสูงกวา
กระแสทางขดปฐมภูมิ(Ip)ซึ่งหมายถึง ขนาดของลวดที่ใชพันขดทุติยภูมิจะมีขนาดใหญกวาขนาดของขดปฐมภูมิ
หมอแปลงชนิดตาง
เราสามารถแบงชนิดของหมอแปลงไฟฟา ตามแกนของหมอแปลงได 3 แบบ คือ
1. หมอแปลงชนิด แกนเหล็ก (Iron Core Transformer) หมอแปลงแบบนี้จะใช แผนเหล็กออน
หลายๆแผนสวนใหญจะใชรูปทรงตัว E กับ ตัว I ประกอบกันเปนแกนซึ่งสวนใหญจะใชในงานทั่วไปที่มีความถี่
ไมสูงนัก เชนหมัอแปลงในงานสงกําลังไฟฟา หรือหมอแปลงแปลง แรงดันไฟฟาตามบาน เปนแรงดันต่ําๆ
ตามที่ตองการ หมอแปลงชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
2. หมอแปลงชนิดแกนเฟอรไรท (Ferrite Core Transformer) หมอแปลงชนิดนี้สวนใหญจะใชใน
งานที่มีความถี่สงู เชนในเครื่องรับ เครื่องสง วิทยุ หรือในวงจรสวิตชิ่ง เพราะไมสามารถใชหมอแปลงชนิดแกน
เหล็กได

3. หมอแปลงชนิดแกนอากาศ (Air Core Transformer) หมอแปลงชนิดนี้จะใชในงานความถี่สงู
มากๆ เชนในเครือ่ งรับ เครือ่ งสงวิทยุ ความถี่สูง เพราะไมสามารถใชหมอแปลงชนิดอื่นไดเนื่องจากจะเกิดความ
สูญเสียอยางมาก

โครงสรางของหมอแปลง

โครงสรางภายในของหมอแปลงจะประกอบดวยขดลวดจะพันรอบฟอรมพลาสติก โดยมีกระดาษ
ฉนวนกั้นระหวางแตละขดที่พัน และมีแกนเหล็กแผนบางๆทีเ่ คลือบดวยแล็กเกอร โดยสวนหนึ่งจะเปนลักษณะ
คลายตัว E และอีกสวนจะมีลักษณะคลายตัว I สวมสลับกันบนฟอรม ที่ตองใชแกนทีเ่ ปนแผนเหล็กออนแทนที่
จะใชเปนเหล็กตัน ก็เพื่อลดปญหาของกระแสไหลวน(Eddy Current) ในแกนเหล็กซึง่ จะเปนตัวลด
ประสิทธิภาพของหมอแปลง

การคํานวณคาในวงจรหมอแปลง
การคํานวณคาในวงจรหมอแปลง จะอาศัยความสัมพันธตามสมการตางๆดังกลาวขางตน เราจะลองมา
คํานวณคาในวงจรหมอแปลง โดยอาศัยสมการดังกลาว

การตรวจสอบขั้วหมอแปลง
หมอแปลงไฟฟานอกจากจะใชประโยชนในการแปลงแรงดันไฟฟาแลว ยังใชในการสลับเฟสสัญญาณ
เพื่อใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆดวย ลักษณะของแรงดันขาออกจะกลับเฟส กับสัญญาณขาเขาหรือไม
ขึ้นอยูกับตอขั้วของหมอแปลง โดยจะใชจุดเปนตัวบงขั้วหมอแปลง วาเปนดานหัวสายหรือปลายสาย และ
สามารถใชตอใหสัญญาณขาออก (Output Signal) มีลกั ษณะกลับเฟส (Out of Phase) หรือ ตามเฟส (In
Phase) กับสัญญาณขาเขา (Input Signal)

ซึ่งเราสามารถหาขั้วสายดานหัวและดานปลายอยางงาย โดยการใชมิเตอรดังรูป

โดยใชมิเตอรตงั้ ยานวัด DC Volts ตอที่ขดทุติยภูมิ แลวนําแบตเตอรีม่ าเขี่ยที่ขดปฐมภูมิ ถาเข็มของ
มิเตอรตีขึ้น แสดงวา เปนขั้วแบบเฟสเดียวกันดังรูป โดยปลายสายดานทุติยภูมิของหมอแปลงที่ตอกับขั้วบวก
ของมิเตอร และปลายสายดานปฐมภูมิ ที่ตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ จะเปนขั้วที่มีเฟส ตรงกัน สามารถ
กําหนดจุดที่ปลายสายทัง้ สอง แตถาเข็มตีกลับ แสดงวาขั้วจะเปนตรงขาม
อีกวิธีเปนการวัดโดยใชไฟสลับ โดยตอขั้วหมอแปลงดานหนึง่ เขาดวยกันแลวใช แลวปอน แรงดันแหลงจายไฟ
สลับ เขาที่ขั้วดานขาเขาของหมอแปลง จากนั้นใชมลั ติมเิ ตอรตั้งยานวัด AC Volts ตอวัดแรงดัน ดังรูป

ถาคาแรงดันที่อานไดมีคาสูงกวาแรงดันทางขาเขา โดยมีคาเทากับผลรวมของแรงดันขาเขาและแรงดัน
ขาออก แสดงวาขั้วที่ตอมีลกั ษณะกลับขั้วกัน ตามรูป ก.
แตถาคาแรงดันที่อานไดมีคาต่ํากวาแรงดันทางขาเขา โดยมีคาเทากับผลลบระหวางแรงดันขาเขาและแรงดันขา
ออก แสดงวาขั้วที่ตอ มีลักษณะตรงกัน ตามรูป ข.
ขอควรระวังในการใชงาน
1.เลือกชนิดหมอแปลงใหเหมาะสมกับความถี่ที่ใชงาน
2.การใชงานหมอแปลงควรคํานึงถึงอัตราการทนกําลังของหมอแปลงดวย มิฉะนั้นจะทําใหหมอแปลง
ไหมได เนื่องจากมีกระแสไหลสูงเกินไป
3.หมอแปลงเปนอุปกรณที่ใชงานกับไฟสลับ จึงไมควรปอนไฟตรงเขาที่ขั้วหมอแปลงเพราะอาจจะทํา
ใหหมอแปลงไหมได
4.ถาตอใชงานหมอแปลงในลักษณะ ออโตทรานสฟอรเมอร (Auto Transformer) ควรระวังถูกไฟฟา
ดูดดวย เนื่องจากไมมกี ารแยกการเชื่อมตอทางไฟฟาจากแหลงจายไฟบาน เหมือนกับหมอแปลงที่ใชงานใน
ลักษณะปกติ
5.หมอแปลงเปนอุปกรณที่ทํางานดวยสนามแมเหล็ก ในขณะใชงานจึงควรระวังไมนําไปไกลอุปกรณที่
มีผลตอสนามแมเหล็ก เชน แผนดิสก เทปเสียง หรือ จอภาพโทรทัศน

4. ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
ตัวเก็บประจุ เปนอุปกรณที่ใชในการเก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ (Discharge) ได
นิยมนํามาประกอบในวงจรทางดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสทั่วไป ตัวอยางเชนวงจรกรองกระแส (Filter), วงจร
ผานสัญญาณ (By-pass), วงจรสตารทเตอร (Starter), วงจรถายทอดสัญญาณ (Coupling)ฯลฯ เปนตน ตัว
เก็บประจุแบงออกเปน 3 ชนิดคือ แบบคาคงที่ แบบเปลี่ยนแปลงคาไดและแบบเลือกคาได ตัวเก็บประจุเรียก
อีกอยางหนึ่งวาคอนเดนเซอร หรือเรียกยอ ๆ วาตัวซี (C) หนวยของตัวเก็บประจุคือ ฟารัด (Farad)
หลักการเบื้องตนของตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เปนอุปกรณที่ใชในการเก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ
(Discharge)ไดโดยนําสารตัวนํา 2 ชิ้นมาวางในลักษณะขนานใกล ๆ กัน แตไมไดตอถึงกัน ระหวางตัวนําทัง้
สองจะถูกกั้นดวยฉนวนที่เรียกวาไดอิเล็กตริก (Dielectric) ซึ่งไดอิเล็กตริกนี้อาจจะเปนอากาศ, ไมกา,
พลาสติก, เซรามิคหรือสารที่มีสภาพคลายฉนวนอื่น ๆ เปนตน โครงสรางและสัญลักษณ ของตัวเก็บประจุ
แสดงดังรูปที่ 3.1

จากรูปที่ 3.1 ข แสดงลักษณะโครงสรางของตัวเก็บประจุ โดยที่ 1 หมายถึงจุดที่ตอใชงานกับวงจร 2
หมายถึงสารตัวนําที่เปนแผนเพลท 3 หมายถึงฉนวนในที่นี้คอื อากาศ ความจุทางไฟฟา เกิดจากการปอนแรง
เคลื่อนใหกับขั้วทั้งสอง ของจุดที่ตอ ใชงาน ของสารตัวนําซึ่งจะทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟา สนามไฟฟาที่
เกิดขึ้นบนสารตัวนําที่เปนแผนเพลท จะทําใหเกิดคาความจุทางไฟฟาขึ้น ลักษณะนี้เรียกวาการเก็บประจุ
(Charge) เมื่อตองการนําไปใชงานเรียกวาการคายประจุ (Discharge) ประจุไฟฟาทีเ่ กิดขึ้นบริเวณแผนเพลท มี
หนวยเปนคูลอมป (Coulomb) สวนคาความจุทางไฟฟามีหนวยเปนฟารัด(Farad) รายละเอียดดังกลาวแสดง
ในรูปที่ 3.2

ปจจัยที่มีผลตอคาการเก็บประจุ
คาความจุของตัวเก็บประจุจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกบั ตัวแปร 3 ประการคือ
1.พื้นที่หนาตัดของสารตัวนําทีเ่ ปนแผนเพลท เขียนแทนดวยอักษร A ถาพื้นที่หนาตัดมากแสดงวา
สามารถเก็บประจุไดมาก ถาพื้นทีห่ นาตัดนอยแสดงวาเก็บประจุไดนอย เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาในวงจร
อิเล็กทรอนิกสทั่วไปนั้น จะประกอบไปดวยตัวเก็บประจุขนาดเล็กและขนาดใหญจํานวนมาก ตัวเก็บประจุที่มี
ขนาดใหญจะเก็บประจุไดมากเพราะมีพื้นที่หนาตัดมากนั่นเอง
2.ระยะหางระหวางแผนเพลททั้งสอง เขียนแทนดวยอักษร d ถาอยูในตําแหนงที่ใกลกัน ความจุจะมี
คามาก ถาอยูในตําแหนงที่ไกลกันความจุจะมีคานอย
3.คาคงที่ไดอิเล็กตริก คาคงที่ของไดอิเล็กตริก เปนคาที่ใชแสดงถึงความสามารถ ในการที่จะทําใหเกิด
เสนแรงแมเหล็กขึ้น เมื่อนําวัสดุตางชนิดกันมาทําเปนฉนวนคั่นระหวางแผนเพลท คาคงที่ของไดอิเล็กตริกแต
ละตัว จะแตกตางกันออกไป ดังนั้นตัวเก็บประจุที่ใชไดอิเล็กตริกตางกัน ถึงแมจะมีขนาดเทากัน คาความจุและ
อัตราทนแรงดันอาจแตกตางกันออกไป สุญญากาศเปนไดอิเล็กตริกที่มปี ระสิทธิภาพนอยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับวัสดุ
ชนิดอื่น การจายแรงเคลือ่ นไฟฟามากเกินพิกัด อาจทําใหไดอิเล็กตริกสูญสภาพ จากฉนวนกลายเปนตัวนําได

ชนิดของตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุทผี่ ลิตออกมาในปจจุบันมีมากมาย เราสามารถแบงชนิดของตัวเก็บประจุ ตามลักษณะ
ทางโครงสราง หรือตามสารที่นํามาใชเปนไดอิเล็กตริก การแบงโดยใชสารไดอิเล็กตริก เปนวิธีการที่คอนขาง
ละเอียด เพราะวาคาไดอีเล็กตริกจะเปนตัวกําหนดคาตัวเก็บประจุตัวนั้น ๆ วาจะนําไปใชงานในลักษณะใด ทน
แรงดันเทาใด แตถาหากแบงตามระบบเกา ที่เคยแบงกันมาจะสามารถแบงตัวเก็บประจุไดเปน 3 ชนิดดวยกัน
คือ
1.ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed Capacitor)
2.ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได (Variable Capacitor)
3.ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select Capacitor)
ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed Capacitor)
ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed Capacitor) คือตัวเก็บประจุที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได โดยปกติ
จะมีรูปลักษณะเปนวงกลม หรือเปนทรงกระบอก ซึ่งมักแสดงคาที่ตัวเก็บประจุ เชน 5 พิโกฟารัด (PF) 10 ไม
โครฟารัด (uF) แผนเพลทตัวนํามักใชโลหะและมีไดอิเล็กตริกประเภท ไมกา, เซรามิค, อิเล็กโตรไลติกคั่นกลาง
เปนตน การเรียกชื่อตัวเก็บประจุแบบคาคงที่นจี้ ะเรียกชื่อตามไดอิเล็กตริกที่ใช เชน ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตร
ไลติก ชนิดเซรามิค ชนิดไมกา เปนตน ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่มีใชงานในวงจรอิเล็กทรอนิกสทั่วไปมีดังนี้คือ

ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต (Electrolyte Capacitor)
ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต (Electrolyte Capacitor) เปนที่นิยมใชกันมากเพราะใหคาความจุสูง
มีขั้วบวกลบ เวลาใชงานตองติดตั้งใหถูกขั้ว โครงสรางภายในคลายกับแบตเตอรี่ นิยมใชกับงานความถี่ต่ําหรือ
ใชสําหรับไฟฟากระแสตรง มีขอเสียคือกระแสรั่วไหลและความผิดพลาดสูงมาก
ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัม่ อิเล็กโตรไลต (Tantalum Electrolyte Capacitor)
ในวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่ตองการความผิดพลาดนอย ใชกับไฟฟากระแสตรง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มักจะใชตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัม่ อิเล็กโตรไลต แทนชนิดอิเล็กโตรไลตธรรมดา เพราะใหคาความจุสงู เชนกัน
โครงสรางภายในประกอบดวยแผนตัวนํา ทํามาจากสารแทนทาลั่ม และแทนทาลั่มเปอรออกไซคอกี แผน
นอกจากนี้ยงั มีแมงกานิสไดออกไซค เงิน และเคลือบดวยเรซินดังรูปที่ 3.4

ตัวเก็บประจุชนิดไบโพลาร (Bipolar Capacitor)
นิยมใชกันมากในวงจรภาคจายไฟฟากระแสตรง เครือ่ งขยายเสียง เปนตัวเก็บประจุจําพวกเดียวกับ
ชนิดอิเล็กโตรไลต แตไมมีขั้วบวกลบ บางครั้งเรียกสั้น ๆ วาไบแคป

ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค (Ceramic Capacitor)
เปนตัวเก็บประจุที่มีคาไมเกิน 1 ไมโครฟารัด (mF) นิยมใชกนั ทั่วไปเพราะมีราคาถูก เหมาะสําหรับ
วงจรประเภทคัปปลิง้ ความถี่วิทยุ ขอเสียของตัวเก็บประจุชนิดเซรามิคคือมีการสูญเสียมาก

ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร (Mylar Capacitor)
เปนตัวเก็บประจุที่มีคามากกวา 1 ไมโครฟารัด (mF) เพราะฉะนั้นในงานบางอยางจะใชไมลารแทน
เซรามิค เนื่องจากมีเปอรเซนตความผิดพลาดและการรั่วไหลของกระแสนอยกวาชนิดเซรามิค เหมาะสําหรับ
วงจรกรองความถี่สูง วงจรภาคไอเอฟของวิทยุ,โทรทัศน ตัวเก็บประจุชนิดไมลารจะมีตัวถังที่ใหญกวาเซรามิค
ในอัตราทนแรงดันที่เทากัน

ตัวเก็บประจุชนิดฟดทรู (Feed-through Capacitor)
ลักษณะโครงสรางเปนตัวถังทรงกลมมีขาใชงานหนึ่งหรือสองขา ใชในการกรองความถี่รบกวนทีเ่ กิด
จากเครื่องยนตมกั ใชในวิทยุรถยนต

ตัวเก็บประจุชนิดโพลีสไตรีน (Polystyrene Capacitor)
เปนตัวเก็บประจุที่มีคานอยระดับนาโนฟารัด(nF) มีขอดีคือใหคาการสูญเสียและกระแสรั่วไหลนอยมาก นิยม
ใชในงานคัปปลิง้ ความถี่วิทยุและวงจรจูนที่ตองการความละเอียดสูง จัดเปนตัวเก็บประจุระดับเกรด A

ตัวเก็บประจุชนิดซิลเวอรไมกา (Silver Mica Capacitor)
เปนตัวเก็บประจุที่มีคา10 พิโกฟารัด (pF) ถึง 10นาโนฟารัด (nF) เปอรเซนตความผิดพลาดนอย นิยมใชกับ
วงจรความถี่สงู จัดเปนตัวเก็บประจุระดับเกรด A อีกชนิดหนึ่ง

ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได (Variable Capacitor)
ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได (Variable Capacitor) คาการเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของ
แกนหมุน โครงสรางภายในประกอบดวย แผนโลหะ 2 แผนหรือมากกวาวางใกลกัน แผนหนึง่ จะอยูกับที่สวน
อีกแผนหนึง่ จะเคลื่อนที่ได ไดอิเล็กตริกที่ใชมีหลายชนิดดวยกันคือ อากาศ, ไมกา, เซรามิค และพลาสติก เปน
ตน

ตัวเก็บประจุแบบปรับคาไดอีกชนิดหนึ่งที่เปนที่รจู ักกันดีคือทริมเมอรและแพดเดอร(Trimmer and
Padder) โครงสรางภายในประกอบดวยแผนโลหะ 2 แผนวางขนานกัน ในกรณีที่ตองการปรับคาความจุ ใหใช
ไขควงหมุนสลักตรงกลางคาที่ปรับจะมีคาอยูระหวาง 1 พิโกฟารัด(pF) ถึง 20 พิโกฟารัด (pF) การเรียกชื่อตัว
เก็บประจุแบบนี้วาทริมเมอรหรือแพดเดอรนั้นขึ้นอยูกับวาจะนําไปตอในลักษณะใด ถานําไปตอขนานกับตัว
เก็บประจุตัวอื่นจะเรียกวา ทริมเมอร แตถานําไปตออนุกรมจะเรียกวา แพดเดอร
ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select Capacitor)
ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select Capacitor) คือตัวเก็บประจุในตัวถังเดียว แตมีคาใหเลือกใช
งานมากกวาหนึง่ คาดังแสดงในรูปที่ 3.6

หนวยความจุ
คาความจุของตัวเก็บประจุหมายถึงความสามารถในการเก็บประจุไฟฟามีหนวยเปนฟารัด(Farad) เขียน
แทนดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวเอฟ (F) ตัวเก็บประจุทมี่ ีความสามารถในการเก็บประจุได 1 ฟารัดหมายถึงเมื่อ
ปอนแรงเคลือ่ นจํานวน 1 โวลท จายกระแส 1 แอมแปร ในเวลา 1 นาที ใหกับแผนเพลททั้งสอง สามารถเก็บ
ประจุไฟฟาได 1 คูลอมบ ในงานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสจะไมคอยนิยมใชตัวเก็บประจุที่มีคามากเปนฟารัด
เพราะฉะนั้นคาของตัวเก็บประจุที่พบในวงจรตาง ๆ จึงมีคาเพียงไมโคร นาโน และพิโกฟารัด คาตาง ๆ
สามารถแสดงคาไดดังนี้

จากความสัมพันธของคาการเก็บประจุ ประจุไฟฟาและแรงดัน สามารถเขียนเปนสูตรความสัมพันธไดดังนี้คือ

คาความจุจะพิมพติดไวบริเวณตัวเก็บประจุ ตัวอยางเชน 100 V 150 uF , 10 uF 50 V 0.01 uF
ตัวเก็บประจุบางตัวแสดงคาเปนรหัสตัวเลข เชน 103 วิธีการอานคาจะใชวิธีเดียวกับการอานคาแถบสีตัว
ตานทาน สีที่ 1 และ 2 จะเปนตัวตั้ง สวนสีที่ 3 หมายถึงตัวคูณ แลวอานคา เปนหนวยพิโกฟารัด จากในรูปที่
3.7 เขียนตัวเลข 103 บนตัวเก็บประจุจะอานคาได 10 และเติม 0 ไปอีก 3 ตัว ทําใหไดคา 10,000 pF หรือมี
คาเทากับ 0.01 uF

การอานคาความจุ
การอานคาความจุสามารถกระทําไดตามวิธีที่อธิบายดังกลาว แตในปจจุบันตัวเก็บประจุไดผลิตออกมา
มากมาย วิธีการอานก็มหี ลากหลายวิธีมาก ดังนั้นผูเ ขียนจะแสดงรูปและอธิบายวิธีการอานแตละตัวพอสังเขป
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป นอกจากนี้ตัวเก็บประจุไดแสดงคาผิดพลาด และอัตราทนแรงดันไวบนตัว
เปนอักษรภาษาอังกฤษเอาไวแตละตัวมีความหมายดังนี้คือ

หนวยความจุที่ใชในปจจุบันสวนใหญจะเปนหนวยพิโกฟารัดและไมโครฟารัด เมือ่ อานคาเปนพิโกฟา
รัด และตองการแปลงเปนหนวยไมโครฟารัด สามารถทําการเทียบหนวยจาก 1,000,000 พิโกฟารัดเทากับ 1
ไมโครฟารัดแลวเทียบคาออกมา ดังนี้

ในกรณีที่ตัวเก็บประจุแสดงคาเปนแถบสีนิยมใชกับตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มซึ่งจะมีแบบ 3 แถบสี
และ 5 แถบสี วิธีการอานก็จะคลาย ๆ กับการอานคาแถบสีของตัวตานทาน ผูเขียนจะแสดงรูปและอธิบาย
วิธีการอานแตละตัวพอสังเขป เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไปดังนี้

การตอวงจรใชงาน
การตอวงจรตัวเก็บประจุมีอยู 3 แบบคือ วงจรอนุกรม, วงจรขนาน และวงจรผสม ในรายละเอียดบางอยาง
อาจจะไมเหมือนกับการตอตัวตานทาน เพราะฉะนั้นผูเ รียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจการตอทั้ง 3 แบบ
ดังนี้
1. วงจรอนุกรม
การตอวงจรอนุกรม คือการนําเอาตัวเก็บประจุตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตออนุกรมหรืออันดับ การตอลักษณะนีจ้ ะ
ทําใหพื้นทีร่ วมของแผนเพลทลดลง แตความหนาของไดอิเล็กตริกจะเพิม่ ขึ้น มีผลทําใหการเก็บประจุรวมมีคา
นอยลง อัตราทนแรงไฟมากขึ้น คาการเก็บประจุรวมหาไดจากสูตร

2. วงจรขนาน
การตอวงจรขนาน คือการนําเอาตัวเก็บประจุมาตอขนานกัน การตอลักษณะนีจ้ ะทําใหพื้นทีร่ วมของแผนเพลท
เพิ่มขึ้น มีผลทําใหการเก็บประจุรวมมีคาเพิ่มขึ้นดวย อัตราทนแรงไฟ(WV) สูงสุดของวงจรมีคาเทากับตัวที่มี
อัตราทนแรงไฟนอยทีส่ ุด คาการเก็บประจุรวมคํานวณจากการรวมพื้นที่ของแผนเพลททุกแผนรวมกันหาได
จากสูตร

3. วงจรผสม
การตอวงจรผสมคือการนําเอาตัวเก็บประจุมาอนุกรมและขนานในวงจรเดียวกัน

การตรวจสอบตัวเก็บประจุ
การตรวจสอบตัวเก็บประจุวาดีหรือเสียนั้นจะใชมัลติมิเตอรแบบเข็มวัดตัวเก็บประจุที่มีคาตั้งแต 1 ไม
โครฟารัดขึ้นไป ในกรณีที่คานอยกวา 1 ไมโครฟารัดเข็มมิเตอรจะเปลี่ยนแปลงนอย ทําใหดูยาก วิธีการวัดนั้น
เริ่มจากปรับมัลติมิเตอรไปที่ยาน R X 1K แลวนําสายมิเตอรไปสัมผัสที่ขาของตัวเก็บประจุ ในกรณีที่ตัวเก็บ
ประจุมีขั้วตองวัดใหถูกขั้วดวย แลวสังเกตเข็มมิเตอรดงั นี้
1. วัดแลวเข็มชี้ไปทางขวามือ ถาความจุมากเข็มจะชี้ไปมาก รอเวลาระยะหนึ่ง เข็มมิเตอรจะตก
กลับมาทางซายเหมือนเดิม อยางนี้แสดงวาใชงานได
2. วัดแลวเข็มไมขึ้น ถาสลับสายมิเตอรแลวยังไมขึ้นอีก แสดงวาตัวเก็บประจุขาด
3. วัดแลวเข็มขึ้นคาง ถาสลับสายมิเตอรแลวยังเหมือนเดิม แสดงวาตัวเก็บประจุรั่ว
4. เข็มชี้ไปทางขวาสุดแลวคาง แสดงวาตัวเก็บประจุช็อต
การวัดคาตาง ๆ เชน ความจุ ความตานทาน แรงดัน และคาคงที่ไดอิเล็กตริก สามารถใชเครื่องมือ
ทดสอบตัวเก็บประจุวัดคาได ในรูปที่ 3.8 คือเครื่องมือที่ชื่อวายูนิเวอรแซลแอลซีอารมเิ ตอร (Universal LCR
Meter) เปนเครื่องมือที่ใชในการวัด ทดสอบ วิเคราะหคาของตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนํา

4. รีเลย (Relay) เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานแมเหล็ก เพื่อใชในการดึงดูด
หนาสัมผัสของคอนแทคใหเปลี่ยนสภาวะ โดยการปอนกระแสไฟฟาใหกบั ขดลวด เพื่อทําการปดหรือเปด
หนาสัมผัสคลายกับสวิตชอิเล็กทรอนิกส ซึง่ เราสามารถนํารีเลยไปประยุกตใช ในการควบคุมวงจรตาง ๆ ใน
งานชางอิเล็กทรอนิกสมากมาย
หลักการเบื้องตน
รีเลยเปนอุปกรณที่นิยมนํามาทําเปนสวิตชทางดานอิเล็กทรอนิกส โดยจะตองปอนกระแสไฟฟาใหไหลผาน
ขดลวดจํานวนหนึ่ง เพือ่ นําไปควบคุมวงจรกําลังงานสูง ๆ ที่ตออยูกับหนาสัมผัสหรือคอนแทกตของรีเลย รูปที่
9.1 แสดงรูปรางและสัญลักษณของรีเลย

หลักการทํางานเบื้องตนของรีเลยแสดงดังรูปที่ 9.2 การทํางานเริ่มจากปดสวิตช เพื่อปอนกระแส
ใหกับขดลวด (Coil) โดยทั่วไปจะเปนขดลวดพันรอบแกนเหล็ก ทําใหเกิดสนามแมเหล็กไปดูดเหล็กออนที่
เรียกวาอารเมเจอร (Armature) ใหต่ําลงมา ทีป่ ลายของอารเมเจอรดานหนึ่งมักยึดติดกับสปริง (Spring) และ
ปลายอีกดานหนึ่งยึดติดกับหนาสัมผัส (Contacts) การเคลือ่ นที่อารเมเจอร จึงเปนการควบคุมการเคลื่อนที่
ของหนาสัมผัส ใหแยกจากหรือแตะกับหนาสัมผัสอีกอันหนึง่ ซึ่งยึดติดอยูก ับที่ เมือ่ เปดสวิตชอารเมเจอร ก็จะ
กลับสูตําแหนงเดิม เราสามารถนําหลักการนี้ไปควบคุมโหลด (Load) หรือวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไดตาม
ตองการ

หนาสัมผัสของรีเลย
รูปที่ 9.2 แสดงรีเลยทมี่ ีหนาสัมผัสเพียงชุดเดียว ปจจุบันรีเลยที่มีขดลวดชุดเดียวสามารถควบคุมหนาสัมผัสได
หลายชุดดังรูปที่ 9.3 อารเมเจอรอันเดียวถูกยึดอยูก ับหนาสัมผัสที่เคลื่อนที่ได 4 ชุด ดังนั้นรีเลยตัวนี้จงึ สามารถ
ควบคุมการแตะหรือจากกันของหนาสัมผัสไดถึง 4 ชุด

แตละหนาสัมผัสที่เคลือ่ นที่ไดมีชื่อเรียกวาขั้ว (Pole) รีเลยในรูปที่ 9.3 มี 4 ขั้ว จึงเรียกหนาสัมผัสแบบนี้วาเปน
แบบ 4PST (Four Pole Single Throw) ถาแตละขั้วที่เคลือ่ นที่แลวแยกจากหนาสัมผัสอันหนึ่งไปแตะกับ

หนาสัมผัสอีกอันหนึ่งเหมือนกับสวิตชโยก โดยเปนการเลือกหนาสัมผัส ที่ขนาบอยูทงั้ สองดานดังรูปที่ 9.4
หนาสัมผัสแบบนีม้ ีชื่อวา SPDT (Single Pole Double Throw)

ในกรณีที่ไมมกี ารปอนกระแสไฟฟาเขาขดลวดของรีเลย สภาวะ NO (Normally Open) คือสภาวะปกติ
หนาสัมผัสกับขั้วแยกจากกัน ถาตองการใหสัมผัสกันจะตองปอนกระแสไฟฟาเขาขดลวด สวนสภาวะ NC
(Normally Closed) คือสภาวะปกติหนาสัมผัสกับขั้วสัมผัสกัน ถาตองการใหแยกกันจะตองปอนกระแสไฟฟา
เขาขดลวด นอกจากนี้ยังมีแบบแยกกอนแลวสัมผัส (Break-Make) หมายถึงหนาสัมผัสระหวาง 1 และ 2 จะ
แยกจากกันกอนทีห่ นาสัมผัส 1 และ 3 จะสัมผัสกัน แตถาหากตรงขามกันคือ หนาสัมผัส 1 และ 2 จะสัมผัส
กัน และจะไมแยกจากกัน จนกวาหนาสัมผัส 1 และ 3 จะสัมผัสกัน (Make-Break)

ชนิดของรีเลย
รีเลยทผี่ ลิตในปจจุบันมีอยูมากมายหลายชนิด ผูเรียบเรียงจะขอแนะนํารีเลยที่นิยมใชงานและรูจักกัน
แพรหลาย 4 ชนิดเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ในระดับสูงตอไป
1. อารเมเจอรรเี ลย (Armature Relay)
2. รีดรีเลย (Reed Relay)
3. รีดสวิตช (Reed Switch)
4. โซลิดสเตตรีเลย (Solid-State Relay)

1. อารเมเจอร (Armature Relay) คือรีเลยที่ไดอธิบายหลักการทํางานดังในรูปที่ 9.6 ซึ่งเปนรีเลย
ที่นิยมใชกันมากทีส่ ุด บางครัง้ เรียกรีเลยแบบนี้วา รีเลยชนิดแคลปเปอร (Clapper Relay)

2. รีดรีเลย (Reed Relay) เปนรีเลยไฟฟาที่มลี ักษณะเปนแคปซูลขนาดเล็ก ในรูปที่ 9.7 แสดง
ภาพตัดขวางของรีเลย ที่ประกอบดวยสวนที่เรียกวารีดแคปซูล ซึ่งมีคอยลพันบนแกนบอบบิ้น รีดแคปซูลจะ
เปนหลอดแกว ภายในบรรจุกาชเฉื่อย หนาสัมผัสเปนโลหะผสมแผนบาง ๆ ปลายตัด 2 แผน วางซอนแตไม
สัมผัสกัน เปนสวิตชชุดเดียวทางเดียวหนาสัมผัสปกติเปดวงจร (SPST-NO)

3. รีดสวิตช (Reed Switch) เปนรีเลยอกี ชนิดหนึ่งแตไมมชี ุดขดลวดสําหรับสรางสนามแมเหล็ก การ
ควบคุมการปดเปดหนาสัมผัส ของสวิตชจะใชสนามแมเหล็กจากภายนอกมาควบคุม หนาสัมผัส โครงสราง
ภายในของรีดสวิตชแสดงดังรูปที่ 9.8

4. โซลิดสเตตรีเลย (Solid-State Relay) เปนรีเลยที่ไมมโี ครงสรางทางกลอยูภายใน มีขั้วตออยาง
ละ 2 ขั้ว ขั้วอินพุต เปนขั้วสําหรับปอนสัญญาณควบคุม เพือ่ บังคับใหขั้วเอาตพุตปดหรือเปดวงจร โดยจะมีการ
แยกกันทางไฟฟาระหวางขั้วอินพุตและเอาตพุต

การเลือกซื้อรีเลย
การเลือกซื้อรีเลยมีหลักที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อ โดยใหระบุความตองการเปนขอ ๆ วารีเลยที่
กําลังจะซือ้ สามารถทีจ่ ะสนองความตองการทัง้ 9 ขอดังนี้
1. กระแสไฟฟาที่ใชปอนใหกบั ขดลวดเปนไฟตรงหรือไฟสลับ
2. แรงเคลือ่ นและความถี่ของไฟฟาที่จะใชกบั ขดลวดของรีเลย
3. ความตานทานของขดลวดมีคาเทาใด
4. อุณหภูมิสูงสุดเทาใด
5. หนาสัมผัสตองใชกับแรงเคลื่อนและกระแสเทาใด
6. หนาสัมผัสเปนแบบใด
7. แหลงจายไฟฟาที่ใชมีชวงแรงดันเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด
8. ตองการเวลาสัมผัสและจากของหนาสัมผัสเร็วหรือชาเพียงใด
9. ลักษณะรูปรางภายนอกเปนอยางไร และจะติดตั้งเขากับวงจรอยางไร

การตรวจสอบรีเลย
การตรวจสอบรีเลยวาอยูในสภาพดีหรือชํารุดนั้น สามารถกระทําไดโดยใชมัลติมิเตอรตั้งยานวัดโอหม
แลวใชสายวัดทั้งสองสัมผัสที่ขั้วขดลวด (Coil) ของรีเลยทั้งสองขั้ว ถาเข็มมิเตอรเบี่ยงเบนแสดงคาความ
ตานทานแสดงวารีเลยอยูในสภาพที่ใชงานได แตถาหากเข็มไมขึ้น แสดงวาไมสามารถใชงานได

การประยุกตใชงานรีเลย
ปจจุบันไดมีการนํารีเลยไปใชในการทําเปนสวิตชทางดานอิเล็กทรอนิกสในวงจรตาง ๆ มากมาย ผู
เรียบเรียงจะขอยกตัวอยาง รายละเอียดและรูปวงจรที่พอเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไปดังนี้

รูปที่ 9.12 เปนการนํารีเลยที่มหี นาสัมผัส 2 ชุดมาตอเปนวงจรกันขโมย โดยที่หนาสัมผัสของสวิตชใชแบบ
ปกติเปดวงจร (NO) เมื่อมีการกดสวิตช S1 , S2 และ S3 ตัวใดตัวหนึ่งจะทําใหออดสงเสียงเตือนคาง โดยมี
สวิตช S4 ทําหนาที่รเี ซตวงจร

รูปที่ 9.13 แสดงการนํารีเลยมาตอเปนวงจรออสซิลเลเตอรเพือ่ ทําเปนไฟกระพริบ ภายในวงจรใชรเี ลย
ขนาด 12 โวลท โดยที่หนาสัมผัสจะจากกันเมื่อแรงดันต่ํากวา 5โวลท การทํางานของ วงจรเริม่ จากการกด
สวิตช S1 จะทําใหมกี ระแสไหลครบวงจรผานขดลวดของรีเลย พรอมทั้งชารจไฟเขาที่ตัวเก็บประจุ C1 ซึ่งจะ
ทําการประจุกระแส จนกระทั่งแรงดันตกครอมขดลวดของรีเลย RY1 ทํางาน ทําใหหนาสัมผัสแบบ NC เปด
วงจรออก ตัวเก็บประจุ C1 หยุดการชารจ ในขณะเดียวกันก็จะทําใหหนาสัมผัสซึ่งเปนแบบ NO ปดวงจรสงผล
ใหหลอดไฟ L1 สวาง ขณะนี้ตัวเก็บประจุ C1 เริ่มคายประจุใหกับขดลวดแทน มีผลทําใหรีเลยคงสภาวะการ
ทํางานคางไว จนกระทัง่ แรงดันที่คายออกจาก C1 คอย ๆ ลดลงจนถึงคาทีท่ ําใหขดลวดไมสามารถดูด

หนาสัมผัสใหอยูได จึงทําใหรีเลยกลับสูสภาวะเริ่มตนหรือสภาวะปกติอีกครั้ง ทําใหหนาสัมผัสของรีเลยเปดปด
สลับกันไปตลอดทําใหไฟติดและดับสลับกัน

รูปที่ 9.14 แสดงการนํารีดสวิตชไปใชในวงจรกันขโมย โดยฝงสวิตชไวในกรอบประตูและฝงแมเหล็กใน
บานประตู ขณะที่มีการเปดประตูจะทําใหหนาสัมผัสของรีดสวิตชเปดออกตามลักษณะการเปดปดประตู ถามี
ขโมยเขามาก็จะทราบไดทันที

5. สารกึ่งตัวนํา
สารกึง่ ตัวนํา คือ สารที่มสี ภาพระหวางตัวนํากับฉนวน นําไปใชในการสรางอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ เชน ไดโอด, ทรานซิสเตอร ฯลฯ การคนพบสารกึ่งตัวนํา นับเปนการคนพบที่ยงิ่ ใหญ จนอาจกลาวไดวา
เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเลยทีเดียว
สารกึ่งตัวนําคืออะไร
สสารทุกชนิดประกอบดวยสวนประกอบเล็ก ๆ ทีเ่ รียกวา “โมเลกุล” มารวมตัวกัน โดยแตละโมเลกุล
ก็จะประกอบดวยสวนทีเ่ ล็กมาก ๆ ซึง่ เรียกวาอะตอม เชน โมเลกุลของน้ําจะประกอบดวยอะตอม 3 อะตอม
คืออะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอม และ อะตอมของออกซิเจน (Oxygen) 1 อะตอมมารวมกัน
โดยอะตอมแตละอะตอมจะมีแกนกลางซึง่ เรียกวานิวเคลียส ซึ่งจะมีนิวตรอนและโปรตอนอยูภายใน และจะมี
อิเล็กตรอนวิ่งอยูรอบๆนิวเคลียส หลายๆวง โดยอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสุดเรียกวา วาเลนอิเล็กตรอน
(Valence Electron) จะมีผลตอความสามารถในการนําไฟฟาของสสารนั้น สสารที่เปนตัวนํา (Conductor)
จะมีอเิ ล็กตรอนวงนอกเพียง 1-3 ตัว ดังนั้นเมื่อมันไดรับพลังงานความรอน หรือ พลังงานไฟฟา อิเล็กตรอนก็
จะหลุดออกมาจากวงโคจรเปนอิเล็กตรอนอิสระ (Free Electron) ไดทันที ทําใหสามารถเคลื่อนตัวไปในสสาร
ไดอยางอิสระ ซึ่งเราเรียกการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนนี้วา “กระแสไฟฟา” ดังนั้นสสารที่เปนตัวนําจึงมีสภาพ
การนําไฟฟาที่ดี สวนสสารที่มีอเิ ล็กตรอนวงนอกตั้งแต 5-8 ตัว เราจะเรียกวา “ฉนวน” (Insulator) จะมี
สภาพการนําไฟฟาที่ไมดีนัก เพราะมีอเิ ล็กตรอนอิสระนอย สําหรับสสารที่มอี ิเล็กตรอนวงนอก 4 ตัว เชน
ซิลิกอน (Silicon) และเยอรมันเนียม (Germanium) จะมีสภาพการนําไฟฟาอยูระหวางตัวนําและฉนวน เรา
เรียกวา “สารกึง่ ตัวนํา” (Semiconductor)

