
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกบังานอาชพี 

การประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพเปนทีม่าของรายได เพือ่นําไปใชจายในการดํารงชีวิต ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยสี่  

ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหมและยารักษาโรค  ในอดีตสิ่งของตางๆ เหลานีเ้ปนหนาที่ของพอแมเปนผู

จัดหาใหแกสมาชิกดวยการผลิตขึ้นใชเองในครอบครัว โดยไมจําเปนตองใชเงินซื้อหา  ปจจุบันการดํารงชีวิตใน

สังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการศึกษามกขึ้น  ความรูที่ไดรบัจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  

เพื่อใหมีรายไดมาซือ้ปจจัยสี่และสิง่ของอื่นๆ ในการดํารงชีวิตและสรางมาตรฐานที่ดีใหแกตนเอง  ครอบครัว  

และสงัคม  อาชีพมีอยูมากมาย  ควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ  สุจริต  มี

ความมั่นคงในชีวิตและมีรายไดเพียงพอ 

อาชีพ  (Occupation)  หมายถึง  การทํามาหากินจาการทํางานหรือกจิกรรมใดๆ ที่กอใหเกิด

ผลผลิตและรายได  เปนงานทีสุ่จริต ไมผิดศีลธรรม เปนที่ยอมรับของสงัคม 

ความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

การมีอาชีพ เปนสิง่สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตในปจจุบัน  เพราะอาชีพเปนการสรางรายไดเพื่อ

เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว  อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบรกิาร  ซึ่งตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคและทีส่ําคัญตอเศรษฐกจิของประเทศชาติ  ความจําเปนในการประกอบอาชีพ มีดังนี ้

1. เพื่อตนเอง  

            เปนการประกอบอาชีพเพื่อใหไดเงินหรือรายไดมาจับจายใชสอยสําหรบัการดําเนินชีวิต  

และตอบสนองความตองการของตนเอง เชน  ซื้อเครือ่งซกัผา 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 พอแมมหีนาที่เลี้ยงดูลูกและใหการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพใน

อนาคต ลูกมีหนาที่ศึกษาเลาเรียนจนสําเรจ็การศึกษา แลวแสวงหาอาชีพ  เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองพอแม  

และทุกคนในครอบครัว  ใหมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น 



2. พื้นฐานไฟฟา 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไฟฟา 

1. ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การทํางานเกี่ยวกบัระบบไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส ถาขาดความระมัดระวังจะทําใหไดรบัอันตราย 

และเกิดความเสียหายได เนื่องจากรางกาย สวนใดสวนหนึง่ เขาไปสัมผสักับวงจรไฟฟา คุณสมบัติของไฟฟา

โดยทั่วไป จะพยายามไหลและแทรกซึมเขาหาสื่อตัวนําตางๆ  เชน โลหะ ดิน น้ําเปนตน เมื่อรางกายของเรา

เขาไปสัมผสัจะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานตัวเราเขาสูพื้นดินหรือน้ํา 

  

     กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย แมจะมปีรมิาณเพียงเลก็นอยก็อาจจะทําใหไดรบัอันตรายได ในกรณีที่

กระแสไฟฟาไหลผานอวัยวะทีส่ําคัญ ของรางกาย สาเหตุทีท่าํใหไดรับอันตรายจาก ไฟฟาแบงเปน 2 กรณีคือ 

1. กระแสไฟฟาไหลเกิน  เปนสาเหตทุี่ทําใหอปุกรณไฟฟาหรือทรัพยสินอื่นเกิดเสียหาย 

2. ไฟฟาดูด เปนสาเหตทุี่ทําใหเกิดอันตรายกับมนุษยถึงขั้นเสียชีวิตได 

กระแสไฟฟาไหลเกิน (Over Current) 

กระแสไฟฟาไหลเกิน หมายถึง สภาวะของกระแสที่ไหลผานตัวนําจนเกินพิกัดที่กําหนดไวอาจเกิดได 2 

ลักษณะดวยกันคือ 

1. โหลดเกิน (Over Load) หมายถึง กระแสไหลในวงจรปกติ แตนําอุปกรณที่กินกําลงัไฟสงูหลาย ๆ 

ชุดมาตอในจุดเดียวกัน ทําใหกระแสไหลรวมกันเกินกวาทีจ่ะทนรบัภาระของโหลดได 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 โดยบางสวนของรางกายจะมสีภาพเปน

ตัวนําไฟฟา 



 
อันตรายจากการถูกไฟฟาดูดข้ึนอยูกบัปริมาณและกระแสไฟฟา ที่ไหลผานรางกายและระยะเวลาที่ถูก

ดูด ตารางที่ 1.1 จะแสดงปรมิาณของกระแสไฟฟา ที่มีผลกระทบตอรางกาย ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลักษณะของการถูกไฟฟาดูด 

การรั่วระหวางสาย (Line Leakage) คือกระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายระหวางสายไฟกับสายดิน 

 
 

การรั่วไหลลงสูดินคือ กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกาย จากสายที่มีไฟลงสูดินอันเนื่องมาจากพื้นดิน มี

ความช้ืน จึงทําใหเกิดการนํากระแสไฟฟาได 

 

 

 
การรั่วไหลผานโครงอุปกรณ (Frame Leakage) คือแรงดันไฟฟาบางสวนรั่วออกมาปรากฏที่โครง

โลหะของอปุกรณไฟฟาเกิดจากความช้ืน หรือเสื่อมคุณภาพของอุปกรณทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย

ขณะที่สัมผัสหรอืจบัอุปกรณชนิดน้ันๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการปองกันทางไฟฟาคือ ระบบการปองกันที่ไมใหแรงดันไฟฟาเกินคาสงูสุดซึง่เปนแรงดันที่ยอม

ใหมนุษยสมัผสัไดโดยตรง (แรงดันไมเกิน 65 โวลท)  อยางไรก็ตามคาแรงดันไฟฟาระดบันี้จะกอใหเกิดอันตราย

ไดหรือไมข้ึนอยูกบัสภาพความตานทานไฟฟาของแตละบุคคล 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 ในปจจบุันมีผูคิดคนระบบปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟา 

เพื่อใชในการคุมครองชีวิต และทรัพยสินมากมาย เชน การตอสายดิน,เซฟตี้คัท, แอคคิวคัท, ฟวส, เซอรกิต

เบรคเกอร อุปกรณจะถูกติดต้ัง บรเิวณตนทางของวงจรไฟฟา เพื่อปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร การเลือกขนาด

ของฟวสและเซอรกิตเบรคเกอร ควรสงูกวาโหลดที่ใชแตไมเกินพิกัดของสายไฟฟาเพราะอาจทําใหสายเกิดการ

ชํารุดเสียหายได 

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

1. เมื่อรางกายเปยกชื้น เชน มือ, เทาเปยก ไมควรแตะตองอุปกรณไฟฟา-อิเลก็ทรอนิกส เพราะหาก

อุปกรณดังกลาวชํารุด จะถูกกระแสไฟฟาดูดและอาจเสียชีวิตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ถาขาดความรูดานไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส ไมควรซอมและ แกไขอุปกรณดังกลาวดวยตัวเอง 

เพราะอาจทําใหถูกกระแสไฟฟาดูด เกิดอันตรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กอนที่จะทําการตรวจซอมอปุกรณไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส จะตองตัดกระแสไฟฟาทีจ่ายไปยังอปุกรณ

นั้น ๆ เชน ถอดเตาเสียบ ปลดสวิตช เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนสูง เชน เตารีด, เตาไฟฟา ควรระมัดระวังอยาใชงานใกลกับสาร

ไวไฟ เมื่อเลิกใชแลวใหถอดเตาเสียบออก 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ระวังอยาใหเด็กเลนเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส และเตารับควรใชแบบที่มฝีาปดเพื่อปองกันเด็ก

นําวัสดุไปเสียบรเูตารบัซึง่จะเกิดอันตรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูด ใหตัดแหลงจายกระแสไฟฟากอน เชน ปลดคัทเอาท เตาเสียบออก

หรือใชผาแหงคลองผูถูกกระแสไฟฟาดูดออกมา กอนทําการปฐมพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ควรจัดใหมีการตรวจสอบสายไฟฟาภายในบานเพื่อปองกนัอันตรายจากกระแสไฟฟาลัดวงจร ซึ่ง

อาจเกิดอันตรายและอัคคีภัยข้ึนได 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. เตารับและเตาเสียบของเครื่องใชไฟฟา หากพบวาแตกชํารุดใหรบีเปลี่ยนใหมโดยเร็ว และหาก

พบวาสายไฟฟา ของเครื่องใชไฟฟาเปอยชํารุด ก็ใหเปลี่ยนใหมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. เครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสทีผ่ิวนอกเปนโลหะ เชน ตูเย็น, โทรทัศน, พัดลม อาจมีกระแสไฟฟา

รั่วไปที่ผิวภายนอกดังกลาวได ควรหมั่นตรวจสอบโดยใชไขควงเช็คไฟตรวจสอบ หากพบวามีกระแสไฟฟารั่ว 

ควรใหชางซอมแซมแกไขตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ฟวสที่ใชตามแผงสวิตชตาง ๆ ตองติดต้ังขนาดใหถูกตองและเหมาะสม เพื่อฟวสขาดควรมีการ

ตรวจหาสาเหตุ โดยเบือ้งตน กอนทีจ่ะเปลี่ยนฟวสใหม และตองใสฟวสขนาดเดิม หามใชสายไฟหรอืลวดใส

แทนฟวส เพราะเมือ่เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร สายไฟหรือลวดจะไมขาดอาจเกิดอัคคีภัยได 

 

 

 

 

 

 

 



11. การถอดเตาเสียบ ใหจับที่ตัวเตาเสียบแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟฟาเพราะอาจทําใหสายไฟฟา

ขาดภายในและเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. อยาใชผาหรือกระดาษพลางหลอดไฟไวเพราะอาจเกิดอคัคีภัยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. อยาใชสายไฟฟาเสียบที่เตารับโดยตรง หรือใชเตาเสียบที่แตกชํารุด ไปเสียบทีเ่ตารบั เพราะอาจ

เกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร หรืออาจพลัง้พลาดถูกกระแสไฟฟาดูดได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. การใชเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสหลายเครื่อง ในเวลาเดียวกัน ตองไมเสียบเตาเสียบ ที่เตารับ

อันเดียวกัน เพราะอาจทําใหกระแสไฟฟา ไหลในสายเตารบัมีปรมิาณสูงมาก ทําใหเกิดความรอนสะสม เปน

เหตุใหฉนวนสายไฟฟาเสียหาย และเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรเกิดอัคคีภัยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. อยาเดิน หรือวางสายไฟฟาใกลบรเิวณที่มีความรอนสงู และอยาใหของหนักกดทับสายไฟฟา 

เพราะอาจทําใหฉนวนไฟฟาลัดวงจรเกิดอุบัตเิหตุข้ึนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. เมื่อพบเห็นสายไฟฟาขาดหรือสายไฟฟาที่หยอนยานต่ําลงมา อยาเขาไปจับตอง และใหแจงการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคที่อยูใกลทราบ เพื่อจะไดซอมแซมแกไขตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



17. ไมควรเลนวาวในบริเวณที่มสีายไฟฟา โดยเฉพาะสายไฟฟาแรงสูง เพราะอาจจะทําใหไดรบั

อันตรายจากไฟฟาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ไมควรตั้งเสาโทรทัศนหรือเสาอากาศวิทยุบริเวณที่มสีายไฟฟาแรงสงู เพราะอาจไดรับอันตราย

จากไฟฟาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. การเผาหญา กิ่งไม หรือเศษวัสดุตาง ๆ ใหหางจากเสาไฟฟาเพราะอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟา

ลัดวงจรและเกิดอันตรายตอผูที่อยูใกลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. หามใชกระแสไฟฟาช็อตปลา เพราะผิดกฎหมายและอาจไดรับอันตรายจากไฟฟาดูดจนไดรบั

บาดเจบ็และเสียชีวิตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

ในกรณีที่พบเห็นผูถูกกระแสไฟฟาดูด จะตองชวยเหลอืใหถกูวิธีและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ของผูชวยเหลือและผูถกูกระแสไฟฟาดูด หลังจากนั้นใหทําการปฐมพยาบาลและชวยเหลือกอนนําสง

โรงพยาบาล โดยใหปฏิบัติตามข้ันตอนดงันี้คือ 

1.  หากพบผูถูกกระแสไฟฟาดูดใหตัดการจายไฟ เชน คัทเอาท เพื่อตัดไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ใชไมแหรือฉนวนไฟฟาเขี่ยอุปกรณไฟฟาใหพนจากผูที่ถูกกระแสไฟฟาดูด หรอืใชผาแหง, เชือก ดึง

ผูปวยออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อปฐมพยาบาล 

 

 

 

 

 

 



3. ชวยปฐมพยาบาล โดยการวางผูปวยใหนอนหงาย แลวชอนคอผูปวยใหแหงนข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สังเกตในชองปากมีสิง่อุดตันหรือไม หากพบใหนําออกและชวยเปาปากโดยใชน้ิวงางปาก และบีบ

จมูกของผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประกบปากของผูปวยใหสนทิ เปาลมเขาแรง ๆ โดยเปาปากประมาณ 12 – 15 ครั้งตอนาที สังเกต

การขยายของหนาอก หากเปาปากไมไดใหเปาจมูกแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. หากหัวใจหยุดเตน ตองนวดหัวใจ โดยวางผูปวยนอนราบแลวเอามือกดเหนือลิ้นปใหถูกตําแหนง 

กดลงไปเปนจังหวะ เทากบัการเตนของหัวใจ (ผูใหญนาทีละ 60 ครั้ง เด็ก 80 ครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ฟงการเตนของหัวใจสลับกบัการกดทุกๆ10-15 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ถาหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตนใหเปาปาก 2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลบักัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฐมพยาบาลตองทําทันททีี่ชวยเหลือผูปวยออกมา และควรนําสงโรงพยาบาล ขณะนําสง

โรงพยาบาล จะตองทําการปฐมพยาบาล ตามขั้นตอนดังกลาว ตลอดเวลา 
 



2. การเกิดไฟฟาและการกําเนิดไฟฟา 

1. ธรรมชาตขิองไฟฟา.... 

สสารที่มใีนโลกน้ีประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ                                                                                          

ซึ่งเราเรียกวาอะตอมหรือ ปรมาณู (Atoms)ภายในอะตอม                                                                          

จะประกอบไป ดวยอนุภาคไฟฟาเล็กๆ 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน                                                                 

โปรตอนและนิวตรอน โดยท่ีอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟาเปนลบ                                                           

โปรตอนมีประจุไฟฟาเปนบวก และในนิวตรอนมีประจุไฟฟา                                                                       

เปนกลาง การอยูรวมกันของอนุภาค ท้ังสามในอะตอมเปน                                                                  

ลักษณะที่โปรตอน และนิวตรอน รวมกันอยูตรงกลางเรียกวา                                                              

นิวเคลียส และมีอิเล็กตรอน โคจรอยูรอบๆ 

2.การไหลของอิเล็กตรอน 

     ภายในอะตอมจะมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบ ๆ นิวเคลียส เปนวง ๆ ซึ่งอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสุด

เรียกวา อิเล็กตรอนอิสระ และถาอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกน้ีไดรับพลังงานก็จะทําใหอิเล็กตรอน เคลื่อนที่ไป

อยูในอะตอมที่ถัดไปทําใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอน พลังงานที่จะทําใหอิเล็กตรอน ในวัตถุตัวนําไหลได 

คือเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะทําหนาที่ทั้งการรับและจายอิเล็กตรอน ซึ่งเราเรียกวา ขั้วไฟฟา โดยกําหนดไว

วาขั้วท่ีรับอิเล็กตรอนเรียกวา ขั้วบวก ขั้วที่จายอิเล็กตรอนเรียกวาขั้วลบ 

 

 

 

 

 



3.แหลงกาํเนิดไฟฟา 

      แหลงกําเนิดไฟฟามีหลายชนิด ดังน้ี 

      3.1 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการเสียดสขีองวัตถุ  

      การนําวัตถุ 2 ชนิดมาเสียดสีกันจะเกิดไฟฟา เรียกวา ไฟฟาสถิต  

      ผูคนพบไฟฟาสถิตครั้งแรกคือ นักปราชญกรีกโบราณ ทานหน่ึงชื่อเทลิส(Philosopher Thales) 

แตยังไมทราบอะไรเกี่ยวกับไฟฟามากนัก จนถึงสมัยเซอรวิลเลี่ยมกลิเบอรค (Sir William Gilbert)ได

ทดลองนําเอาแทงอําพันถูกับ ผาขนสัตวปรากฏวาแทงอําพันและผาขนสัตวสามารถดูดผงเล็กๆ ได

ปรากฏการณน้ีคือการเกิดไฟฟาสถิตบน วัตถุทั้งสอง 

       3.2 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเคมี แหลงกําเนิดไฟฟาจากพลังงานทางเคมี

เปนไฟฟาชนิดกระแสตรง (Direct Current) สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

 

1) เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) 

เปนแหลงกําเนิดไฟฟาที่ใหกระแสไฟฟาตรง ผูที่คิดคนไดคนแรกคือ เคานตอาเลสซันโดรยูเซปเป

อันโตนีโออานัสตาซีโอวอลตา นักวิทยาศาสตรชาวอิตาลี โดยใชแผนสังกะสี และแผนทองแดงจุมลงใน

สารละลายของกรดกํามะถันอยางเจือจาง มแีผนทองแดงเปนขั้วบวกแผนสังกะสีเปนขั้วลบ เรียกวา เซลล

วอลเทอิก   เมื่อตอเซลลกับวงจรภายนอก  ก็จะมีกระแสไฟฟาไหลจากแผนทองแดงไปยังแผนสังกะสี 

ขณะท่ีเซลลวอลเทอิกจายกระแสไฟฟาใหกับหลอดไฟแผนสังกะสี  จะคอย ๆ กรอนไปทีละนอย

ซึ่งจะเปนผลทําใหกําลังในการจายกระแสไฟฟาลดลงดวย และเมื่อใชไปจนกระท่ังแผนสังกะสีกรอนมากก็

ตองเปลี่ยนสังกะสีใหม จึงจะทําใหการจายกระแสไฟฟาไดตอไปเทาเดิม .ขอเสยีของเซลลแบบน้ีคือ ผูใช

จะตองคอยเปลี่ยนแผนสังกะสีทุกครั้งท่ีเซลลจายกระแสไฟฟาลดลงแตอยางไรก็ตามเซลลวอลเทอิกน้ี  ถือ



วาเปนตนแบบของการประดิษฐเซลลแหง (Dry Cell) หรือถานไฟฉายในปจจุบัน ท้ังเซลลเปยกและเซลล

แหงน้ีเรียกวา เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) ขอดีของเซลลปฐมภูมิน้ี คือเมื่อสรางเสร็จสามารถนําไปใช

ไดทันที 

 

2) เซลลทุติยภูมิ (Secondary Cell) 

       เปนเซลลไฟฟาสรางขึ้นแลวตองนําไปประจุไฟเสียกอนจึงจะนํามาใช และเมื่อใชไฟหมดแลวก็

สามารถนําไปประจุไฟใชไดอีก  โดยไมตองเปลี่ยนสวนประกอบภายใน และเพื่อใหมีกระแสไฟฟามาก

จะตองใชเซลล หลายแผนตอกันแบบขนานแตถาตองการใหแรงดันกระแสไฟฟาสูงขึ้นก็ตองใชเซลลหลาย 

ๆแผนแบบอนุกรม เซลลไฟฟาแบบน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา สตอเรจเซลล หรือ สตอเรจแบตเตอรี่ 

(Storage Battery) 

3.3 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

กระแสไฟฟาที่ไดมาจากพลังงานแมเหล็กโดยวิธีการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือ

การนําสนามแมเหล็กว่ิงตัดผานลวดตัวนําอยางใดอยางหน่ึง ทั้งสองวิธีน้ีจะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลใน

ตัวนําน้ัน กระแสที่ผลิตไดมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ 

1) เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง  อาศัยหลักการที่ตัวนําเคลื่อนที่ตัดสนามแมเหล็ก  จะ

เกิดแรงเคลื่อนที่ไฟฟาขึ้นในลวดตัวนําน้ัน 



 

 

โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง  มีดังน้ี 

ก. สวนที่อยูกับที่ ประกอบดวยโครงและขั้วแมเหล็ก สวนน้ีสรางสนามแมเหล็กหรือ เสนแรง

แมเหล็กและสวนที่รับกระแสไฟออก 

ข. สวนที่เคลื่อนที่ หรือสวนที่หมุนเรียกวา อารมาเจอร (Armature) ประกอบดวย 

 1. แกนเพลา  

2. แกนเหล็ก  

3. คอมมิวเตเตอร 

2)  เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ มีโครงสรางเหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง แตที่      

อารมาเจอร มีวงแหวนแทนคอมมิวเตเตอร (Commutature) หลักการทาํงานของ การเกิดมีขั้นตอน

โครงสราง 9 ขั้นตอน 



 

 

3.4 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง 

เกิดจากการทีแ่สงผานกระแสไฟฟา จากพลังงานสารกึ่งตวันํา เพราะวาเมื่อสารกึ่งตัวนําไดรับแสง 

อิเล็กตรอนภายในสารหลุดออกมา และเคลื่อนที่ได แหลงกําเนิดไฟฟาน้ีที่ใชอยูปจจุบันเรียกวา โฟโตเซลล 

(Photo Cell) ใชในเครื่องวัดแสงของกลองถายรูป การปดเปดประตูลิฟตและระบบนิรภัย เปนตน 

 

3.5 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานความรอน  

       กระแสไฟฟาเกิดขึ้นจากพลังงานความรอนโดยการนําโลหะ 2 ชนิดมายึดติดกันแลวใหความ

รอนจะเกิดกระแสไฟฟาไหลในแทงโลหะท้ังสอง เชน ใชทองคําขาวกับคอนสแตนตันยึดปลายขางหน่ึงให

ติดกัน   และปลายอีกดานหน่ึงของโลหะท้ังสองตอเขากับเครื่องวัดไฟฟา กัลวานอรมิเตอร เมื่อใชความ



รอนเผาปลายของโลหะที่ยึดติดกันน้ัน พลังงานความรอนจะทําใหเกิดพลังงานไฟฟาขึ้น เกิดกระแสไฟฟา

ไหลผานเครื่องวัดไฟฟา 

 

 

3.6 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแรงกด  

        กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแรงกด สารที่ถูกแรงกด หรือดึง จะเกิดกระแสไฟฟาผลึก ของ

ควอตซ ทัวรมาไลทและเกลือโรเซลล เมื่อนําเอาผลึกดังกลาวมาวางไวระหวางโลหะทั้งสองแผนแลวออก

แรงกด สารน้ีจะมีไฟฟาออกมา ที่ปลายโลหะทั้งสอง พลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นน้ีต่ํามาก นําไปใชทํา

ไมโครโฟน หูฟง โทรศัพท หัวปคอัพของเครื่องเลนจานเสียง เปนตน 

 

 



4.ชนิดของไฟฟา 

ไฟฟาที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 

4.1 ไฟฟาสถิต ไฟฟาสถิตเกิดขึ้นจากการเสียดสี โดยการนําสารตางชนิดมาถูกันอิเล็กตรอนที่อยู

ในวงจรโคจรของสารทั้งสองอาจชนกันไดอาจทําใหสารชิน้หน่ึงสูญเสียอิเล็กตรอนไปใหกับสารอีกชนิดหน่ึง 

แตเน่ืองจากวาสารเหลาน้ีไมไดตอกับสารภายนอกอิเล็กตรอน ไมมีโอกาสถายเทไดจึงคงอยูที่สารน้ัน เราจึง

เรียกไฟฟาแบบน้ีวาไฟฟาสถิต 

ประโยชนของไฟฟาสถิต  

ไฟฟาสถิตสามารถนําไปใชในวงการอุตสาหกรรม เกี่ยวกบัการพนสีโลหะตาง 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 ชนิดเทาน้ัน คือ กระแสไฟฟาสลับ

เฟสเดียวกับสามเฟส 

ก. ไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว (Single Phase) 

 

ลักษณะการเกิดไฟฟากระแสสลับ คือ ขดลวดชุดเดียวหมุนตัดเสนแรงแมเหล็ก เกิดแรงดัน

กระแสไฟฟา ทําใหกระแสไหลไปยังวงจรภายนอก โดยผานวงแหวน และแปลงถานดังกลาวมาแลว จะ

เห็นไดวาเมื่อออกแรงหมุน ลวดตัวนําได 1 รอบ จะไดกระแสไฟฟาชุดเดียวเทาน้ัน ถาตองการใหได

ปริมาณกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น ก็ตองใชลวด ตัวนําหลายชุดไวบนแกนที่หมุน ดังน้ันในการออกแบบขดลวด

ของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับถาหากออกแบบ ชุดขดลวดบนแกนใหเพ่ิมขึ้นอีก 1 ชุด แลวจะได

กําลังไฟฟาเพิม่ขึ้น 

ข. ไฟฟากระแสสลับสามเฟส (Three Phase)  เปนการพัฒนามาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา

กระแสสลับชนิดสองเฟส โดยการออกแบบจัดวาง ขดลวดบนแกนที่หมุนของเครื่องกําเนิดน้ัน เปน 3 ชุด 

ซึ่งแตละชุดน้ันวางหางกัน 120 องศาทางไฟฟา 

 

ไฟฟากระแสสลับที่ใชในบานพักอาศัย สวนใหญใชไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว 

(SinglePhase)ระบบการสงไฟฟาจะใช สายไฟฟา 2 สายคือ สายไฟฟา 1 เสน และสายศูนย (นิวทรอล) 

หรือเราเรียกกันวา สายดินอีก 1 สาย สําหรับบานพักอาศัยในเมืองบางแหง อาจจะใชเครื่องใชไฟฟาชนิด



พิเศษ จะตองใชไฟฟาชนิดสามเฟส ซึ่งจะใหกําลังมากกวา เชน มอเตอรเครื่องสูบนํ้าในการบําบัดนํ้าเสีย 

ลิฟตของอาคารสูงๆ เปนตน 

 

3. กฎของโอหม(Ohm's Law) 

ถาจะใหมกีระแสไหลผานความตานทาน จะตองมีแรงดันครอมตัวตานทานกฎของโอหมแสดง

ความสัมพันธระหวางแรงดัน(V) กระแส (I) และความตานทาน (R) สามารถเขียนแสดงความสมัพันธได 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 = กระแสหนวยเปนมลิลิแอมป (mA) 

R = ความตานทานหนวยเปนกิโลโอหม (kΩ) 

สําหรับวงจรอเิล็กทรอนิกสโดยสวนใหญหนวยแอมปดจูะสงูไปสวนหนวยโอหมก็ต่ําไป  หนวยที่ใชบอย

ในการวัดกระแสคือมลิลิแอมป(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 

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 ) 

3.แทนตัวเลขในสมการและคํานวณหาคําตอบ  

ตอนน้ีจะเห็นไดวา 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 หลอดไฟตอกบัแบตเตอรี่ 6V มีกระแสไหลผาน 60mA หลอดจะมีความตานทานเทาไหร?  