สารกึ่งตัวนํา ชนิด P และ ชนิด N
สารกึง่ ตัวนํา บริสุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor) จะมีสภาพการนําไฟฟาที่ไมดี เพราะอิเล็กตรอน
วงนอกจะจับตัวรวมกัน โดยใชอิเล็กตรอนรวมกัน เพือ่ ใหเกิดภาวะเสถียร เสมือนมีอิเล็กตรอนวงนอก 8 ตัว จึง
ไมเหมาะตอการใชงาน ดังนั้นในทางปฏิบัตจิ ึงมีการเติมสารอื่นเขาไป เพื่อใหเกิดสภาพนําไฟฟาที่ดีกวาเดิม
เหมาะกับการใชงาน โดยการเติมสารหรือที่เรียกกัน ทับศัพทวา การโดป (Doping) สารนั้น จะมีได 2
ลักษณะคือ

1. เติมสารที่มีอเิ ล็กตรอนวงนอก 3 ตัว เชน อลูมิเนียม หรือ แกลเลียม ลงไป ทําใหเกิดสภาวะขาด
อิเล็กตรอน คือจะมีที่วางของอิเล็กตรอน ซึ่งเรียกวาโฮล (Hole) มากกวาจํานวนอิเล็กตรอนอิสระ ดวยเหตุที่
โฮลมีสภาพเปนประจุไฟฟาบวก และเปนพาหะสวนใหญของสาร สวนอิเล็กตรอน จะเปนพาหะสวนนอย เรา
จึงเรียกสารกึ่งตัวนําประเภทนี้วา สารกึ่งตัวนํา ชนิด P (P-type Semiconductor)
2. เติมสารที่มีอเิ ล็กตรอนวงนอก 5 ตัว เชน สารหนู หรือ ฟอสฟอรัส ลงไป ทําใหเกิดสภาวะมี
อิเล็กตรอนอิสระมากกวาจํานวนของโฮล ดวยเหตุที่อเิ ล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบและเปนพาหะสวนใหญ สวน
โฮลเปนพาหะสวนนอยของสาร เราจึงเรียกวาเปน สารกึง่ ตัวนําชนิด N (N-type Semiconductor)

รอยตอ PN
เมื่อนําสารกึง่ ตัวนําชนิด P และ สารกึ่งตัวนําชนิด N มาเชื่อมตอกัน จะเกิดการรวมตัวระหวาง
อิเล็กตรอนและโฮลบริเวณใกลรอยตอนั้น โดยอิเล็กตรอนในสารกึง่ ตัวนําชนิด N จะรวมตัวกับโฮลของสารกึ่ง
ตัวนําชนิด P ทําใหอะตอมบริเวณรอยตอของสารกึง่ ตัวนําชนิด N
จะขาดอิเล็กตรอนไปเกิดเปนสภาวะเปนประจุไฟฟาบวก ซึ่งจะตานการเคลื่อนที่ของโฮล ในขณะที่ อะตอม
บริเวณรอยตอของสาร P จะมีอิเล็กตรอนเกินมา ทําใหมปี ระจุไฟฟาลบซึง่ จะผลักอิเล็กตรอนอิสระทีจ่ ะวิ่งขาม
มาทางฝง ของสาร P ดังรูป
บริเวณดังกลาว จึงเปนบริเวณปลอดพาหะ (Depletion Region) โดยจะเสมือนกําแพงกั้นไมใหอิเล็กตรอน
และโฮลของอะตอมอื่นๆ ภายในสารกึ่งตัวนํามารวมกัน ถาตองการใหพาหะทั้งสองฝง มารวมตัวกัน จะตองให
แรงดันไฟฟา แกสารใหมากกวาระดับแรงดันไฟฟา ซึ่งเกิดจากประจุบริเวณรอยตอ โดยถาเปนสารกึง่ ตัวนําที่
ทํามาจากซิลกิ อน ระดับแรงดันดังกลาวจะอยูป ระมาณ 0.7 โวลท และ ในกรณีสารกึง่ ตัวนําที่ทํามาจาก
เยอรมันเนียม ระดับแรงดันดังกลาวจะมีคาต่ํากวา โดยจะมีคาประมาณ 0.3 โวลท

การไบอัสรอยตอ PN
เมื่อเราจายแรงดันใหแกสารในลักษณะ ตอขั้วบวกของแบตเตอรี่เขากับสารกึ่งตัวนําชนิด P และตอ
ขั้วลบเขากับสารกึ่งตัวนําชนิด N จะทําใหอิเล็กตรอนมีพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยถาแรงดันแบตเตอรี่ทจี่ ายมี
ระดับแรงดันสูงกวาแรงดันตานกลับบริเวณรอยตอ ก็จะทําใหอิเล็กตรอนมีพลังงานสูงพอ ทีจ่ ะขามมายังฝง ตรง
ขามได เกิดมีกระแสไฟฟาไหล เราเรียกการตอแรงดันในลักษณะนี้วา การไบอัสตรง (Forward Bias) ดังรูปที่
7.4

ในทางตรงกันขามหากเราทําการจายแรงดันสลับดาน โดยใหขั้วบวกของแบตเตอรี่ตอเขากับสารกึ่ง
ตัวนําชนิด N และตอขั้วลบเขากับสารกึ่งตัวนําชนิด P จะทําใหมีการฉุดรั้งอิเล็กตรอนไมใหขามมายังฝง ตรงขาม
ทําใหไมเกิดกระแสไหล เราเรียกลักษณะการตอแรงดันในลักษณะนี้วา การไบอัสกลับ (Reveres Bias)

ในสภาวะไบอัสกลับนี้ พาหะสวนนอย คือ อิเล็กตรอนในสาร P และ โฮลในสาร N จะถูกกระตุนจาก
แบตเตอรี่ใหมารวมกัน ทําใหเกิดกระแสไหลแตมปี ริมาณนอยมากมีคาเปน ไมโครแอมปหรือนาโนแอมป เรา
เรียกกระแสนี้วา กระแสรั่วไหล (Leakage Current) โดยสารกึ่งตัวนําชนิดซิลกิ อนจะมีขนาดของกระแสรั่วไหล
ต่ํากวา เยอรมันเนียม
ไดโอด
จากคุณลักษณะของรอยตอ PN ของสารกึ่งตัวนํา เราจึงนํามาสรางอุปกรณทเี่ รียกวา ไดโอดขึ้น โดย
เรียกขั้วที่ตอกับสาร P วา อาโนด (Anode) และเรียกขั้วทีต่ อกับสาร N วา คาโถด(Cathode) โดยจะมี
รูปลักษณะและสัญลักษณดังรูปที่ 7.6

การตรวจสอบไดโอด
วิธีการตรวจสอบไดโอดวาดีหรือเสียและตรวจสอบขั้วของไดโอดทําไดโดยอาศัย คุณสมบัติของการ
ไบอัสไดโอด โดยสามารถทําไดดังนี้ คือ
1. ใชมัลติมิเตอรตั้งยานวัดโอหม R X 1

2. ใชปลายสายวัดตอเขากับขั้วตอแตละดานของไดโอด
3. สังเกตเข็มมิเตอรวาขึ้นหรือไม
4. จากนั้นทําการสลับขั้วสายวัดแลวสังเกตเข็มมิเตอรอีกครั้ง

ถาเข็มมิเตอรขึ้น 1 ครั้ง ไมขึ้นหนึ่งครั้ง แสดงวา ไดโอดอยูในสภาพใชงานได(ไบอัสตรงกระแสไหล
ไบอัสกลับกระแสไมไหล) แตถาเข็มมิเตอรไมขึ้นทั้งสองครั้ง แสดงวา ไดโอดขาด หรือ ถาขึ้นทั้งสองครั้งแสดงวา
ไดโอดลัดวงจร สําหรับขั้วไดโอดนั้น ใหพิจารณา ในสภาวะเข็มขึ้น โดยขั้ว + ของมิเตอรจะตอกับ คาโถด และ
ขั้ว – ของมิเตอรจะตอกับ อาโนด (ทีเ่ ปนเชนนี้เพราะ ขั้วมิเตอรจะสลับ กับขั้วของแบตเตอรี่ภายใน ทําใหใน
สภาวะที่เข็มขึ้น คือสภาวะไบอัสตรง อาโนด จะถูกตอกับขั้ว – ของมิเตอร ซึง่ ก็คือขั้วบวก ของแบตเตอรี่
ภายในมิเตอรนั่นเอง)

การนําไปใชงาน
ไดโอดสามารถนําไปใชงานในวงจรทางอิเล็กทรอนิกสไดหลากหลาย แตในที่นจี้ ะยกตัวอยางการใชงาน
2 ตัวอยาง คือ
1. การปองกันการตอแบตเตอรีผ่ ิดขั้ว
2. การสรางวงจรแปลงไฟสลับเปนไฟตรง

1. การปองกันการตอแบตเตอรี่ผิดขั้ว
ปกติในการสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสทั่วไปที่ใชแบตเตอรี่เปนไฟเลี้ยงวงจร อาจเกิดปญหาการตอ
แบตเตอรีผ่ ิดขั้วทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหาย ดังนั้นเราจึงนําคุณลักษณะการนํากระแสทางเดียวของไดโอด
มาปองกันปญหาดังกลาวได โดยถาหากตอแบตเตอรี่ถูกตองไดโอดจะไดรับไบอัสตรง ทําใหมีกระแสไหลจายให
วงจรทํางานตามปกติ แตถาตอแบตเตอรีผ่ ิดขั้ว ไดโอดจะไดรับไบอัสกลับ ไดโอดก็จะไมนํากระแสเสมือนสวิต
ไฟ ที่เปดวงจรออก ทําใหวงจรใชงานไมไดรบั ความเสียหาย

2. การแปลงไฟสลับเปนไฟตรง

จากวงจร เราจะใชหมอแปลง แปลงแรงดันไฟสลับ 220V เปนไฟสลับ 25 V แลวตอเขาวงจรไดโอด
เพื่อแปลงจากไฟสลับเปนไฟตรง โดยในชวงสัญญาณซีกบวก จุด A จะเปนบวกเมื่อเทียบกับจุด B ไดโอดจะ
ไดรับการไบอัสตรง ทําใหมีกระแสไหลผานวงจร เกิดแรงดันตกครอมขึ้นที่ตัวตานทาน และ เมื่อชวงสัญญาณ
ไฟสลับในซีกลบ จุด A จะมีศักดาไฟฟาเปนลบ เมือ่ เทียบกับจุด B ทําใหไดโอดไดรบั ไบอัสกลับ จึงไมมีการ
นํากระแส ทําใหไมมีแรงดันตกครอมตัวตานทาน ดังนั้น แรงดันที่ตัวตานทาน จึงมีสถานะเปนชวงไฟตรงทีม่ ี
ชวงบวกอยางเดียว เราเรียกวงจรลักษณะนี้วา วงจรเรียงกระแส หรือ วงจรเร็กติฟาย (Rectifier) โดยการตอใช
งานจริง จะใชตัวเก็บประจุแทนตัวตานทาน เพื่อใหเก็บกําลังไฟฟา และเปนแรงดันไฟตรงทีร่ าบเรียบ
ไดโอดชนิดตาง ๆ
ไดโอดดีเท็คเตอร (Detector Diode) ไดโอดประเภทนีจ้ ะใชในวงจรเครื่องรับ-สงวิทยุ โดยใชเปนตัว
แยกสัญญาณวิทยุ หรือ ลดสัญญาณรบกวน