สามเหลี่ยม 

กฎของโอหม 

V  

 I    R  



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. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบั"กําลังไฟฟา" 

กําลังไฟฟา (Electric Power) 

          กําลังไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ใชไปในเวลา 1 นาที มีหนวยเปนวัตต (w) หรือจูลตอวินาที 

เขียนเปนความสัมพันธไดวา 

          กําลังไฟฟา (วัตต) = พลังงานไฟฟา (จลู)/เวลา (วินาที) 

เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดจะใชพลงังานไฟฟาตางกัน  ทั้งนี้ขึน้อยูกับชนิดและขนาดของเครื่องใชไฟฟา  

ซึ่งทราบไดจากตัวเลขทีก่ํากับไวบนเครื่องใชไฟฟา  ที่ระบุทัง้ความตางศักย (V) และกําลงัไฟฟา (W) 

    ตัวอยาง  หลอดไฟฟา มีตัวเลขกํากบัวา 220V  60W 

                220V หมายถึงหลอดไฟฟานี้ใชกบัความตางศักย 220 โวลต 

                ซึ่งเราตองใชใหตรงกบัคาความตางศักยที่กําหนดมา 

                60W หมายถึงคาของพลังงานไฟฟาที่หลอดไฟฟาใชไปในเวลา 1 วินาที 

ซึ่งเรียกวา กําลงัไฟฟา  การวัดพลังงานไฟฟา ใชหนวยเปนจลู  ตัวเลข 60W จึงหมายถึง ขณะเปดไฟ 

หลอดไฟฟานีจ้ะใชพลงังานไฟฟา 60 จูล ในเวลา 1 วินาที 

กําลังไฟฟามีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับปรมิาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานเครื่องใชไฟฟาและความตาง

ศักยที่เครื่องใชไฟฟานั้นตออยู โดยกําลงัไฟฟามีคาเทากับผลคูณระหวางความตางศักยกบักระแสไฟฟา 

                จะได  P=VI 

                ถา  P  แทนกําลังไฟฟามหีนวยเปนวัตต 

                     V แทนความตางศักยมีหนวยเปนโวลต 



                     I   แทนกระแสไฟฟามีหนวยเปนแอมแปร 

โดยทั่วไปนิยมวัดพลงังานไฟฟาที่ใชกบัเครือ่งใชไฟฟาเปนหนวยที่ใหญกวาหนวยจลู โดยวัดกําลงัไฟฟา

เปนกิโลวัตต และคิดชวงเวลาเปนช่ัวโมง ดังนั้น พลังงานไฟฟาจึงวัดไดเปน กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือเรียกวาหนวย

หรือยูนิต 

                ไฟฟาที่ใชในบานเรือนทั่วไปมีความตางศักย 220 โวลต คงที่  ดังนั้นในการใช

เครื่องใชไฟฟาตางๆ จะใชพลงังานไฟฟามากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนชนิด ขนาดของเครื่องใชไฟฟา และ

ระยะเวลาในการใชเครื่องใชไฟฟา  การไฟฟาจะคิดเงินคาพลังงานไฟฟาที่แตละบานใชไปโดยใชเครื่องวัดติดไว

บนเสาไฟฟาหนาบานของผูใชไฟฟา เรียกวา กิโลวัตต-ชั่วโมง มิเตอรหรือมาตรไฟฟา  ซึ่งวัดพลังงานไฟฟาที่ใช

ไปเปนกโิลวัตต-ชั่วโมง เรียกกันทั่วไปวา หนวยหรือยูนิต 

                ขณะใชพลังงานไฟฟาจะมีกระแสไฟฟาผานมาตรไฟฟามากหรือนอย  ตามพลังงานไฟฟา

ที่ใช  ดังนั้นจึงมีการออกแบบมาตรไฟฟาขนาดตางๆ ตามปรมิาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานในเวลา 1 วินาที เชน 

มาตรไฟฟาขนาด 5,15,50 แอมแปร  สถานที่ที่ตองใชพลังงานไฟฟามาก  เชน  โรงานอุตสาหกรรมตางๆ 

โรงแรมหรือสถานที่ที่ใชเครื่องปรบัอากาศหลายเครื่อง  ตองเลือกขนาดของมาตรไฟฟาใหเหมาะสม  สามารถ

ทนตอกระแสไฟฟาที่ไหลผานได  ถากระแสไฟฟาไหลผานมาตรไฟฟามากเกินกวาที่กําหนด จะทําใหมาตร

ไฟฟาเกิดความรอนสูงจนไหมได 
 



5. วงจรไฟฟาเบ้ืองตน 

1. สวนประกอบของวงจรไฟฟา  

          วงจรไฟฟา เปนการนําเอาสายไฟฟาหรือตัวนําไฟฟาที่เปนเสนทางเดินใหกระแสไฟฟาสามารถไหล

ผานตอถึงกันไดนั้นเราเรียกวา วงจรไฟฟา การเคลื่อนที่ของอิเลก็ตรอนที่อยูภายในวงจรจะเริม่จาก

แหลงจายไฟไปยังอุปกรณไฟฟา ดังการแสดงการตอวงจรไฟฟาเบื้องตนโดยการตอแบตเตอรี่ตอเขากับ

หลอดไฟ หลอดไฟฟาสวางไดเพราะวากระแสไฟฟาสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจรไฟฟาและเมื่อหลอดไฟฟาดับ

ก็เพราะวากระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดตลอดทั้งวงจร เนื่องจากสวิตซเปดวงจรไฟฟาอยูนั่นเอง 

 

            แสดงวงจรไฟฟาเบ้ืองตน  มีสวนประกอบหลัก 3 สวน  สวนประกอบหลักแตละสวนมีหนาที่การ

ทํางานดังน้ี 

            1.  แหลงจายไฟฟา เปนแหลงจายแรงดันและกระแสใหกบัอปุกรณที่ใชพลังงานไฟฟาโดยแหลงจาย

ไฟฟาสามารถนํามาไดจากหลายแหลงกําเนิด เชน จากปฏิกริิยาเคม ีจากขดลวดตัดสนามแมเหล็ก และจาก

แสงสวาง เปนตน บอกหนวยการวัดเปนโวลต (Volt) หรือ V 



 

 2.  โหลดหรืออุปกรณไฟฟา  เปนอปุกรณตางๆ ที่ใชไฟฟาในการทํางาน  โหลดจะทําหนาที่เปลี่ยน

พลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานรปูอื่นๆ เชน เสียง แสง ความรอน  ความเย็น และการสั่นสะเทอืน เปน

ตน  โหลดเปนคํากลาวโดยรวมถงึอุปกรณไฟฟาทุกชนิดอะไรก็ได เชน  ตูเย็น  พัดลม เครื่องซัก

ผา  โทรทัศน  วิทยุ  และเครื่องปรับอากาศ เปนตน  โหลดแตละชนิดจะใชพลงังานไฟฟาไมเทากัน  ซึ่งแสดง

ดวยคาแรงดัน  กระแส  และกําลังไฟฟา  

 

 

 

 

 

 

            3.  สายไฟตอวงจร เปนสายตัวนําหรือสายไฟฟา ใชเช่ือมตอวงจรใหตอถึงกันแบบครบรอบ ทําให

แหลงจายแรงดันตอถึงโหลดเกิดกระแสไหลผานวงจร จากแหลงจายไมโหลดและกลับมาครบรอบที่แหลงจาย

อีกครั้ง สายไฟฟาที่ใชตอวงจรทําดวยทองแดงมีฉนวนหุมโดยรอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 



 

 

4. สวิตช คืออุปกรณที่ใชในการปดหรือเปดวงจร ในกรณีทีเ่ปดวงจรก็จะทําใหไมมีกระแสไฟฟาจาย

ใหกับโหลด ในทางปฏิบัติการตอวงจรไฟฟา จะตองตอสวิตชเขาไปในวงจรเพื่อทําหนาที่ตัดตอและควบคุมการ

ไหลของกระแสไฟฟา 

 

 

5. ฟวส คืออุปกรณที่ทําหนาที่ในการปองกันไมใหวงจรไฟฟาหรืออปุกรณไดรับความเสียหาย 

เนื่องจากการทํางานผิดปกติของวงจร เชน โหลดเกิน หรือ เกิดการลัดวงจร เมื่อเกิดการผิดปกติฟวสจะทํา

หนาที่ในการเปดวงจรที่เรียกวา ฟวสขาดนั่นเอง 

 

 

 



 

 

2 แบบวงจรไฟฟา 

    สวนสําคัญของวงจรไฟฟาคือการตอโหลดใชงาน  โหลดที่นํามาตอใชงานในวงจรไฟฟาสามารถตอได

เปน  3  แบบดวยกัน  ไดแก  วงจรไฟฟาแบบอนกุรม  (Series Electrical Circuit) วงจรไฟฟาแบบขนาน 

(Parallel Electrical Circuit) และวงจรไฟฟาแบบผสม (Series - Parallel Electrical Circuit)  

2.1 วงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

            วงจรอนุกรมหมายถึง การนําเอาอุปกรณทางไฟฟามาตอกันในลักษณะที่ปลายดานหนึ่งของอุปกรณ

ตัวที่ 1 ตอเขากับอปุกรณตัวที่ 2 จากนั้นนําปลายทีเ่หลือของอุปกรณตัวที่ 2 ไปตอกับอุปกรณตัวที่ 3 และจะ

ตอลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งการตอแบบนี้จะทําใหกระแสไฟฟาไหลไปในทิศทางเดียวกระแสไฟฟาภายในวงจร

อนุกรมจะมีคาเทากันทุกๆจุด คาความตานทานรวมของวงจรอนุกรมนั้นคือการนําเอาคาความตานทานทัง้หมด

นํามารวมกันสวนแรงดันไฟฟาในวงจรอนกุรมนั้นแรงดันจะปรากฏครอมตัวตานทานทุกตัวทีจ่ะมีกระแสไฟฟา

ไหลผานซึ่งแรงดันไฟฟาทีเ่กิดข้ึนจะมีคาไมเทากันโดยสามารถคํานวณหาไดจากกฎของโอหม 

 

 

 



 

 

การตอวงจรอนกุรมจะใชหลอดไฟฟาหรือความตานทานหรอือุปกรณไฟฟามาตอกันเขาแบบอนุกรม 

แลวตอเขากับขั้วแหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา หรือแบตเตอรี่ เพื่อใหเกิดการไหลของกระแสในทิศทางเดียว 

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ตอแบบอนุกรม เชนวงจรจุดไสหลอดวิทยุซึ่งเมื่อไสหลอดใดหลอดหนึ่งดบั อุปกรณจะ

ไมทํางาน และเตารีดไฟฟา ซึ่งมีฟวส สวิตชและ Thermostat ตอกันแบบอนกุรม เปนตน 

2.2 วงจรไฟฟาแบบขนาน 

            วงจรที่เกิดจากการตออปุกรณไฟฟาต้ังแต 2 ตัวขึ้นไปใหขนานกับแหลงจายไฟมผีลทําใหคาของ

แรงดันไฟฟาที่ตกครอมอปุกรณไฟฟาแตละตัวมีคาเทากัน สวนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาจะมีตัง้แต 2 

ทิศทางขึ้นไปตามลักษณะของสาขาของวงจรสวนคาความตานทานรวมภายในวงจรขนานจะมีคาเทากับผลรวม

ของสวนกลับของคาความตานทานทกุตัวรวมกัน ซึ่งคาความตานทานรวมภายในวงจรไฟฟาแบบขนานจะมีคา

นอยกวาคาความตานทานภายในสาขาที่มีคานอยที่สุดเสมอ และคาแรงดันที่ตกครอมความตานทานไฟฟาแต

ละตัวจะมีคาเทากบัแรงเคลือ่นของแหลงจาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3 วงจรไฟฟาแบบผสม 

            เปนการตอวงจรไฟฟาโดยการตอรวมกันระหวางวงจรไฟฟาแบบอนุกรมกับวงจรไฟฟาแบบ

ขนาน  ภายในวงจรโหลดบางตัวตอวงจรแบบอนุกรม  และโหลดบางตัวตอวงจรแบบขนาน  การตอวงจรไมมี

มาตรฐานตายตัว  เปลี่ยนแปลงไปตามลกัษณะการตอวงจรตามตองการ  การวิเคราะหแกปญหาของวงจร

ผสม  ตองอาศัยหลกัการทํางานตลอดจนอาศัยคุณสมบัติของวงจรไฟฟาทั้งแบบอนกุรมและแบบ

ขนาน  ลักษณะการตอวงจรไฟฟาแบบผสม  

 

 

 

 



 

 

3 การตอเซลลไฟฟา 

         เซลลไฟฟาที่ถูกสรางขึ้นมาในรปูแบตเตอรี่ถานไฟฉาย หรือแหลงจายไฟตางๆ แตละเซลลไฟฟา

สามารถผลิตแรงดันออกมาไดตํ่า เซลลไฟฟาบางชนิดมีแรงดนัเพียง 1.2V, 1.5V , 6V , 9V , 12V และ 24V 

เปนตน  การนําเซลลไฟฟาไปใชงานบางครัง้ตองการแรงดันมากขึ้น จึงจําเปนตองตอเซลลไฟฟาเขา

ดวยกัน  เพื่อใหไดแรงดัน  กระแส  และกําลงัไฟฟาเพิม่ขึ้นตามตองการ  รูปและสัญลักษณของ

เซลลไฟฟา  แสดงดงัรปู 

            การตอเซลลไฟฟาตอได  3  วิธีดวยกันดังนี้ 

                      1.)  การตอเซลลแบบอนุกรม (Series Cells) 

                      2.)  การตอเซลลแบบขนาน (Parallel  Cells) 

                      3.)  การตอเซลลแบบผสม (Series - Parallel Cells)  

1.  การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม  

            

ลักษณะคุณสมบัติของวงจรอนุกรม 

 

1. ในวงจรหรือสวนใดสวนหนึ่งของวงจรอนุกรมจะมกีระแสไหลผานในทิศทางเดียวเทานั้น  

2. แรงดันตกครอมที่ความตานทานแตละตัวในวงจรเมื่อนํามารวมกันจะมีคาเทากับแรงดันทีจ่ายใหกบัวงจร  

3. คาความตานทานยอยแตละตัวในวงจร เมื่อนํามารวมกันก็จะมีคาเทากบัคาความตานทานรวมกันทัง้หมดใน

วงจร  



4. กําลังและพลงังานไฟฟาที่เกิดขึ้นที่ความตานทานยอยแตละตัวในวงจร เมื่อนํามารวมกันกจ็ะมีคาเทากําลัง

และพลงังานไฟฟาทั้งหมดในวงจร  

2.  การตอเซลลไฟฟาแบบขนาน             

 

 

 

 

วงจรขนาน 

สําหรับคาแรงดันไฟฟาในวงจรขนานที่ตกครอมตัวตานทานแตละตัวนั้น มีคาเทากับคาแรงดันไฟฟา

ของแหลงจายไฟ แรงดันไฟฟาที่ตกครอมความตานทานแตละตัวซึ่งมีคาเทากบั  

VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VS = 9V 

กระแสไฟฟาในวงจรขนาน 

กระแสไฟฟาภายในวงจรขนานจะมหีลายคาดวยกัน ทั้งนีเ้นือ่งจากทิศทางการไหลของกระแสไฟฟามี

มากกวา 1 ทิศทาง ดังนั้น การคํานวณหาคากระแสไฟฟาจงึใชกฎของ Kerchhoff,s Current Law โดยมี

วิธีการคํานวณสองวิธีคือ  

 

          1. กระแสไฟฟารวมภายในวงจร ( IT ) จะมีคาเทากบัผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลแยกในแตละ

ทิศทาง ( I1 + I2 + I3 + I4+…..)  

          2. กระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูจุดๆ หนึง่จะมีคาเทากับกระแสไฟฟาที่ไหลออกจากจุดๆ น้ันเสมอ 

 

 

การวัดแรงดันตกครอมของตัวตานทานในวงจรขนาน 



ลักษณะคุณสมบัติของวงจรขนาน 

           1. แรงดันที่ตกครอมที่อลิิเมนท หรอืที่ความตานทานทุกตัวของวงจรจะมีคาเทากันเพราะวาเปน

แรงดันตัวเดียวกันในจุดเดียวกัน  

           2. กระแสที่ไหลในแตละสาขายอยของวงจร เมื่อนาํมารวมกันจะมีคาเทากับกระแสที่ไหลผานวงจร

ทั้งหมดหรือกระแสรวมของวงจร  

          3. คาความนําไฟฟาในแตละสาขายอยของวงจร เมือ่นํามารวมกันจะมีคาเทากบัคาความนําไฟฟา

ทั้งหมดของวงจร  

          4. กําลังไฟฟาทีเ่กิดข้ึนที่อลิิเมนทหรือคาความตานทานในแตละสาขาในวงจรเมื่อนํามารวมกันกจ็ะมี

คาเทากับกําลังและพลังงานไฟฟาทัง้หมดของวงจร 



6.วงจรไฟฟาแสงสวาง 

           การทีจ่ะทําใหเกิดแสงสวางในวงจรไฟฟาไดนั้น ในวงจรจะตองประกอบดวยแหลงจายไฟฟาสําหรับ

ปอนแรงดันและกระแสใหกบัหลอดโดยผานสายไฟ โดยที่แหลงจายไฟฟาจะเปนแบบไฟฟากระแสตรงหรือ

กระแสสลับขึ้นอยูกบัชนิดของหลอดที่ตองการใชกับไฟฟาประเภทใด  

วงจรแบบเปดไฟจะดับ วงจรแบบปดไฟจะติด 

รูปแสดงการตอวงจร  

            ถาเปนไฟฟาที่ใชตามอาคารบานเรือน ตองปอนไฟฟากระแสสลบัใหกบัหลอดไฟ โดยที่แหลงจายไฟ

คือโรงไฟฟาบรเิวณเขื่อนตาง ๆ จะผลิตกระแสไฟฟาแลวสงมาตามสายไฟฟาแรงสูงผานหมอแปลงทีก่ารไฟฟา

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

ระบบไฟฟาทีจ่ายใหกบัโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 3 เฟส ซึ่งแรงเคลื่อนที่จายอาจจะเปน 220 โวลท หรือ 

380 โวลทขึ้นอยูกบัความตองการใชงาน โดยทั่วไปโรงงานอตุสาหกรรมจะตองใชไฟมาก จึงจําเปนทีจ่ะตองใช

ไฟแบบ 3 เฟส อาจจะมี 3 สาย หรือ 4 สาย ก็แลวแตความตองการใชงาน  

 

หลอดใส 



            โครงสรางภายในประกอบดวยไสหลอดที่ทํามาจากทังสเตน, กานยึดใสหลอด, ลวดนํากระแส , แผน

ฉนวนหักเหความรอน,ฟวส,ทอดูดอากาศ และขั้วหลอดแกวจะบรรจุกาซเฉี่อย เชน อารกอน หรือไนโตรเจน 

เพื่อไมใหหลอดทีร่อยขณะปอนกระแสไฟฟาไหลผานทําใหเกิดการเผาไหมไสหลอดอาจจะขาดได   

        

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

หนึ่งตอเขาหลอดไฟโดยตรงเมือ่ทําการปดสวิตซจะมีกระแสไหลทําใหหลอดไฟติดเปนการตอวงจรใชงานที่งาย

กวาหลอดประเภทอื่น ๆ หลอดไฟประเภทนี้มีขนาดอัตราทนกําลัง 25 วัตต 40 วัตต 60 วัตต และ 100 วัตต 

หลอดไสขนาด 40 วัตตมีอายุการใชงาน 1,250 ชั่วโมงใหแสงสวาง 430 ลูเมน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญลักษณวงจรแสงสวาง  

 

แหลงจายกําลัง 

อุปกรณ สัญลักษณวงจร หนาที่ของอุปกรณ 

 

เซลล 

 

 แหลงจายพลังงานไฟฟา เซลลตัวเดียวจะไมเรียกวาแบตเตอรี ่

แบตเตอรี ่

 แหลงจายพลังงานไฟฟา  แบตเตอรีจ่ะมมีากกวา 1 เซลลตอเขา

ดวยกัน 

 

ปอนไฟตรง

(DC) 

 

 ปอนพลงังานไฟฟา 

DC = ไฟกระแสตรง ไหลทิศทางเดียวเสมอ 

 

ปอนไฟสลับ

(AC) 

 ปอนพลงังานไฟฟา 

AC = ไฟกระแสสลับ เปลี่ยนทิศทางการไหลตลอด 

 

ฟวส 
 ปองกันอุปกรณเสียหาย โดยตัวมันจะละลายขาดหากมีกระแส

ไหลผานเกินคากําหนด 

 

สายและการตอ 

อุปกรณ สัญลักษณวงจร หนาที่ของอุปกรณ 

สาย(wire) 
 ใหกระแสผานไดงายมากจากสวนหนึ่งไปยงัสวนอื่นของวงจร 

 

จุดตอสาย 

 เขียนหยดจุดที่สายตอกัน  ถาสายตอและตัดกันเปนสี่แยก 

ตองเลื่อนใหเหลื่อมกันเล็กนอยเปนรูปตัวทสีองตัวตอกลับหวั 

เชนจุดตอดานขวามือ 

 

สายไมตอกัน 

 ในวงจรทีซ่ับซอนมสีายมากจําเปนตองเขียนสายตัดกันแตไม

ตอกัน นิยมใชสองวิธีคือเสนตรงตัดกันโดยไมมจีุดหยด หรือ

เสนหนึ่งเขียนโคงขาม อีกเสนทีเ่ปนเสนตรงดงัรปูทางขวา 

อยากแนะนําใหใชแบบหลงัเพือ่ปองกันการเขาใจผิดวาเปนจดุ

ตอที่ลืมใสจุดหยด 



หมอแปลง 

 ขดลวดสองขดเชื่อมโยงกันดวยแกนเหล็ก หมอแปลงใชแปลง

แรงดันกระแสสลบัใหสูงขึ้นหรือลดลง พลงังานจะถายโอน

ระหวาง ขดลวดโดยสนามแมเหล็กในแกนเหล็ก และไมมีการตอ

กันทางไฟฟาระหวางขดลวด ทั้งสอง 

 

อุปกรณดานออก: หลอดไฟ, ใสความรอน, มอเตอร ฯลฯ 

อุปกรณ สัญลักษณวงจร หนาที่ของอุปกรณ 

หลอด (แสงสวาง) 

 ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนแสง สัญลักษณนี้เปนหลอดใหแสง

สวาง ตัวอยางเชนหลอดไฟหนารถยนต หรือหลอดไฟฉาย 

 

หลอด(ตัวช้ี) 

(indicator) 

 ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนแสง สัญลักษณนี้ใชสําหรับเปน

หลอดตัวชี้บอก ตัวอยางเชนหลอดไฟเตือนบนหนาปดรถยนต 

 

ตัวทําความรอน 

(heater) 

 ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนความรอน 

มอเตอร 

 ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลงังานจล (หมุน) 

 

 

กระดิ่ง 

(bell) 

 

 

 

 

ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนเสียง 

ออด 

(buzzer) 

 

 

 

 

ตัวแปลงพลังงานไฟฟาเปนเสียง 

ตัวเหนี่ยวนํา 

(ขดลวด,  

โซลินอยด) 

 ขดลวด เมื่อมีกระแสไหลผานจะเกิดสนามแมเหล็ก หากมีแกน

เหล็กอยูขางในจะสามารถแปลงพลงังานไฟฟาเปนพลังงานกล 

โดยทําใหเกิดการผลกัได 

 

 

 

 

http://icelectronic.com/beginner/study/powersup.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/lamp.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/lamp.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/other.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/other.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/other.htm


สวิทช 

อุปกรณ สัญลักษณวงจร หนาที่ของอุปกรณ 

สวิทชกดตอ 

 สวิทชกด ยอมใหกระแสไหลผานเมื่อสวิทชถูกกด เชน 

สวิทชกริ่งประตูบาน 

 

สวิทชกดตัด 
 

 

สวิทชแบบกด ซึง่ปกตจิะตอ (on) และเมื่อถูกกดจะตัด

(off) 