ไดโอดเร็กติฟาย (Rectifier Diode) ไดโอดประเภทนี้จะใชในวงจรเรียงกระแส (Rectifier) หรือวงจร
แปลงไฟสลับเปนไฟตรงนั่นเอง โดยไดโอดที่พบเห็นกันสวนใหญจะเปนไดโอดประเภทนี้
ไดโอดกําลัง (Power Diode) ไดโอดประเภทนีจ้ ะมีลักษณะเปนโลหะขนาดใหญ เพื่อชวยในการ
ระบายความรอนภายในตัว สวนใหญจะใชในงานแหลงจายกําลัง ซึง่ มีกระแสสูง
ซีเนอรไดโอด (Zener Diode) เปนไดโอดทีอ่ อกแบบมาเปนพิเศษ โดยจะทํางานในสภาวะไบอัสกลับ
และมีคุณสมบัติในการรักษาระดับแรงดันไฟฟา ที่ตกครอมตัวมัน ใหมีคาคงที่ จึงนิยมใชในวงจรรักษาระดับ
แรงดันไฟฟา( Voltage Regulator)
ไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode) มักเรียกยอวา แอลอีดี (LED) เปนไดโอดที่ออกแบบมาเปน
พิเศษโดยเมื่อไดรับแรงดันไบอัสตรง จะเปลงแสงออกมาได ซึ่งมีทงั้ สีแดง เขียว ฟา สม เหลือง ฯลฯ ตามสารที่
ใชทํา มักใชในสวนของการแสดงผลในวงจรอิเล็กทรอนิกส เพราะกินไฟนอยกวาหลอดไฟมาก
ไดโอดรับแสง (Photo Diode) ไดโอดที่ออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนคาตามความเขมของแสงที่เขามา โดยจะมี
ลักษณะเปนชองหนาตางเล็กๆ ไวใชในการรับแสง ซึง่ อาจเปนแสงสวางธรรมดาหรือแสงอินฟาเรด มักใชกับ
วงจรตรวจจับสัญญาณ หรือ ในวงจรควบคุมระยะไกล หรือที่เรียกวา รีโมท

ขอควรระวังในการใชงานไดโอด
1. ในการใชงานไบอัสตรงจะตองมีตัวตานทานจํากัดกระแสตอไวเสมอ มิฉะนั้น ไดโอดอาจจะไหมได
เพราะมีกระแสสูงเกินไป โดย
คาของตัวตานทานจํากัดกระแส = แรงดันแหลงจายไฟ-แรงดันตกครอมไดโอด/กระแสที่ตองการใหไหลผาน
ไดโอด
2. การใชงานในสภาวะไบอัสกลับจะตองระวังไมใหไดโอดไดรับแรงดันไบอัสกลับเกินกวาคาแรงดัน
ไบอัสกลับสูงสุดทีท่ นได เพราะอาจทําให ไดโอดระเบิดได
3. การใชงานไดโอดเปลงแสงหรือแอลอีดี จะตองระวังไมใหกระแสเกินกวา 20 mA เพราะจะทําให
แอลอีดีรอ นจัดจนเสียหายได

4. ไมควรใหแอลอีดีไดรบั แรงดันไบอัสกลับ เพราะอาจทําใหเสียหายไดทันที หากไมทราบขั้วแรงดันที่
จะตอ แอลอีดี ควรใชไดโอดปองกัน การตอกลับขั้วไวดวย
5. คาแรงดันที่ตกครอมแอลอีดีในสภาวะทํางานจะแตกตางกันไปตามสารที่ใชทําโดยทั่วไปจะเปนดังนี้
แอลอีดี สีแดง จะมีแรงดันตกครอม 1.6-2.0 โวลท
แอลอีดี สีสม
จะมีแรงดันตกครอม 1.8-2.7 โวลท
แอลอีดี สีเขียว
จะมีแรงดันตกครอม 2.2 – 3.0 โวลท
แอลอีดี สีเหลือง จะมีแรงดันตกครอม 2.2 – 3.0 โวลท
แอลอีดี อินฟราเรด จะมีแรงดันตกครอม 2.2 – 3.0 โวลท
ทรานซิสเตอร (Transistor)
จากคุณลักษณะของรอยตอ PN ของสารกึ่งตัวนํา เราจึงนํามาสรางอุปกรณทเี่ รียกวา ไดโอดขึ้น โดย
เรียกขั้วที่ตอกับสาร P วา อาโนด (Anode) และเรียกขั้วทีต่ อกับสาร N วา คาโถด(Cathode) โดยจะมี
รูปลักษณะและสัญลักษณดังรูปที่ 7.6
ทรานซิสเตอร (Transistor) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง ที่สรางมาจากสารกึ่งตัวนํา 3 ชิ้น มาเชื่อมตอ
กัน คือ
• ชิ้นแรก เรียกวา อิมิตเตอร (Emitter)
• ชิ้นที่สอง เรียกวา เบส (Base) จะเปนชิ้นสารบางๆ
• ชิ้นที่สาม เรียกวา คอลเล็กเตอร (Collector) จะมีการเติมสารที่แตกตางจากปกติ คือ จะมีพาหะสวนใหญ
และ พาหะสวนนอยในจํานวนเทา ๆ กัน

จากคุณลักษณะดังกลาวทําใหทราบคําตอบวา ทําไมเราจึงไมสามารถใชไดโอด 2 ตัวมาทําเปนทรานซิสเตอรได
เราสามารถสรางทรานซิสเตอรได 2 ชนิด คือชนิด PNP และ ชนิด NPN

โดยสามารถใชสญ
ั ลักษณแทนไดดังรูป

การทํางานของทรานซิสเตอร

ในที่นี้จะยกตัวอยางทรานซิสเตอรชนิด NPN เมื่อทําการใหไบอัสแกทรานซิสเตอร โดยใหไบอัสตรง
กับรอยตอเบส-อิมิตเตอร และไบอัสกลับกับรอยตอเบส-คอลเล็กเตอร อิเล็กตรอนซึง่ เปนพาหะสวนใหญในสาร
N ของอิมเิ ตอรจะไหลเขาสูโฮลของเบส ทําใหเกิดกระแสไหลเรียกวากระแสเบส (IB) แตเนื่องจากชิ้นสารกึ่ง
ตัวนําของเบสเปนชิ้นบาง ๆ จึงทําใหกระแสสวนนี้มีไมมาก ดังนั้นพาหะสวนใหญคืออิเล็กตรอนที่มาจาก
อิมิตเตอร จึงไหลทะลักไปยังคอลเล็กเตอร เนื่องจากไดรับแรงดันไบอัส และจํานวนโฮลในคอลเล็กเตอรซึ่งแม
จะเปนพาหะสวนนอย แตก็มจี ํานวนมากพอ (ตามการโดปสารของชิ้นสารคอลเล็กเตอร ดังกลาวขางตน) จึงทํา
ใหเกิดกระแสในสวนนี้อยางมากซึง่ เรียกวา กระแสคอลเล็กเตอร (IC) โดยจะมีปริมาณมากกวา กระแสเบส
หลายเทา
ดังนั้นจึงเสมือนวาทรานซิสเตอรมีความสามารถในการขยายกระแสได คือ เมื่อมีกระแสเบสจํานวน
เล็กนอย ก็จะทําใหเกิดกระแสคอลเล็กเตอร จํานวนหลายสิบหลายรอยเทา ซึ่งอัตราระหวางกระแส
คอลเล็กเตอร กับกระแสเบสดังกลาวเราเรียกวา อัตราขยายกระแส
อัตราขยายกระแส = กระแสคอลเล็กเตอร / กระแสเบส = IC / IB
การไบอัสทรานซิสเตอร
การจัดไบอัสในลักษณะใหไบอัสตรงกับรอยตอเบสอิมิตเตอร และใหไบอัสกลับแกเบส-คอลเล็กเตอร
ดังรูปที่ผานมา มีความยุงยากตรงที่ตองมีแหลงจายไฟถึง 2 แหลงจาย ดังนั้นในทางปฏิบัติจงึ มีการจัดไบอัสใน
ลักษณะใชแหลงจายแหลงเดียว โดยมีรปู แบบที่ใชกันดังรูป

•แบบไบอัสคงที่ (Fixed Bias) เปนการไบอัสโดยใชตัวตานทาน Rb คามากๆตอจากแหลงจายไฟฟาไป
ยังขาเบส โดยทําใหมกี ระแสเบสไหล ทําใหเกิดกระแสคอลเล็กเตอรไหลผาน Rc

•แบบไบอัสตัวเอง (Self Bias) เปนการตอตัวตานทานระหวางขา B และ ขา C
•แบบแบงแรงดัน (Voltage divider Bias) จะเปนการใชตัวตานทาน R1 และ R2 แบงแรงดัน
แหลงจายไฟเพื่อไบอัสใหกบั รอยตอ เบส-อิมิตเตอร และ เบส-คอลเล็กเตอร โดยสวนใหญ คาความตาน R1
จะมากกวา R2 ประมาณ 10 เทา
การจัดไบอัสใหแกทรานซิสเตอร คือการกําหนดจุดทํางานของทรานซิสเตอร หรืออีกนัยหนึง่ ก็คือ
เตรียมความพรอม เพื่อใหทรานซิสเตอรทํางานนั่นเอง
การตรวจสอบทรานซิสเตอร
1. การตรวจวาทรานซิสเตอรดีหรือเสีย
จากคุณสมบัติของทรานซิสเตอรที่วาเมื่อมีกระแสเบสเพียงเล็กนอย จะทําใหเกิดกระแสจํานวนมาก
ไหลผานขาคอลเล็กเตอร เราจึงสามารถนํามาใชตรวจสอบทรานซิสเตอรวาดีหรือเสียไดดังนี้
1. กอนอื่นตองทราบกอนวา ทรานซิสเตอรเปนประเภทอะไร และขาไหนเปนขาอะไร ถา
ทรานซิสเตอร เปนชนิด NPN ใหตอขั้วลบของมิเตอรไวที่ขาคอลเล็กเตอร ใหตอขั้วบวกไวที่ขาอิมิตเตอร แต
ถาเปนชนิดPNP ใหสลับกันคือ ตอขั้วบวกของมิเตอรไวที่ขาคอลเล็กเตอรและตอขั้วลบไวที่ขาอิมิตเตอร
2. ตั้งมัลติมเิ ตอรในยานวัดโอหม R X 10
3. ดูเข็มของมิเตอรวาขึ้นหรือไม ถาขึ้นแสดงวาอาจชอตหรือมีกระแสรั่วไหลสูง
4. จากนั้นใชนิ้วมือแตะระหวางขาคอลเล็กเตอรและขาเบส (แทนตัวตานทาน Rb)
5. สังเกตวาเข็มขึ้นจากเดิมหรือไม ถาขึ้นแสดงวาใชได โดยถาขึ้นสูงแสดงวาอัตราขยายกระแสสูง (ใน
การวัดเพื่อเปรียบเทียบ อัตราการขยายกระแส ของทรานซิสเตอรแตละตัว ควรใชอุปกรณการวัด
ทรานซิสเตอรที่ใหมากับมัลติมิเตอร จะชวยใหมีความเที่ยงตรงมากยิง่ ขี้น)
2. การตรวจหาขาและชนิดของทรานซิสเตอร
ในกรณีที่ไมทราบชนิด และไมทราบขา เราจะตรวจสอบไดดงั นี้
1. ตั้งมัลติมเิ ตอรยานวัดโอหม R X 10
2. ตรวจสอบหาขาเบสของทรานซิสเตอร โดยพิจารณาทรานซิสเตอรในลักษณะของไดโอดดังรูปที่
7.17
3. ใชขาใดขาหนึ่งเปนหลัก โดยสมมุติใหเปนขาเบส แลวตอสายวัดไว จากนั้นใชสายวัดอีกเสน แตะที่
ขาทั้งสองทีเ่ หลือ ถามิเตอรขึ้น ทั้ง 2 ครั้ง แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนขาเบส จากนั้นใหสลับสายวัดแลวลอง
ทําซ้ําตามเดิมอีกครัง้ ถาไมขึ้นทั้งสองขา แสดงวาเปนขาเบสแนนอน (ถายังไมไดใหลองเปลี่ยนใชขาอื่นเปนขา
หลักแทนดูบาง จนกวาจะเจอสภาพดังกลาว คือแตะขาที่เหลือแลวเข็มขึ้น 2 ครั้ง ไมขึ้น 2 ครั้ง จึงจะแสดงวา
หาขาเบสได ถาหาไมพบแสดงวาทรานซิสเตอรเสีย)
4. เมื่อหาขาเบสไดกจ็ ะรูชนิดของทรานซิสเตอรคือ ถาในสภาวะขึ้นทั้ง 2 ขา ขั้วบวกของมิเตอรตออยู
กับขาเบส แสดงวา เปนทรานซิสเตอร PNP แตถาเปนขั้วลบตออยูที่ขาเบสตอนเข็มมิเตอรขึ้น 2 ครั้ง แสดงวา
เปนชนิด NPN

5. หลังจากหาขาเบสไดแลวใหลองหาขาคอลเล็กเตอรและอิมิตเตอร ตามหลักการไบอัสทรานซิสเตอร
เชนเดียวกับวิธีหาวาทรานซิสเตอรดหี รือเสีย ถาตอถูกตอง เข็มจะขึ้นสูงเมื่อใชนิ้วมือแตะระหวางขา เบสและ
คอลเล็กเตอร

การนําไปใชงาน
เราสามารถนําทรานซิสเตอรไปใชงานไดมากมายในวงจรทางอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนการขยาย
สัญญาณ การทําหนาที่แบบสวิตช ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการใชงานทรานซิสเตอรเปนวงจร สวิตชแสง ดังรูป

การทํางานของวงจร คือ ในสภาวะมีแสงคาความตานทาน ของตัวตานทานไวแสง(LDR) จะมีคาต่ํา
มากทําใหกระแสสวนใหญไหลผานตัวมัน ไมเขาสูขาเบสของทรานซิสเตอร แตเมื่อแสงมืดลง คาความ
ตานทานของ LDR จะมีคาเพิ่มขึ้นจนทําใหกระแสสวนใหญไหลผานเบส ทําใหเกิดกระแสคอลเล็กเตอร และ

LED จะสวาง สวนตัวตานทานปรับคา R2 ใชในการปรับความไวในการรับแสงของวงจร ตัวตานทาน R1 ใช
จํากัดกระแสที่ไหลผาน LED ไมใหมีคาสูงเกินไป
ทรานซิสเตอรชนิดตางๆ
ทรานซิสเตอรที่ใชงานในวงจรอิเล็กทรอนิกส มีหลายชนิด ดังนี้
• ทรานซิสเตอรสัญญาณต่ํา (Small Signal Transistor) เปนทรานซิสเตอรขนาดเล็ก ใชขยาย
สัญญาณระดับต่ําๆ หรืองานที่การจายกระแสไมสูง
• ทรานซิสเตอรกําลัง (Power Transistor) เปนทรานซิสเตอรขนาดใหญ ทนกระแสไดสูง มักใชใน
สวนของภาคเอาทพุตของวงจรขยาย หรือใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)
• ทรานซิสเตอรชนิดทํางานความถีส่ ูง ทรานซิสเตอรประเภทนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อใชในวงจรขยาย
สัญญาณความถี่สงู ๆ เชนในเครื่องสง หรือ เครือ่ งรับวิทยุ โดยในการผลิตจะทําใหชิ้นสารเบสใหบางมากๆ เพื่อ
ลงคาความจุระหวางรอยตอซึ่งมีผลกับความถี่
• โฟโตทรานซิสเตอร (Photo Transister) เปนทรานซิสเตอรที่มีชองรับแสง โดยจะนํากระแสเมื่อมีแสงมา
กระทบ

6. การบัดกรี
การประกอบวงจรดานอิเล็กทรอนิกส จําเปนตองอาศัยการบัดกรีเปนพื้นฐาน โดยสวนใหญพบวา
ปญหาเกี่ยวกับการประกอบวงจร แลววงจรไมทํางาน เกือบ 90% เปนปญหาจากการบัดกรี ดังนั้นการฝกการ
บัดกรีที่ถูกตอง จึงเปนสิง่ จําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัตงิ านอิเล็กทรอนิกส
การบัดกรีคืออะไร
การเชื่อมวัสดุเขาดวยกันอาจทําไดหลายวิธี วิธีที่สะดวกและใชกันมากคือการใชกาวเปนตัวประสาน
แตอยางไรก็ตามการเชื่อมตอดวยวิธีนี้ มีจุดออนในดานความแข็งแรงในการเกาะยึดตัวและการนําไฟฟา ดังนั้น
ในงานดานโลหะจึงมักใชวิธีการเชื่อมประสาน โดยการเชื่อมตอ จะตองใชความรอนสูงเพื่อหลอมโลหะเขา
ดวยกัน แตในงานดานอิเล็กทรอนิกสนอกจากตองการในดานความแข็งแรงในการยึดเหนี่ยวแลว ยังตองการ
การตอเชื่อมกันทางไฟฟาดวย และยังตองการความสะดวกในการถอดถอนการเชื่อมตอในภายหลัง จึงนิยมวิธี
การบัดกรี ดังนั้นเราจึงอาจกลาวไดวาการบัดกรีคือ การเชื่อมตอโลหะเขาดวยกันโดยใชวัสดุตัวกลางซึง่ เปน
โลหะผสมของดีบุกและตะกั่วเปนตัวเชื่อมประสาน เพื่อจุดประสงคใหมกี ารเชื่อมตอกันทางไฟฟา และสะดวก
ตอการถอดถอนในภายหลัง
การบัดกรีจะตองมีอุปกรณหลัก 2 อยางคือ หัวแรงบัดกรี และ ตะกั่วบัดกรี โดยหัวแรงบัดกรี จะใชเพื่อให
ความรอนในการละลายตะกั่วบัดกรี ใหเชื่อมประสานกับชิ้นงาน สวนตะกั่วบัดกรีจะมีสวนผสมระหวางดีบุก
และตะกั่ว และจะมีฟลั๊กซ ซึ่งกันการเกิดออกไซดของโลหะ ซึ่งเปนอุปสรรคในการเชื่อมตอในระหวางการ
บัดกรี
หัวแรงบัดกรี
หัวแรงบัดกรีที่ใชในงานบัดกรีดานอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ มักจะเปนหัวแรงทีส่ รางความรอนจาก
พลังงานไฟฟา เพื่อความสะดวกในการใชงานซึง่ เรียกวา หัวแรงบัดกรีไฟฟา(Electric Soldering Iron)
โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิดคือ หัวแรงปน และหัวแรงแช
1. หัวแรงปน (Electric Soldering Gun)
เปนหัวแรงประเภทที่ใชความรอนสูงและรวดเร็ว โดยการทํางานของหัวแรงชนิดนี้จะใชหลักการของหมอแปลง
ไฟฟา คือแปลงแรงดันไฟบาน ใหเปนไฟฟาแรงดันต่ํา แตจายกระแสไดสูง โดยภายในตัวหัวแรงจะมีลักษณะ
เปนหมอแปลงไฟฟา ซึ่งมีขดลวด 3 ชุด พันอยูบนแกนเหล็ก โดยชุดปฐมภูมิ จะพันดวยลวดเสนเล็กจํานวนรอบ
มาก ๆ นําไปตอเขากับปลัก๊ ไฟบาน 220 V สวนทางดานชุดทุติยภูมิจะมี 2 ขด คือ ขดเสนลวดเล็ก พันใหได
แรงดันไฟฟาประมาณ 2.2 โวลต เพื่อใชไปจุดหลอดไฟขนาดเล็กเพื่อแสดงการทํางาน และอีกขดจะพันดวย
ลวดเสนใหญโดยพัน 5-6 รอบ เพื่อใหไดกระแสสูงมากและตอเขากับชุดปลายหัวแรง เพื่อสรางความรอนใน
การบัดกรี การปด-เปดการทํางานจะใชสวิตช ซึ่งทําลักษณะคลายไกปน ในการเปด-ปดการใหความรอน
ในขณะใชงาน

หัวแรงชนิดนี้จะใหความรอนสูงเหมาะสําหรับงานบัดกรีที่ตองการความรอนมาก ๆ เชน การบัดกรี
สายไฟกับหลักตอสาย, การบัดกรีอปุ กรณตัวโต ๆ และการบัดกรีรอยตอเพื่อถอดเปลี่ยนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เปนตน แตจะมีขอเสียคือ ไมเหมาะกับการบัดกรีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพราะอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสบางชนิด
มีความไวตอความรอน ถาใชความรอนสูงเกินไป อาจทําใหอปุ กรณดังกวาเสือ่ มสภาพหรือเสียหายได
นอกจากนี้ยงั มีการแพรสนามแมเหล็ก จึงไมควรบัดกรีอปุ กรณที่ทํางานดวยระบบแมเหล็ก เชน หัวเทป หรือ
สวิตชแมเหล็ก
2. หัวแรงแช (Electric Soldering)
หัวแรงชนิดนี้ เมื่อตองการใชงาน จะตองเสียบปลั๊กทิ้งไวใหรอ นตลอดเวลา เพราะไมมสี วิตชปด-เปด
แบบหัวแรงปน โดยมากจะตองเสียบเขากับปลัก๊ ไฟฟาตลอด จนกวางานจะเสร็จ เนือ่ งจากเมื่อเสียบใหม
จะตองรอเปนเวลานานพอควร หัวแรงจึงจะรอนถึงระดับใชงาน โครงสรางภายในจะเปนเสนลวดความรอน
พันอยูบนฉนวนที่หอ หุมดวยไมกา และมีขอตอสําหรับเชื่อมตอกับปลายหัวแรง โดยความรอนที่เกิดขึ้นจะเกิด
จากกระแสที่ไหลผานขดลวดความรอน ทีบ่ ริเวณปลายหัวแรง และถายเทไปยังสวนปลายหัวแรงที่ใชสําหรับ
บัดกรี

หัวแรงชนิดนี้มักนิยมใชในงานประกอบวงจรเพราะใหความรอนคงที่ เลือกขนาดไดมากและมีปลายหัว
แรงใหเลือกใชหลายแบบ โดยมีตงั้ แตขนาด 6 วัตต จนถึง 250 วัตต แตที่ใชในงานอิเล็กทรอนิกสจะใชขนาด
15 – 30 วัตต ซึ่งใหความรอนไมสูงมากนัก เหมาะกับการบัดกรีอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ นอกจากนี้ในบาง
รุนจะมีสวิตชกดเพิม่ ระดับความรอนใหสงู ไดดวย สําหรับปลายบัดกรีของหัวแรงแช จะมีทงั้ ชนิดที่ใชแลวสึก
กรอนหมดไป และ ชนิดเปลี่ยนปลายได
ตะกั่วบัดกรี
ตะกั่วบัดกรีที่ใช มักนิยมใชโลหะผสมระหวางดีบุกกับตะกั่ว เพื่อใหหลอมเหลวไดที่อุณหภูมิต่ํา ๆ โดย
จะระบุสวนผสมเปน ดีบุก/ตะกั่ว เชน ตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 จะมีสวนผสมของดีบุก 60% และตะกั่ว 40%
นอกจากนี้แลวในตัวตะกั่วบัดกรี จะมีการแทรกฟลัก๊ ซ (FLUX) ไวภายใน ดวยจํานวนที่พอเหมาะ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใชงาน ซึ่งหนาที่ของฟลัก๊ ซคือ จะดูดกลืนโลหะออกไซด ซึง่ เกิดจากการเขารวมทําปฏิกริยา
ของออกซิเจนในอากาศออกไป ทําใหรอยตอระหวางตะกั่วกับโลหะติดแนนยิ่งขึ้น โดยการแทรกฟลัก๊ ซนี้ไว
ตลอดความยาวซึ่งบางชนิดมีถึง 5 แกนและเรียกกันตามผูผ ลิตวา ตะกั่วมัลติคอร (multi-core)

เทคนิคในการบัดกรี
การบัดกรีชิ้นงาน เริ่มตนจะตองเลือกใชหัวแรงใหเหมาะสมกับงาน ทั้งในสวนของความรอนและปลายหัวแรง
มีการเตรียมกอนการบัดกรีดังนี้คือ
1. ทําความสะอาดปลายหัวแรงดวยผานุม หรือฟองน้ําทนไฟ และในกรณีใชหัวแรงครั้งแรกควรเสียบ
หัวแรงทิง้ ไวใหรอนเต็มที่ แลวใชตะกั่วไลทปี่ ลายหัวแรง เพื่อใหการใชงานตอ ๆ ไป ตะกั่วจะไดติดปลายหัวแรง
2. กอนทําการบัดกรีควรทําความสะอาดชิ้นงานเสียกอน การจับหัวแรง ใหใชมือประคองหัวแรงโดยไม
ตองออกแรงกด

1. ใหความรอนกับชิ้นงานทั้งสอง แลวจายตะกั่วบัดกรีระหวางตัวชิ้นงาน
2. จายตะกั่วใหกับชิ้นงาน
3. เมื่อตะกั่วหลอมละลาย จึงคอยถอนตะกั่วออก
4. จากนั้นจึงคอยถอนหัวแรงออกจากชิ้นงานตามลําดับ
หมายเหตุ ไมควรใชวิธีนําหัวแรงไปละลายตะกั่วแลวนํามาพอกที่ชิ้นงานเพราะตะกั่วจะไมเกาะชิ้นงาน
ทําใหชิ้นงานทีบ่ ัดกรีมีปญหา
การบัดกรีอปุ กรณเขากับแผนวงจรพิมพ
1. ในกรณี แผนวงจรพิมพทที่ ําขึ้นเอง เมื่อกัดเสร็จแลวใหลางสีออกดวยทินเนอร แลวทําความสะอาด
ดวยผงซักฟอก ปลอยใหแหงสนิทแลวทาดวยยางสนผสมทินเนอร แตสําหรับแผนวงจรพิมพทเี่ ปนชุดประกอบ
จากบริษัทสามารถบัดกรีไดทันที
2. ขาอุปกรณ ใชกระดาษทรายละเอียด ๆ ถูเบา ๆ เอาฝุนและไขออก หรือถาตองการความสะดวกก็
อาจใชมีดขูดเบา ๆ ที่ขาอุปกรณแตอยาขูดแรงจนชั้นเคลือบดีบุกออกหมด จะทําใหเชื่อมติดยาก
3. ใหความรอนกับแผนวงจรพิมพและขาอุปกรณตรงสวนทีจ่ ะบัดกรีพรอม ๆ กัน