สวิทชปดเปด 

(SPST) 

 SPST(Single Pole Single Throw) 

สวิทชปดเปด ยอมใหกระแสไหลผานที่ตําแหนงตอ (on) 

 

สวิทชสองทาง 

(SPDT) 

 SPDT(Single Pole Double Throw)  

สวิทชสองทาง เปลี่ยนสลับการตอเพื่อใหกระแสไหลผาน

ไดไปทางตําแหนงที่เลือก  สวิทชสองทางบางแบบจะมี

สามตําแหนง โดยตําแหนงกลางไมตอ(off) ตําแหนงจึง

เปน เปด-ปด-เปด 

(on-off-on) 

 

สวิทชปดเปดคู 

(DPST) 

 

 

 

DPST(Double Pole Single Throw)   

สวิทชปดเปดแบบคู ปดเปดพรอมกัน เหมาะสําหรบัตัด-

ตอหรือปด-เปด วงจรพรอมกันสองเสน เชน ไฟเมน 

 

สวิทชสองทางคู 

(DPDT) 

 DPDT(Double Pole Double Throw) 

สวิทชสองทางแบบคู เปลี่ยนสลบัการตอพรอมกัน เชนใช

ในการตอเพือ่กลับทิศทางการหมุนของมอเตอรดีซ ีสวิทช

บางแบบจะมีสามตําแหนงคือตําแหนงไมตอ(off) ตรง

กลางดวย 

 

รีเลย 

 สวิทชทํางานดวยไฟฟา เมื่อมีไฟ เชน 12โวลท  

24 โวลท มาปอนใหขดลวดแกนเหล็ก จะเกิดการดูดตัว

สัมผัสใหตอกัน ทําหนาที่เปนสวิทชตอวงจรหรือตัดวงจร 

แลวแตวาตออยูที่ขา NO หรอื NC 

NO = ปกติตัด  COM = ขารวม  NC = ปกติตอ 

 

http://icelectronic.com/beginner/components/switch.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/switch.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/switch.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/switch.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/switch.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/switch.htm
http://icelectronic.com/beginner/components/relay.htm


 



7. การควบคุมมอเตอรเบ้ืองตน 

มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาทีม่ีการใชงานอยางแพรหลาย โดยเปนสวนประกอบหลักในการทํางานของ

เครื่องใชไฟฟา ที่ใชกันในชีวิตประจําวันของเรา ดังนั้นการศกึษาโครงสราง การทํางาน และการควบคมุ

มอเตอร จึงเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการเรียนรูของนกัศึกษาชาง 

1. ชนิดของมอเตอร 

วงจรไฟฟาคือการนําแหลงจายไฟฟา จายแรงดันและกระแสใหกับโหลด โดยใชลวดตัวนํา ถาเรามองดู

อุปกรณเครื่องใชไฟฟารอบ ๆ ตัวเรา ไมวาจะเปนพัดลม เครือ่งซักผา เครื่องเลนเทป หรือของเลนตางๆ จะเห็น

วาเครื่องใชสวนใหญ จะมมีอเตอรเปนสวนประกอบในการทาํงาน แทบทั้งสิ้น  นอกจากนีเ้ครื่องจกัรตาง ๆ ที่

ใชในงานผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ก็อาศัยมอเตอรแทบทั้งสิ้น จงึอาจกลาวไดวามอเตอร คือ อุปกรณที่มี

ความสําคัญ ตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยเราเลยทเีดียว 

มอเตอรจะทําหนาที่ แปลงพลงังานไฟฟาเปนพลังงานกลใหเราไปใชในการทํางาน แทนการใชแรงงาน

จากมนุษย เราอาจแบงมอเตอร ตามระบบไฟที่ใชได 2 ประเภท คือ 

1. มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motor) 

2. มอเตอรไฟฟากระแสสลบั (AC Motor) 

โดยมอเตอรทัง้สองประเภทจะมีสวนประกอบที่แตกตางกันออกไปบาง แตสวนประกอบหลักคือจะมี

สวนที่อยูกบัที่เราเรียกวา สเตเตอร (Stator) และสวนที่เคลือ่นที่ซึ่งเราเรียกวาโรเตอร(Rotor)มอเตอรไฟฟา

กระแสตรงมีดวยกันหลายแบบ ถาจะแบงตามการสรางสนามแมเหล็กของสเตเตอร ก็จะแบงไดเปน 3 แบบคือ 

1. แบบที่ใชแมเหล็กถาวรเปนตัวสรางสนามแมเหล็ก (Permanent DC Motor) แบบนี้จะมีแทง

แมเหล็กอยางนอยสองแทง เปนสวนประกอบของสเตเตอร สวนใหญจะเปนมอเตอรขนาดเลก็ ๆ ใชใน

ของเด็กเลน หรือเครื่องมือขนาดเล็ก เชนสวานเจาะปรินซ 

2. แบบที่ใชขดลวดในการสรางสนามแมเหล็ก (Wound DC Motor) แบบนี้จะมีขดลวดสเตเตอร ใน

การสรางสนามแมเหล็ก และมีขั้วตอออกเพื่อรับการจายไฟเลี้ยง ซึ่งสามารถตอได 2 ลักษณะคือ ตออนุกรมกับ

ขดลวดโรเตอร เราเรียกวา ซีรีสมอเตอร (Series Motor) และตอแบบขนานกับโรเตอร เรียกวา ชันทมอเตอร 

(Shunt Motor) โดยมอเตอรแบบนีจ้ะใชในงานพิเศษที่ตองการแรงบิดสูง หรือ งานที่ตองการความเร็วรอบที่

คงที่และปรบัเปลี่ยนไดงาย โดยวิธีควบคุมกระแสทีจ่ายใหขดลวดน้ี 

3. แบบใชขดลวดพันพิเศษเพื่อหมุนแบบทีล่ะขั้นทีล่ะจุด มักเรียกกันวา สเตปปงมอเตอร (Stepping 

Motor) ซึ่งจะใชในการควบคุมแบบพิเศษ เชนแขนกล หรืออุปกรณที่ตองการควบคุมการหมุนแบบละเอียด 

 

สําหรับมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ก็มีดวยกันหลายประเภท เชน มอเตอรแบบซิงโครนัส 

(Synchronous Motor), มอเตอรแบบอินดักช่ัน (Induction Motor) เปนตนซึ่งในที่นี้จะไมขอกลาวถึง เพราะ

มีรายละเอียดมากมาย ไมเหมาะกับการเรียนรูในระดับพื้นฐาน จึงขอกลาวรายละเอียด เฉพาะมอเตอรอยาง

งาย ที่ใชแมเหล็กถาวรเทานั้น เพราะศึกษาไดงายและเห็นกนัอยูเสมอ 

 



2. หลักการทํางาน 

หลักการทํางานของมอเตอรจะอาศัยแรงผลักทีเ่กิดจากสนามแมเหล็ก โดยความรูเบือ้งตนทีเ่ราได

เรียนมาคือ เมื่อมกีระแสไหลผานลวดตัวนํา จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กรอบตัวนํานั้น  ถาเรานําตัวนําดังกลาว

ไปวางไวในสนามแมเหล็กถาวร กจ็ะเกิดการตาน และเสรมิกับเสนแรงแมเหลก็จากแมเหลก็ถาวร ทําใหเกิดแรง

ผลักขึ้นที่ขดลวด เหมือนกับนกัศึกษานําแมเหลก็ 2 ช้ินมาวางใกล ๆ กัน  หรอือาจทดลองงาย โดยหาแมเหล็ก

แบบเกือกมามา 1 อัน จากนั้นนําขดลวดมาพันรอบตะปู แลวจายไฟดวยแบตเตอรี่ดังรูป กจ็ะเห็นปฏิกิริยา

ระหวางกัน 

 
เรามาลองดหูลักการทํางานของมอเตอรทีละขั้นตามรูปที่ 11.2 

 
•   รูปที่ 11.2 ก. เมื่อเราจายกระแสใหกบัตัวนํา จะทําใหตัวนํามีสนามแมเหล็ก มผีลใหทําปฏิกิริยากบั

สนามแมเหล็กถาวร ทําใหเกิดแรงผลักตัวนําไปในทิศทางดานบน แตถาจายกระแสในทิศทางตรงขาม ตัวนําก็

จะถูกผลักในทิศทางตรงกันขาม 

•   รูปที่ 11.2 ข. เมื่อใชตัวนําเปนวงรอบแลวจายกระแส จะทําใหดานหนึง่ของตัวนําถูกผลักขึ้นและอีกดานถูก

ผลักลง ทําใหตัวนําหมุน 

•    รูปที่ 11.2 ค. แสดงภาพในแนวตัวขวาง แสดงถึงทิศทางของแรงที่เกิดข้ึนกับตัวนํา 

 

 



เราสามารถแสดงการทํางานของมอเตอรอยางเตม็รปูแบบไดดังรูปที่ 11.3 

 
จากรปูจะเห็นไดชัดเจนวา เมื่อจายกระแสผานขั้วตอที่เรียกวาแปรงถาน (Brushes) ไปยังวงแหวน

พิเศษที่เรียกวาคอมมิวเตเตอร (Commutator) ซึ่งตอเขากบัวงรอบตัวนํา กระแสที่ไหลผานตัวนําจะทําใหเกิด

เสนแรงแมเหล็กรอบตัวนํา โดยดานหนึ่งจะเกิดเปนแรงผลักข้ึน สวนอีกดานจะเกิดแรงผลกัตัวนําลงมา ทําให

วงรอบตัวนํามีการหมุน โดยแรงที่เกิดจะแปรตาม กระแสที่ไหลผาน(I) ความยาวของตัวนํา (L)  และ ความเขม

ของสนามแมเหล็กสเตเตอร (B) 

ที่ตองใชวงแหวนคอมมิวเตเตอร เพราะถาเราตอตัวนําเขากบัแหลงจายตายตัว จะทําใหกระแสที่ไหล

ผานตัวนํามีทิศตายตัว เมื่อตัวนําหมุนมาอีกทิศทางหนึง่ ทิศทางแรงผลักจะทําใหตัวนําถูกผลกักลบัไปตําแหนง

เดิม ทําใหไมสามารถหมุนตอเนื่องได การใชวงแหวนคอมมิวเตเตอรก็เพื่อใหตัวนําไดรับการจายกระแสที่

ถูกตอง ทําใหตัวนําหมุนตอเนื่องตอไปได สําหรับการตอแรงดันไฟฟา ไปยังคอมมิวเตเตอร จะกระทําผานแปรง

ถาน โดยแปรงถานจะเปนสารผสมระหวาง ทองแดงกบักราไฟต ที่สามารถนํากระแส ที่ตองใชแปรงถานก็เพื่อ

ลดการเสียดสีระหวางข้ัวตอแหลงจายไฟกับวงแหวนคอมมิวเตเตอร 

 
 



มอเตอรในทางปฏิบัติจะเพิม่ความยาวของลวดตัวนําซึ่งเปนโรเตอร โดยพันลวดรอบแกนโลหะ  ซึ่งเรา

มักเรียกกันอกีชื่อหนี่งวา อารเมเจอร (Armature) เพื่อเพิ่มแรงบิด (Torque)ใหกับมอเตอร 

 
3. สวนประกอบของมอเตอร 

 

ในที่น้ีจะแสดงรูปจริงที่เปนสวนประกอบของมอเตอรไฟตรงแบบแมเหล็กถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การควบคุมมอเตอร 

โดยทั่วไปจะควบคุมองคประกอบ 3 ประการคือ 

1. ควบคุมความเร็วของมอเตอร (Speed Control) 

2. ควบคุมแรงบิดของมอเตอร (Torque Control) 

3. ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร (Direction Control) 

 การควบคุมความเร็วของมอเตอรกระแสตรงนั้น จะทําไดโดยการปรับแรงดันทีจ่ายใหมอเตอร สวน

การควบคุมแรงบิด ทําโดยการควบคุมกระแสที่ผานขดลวดอาเมเจอร และทีจ่ายใหกบัขดลวดสเตเตอร ใน

กรณีสเตเตอรแบบใชขดลวดพัน  สําหรบัการควบคุมการหมนุ หรือการสลับทิศทางการหมุนนั้น ในกรณี

มอเตอรไฟตรง สามารถทําไดโดยการสลบัขั้วแหลงจายไฟ ทีจ่ายใหแกมอเตอร    สําหรับกรณีของ มอเตอร

ไฟฟากระแสตรงขนาดเล็ก แบบใชแมเหลก็ถาวรเปนสเตเตอร จะไมสามารถควบคุมอะไรไดมากนัก โดยการ

ควบคุมความเร็วของมอเตอร จะถูกจํากัดดวยขนาดแรงดัน โดยสามารถปรบัไดไมเกินคาแรงดันสงูสุดที่จายให

มอเตอร สวนการควบคุมแรงบิด อาจทําโดยใชตัวตานทานปรับคาแบบขดลวด (Wire Wound Resistor) แตก็

จะเกิดกําลงัไฟฟาสญูเสียที่ตัวตานทาน  ฉะนั้นในปจจุบัน จงึมักนิยมใชการควบคุม ดวยวงจรพลัซวิธมอดเูล



เตอร (Pulse Width Modulator) ซึ่งจะใชวิธีจายไฟใหแกมอเตอรเปนชวง ๆ โดยการควบคุมแรงดัน คือการ

ปรับชวงกวางของพลัซทีจ่ายใหนั่นเอง ซึง่วิธีนี้จะทําใหลดกําลังสูญเสียไดมาก สําหรับการกลับทางหมุนของ

มอเตอร  อาจใชวิธีสลับขั้วดวยมือ หรอืใชวงจรรีเลยหรืออเิลก็ทรอนกิสเขาไปควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํางานของวงจร 

จากรปู จะมทีรานซิสเตอร 4 ตัว ทํางานประสานกัน ควบคมุดวยสวิตช S1 และ S2 ในสภาวะปกติ 

เมื่อสวิตช S1 ปดวงจร และ S2 เปดวงจร ดังรปู ทรานซิสเตอร Q1 และ Q4 จะนํากระแส ในขณะที่ Q2 และ 

Q3 ไมนํากระแสทําใหมอเตอรหมุนไปทิศทางหนึง่ และเมื่อเปดวงจร S1 ทรานซิสเตอรทกุตัวจะหยุดนํากระแส 

และ มอเตอรจะหยุดหมุน และเมื่อกดสวิตช S2 ใหตอวงจรในขณะที่สวิตช S1 เปดวงจร ก็จะมีผลทําให Q2 

และ Q3 นํากระแส ในขณะที่ Q1 และ Q4 หยุดนํากระแส ทําใหมอเตอรหมุนไปอีกทิศทางหนึง่ วงจรนีจ้ะมี

ปญหาที่ ถากดให S1 และ S2 ปดวงจรพรอมกัน ทรานซิสเตอรทุกตัวจะนํากระแสและเกิดการลัดวงจร

แหลงจายไฟขึ้น สําหรับ LED ทั้ง 2 ดวง ที่ตอขนานกับตัวมอเตอร จะเปนตัวแสดงสภาวะทิศทางการหมุน โดย

จะสลับกันทํางาน สวนไดโอดทั้ง 4 ตัวที่ ตอครอมทรานซิสเตอร ใชในการปองกันทรานซสิเตอร จากแรง

เคลื่อนเหนี่ยวนํายอนกลับของมอเตอร การปองกันการกดสวิตชพรอมกัน อาจทําโดยใชสวิตช S1 และ S2 

เปนสวิตชรวมแกนเดียวกัน เพื่อเปนการบังคับการควบคุมวา เมื่อตัวหนึ่งปดวงจร ตัวหนึ่งจะเปดวงจรทันที 

หรืออาจออกแบบ วงจรควบคุมใหม เพือ่แกปญหานี้ ดังตัวอยางตอไปนี้ก็ได 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นวาวงจรนี้จะชวยปองกันการกลับทางหมุนอยางกะทนัหันของมอเตอรได เพราะถามอเตอรกลับทางหมุน

ทันที จะเกิดแรงกระชากที่ตัวมอเตอร ทําใหมอเตอรเสียหายได 



8. วงจรอนุกรม   

วงจรอนกุรม คือ วงจรที่นําตัวตานทานหรือโหลดทางไฟฟามาตออันดับกันไปเรื่อยๆ โดยกระแส 

ไฟฟาที่ไหลในวงจรจะมีคาเทากันทั้งหมด สวนแรงดันไฟฟาทั้งหมดจะเทากบัผลรวมของแรงดันตกครอมความ

ตานทานแตละตัว 

กระแสไฟฟาที่ไหลภายในวงจรจะมีคาเทากันทั้งหมด คือ 

 

                                                                                     (A)  

 

แรงดันไฟฟาภายในวงจรอนุกรม คือ 

 

         (V) 

 

คาความตานทานรวมทั้งหมดของวงจร (RT) เทากบัผลรวมของคาความตานทานแตละตัวรวมกัน คือ 

 

                                                                                             (Ω) 

          

ตัวอยางท่ี 1    จากวงจรที่กําหนดใหจงคํานวณหาแรงดันตกครอมความตานทาน R1 , R2 , R3 , R4 เมื่อมี

ความตานทานเทากับ 2 Ω , 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω  ตามลําดับ โดยมีแรงดันไฟฟา 20 V 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา 

 คํานวณคา RT = R1  +   R2  +  R3 +  R4 

    = 2 Ω + 4 Ω + 6 Ω + 8 Ω 

   RT = 20 Ω 

 คํานวณหาคา IT = 
�

�
 (A) 

   IT = 
��	�

��	�
   

                                         = 1 A 

E   =   V1 + V2 + V3 + … VN 

IT    =    I1   =    I2   =   I3   =  ... IN 

RT    =    R1  +   R2  +  R3 +    ... +  RN 



9. วงจรขนาน   

              วงจรขนาน คือ วงจรที่นําตัวตานทานหรือโหลดทางไฟฟามาตอขนาน เขากับแหลงจายไฟโดยคา

ของแรงดันไฟฟาที่ตกครอมความตานทานจะมีคาเทากันและเทากบัแหลงจายไฟ สวนคากระแสไฟฟาที่ไหลใน

วงจรจะเทากับผลรวมของกระแสไฟฟาที่ไหลในแตละสาขา 

แรงดันตกครอม (Voltage Drop) ความตานทานแตละตัวจะมีคาเทากบัแรงดันของแหลงจาย 

(Power Supply)  คือ  

 

            (V) 

 

กระแสรวมทัง้หมดของวงจร (IT) จะมีคาเทากบัผลรวมของกระแสที่ไหลในสาขายอยรวมกัน คือ  

 

             (A)  

 

คาความตานทานรวม (RT) ในวงจรขนานจะมีคาเทากับผลรวมของสวนกลับของคาความตานทานทกุตัวรวมกัน 

คือ 

 

                           (Ω) 

 

 

 

หรือ 

(Ω) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET = VR1 = VR2 =   VR3    =  VR4  ...    =   VRN 

IT     =     I1  +   I2   +  I3  +  I4   + … +  IN 
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ตัวอยางที่ 2   จงคํานวณหาคากระแสรวมที่ไหลในวงจรและกระแสตัวตานทานแตละตัวเมือ่วงจรจายแรงดัน

เทากับ 20 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทํา 

 คํานวณหาคาความตานทานรวม 

  RT = 		
�

�

��
�	

�

��
�	

�

��
�	

�

��

 

     =    	
�

�

�
�	
�

�
�	
�

�
�	
�

�

    = 0.96 Ω 

                            IT = 
�

��
 

   = 
��	�

�.��	�
  = 20.83 A 

I1 = 
�

��
  = 

��	�

�	�
  = 10 A 

I2 = 
�

��
 = 

��	�

�	�
   

              = 5 A 

I3 = 
�

��
 = 

��	�

�	�
  

 = 3.33 A 

I4 = 
�

��
 = 

��	�

�	�
   

              = 2.5 A 

 หรือ 

 ∴ IT = I1   +   I2   +   I3   +   I4    

= 10  +  5  +  3.33  +  2.5  

   = 20.83 A 



10. วงจรผสม   

วงจรผสม หมายถึง วงจรที่มีทั้งวงจรอนุกรมและวงจรขนานตอปนกันอยู ซึ่งบางครั้งเราเรียกวา วงจร

อนุกรม – ขนาน หรือวงจรขนาน – อนุกรม 

ขั้นตอนในการพิจารณาหาคาตางๆ ในวงจรผสมแบบอนุกรม – ขนาน 

         1.  หาคาความตานทานรวมแบบอนกุรม ในสาขาทีม่ีความตานทานตออนุกรมกันอยู 

          2. หาคาความตานทานรวมแบบขนาน  

          3. หาคากระแสที่ไหลในสาขาตาง ๆ ของวงจร 

          4. หาคากระแสรวมที่ไหลในวงจร 

 

ขั้นตอนในการพิจารณาหาคาตางๆ ในวงจรผสมแบบขนาน – อนุกรม 

         1.  หาคาความตานทานรวมแบบขนาน ในสาขาที่มคีวามตานทานตอขนานกันอยู 

          2. หาคาความตานทานรวมแบบอนกุรม  

          3. หาคาแรงดันตกครอมความตานทานแตละกลุม 

          4. หาคาแรงดันรวมของวงจร 

          5. หาคากระแสที่ไหลในสาขาตาง ๆ ของวงจร 

          6. หาคากระแสรวมที่ไหลในวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรผสมแบบอนุกรม – ขนาน                      วงจรผสมแบบขนาน – อนุกรม 

  

 

 

 

 

 

 



11. อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอสายดิน 

       อุปกรณปองกันไฟฟา คืออปุกรณที่ชวยปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟา ในกรณีทีเ่กิดไฟฟาชอต ไฟฟา

ดูดหรือเกิดการลัดวงจร อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกชวีิตและทรัพยสินได ดังนั้นอุปกรณปองกันไฟฟาจะ

ชวยลดอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได อุปกรณเหลานี้ไดแก ฟวส, เซอรกิตเบรกเกอร, การตอลงดิน และเครื่อง

ปองกันไฟฟาดูด เปนตน 

 

1. ความปลอดภัยทางไฟฟา 

อุปกรณปองกันไฟฟา คือ อุปกรณที่ชวยปองกันอันตรายทีเ่กิดจากไฟฟา ในกรณีทีเ่กิดไฟฟาชอต 

ไฟฟาดูดหรือเกิดการลัดวงจร อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินได ดังนั้นอุปกรณปองกัน

ไฟฟาจะชวยลดอันตรายทําใหเราไดรบัความปลอดภัยมากขึน้ ปจจบุันมีกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัยของ 

OSHA ซึ่งไดกําหนดเกี่ยวกับหนากากปองกันอันตราย หมวกกันน็อค และอปุกรณปองกัน ในการทํางานตาง ๆ 

โดยใชหลักการปฏิบัตงิานกับอุปกรณไฟฟาใหถูกตอง ตามกฎของความปลอดภัยดังนี ้

1. ตรวจซอมเครื่องมือตามระยะเวลาทีก่ําหนด ตามที่โรงงานผูผลิตระบุไว  

2. รูและเขาใจคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทีผู่ผลิตแนะนําไว 

3. ตรวจสอบสายไฟใหอยูในสภาพดีเสมอ ถาชํารุดใหเปลี่ยนหรือซื้อใหม 

4. กอนซอมเครื่องใชไฟฟาตองตัดไฟออกกอนเสมอ 

5. ตองใสแวนกันฝุนหรือเศษวัสดุเขาตาในกรณทีี่จําเปน 

6. ชิ้นงานที่กําลังจะทําตองยึดแนนไมหลุด ทําใหไดรบัอันตรายได 

7. ถามีเสียงดงัผิดปกติใหหยุดทํางาน แลวหาสาเหตุทันท ี

8. เมื่อเครือ่งมอืไฟฟาชํารุดใหแยกออก แลวเขียนปายแสดงใหชัดเจน 

 

2. ฟวส (Fuse) 

ฟวสคืออุปกรณที่ใชสําหรบัจํากัดจํานวนกระแสที่ไหลในวงจร มีลักษณะเปนตัวนําไฟฟา ที่

ประกอบดวยเสนลวดทํามาจากโลหะชนิดออน บรรจุอยูภายในอุปกรณหอหุม ซึ่งสามารถที่จะหลอมละลาย

และตัดวงจรไดเมื่อใชงานไฟฟามากเกินไป ฟวสแตละรุน จะมีการแจงอัตราทนกระแสกํากับไว อัตราทน

กระแสหมายถึงปริมาณกระแสไฟฟาสูงสุดที่ยอมใหไหลผานฟวสได 



 
การติดตั้งฟวสหรือถอดเปลี่ยนฟวสนั้นจะตองกระทําดวยความระมัดระวังโดยจะตองตัดพลงังานไฟฟา

ออกจากวงจรเสียกอนเสมอ การถอดฟวสจะตองใชเครื่องมอืสําหรับดงึฟวสทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะ และใหดึง

ฟวสทางดานไฟออกกอนเสมอ เมื่อตองการจะใสฟวสใหใสฟวสทางดานโหลดกอน แลวจึงใสทางดานไฟเขา

ตอไป ฟวสที่ใชงานกันทั่วไปแบงไดเปน 3 ชนิดคือ ปลั๊กฟวส (Plug Fuse) คารตริดฟวส (Cartridae Fuse) 

และเบลดฟวส (Blade Fuse) ดังนี้คือ\ 

 

ปลั๊กฟวส (Plug Fuse) 

ปลั๊กฟวส คือฟวสทีบ่รรจอุยูในกระบอกที่ทําดวยกระเบื้อง เวลาใชงานใหติดต้ังบนฐานเกลียว มีแผน