4. จายตะกั่วบัดกรีตรงบริเวณชิ้นงานเมื่อตะกั่วละลายไดที่ คอยถอนตะกั่วบัดกรีและหัวแรงออกจาก
ชิ้นงานเปนอันเสร็จสิ้น
การเชื่อมสายไฟกับแผนวงจรพิมพ
1. ปอกสายไฟใหไดขนาดพอเหมาะ ไมควรปอกใหยาวหรือสั้นเกินไป
2. ไลตะกั่วเคลือบปลายสายไฟเสียกอน เพื่อใหบัดกรีเขากับแผนวงจรพิมพไดงายขึ้น
3. นําสายไฟสอดเขากับแผนวงจร แลวทําการบัดกรีเหมือนบัดกรีอปุ กรณ
การบัดกรีสายไฟกับหลัก (Terminal)
1. พันสายไฟเขากับหลักใหเรียบรอยเสียกอน
2. ใชปลายหัวแรงแตะที่บริเวณรอยที่จะบัดกรี ทิ้งไวสักครู จึงเอาตะกั่วแตะบริเวณที่บัดกรี ตะกั่วจะ
ละลายติดรอยตอ จากนั้น จึงถอนตะกั่วและหัวแรงออก
การปฏิบัติเมื่อปลายหัวแรงสกปรก
ในขณะทําการบัดกรี หัวแรงอาจมีสงิ่ สกปรกเกาะติดอยู ทําใหการบัดกรีไมดีเทาที่ควร จึงควรทําความ
สะอาดหัวแรงโดยใชฟองน้ําทนไฟ หรือผาที่ไมมีสวนผสมของพลาสติก อยาใชวิธีเคาะหัวแรงใหตะกั่วหลุด
เพราะอาจทําใหลวดความรอนภายในหัวแรงเสียหายได
นอกจากนีเ้ มื่อใชงานบอย ๆ ปลายหัวแรงที่เปนทองแดงอาจจะสึกหรือทูใชงานไมสะดวก วิธีแกไขก็คือใชตะไบ
หรือกระดาษทรายขัดถู ตกแตงใหปลายแหลมเหมือนเดิม
การจายตะกั่วบัดกรี
การจายตะกั่วบัดกรีควรจายใหพอเหมาะ ไมจายมากเกินไป หรือนอยเกินไป จะไดรอยตอที่แนบแนน
และสวยงาม
การถอนบัดกรี
ในกรณีบัดกรีผิดพลาด หรือตองการถอนการเชื่อมตอในการบัดกรี เราสามารถทําไดโดยใชสายถักดูด
ตะกั่ว หรือ ที่ดูดตะกั่วมาชวยในการถอนบัดกรี

4. ฝกทักษะเกี่ยวกับงานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
1. ใชงานเครื่องมือวัดทดสอบอุปกรณและวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสได
การปฏิบัตเิ มื่อใชมลั ติมเิ ตอรวัดคากระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา มีดังนี้
1. ปรับสวิตซเลือกการทํางานของมัลติมิเตอรมาเปนการวัดกระแสไฟฟากอนโดยเลือกยานการวัดคา
เปนการวัดกระแสตรง (IDC) หรือเปนการวัดกระแสไฟสลับ (IAC) ใหถูกตองกับวงจรไฟฟาที่ตองการจะวัด
2. การวัดกระแสไฟฟาในวงจรจะตองตอเครื่องวัดในเสนทางที่มีกระแสไฟฟาไหล นั่นคือ จะตองทํา
การเปดวงจรกอน จากนั้นจึงนําเครื่องวัดไปตออนุกรมเขากับวงจร และสําหรับการตอขั้วของเครื่องวัดนั้นถา
เปนการวัดกระแสไฟตรง (IDC) จะตองตอขั้วใหถูก ตองโดยขั้วสายสีแดง (+) ของเครื่องวัดจะตองตอเขากั บ
ขั้วบวกของวงจร สวนขั้วสายสีดํา (-) ของเครื่องวัดจะตองตอเขากับขั้วลบของวงจร แตถาเปนการวัดกระแสไฟ
สลับ (IAC) ไมตองคํานึงถึงขั้วของเครื่องวัด
3. ตั้งยานการวัดให สูงสุดกอ นเสมอ จากนั้นคอยลดลงมาตามคากระแสที่ทําการวัดได ทั้งนี้เพื่ อ
ปองกันความเสียหายไมใหเกิดขึ้นกับเครื่องวัด โดยยานการวัดที่เลือกนั้นจะตองทําใหเข็มของเครื่องวัดอยูตรง
กึ่งกลาง เพื่อใหการอานคางายยิ่งขึ้น
4. คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด
แบบเข็ม สวนใหญจะประมาณ ±3% ของคาที่
อานไดเต็มสเกล ดังนั้นการอานคากระแสไฟฟา
ควรที่จะอานใหไดใกลเคียงกับเต็มสเกลใหมาก
ที่ สุ ด ตั วอ ย า ง เ ช น
ถ า
กระแสไฟฟาคา 7 มิลลิแอมแปร วัดไดจากสกล
10 มิ ลลิแอมแปร คาความคลาดเคลื่อนสูงสุ ด
เทากับ ±3% มิลลิแอมแปร ดังนั้นคาที่วัดไดจะมี
คาตั้งแต 6.7 – 7.3 มิลลิแอมแปร
5. โดยปกติแลวเครื่องวัดแบบเข็มจะมี
กระจกติดตั้งอยูที่สเกลบริเวณดานหลังเข็มของ
เครื่องวัด ซึ่งจะชวย
สะทอนเงาของเข็มใหปรากฏบนกระจก ดังนั้น
เมื่อทําการอานคาจะตองมองในลักษณะตั้งตรง
เพื่อใหเข็มของเครื่องวัดและเงาในกระจกทับกัน
พอดีจึงจะไดคาของกาวัดที่ถูกตอง การปฏิบัติเมื่อใชมัลติมิเตอรวัดคาแรงดันไฟฟาในวงจรไฟฟา มีดังนี้
1. ปรับสวิตซเลือกยานการทํางานของมัลติมิเตอรมาเปนการวัดคาแรงดันไฟฟากอนโดยเลือกยาน
การวัดคาเปนการวัดแรงดันไฟตรง (VDC) หรือ เป นการวัดแรงดันไฟสลั บ (VAC) ใหถูก ตอ งกั บวงจรไฟฟ าที่
ตองการจะวัด

2. การวัดแรงดันไฟฟาในวงจรจะตองตอเครื่องวัดขนานกับตัวอุปกรณที่ตองการวัด และสําหรับการ
ตอขั้วของเครื่อ งวัดนั้นถาเปนการวัดแรงดันไฟตรง (VDC) จะตองตอขั้วใหถูก ตองโดยขั้วสายสีแดง (+) ของ
เครื่องวัดจะตองตอเขากับขั้วบวกของวงจร สวนขั้วสายสีดํา (-) ของเครื่องวัดจะตองตอเขากับขั้วลบของวงจร
แตถาเปนการวัดแรงดันไฟสลับ (VAC) ไมตองคํานึงถึงขั้วของเครื่องวัด
3. ตั้งยานการวัดใหสู งสุดกอ นเสมอ จากนั้นคอยลดลงมาตามคาแรงดันที่ทําการวัดได ทั้งนี้เพื่ อ
ปองกันความเสียหายไมใหเกิดขึ้นกับเครื่องวัด โดยยานการวัดที่เลือกนั้นจะตองทําใหเข็มของเครื่องวัดอยูตรง
กึ่งกลาง เพื่อใหการอานคางายยิ่งขึ้น
4. คาความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟาของเครื่องวัดแบบเข็ม จะมีคาประมาณ ±3% ดังนั้นถา
แรงดันไฟฟาขนาด 7 โวลต คาที่อานไดจะมีคาประมาณ 6.7 – 7.3 โวลต
5. การอานคาแรงดันไฟฟาจากเครื่องวัดจะตองมองในลักษณะตั้งตรงกับเข็มของเครื่องวัด ทั้ง นี้
เพื่อใหเข็มของเครื่องวัด และเงาในกระจกทับกันพอดีจึงจะไดที่ถูกตอง

การปฏิบัตเิ มื่อใชมลั ติมเิ ตอรวัดคาความตานทานในวงจรไฟฟา มีดังนี้
1. ตั้งสวิตซ การทํางานของมัล ติมิเ ตอรมาเปนการวัดคาความตานทานจากนั้นตั้งยานการวัดให
เหมาะสมกับความตานทานที่ตองการจะวัด
2. นําปลายวัดทั้งสองมาแตะกัน จากนั้นใหปรับที่ปุม Zero – Ohms Adjust เพื่อใหเข็มของ
เครื่องวัดที่ชี้ตําแหนง 0 Ω การทําเชนนี้เพื่อตรวจสอบวาเครื่องวัดยังทํางานไดถูกตอง

3. ตองแนใจวาไมมีแหลงจายแรงดันไฟฟาตอเขากับอุปกรณที่ตองการวัด ทั้งนี้เนื่องจากแรงดันไฟฟา
ที่มีอยูในวงจรเมื่อรวมกับแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ภายใน จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลในวงจรมากเกินไป ซึ่ง
จะทําความเสียหายใหกับเครื่องวัดได
4. ตอสายวัดครอมกับอุปกรณที่ตองการวัด อานคาที่วัดไดจากสเกล จากนั้นนําคาที่อานไดคูณเขากับ
ยานการวัดคาที่ตั้งไว คือ R × 1 , × 10 , × 100 , × 1000 หรือมากกวา
5. เมื่อทําการวัดคาความตานทานของอุปกรณใดๆ ขณะที่อุปกรณนั้นยังตออยูในวงจรคาที่วัดไดอาจ
ผิดพลาดทั้งนี้เนื่องจากผลของตัวตานทานอื่นที่อาจตอขนานกับอุปกรณที่ตองการวัดนี้ การแกไขทําไดโดยให
ปลดปลายดานหนึ่งของอุปกรณที่ตองการวัดออก จากนั้นจึงคอยทําการวัด

4.การอานคาเครื่องมือวัด
การวัดแรงดันไฟสลับ
เอซีโวลตมิเตอร คือมิเตอรวัดแรงดันไฟสลับ (AC VOLTAGE) หลักการใชมิเตอรชนิดนี้ จะเหมือนกับ
ดีซีโวลตมิ เตอร คือในการใชง านจะตองนําไปวัดครอมขนานกับโหลดที่ ตองการวัดแรงดันนั้น จะมี สวนที่
แตกตางจากดีซีโวลตมิเตอร คือในการใชมิเตอรวัดครอมแรงดันหรือแหลงจายไฟไมจําเปนตองคํานึงถึงขั้ว
มิเตอร เพราะแรงดันไฟสลับจะมีขั้วสลับไปสลับมาตลอดเวลา
เอซี โ วลตมิ เ ตอร มี ทั้ ง หมด 5 ยาน 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 อานขีดสเกลที่อยูใตกระจกเงา

ลําดับขั้นการใชเอซีโวลตมิเตอร
1. ตอเอซีโวลตในขณะวัดคาแรงดันครอมขนานกับโหลด
2. ตั้งยานใชงานของมิเตอรในยาน ACV
3. ปรับสวิตชตั้งยานการวัดใหถูกตอง หากไมทราบคาที่จะวัดวาเทาไร ใหตั้งยานวัดที่
ตําแหนงสูงสุด (1,000V) ไวกอน แลวจึงปรับลดยานใหต่ําลงทีละยาน จนกวาเข็มมิเตอรจะชี้คาที่อานไดงาย
และถูกตอง
4. กอนตอมิเตอรวัดแรงดันไฟสูงๆ ควรจะปดสวิตชไฟ (OFF) ของวงจรที่จะวัดเสียกอน
5. อยาจับสายวัดหรือมิเตอรขณะวัดแรงดันไฟสูง เมื่อวัดเสร็จเรียบรอยควรปด (OFF) สวิตชไฟ ของ
วงจร ที่ทําการวัดเสียกอนจึงปลดสายวัดของมิเตอรออกจากวงจร
การอานสเกลของเอซีโวลตมิเตอร
การวัดแรงดันไฟตรง
ดีซีโวลตมิเตอร คือ มิเตอรวัดแรงดันไฟตรง (DC VOLTAGE) ในการใชดีซีโ วลตวัดแรงดันไฟตรง
จะตองตอดีซีโวลตมิเตอรวัดครอมขนานกับโหลดที่ตองการวัดแรงดัน ขั้วของดีซีโวลตมิเตอรที่จะตอวัดครอม
โหลด ตองมีขั้วเหมือนแรงดันที่ตกครอมโหลด โดยใชหลักการวัดดังนี้ ใกลบวกใสบวก ใกลลบใสลบ คือโหลด
ขาใดรับแรงดันใกลขั้วบวก (+) ของแหลงจาย ก็ใชขั้วบวก (+) ของดีซีโวลตมิเตอรวัด โหลดขาใดรับแรงดันใกล
ขั้วลบ (-) ของแหลงจาย ก็ใชขั้วลบ (-) ของดีซีโวลตมิเตอรวัด ดีซีโวลตมิเตอร มีทั้งหมด 7 ยาน คือ 0.1 V,
0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V และ 1,000V มี 3 สเกล คือ 0~10, 0~50, 0~250 อานขีดสเกลที่อยูใตกระจก
เงา