ไสโลหะที่ออกแบบใหละลาย เมื่อกระแสไหลในวงจรเกินคาที่กําหนด มหีลายแบบหลายขนาด โดยทั่วไปมี

อัตราทนกระแส 0-30 แอมป นิยมใชตามอาคารบานเรอืนทัว่ไป 

 
 

 

 



คารตริดฟวส (Cartridae Fuse) 

คารตริดฟวสจะทํางานคลายกบัปลั๊กฟวส แตตางกันที่เวลาติดตั้งจะตองติดตั้งบนขาหนีบสปริง คาร

ตริดฟวสจะติดตั้งใชงานรวมกับเซฟตีส้วิตช ทนกระแสไดต้ังแต 0-60 แอมป 

 
 

เบลดฟวส (Blade Fuse) 

เบลดฟวสใชหลักการหลอดละลายตัวเมื่อมกีระแสเกิน เชนเดียวกับฟวสแบบอื่นแตจะมีอัตราทน

กระแสมากกวาฟวสแบบอื่นคือตัง้แต 70-600 แอมป เบลดฟวสจะติดตั้งบนขาหนบีสปรงิมีทัง้แบบใชไดเพียง

ครั้งเดียว และแบบเปลี่ยนไสใหมได 

 
เซอรกิตเบรกเกอร 

เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breakers) คืออุปกรณปองกันไฟฟาที่สามารถเปดวงจรในขณะที่มีความ

ผิดปกตเิกิดขึ้น โดยที่ไมทําใหตัวเองขาดหรือชํารุดเหมือนฟวส ถาเซอรกิตเบรกเกอรเปดวงจร  เราจะตองหา



สาเหตุ วาใชงานกระแสไฟฟา มากเกินกวาทีก่ําหนดหรือไม เกิดไฟดูด, ไฟรั่ว, ไฟช็อต, ไฟเกินหรือไฟตก เกิด

ปญหาที่จุดใด แลวทําการแกไขปญหาในกรณีดงักลาว หลังจากนั้นใหกดปุมรีเซ็ตใหวงจรไฟฟาทํางานใหมได 

 
 

เซอรกิตเบรกเกอรแบบความรอน 

การทํางานอาศัยหลกัการของแผนโลหะ 2 ชนิดซึ่งมีสมัประสิทธิ์การขยายตัวไมเทากันมาประกบยึด

ติดกัน เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือวงจรผิดปกติโลหะจะรอน ทําใหโกงตัวหนาสมัผสัของเซอรกิตเบรกเกอร จะ

เปดวงจรไมทํางาน ในชวงที่วงจรไมทํางาน เราก็ควรหาสาเหตุวาวเซอรกิตเบรกเกอร ตัดเพราะอะไร แลวทํา

การแกไขใหเรียบรอย และเมื่อเวลาผานไประยะหนึง่แผนโลหะจะเย็นตัวลง และจะกลบัเขาไปอยูในสภาพเดมิ

อีก สามารถรีเซ็ตใหกลับมาทํางานใหมไดตามปกต ิ

 
 

 

 



เซอรกิตเบรกเกอรแบบแมเหล็ก 

การทํางานอาศัยหลกัการของแมเหล็กไฟฟา แมเหลก็ไฟฟาจะเกิดข้ึนจากการไหลของกระแสไฟฟา

ผานขดลวด ในกรณีที่กระแสไฟฟา ผานขดลวดเกินพิกัด แมเหล็กกจ็ะยิ่งมีอํานาจในการดูดแผนกระเดื่อง ตัด

วงจรทําใหวงจรเปด เมื่อแกไขสาเหตุของการใชงานเกินไดแลว ก็ใหทําการรเีซ็ตกระเดือ่งตัดวงจร ใหอยูใน

ตําแหนงเดิม  เพือ่ใชงานตอไป 

 
 

 

เซอรกิตเบรกเกอรในยุคปจจุบัน 

ปจจุบันบริษัทผูผลิตไดออกแบบเซอรกิตเบรกเกอรใหตัดไฟไดอยางรวดเร็วและสามารถปองกนัการใช

กระแสไฟฟามากเกินกวาที่กําหนด, ปองกันไฟดูด, ปองกันไฟรั่ว, ปองกันไฟช็อต และปองกันไฟเกินหรือไฟตก

มีรูปแบบตาง ๆใหเลือกซื้อมากมายดังรูปที่ 16.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การตอลงดิน 

สายดินเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ของระบบความปลอดภัยทางไฟฟา ซึ่งจะตองมีเมือ่ติดต้ังระบบไฟฟา

ใหม สายดินจะชวยปองกันอันตราย อันเกิดจากกระแสไฟฟารั่วได ปกติสายดินจะมี 2 สวนคือสายดินของ

ระบบใชปองกันระบบไฟฟาทั้งหมด และสายดินของเครื่องใชไฟฟา เปนสวนที่ปองกันอันตรายเฉพาะ

เครื่องใชไฟฟานั้น ๆ สายดินของระบบมีหนาทีป่องกันฟาผาและไฟฟาแรงสงู โดยกระแสไฟฟาจะผานสายดิน 



ซึ่งทําดวยตัวนําที่ดีลงสูดินแทน ทอประปาทีฝ่งอยูใตพื้นดินอยางตอเนื่องจะเปนการตอลงดินทางไฟฟาที่ดีทีสุ่ด 

เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกบัดินมาก การที่มผีิวสมัผสัมากจะเปนการชวยลดความตานทาน และทําให

กระแสไฟฟาสวนที่ไมตองการไหลลงสูพื้นดินไดงายขึ้น 

 
กราวดร็อดมกัใชแทงทองแดงทีม่ีความตานทานมากกวา 25 โอหมตอลงดิน สวนการตอเครื่องใชไฟฟา

ลงดินเปนการปองกันอันตรายจากไฟฟาภายในบาน รูปที่ 16.10 เปนการแสดงใหเห็นการไหลของ

กระแสไฟฟา เมื่อใชเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดตอลงดิน สวนรปูที ่16.11 เปนการแสดงใหเห็นวาเมื่อบุคคลมาแตะ

กับเครื่องใชไฟฟาจะปลอดภัย การตอสายดินจะทําใหไมเกิดอันตรายกับบุคคล กระแสไฟฟาจะลงสูดินแทน 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



3. พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส 

1. อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํามาใชงานปจจุบันมีมากมายแตจะขอกลาวถึงเฉพาะอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

ดังนี้ 

1. มัลติมิเตอร (Mutimeter) 

 เปนเครือ่งมอืวัดที่มีประโยชนมาก เพียงแตปรับหมุนสวิตซก็สามารถตั้งเปนโวลตมเิตอร แอมมิเตอร หรือ

โอหมมิเตอร แตละแบบสามารถเลือกพิสัยการวัดไดหลายระยะและเลือกไฟฟากระแสสลบั (AC) ไฟฟา

กระแสตรง (DC) บางชนิดมีคุณสมบัติการวัดเพิม่เติม เชน วัดคาความจุ วัดความถี่ และทดสอบทรานซิสเตอร 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

2. แอมมิเตอร (Ammeter) 

เปนเครื่องมือวัดที่ใชวัดกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา โดยนําแอมมิเตอรมาตออนุกรมกบัวงจรไฟฟาซึง่สามารถวัด

ไฟฟากระแสตรงได 

 

 

 

 

 

 

 

3. โวลตมิเตอร (Voltmeter) 

เปนเครื่องมือวัดที่ใชวัดความตางศักยไฟฟาในวงจรไฟฟา โดยนําโวลตมิเตอรมาตอขนานกบัวงจรไฟฟาซึง่

สามารถวัดไฟฟากระแสตรงได 

 

 

 

 



 4. ตัวตานทาน (Resistor: R) 

         ตัวตานทาน เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ตานทานการไหลของกระแสไฟฟาในวงจรตาง ๆ บอกคาความ

ตานทานเปนโอหม ใชสัญลักษณ  อานคาความตานทานไดจากแถบรหัสสีที่พิมพติดบนตัวตานทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ก. การอานรหสัสีตัวตานทาน   ข. สัญลักษณตัวตานทาน 

 

 5. ตัวเก็บประจุ (Capacitor: C) 

          ตัวเก็บประจุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีความสําคัญในวงจรตาง ๆ อยางมากทั้งในวงจร

กรองกระแสไฟฟา วงจรกรองความถี่และวงจรอื่น ๆ ตัวเก็บประจุมีหนวยเปนฟารัด (Farad) ใชสัญลักษณ F  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ก. ตัวเก็บประจุชนิดตาง ๆ                            ข. สัญลักษณตัวเก็บประจ ุ

 

 

 

 

 

 



 6. ไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode: LED) 

          ไดโอดเปลงแสงเปนอุปกรณสารกึ่งตัวนําชนิดหนึ่งที่เมื่อตอแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมแลวจะ

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) 

            เปนอุปกรณรวมการทํางานของทรานซสิเตอร ไดโอด รีซิสเตอร และอุปกรณสารกึง่ตัวนําอื่น ๆ เขา

รวมเปนช้ินเดียวกันและมีขาออกมาภายนอกสําหรับปอนแหลงจาย มีหลายชนิดแลวแตหนาที่การทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. แบตเตอรี่ (Battery) 

            เปนแหลงพลงังานไฟฟากระแสตรง เปนเซลลไฟฟาที่ใชพลังงานหมดแลว ไมสามารถนํามาประจุใหม

ไดอีก การสรางแบตเตอรีโ่ดยการนําแผนทองแดงและแผนสงักะสจีุมลงในน้ํายาอเิลก็โตรไลดทําใหเกิดปฏิกริิยา

ทางเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. ตัวตานทาน (Resistor) 

       เปนอุปกรณที่ใชในการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา นิยมนํามาประกอบในวงจรทางดานไฟฟา

อิเลก็ทรอนิกสทั่วไป ตัวอยางเชนวงจรเครื่องรับวิทย,ุ โทรทศัน,เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เปนตน ตัวตานทานที่

ตออยูในวงจรไฟฟา ทําหนาทีล่ดแรงดัน และจํากัดการไหลของกระแสไฟฟาในวงจร ตัวตานทานมีรปูแบบและ

ขนาดแตกตางกันตามลักษณะของการใชงาน นอกจากนี้ยงัแบงออกเปนชนิดคาคงที่และชนิดปรับคาไดตัว 

        ตานทาน (Resistor) เปนอุปกรณที่ใชในการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา เพื่อทําใหกระแสและ

แรงดันภายในวงจร ไดขนาดตามที่ตองการ เนื่องจากอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสแตละตัวถูกออกแบบใหใช

แรงดันและกระแสที่แตกตางกัน ดังนั้นตัวตานทานจงึเปนอปุกรณทีม่ีบทบาทและใชกันมากในงานดานไฟฟา

อิเลก็ทรอนิกส เชน วิทยุ, โทรทัศน, คอมพิวเตอร, เครื่องขยายเสียง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชทางดานไฟฟา

อิเลก็ทรอนิกส ฯลฯ เปนตน  

ชนิดของตัวตานทาน 

     ตัวตานทานที่ผลิตออกมาในปจจุบันมมีากมายหลายชนดิ ในกรณีที่แบงโดยยึดเอาคาความ 

ตานทานเปนหลกัจะแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ 

1.ตัวตานทานแบบคาคงที่ (Fixed Resistor) 

2.ตัวตานทานแบบปรับคาได (Adjustable Resistor)  

3.ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได (Variable Resistor)  

ตัวตานทานแบบคาคงท่ี  (Fixed Resistor)  

          ตัวตานทานชนิดคาคงที่มีหลายประเภท ในหนังสือเลมนี้จะขอกลาวประเภททีม่ีความนิยม ในการ

นํามาประกอบใชในวงจร ทางดานอเิลก็ทรอนิกสโดยทั่วไป ดังนี้  

1.ตัวตานทานชนิดคารบอนผสม (Carbon Composition) 

2.ตัวตานทานแบบฟลมโลหะ ( Metal Film) 

3.ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน ( Carbon Film) 

4.ตัวตานทานแบบไวรวาวด (Wire Wound) 

5.ตัวตานทานแบบแผนฟลมหนา ( Thick Film Network) 

6.ตัวตานทานแบบแผนฟลมบาง ( Thin Film Network) 

ตัวตานทานชนิดคารบอนผสม (Carbon Composition)  

        เปนตัวตานทานที่นิยมใชกันแพรหลายมาก มรีาคาถูก  โครงสรางทํามาจากวัสดุทีม่ีคุณสมบัติเปนตัว

ตานทาน ผสมกันระหวางผงคารบอนและผงของฉนวน อัตราสวนผสมของวัสดทุั้งสองชนิดน้ี จะทําใหคาความ

ตานทานมีคามากนอย เปลี่ยนแปลงไดตามตองการ บรเิวณปลายทัง้สองดานของตัวตานทานตอดวยลวดตัวนํา 

บริเวณดานนอกของตัวตานทานจะฉาบดวยฉนวน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวตานทานแบบฟลมโลหะ (Metal  Film) 