ลําดับขั้นการใชดีซีโวลตมิเตอร
1. ตอดีซีโวลตในขณะวัดคาแรงดันครอมขนานกับโหลด
2. ตั้งยานใชงานของมิเตอรในยาน DCV
3. ปรับสวิตชตั้งยานการวัดใหถูกตอง ถาหากไมทราบแรงดันไฟที่จะทําการวัด ใหตั้งยาน
วัดที่ตําแหนงสูงสุด (1,000V) ไวกอน แลวปรับลดยานใหต่ําลงทีละยานจนกวาเข็มมิเตอรจะชี้คาที่อานไดงาย
และถูกตอง
4. ในตําแหนงที่วัดดวยดีซีโวลตมิเตอรไมขึ้น แตขณะแตะสายวัดขั้วบวกเขาไปหรือขณะดึงสายวัด
ขั้วบวกออกมา เข็มมิเตอรจะกระดิกเล็กนอยเสมอแสดงวาจุดวัดนั้นเปนแรงดันไฟสลับ (ACV)
5. การวัดแรงดันไฟตรงในวงจร จะตองตอสายวัดใหถูกตอง โดยนําสายวัดขั้วลบ (-COM) สีดําจับที่ขั้ว
ลบของแหลงจาย นําสายวัดขั้วบวก (+) สีแดงของมิเตอรไปวัดแรงดันตามจุดตางๆ

การอานสเกลของดีซีโวลตมิเตอร

การวัดกระแสไฟตรง
ดีซีแอมมิเตอร หรือดีซมี ิลลิแอมมิเตอร คือมิเตอรวัดกระแสไฟตรง (DC CURRENT) เพื่อจะทราบ
จํานวนกระแสที่ไหลผานวงจรวามีคาเทาไร การใชดีซีแอมมิเตอร หรือดีซีมลิ ลิแอมมิเตอร วัดกระแสไฟตรงใน
วงจร จะตองตัดไฟแหลงจายออกจากวงจร และนําดีซีแอมมิเตอร หรือดีซมี ิลลิแอมมิเตอร ตออันดับกับวงจร
และแหลงจายไฟ ขั้วของดีซีแอมมิเตอร จะตองตอใหถูกตองมิเชนนั้นเข็มมิเตอรจะตีกลับ อาจทําใหมิเตอรเสีย
ได เอซีโวลตมเิ ตอร มีทั้งหมด 4 ยาน คือ 50uA, 2.5mA, 25mA และ 0.25 mA มี 3 สเกล แตนํามาใชกับการ
วัดกระแสจะใช 2 สเกล คือ 0~50, 0~250 อานขีดสเกลที่อยูใตกระจกเงา

ลําดับขั้นการใชดีซีมลิ ลิแอมปมิเตอร
1. การตอดีซีมลิ ลิแอมมิเตอรวัดกระแสในวงจร จะตองตออันดับกับโหลดในวงจร
2. ตั้งยานใชงานของมิเตอรในยาน DCmA
3. ปรับสวิตชตั้งยานการวัดใหถูกตอง ถาหากไมทราบกระแสที่จะทําการวัด ใหตั้งยานวัดที่ตําแหนง
สูงสุด (0.25A) ไวกอน แลวปรับลดยานใหต่ําลงทีละยานจนกวาเข็มมิเตอรจะชี้คาที่อานไดงายและถูกตอง
4. กอนตอมิเตอรวัดกระแสไฟสูงๆ ควรจะปด (OFF) สวิตชไฟของวงจรทีจ่ ะวัดเสียกอน
5. เมื่อวัดเสร็จเรียบรอยควรปด (OFF) สวิตชไฟ ของวงจร ที่ทําการวัดเสียกอนจึงปลดสายวัดของ
มิเตอรออกจากวงจร
การอานสเกลของดีซีมลิ ลิแอมปมิเตอร

การวัดความตานทาน
โอหมมิเตอร คือ มิเตอรที่สรางขึ้นมาไววัดคาความตานทาน ของตัวตานทาน (R) โดยอานคาออกมา
เปนคาโอหม โดยมียานการวัดทั้งหมด 5 ยาน คือ x1, x10, x100, x1k และ x10k อานคาความตานทานได
ตั้งแต 2 กิโลโอหม ถึง 20 เมกกะโอหม
ลําดับขั้นตอนการใชโอหมมิเตอร
1. ตั้งยานใชงานของมิเตอรที่ยานโอหม
2. ใชสายวัดสีแดงเสียบเขาที่ขั้วตอขั้วบวก (+) และสายวัดสีดําเสียบเขาที่ขั้วตอขั้วลบ (-COM)
3 . ปรับซีเล็กเตอรสวิตชตั้งยานวัดใหถูกตอง
4. กอนการนําโอหมมิเตอรไปใชวัดทุกครั้ง และทุกยาน จะตองทําการปรับ 0 โอหมเสมอ
5. ถาจะนําโอหมมิเตอรไปวัดคาความตานทานในวงจรตองแนใจวาปด (OFF) สวิตชไฟ ทุกครั้ง

การอานสเกลของโอหมมิเตอร

5.การเลือกใชเครื่องมือวัด
การเลือกใชเครื่องวัดชนิดใดสามารถทําไดโดยการเลือกจากสวิตซควบคุม สําหรับ มัลติมิเตอรนั้น
ประกอบดวยเครื่องวัด ดังตอไปนี้
1. แอมมิเตอร ( Ammeter ) ใชสําหรับวัดคากระแสไฟฟา
2. โวลตมิเตอร ( Voltmeter ) ใชสําหรับวัดคาแรงดันไฟฟา
3. โอหมมิเตอร (Ohmmeter ) ใชสําหรับวัดคาความตานทาน
6.ขอควรระวังการใชเครื่องวัดไฟฟา
1. อยาใหมัลติมเิ ตอรมีการกระทบกระเทือนอยางแรง เชน ตก หลนจากทีส่ ูง เพราะจะทําใหเครือ่ งมือวัด
ชํารุดเสียหาย
2. ควรวางมัลติมิเตอรในตําแหนงราบ (แนวนอน) ขณะใชงานและเลิกใชงาน
3. กอนทําการวัดทุกครั้งตองแนใจวาเลือกยานการวัดถูกตองเสมอ
4. ตั้งคาสเกลสูงสุดของยานการวัดขณะวัดจุดที่ไมทราบคาแนนอน
5. หามใชยานวัดโอหมวัดคาแรงดันไฟตรงหรือแรงดันไฟสลับ
6. เมื่อวัดแรงดันไฟตรงตองใชสายวัดใหถูกขั้ว +,- เสมอ
7. เมื่อเลือกยานวัดโอหมไมควรใหปลายสายวัดแตะกันนานเกินไป
8. เมื่อเลิกใชงานควรถอดสายวัดออกและปรับสวิตชเลือกยานไปที่ OFF
9. ไมควรใหมัลติมเิ ตอรเกิด Overload (เกินสเกล) บอยครัง้ ขณะทําการวัดตองดูตําแหนงของยานวัด
การวัดใหเหมาะสมกับวงจรทีจ่ ะวัด
10. มัลติมิเตอรที่ไมไดใชเปนเวลานาน กอนใชควรหมุน Function และ Range switch ไปมาเพือ่ ลด
ความฝดและใหหนาสัมผัสไฟฟาที่ดี
11. ควรจัดเก็บมัลติมเิ ตอรใหอยูในเครื่องหอหุม (Case) เสมอ

3. เพื่อชุมชน
ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแตละครอบครัวประกอบอาชีพ
ที่สุดจริตถูกตองตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายไดดี และมีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน ทําใหชุมชน
เขมแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุงเรืองสามารถพึง่ พาตนเองได
4. เพื่อประเทศชาติ
เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําให
อัตราการวางงานลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับ
รัฐบาล สภาพสังคมมีความเปนอยูที่ดี มีการใชทรัพยากรภายในชุมชน
รายไดเกิดการหมุนเวียน ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา
ผลจากการทีป่ ระชาชนประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได ชุมชนมี
ความเขาแข็งและชําระภาษีใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศ
ในดานตาง ๆ เชน การสรางถนน สะพาน เขื่อน โรงไฟฟา เปนตน
การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชนและในประเทศ จึงเปนการชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง
จากความจําเปนดังกลาว ทําใหทุกคนในชาติตองประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งจะนําพาความสุขมาสูชุมชนหรือสังคมโดยรวม และกอใหเกิดผลดีตอประเทศชาติในดานการ
สรางความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การแกไขปญหาทางสังคมและการพัฒนาประเทศใหกาวไกล
สามารถแขงขันในระดับมาตรฐานสากลได

ประเภทของอาชีพ
ประเภทของอาชีพสามารถจัดแบงไดหลายประเภท ดังนี้
1. แบงตามลักษณะอาชีพ ไดแก
1.1 อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทีผ่ ูประกอบการเปนเจาของกิจการ ไดแก
1.1.1. อาชีพผูผลิต เปนการสรางผลผลิต เปนการสรางผลผลิตขึ้นจําหนายเอง
เชน ผลผลิตทางดานการเกษตร ผลผลิตดานอาหาร ผลผลิตงานบาน งานประดิษฐ ผลผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ
1.1.2. อาชีพบริการ ไดแก อาชีพที่อํานวยความสะดวกสบายหรือสรางความ
บันเทิงแกผบู ริโภค คือบริการทางการเงิน การบริการอันเปนสาธารณะ ธุรกิจโรงแรม บริการนําเที่ยว เปน
ตน
1.2 อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่ทํางานภายใตการวาจางจากผูจางงาน หรือทํางาน
ภายใตระบบงานที่ตนสังกัด เชน ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานรานคาตางๆ ชางระดับตางๆ เปน
ตน
2. แบงตามลักษณะของรายได และความมั่นคงในอาชีพ ไดแก
2.1 อาชีพหลัก เปนอาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ
2.2 อาชีพรองหรืออาชีพเสริม เปนอาชีพที่ใชเวลานอกเวลางานปกติของอาชีพหลัก เพื่อ
การมีรายไดเพิ่ม
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเปนอยางมีจิตสํานึก ถูกวิธี เปนขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และ
เปนที่ยอมรับของผูอื่นในสังคม ซึง่ มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้
๑) มีความซื่อสัตย ในการทํางานเราจะตองมีความซือ่ สัตยตอหนาที่และงานทีเ่ ราไดรบั มอบหมาย
ปฏิบัติงานดวยความจริงใจ และไมคดโกงหรือหลอกลวงผูอ นื่ เราจึงจะไดรบั ความไววางใจจากผูรวมงาน

๒) มีความเสียสละ ในการทํางานรวมกับผูอื่น เราจะตองเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน ไมเห็นแกตัว รูจกั การใหและการแบงบัน ชวยคนอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน
๓) มีความยุติธรรม ในการทํางานเราจะตองไมลําเอียงหรือถือสิ่งใดสิง่ หนึง่ ตามทีเ่ ราเชื่อตอมีความ
เปนกลาง ยึดถือความถูกตองเปนหลัก ไมมอี คติกับเรื่องตางๆ ที่ไดยินหรือรับฟงจึงจะตองทีน่ านับถือของ
ผูรวมงาน
๔) มีความประหยัด ในการทํางานเราตองรูจกั อดออม ไมฟุมเฟอย ตองคํานึงถึงความคุมคาในการใช
ทรัพยากร โดยการนําสิ่งที่เหลือใชหรือสิ่งที่ไมมีประโยชนแลวมาดัดแปลงซอมแซม และแกไข เพื่อการทําสิ่งที่
ไมมีคุณคาใหมีคุณคามากขึ้น
๕) มีความขยันและอดทน ในการทํางานเราจะตองมีความมุงมั่นตองานที่เรารับมอบหมาย เพื่องาน
นั้นบรรลุเปาหมาย ตามที่ไดตั่งไว เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานใหนําปญหาหรืออุปสรรคนั้นมา
ปรับปรุงและแกไขใหดียิ่งขึ้น
๖) มีความรับผิดชอบ ในการทํางานเราจะตองมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมายผูร วมงาน
ลูกคา สังคม และสิง่ แวดลอม โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินคา รวมทั้งไมทําลายทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
๗) มีความตรงตอเวลา เปนวินัยพื้นฐานในการทํางาน มีความตรงตอเวลา ไมมาทํางานสายและตอง
สงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด เพราะถาเราไมสง งานตามกําหนดทําใหผทู ี่ทํางานตอจากเราไดรบั
ผลกระทบ และทําใหงานนั้นไมสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สรางความเสียหายตอองคกร
๘) มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ในการทํางานเราจะตองเลือกประกอบอาชีพทีส่ ุจริตไมทําใหผูอื่นไม
เดือดรอน ไมเปนภัยตอสังคม ซึ่งสังคม ซึง่ สังคมที่ยอมรับอาชีพนั้นเปนอาชีพทีส่ ุจริต และคนทั่วไปเลือกทีจ่ ะ
ประกอบอาชีพนั้น จึงเรียกไดวาเรามีการเลือกประกอบอาชีพที่สจุ ริต