                       ตัวตานทานแบบฟลมโลหะทํามาจากแผนฟลมบางของแกวและโลหะหลอมเขาดวยกันแลว

นําไปเคลือบทีเ่ซรามิค ทําเปนรูปทรงกระบอก แลวตัดแผนฟลมทีเ่คลอืบออกใหไดคาความตานทานตามที่

ตองการ ข้ันตอนสุดทายจะทําการเคลอืบดวยสารอีปอกซี (Epoxy) ตัวตานทานชนิดน้ีมีคาความผิดพลาดบวก

ลบ 0.1 % ถึงประมาณ บวกลบ 2% ซึ่งถือวามีคาความผิดพลาดนอยมาก นอกจากนี้ยงัทนตอการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมจิากภายนอกไดดี สญัญาณรบกวนนอยเมื่อเทียบกับตัวตานทานชนิดอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน (Carbon Film) 

                     ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน เปนตัวตานทานแบบคาคงทีโ่ดยการฉาบผงคารบอน ลงบน

แทงเซรามิคซึ่งเปนฉนวน หลงัจากที่ทําการเคลือบแลว จะตดัฟลมเปนวงแหวนเหมือนเกลียวนอต ในกรณีที่

เคลือบฟลมคารบอนในปริมาณนอย จะทําใหไดคาความตานทานสูง แตถาเพิ่มฟลมคารบอนในปรมิาณมากขึ้น 

จะทําใหไดคาความตานทานต่ํา ตัวตานทานแบบฟลมโลหะมีคาความผิดพลาด บวกลบ 5% ถึงบวกลบ 20% 

ทนกําลงัวัตตตั้งแต 1/8 วัตตถึง 2 วัตต มีคาความตานทานตั้งแต 1 โอหม ถึง 100 เมกกะโอหม 



 
             

 

 ตัวตานทานแบบไวรวาวด (Wire Wound) 

              โครงสรางของตัวตานทานแบบนี้เกิดจากการใชลวดพันลงบนเสนลวดแกนเซรามิค หลังจากนั้นตอ

ลวดตัวนําดานหัวและทายของเสนลวดที่พัน สวนคาความตานทานข้ึนอยูกับวัสดุ ที่ใชทําเปนลวดตัวนํา ขนาด

เสนผาศูนยกลางของแกนเซรามิคและความยาวของลวดตัวนํา ขั้นตอนสุดทายจะเคลือบดวยสารประเภท

เซรามิค บรเิวณรอบนอกอีกครั้งหนึ่ง คาความตานทานของตัวตานทานแบบนี้ จะมีคาต่ําเพราะตองการใหมี

กระแสไหลไดสูง ทนความรอนไดดี สามารถระบายความรอนโดยใชอากาศถายเท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวตานทานแบบแผนฟลมหนา (Thick Film Network) 

               โครงสรางของตัวตานทานแบบนีท้ํามาจากแผนฟลมหนา มีรปูแบบแตกตางกันขึ้นอยูกบัการใช

งาน ในรูปที่ 2.6 แสดงตัวตานทานแบบแผนฟลมหนาประเภทไรขา (Chip Resistor) ตัวตานทานแบบนี้ตองใช

เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิต มีอัตราทนกําลงัประมาณ 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) 

     โครงสรางของตัวตานทานแบบนีท้ํามาจากแผนฟลมบาง  มีลักษณะรูปรางเหมอืนกับตัวไอซี (Integreate 

Circuit) ใชเทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิตเชนเดียวกับตัวตานทานแบบ

แผนฟลมหนา โดยสวนใหญจะมีขาทัง้หมด 16 ขา การใชงานตองบัดกรีเขากบัแผนลายวงจร อัตราทนกําลงั 

50 มิลลิวัตต มีคาความคลาดเคลื่อนบวกลบ 0.1 % และอัตราทนกําลัง 100 มิลลิวัตต จะมีคาความ

คลาดเคลื่อนบวกลบ 5 % ที่แรงดันไฟฟาสงูสุดไมเกิน 50 VDC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ตัวตานทานแบบปรับคาได 

     โครงสรางของตัวตานทานแบบนีม้ีลกัษณะคลายกบัแบบไวรวาวด แตโดยสวนใหญบรเิวณลวดตัวนํา จะไม

เคลือบดวยสารเซรามิคและมีชองวางทําใหมองเห็นเสนลวดตัวนํา เพื่อทําการลัดเข็มขัดคอมตัวตานทาน โดย

จะมีขาปรับใหสมัผสัเขากบัจุดใดจุดหนึง่ บนเสนลวดของความตานทาน ตัวตานทานแบบนี้สวนใหญมีคาความ

ตานทานต่ํา  แตอัตราทนกําลังวัตตสงู การปรบัคาความตานทานคาใดคาหนึ่ง สามารถกระทําไดในชวงของ

ความตานทานตัวนั้น ๆ เหมาะกับงาน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงความตานทานเสมอ ๆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได 

     ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได (Variable Resistor) โครงสรางภายในทํามาจากคารบอน  เซรามิค หรือ

พลาสตกิตัวนํา ใชในงานที่ตองการเปลี่ยนคาความตานทานบอย ๆ เชนในเครื่องรบัวิทย,ุ โทรทัศน เพื่อปรบัลด

หรือเพิ่มเสียง, ปรับลดหรือเพิ่มแสงในวงจรหรี่ไฟ มีอยูหลายแบบขึ้นอยูกบัวัตถุประสงคของการใชงาน เชนโพ

เทนชิโอมเิตอร (Potentiometer) หรือพอต (Pot)สําหรับชนิด 

ที่มีแกนเลื่อนคาความตานทาน หรอืแบบที่มีแกนหมุนเปลี่ยนคาความตานทานคือโวลลุม (Volume) เพิ่มหรือ

ลดเสียงมหีลายแบบใหเลือกคือ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ช้ัน เปนตน สวนอีกแบบหนึ่งเปนแบบที่ไมมีแกนปรับ

โดยทั่วไปจะเรียกวา โวลลุมเกือกมา หรือทิมพอต (Trimpot) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



     ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาไดนี้  สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดดวยกันคือโพเทนชิโอมิเตอร

(Potentiometer) และเซนเซอรรซีิสเตอร (Sensor Resistor) 

โพเทนชิโอมิเตอร (Potentiometer) 

     โพเทนชิโอมิเตอรหรือพอต (Pot) คือตัวตานทานที่เปลี่ยนคาไดในวงจรตาง ๆ โครงสรางสวนใหญจะใช

วัสดุประเภทคารบอน ผสมกบัเซรามิคและเรซินวางบนฉนวน สวนแกนหมุนขา กลางใชโลหะที่มกีารยืดหยุนตัว

ไดดี โดยทั่วไปจะเรียกวาโวลลุมหรือ VR (Variable Resistor) มีหลายแบบที่นิยมใชในปจจบุันคือแบบ A , B 

และ C  

 
     จากรูปที่ 2.10 (ก) จะเห็นวาโพเทนชิโอมิเตอรมี 3 ขา ขาที่ 1 และ 2 จะมีคาคงที่สวนขาที่ 3 เปลี่ยนแปลง

ขึ้นลงตามที่ตองการ สวนรีโอสตาทนั้นจะมี 2 ขา ตามรูปที่ 2.10 (ข) แตในกรณีที่ตองการตอโพเทนชิโอมเิตอร

ใหเปนรีโอสตาทกท็ําไดโดยการตอขาที่ 3 เขากับขาที่ 2 ก็จะกลายเปนรีโอสตาทตามรปูที่ 2.10 ค สวนรูปที่ 

2.10 ง. แสดงโครงสรางทั่ว ๆ ไปของโพเทนชิโอมิเตอร 

     อีกชนิดหนึ่งคือจําพวกฟลมคารบอนใชวิธีการฉาบหรือพนฟลมคารบอนลงในสารทีม่ีโครงสรางแบบเฟโน

ลิค (Phenolic) สวนแกนหมุนจะใชโลหะประเภทที่ใชทําสปริงเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน VR 100 KA 

หมายความวา การเปลี่ยนแปลงคาความตานทาน ตอการหมุนในลักษณะของลอกการิทมึ (Logarithmic) หรือ

แบบลอกคือเมื่อหมุนคาความตานทานจะคอย ๆ เปลี่ยนคา พอถึงระดบักลางคาความตานทานจะเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วนิยมใชเปนโวลลุมเรงความดังของเสียง สวนแบบ B นั้นคาความตานทานจะเปลี่ยนไปในลักษณะ

แบบลเินีย (Linear) หรอืเชิงเสนคือคาความตานทานเพิ่มขึ้นตามการหมุนทีเ่พิ่มขึ้น สวนมากนิยมใชในวงจรชุด

ควบคุมความทุมแหลมและวงจรแบงแรงดันไฟฟา 

  



 

 
     ตัวตานทานแบบโพเทนชิโอมเิตอรอีกประเภทหนึ่งคอื ตัวตานทานแบบปรับละเอียด(Trimmer 

Potentiometers) ตัวตานทานแบบนีส้วนมากมักใชประกอบในวงจรประเภทเครื่องมือวัดและทดสอบ เพราะ

สามารถปรบัหมุน เพื่อตองการเปลี่ยนคาความตานทานไดทลีะนอย และสามารถหมุนได 15 รอบหรือมากกวา 

ซึ่งเมื่อเทียบกบัโพเทนชิโอมเิตอร แบบที่ใชในเครื่องรับวิทยแุละเครือ่งเสียง ซึ่งจะหมุนไดไมถึง 1 รอบกจ็ะทํา

ใหคาความตานทานเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

  



 
ตัวตานทานชนิดพิเศษ 

     ตัวตานทานชนิดพิเศษ เปนตัวตานทานที่มีคุณสมบัติและการใชงานที่แตกตางจากตัวตานทานทั่ว ๆ ไป 

เชนใชในการควบคุมอุณหภูมิ ใชเปนสวิตชเปดปดไฟดวยแสง ฯลฯ เปนตน 

แอลดีอาร  (LDR : Light Dependent Resistor) 

     LDR คือตัวตานทานชนิดที่มีความไวตอแสงมาก บางครัง้เรียกวาตัวตานทานแบบโฟโตคอนดัคตีฟเซล 

(Photoconductive Cells) หรือโฟโตเซล โครงสรางภายในโดยทั่วไปจะทําดวยสารแคดเมียมซลัไฟต 

(Cadmium Sulfide) หรือแคดเมียมเซลีไนต (Cadmium Selenide) มีความเขมของแสงระหวาง 4,000 A. 

(Blue Light) ถึง 10,000 A.  (Infrared) 1 A. เทากบั 1 x 10-10 M Light 

  

 
  



 

 
     เมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ LDR จะทําใหคาความตานทานภายในตัว LDR ลดลง จะลดลงมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับแสงที่ตกกระทบ ในกรณีที่ไมมีแสงหรืออยูในตําแหนงที่มืดคาความตานทานภายในตัว LDR จะมีคา

เพิ่มมากขึ้นตามรปูที่ 2.16 การทดสอบ LDR อยางงาย ๆ คือตอสายมเิตอรเขากับ LDR ตั้งยานวัดโอหม หา

อุปกรณใหแสงสวางเชนไฟฉายหรือหลอดไฟ โดยใหแสงตกกระทบที่ตัว LDR ตรงดานหนา แลวสังเกตคาความ

ตานทานจากมเิตอรจะมีคาลดลง ถามีอุปกรณไปบงัแสงทําใหมืด  คาความตานทานจะเพิ่มขึ้น 

 



หนวยของความตานทาน 

 

หนวยของความตานทานวัดเปนหนวย “โอหม” เขียนแทนดวยอักษรกรกีคือตัว “โอเมกา” คาความ

ตานทาน 1 โอหมหมายถึงการปอนแรงดันไฟฟาขนาด 1 โวลท ไหลผานตัวตานทานแลวมีกระแสไฟฟาไหล

ผาน 1 แอมแปร 

 
การอานคาความตานทาน 

     คาความตานทานโดยสวนใหญจะใชรหสัแถบสีหรืออาจจะพิมพคาติดไวบนตัวตานทาน ถาเปนการพิมพคา

ติดไวบนตัวตานทานมักจะเปนตัวตานทานที่มีอัตราทนกําลังวัตตสูง สวนตัวตานทานที่มีอัตราทนกําลังวัตตต่ํา

มักจะใชรหสัแถบสี ที่นิยมใชมี 4 แถบสีและ 5 แถบส ี



 
     การอานคารหัสแถบสี สําหรบัผูเริม่ตนศึกษาอาจจะมปีญหาเรื่องของแถบสีที่ 1 และแถบสีที่ 4 วาแถบสีใด

คือแถบสีเริ่มตน ใหใชหลักในการพิจารณาแถบสทีี่ 1,2 และ 3 จะมรีะยะหางของชองไฟเทากัน สวนแถบสทีี่ 4 

จะมรีะยะหางของชองไฟมากกวาเล็กนอย 

 

ตัวอยางที่ 2.1  ตัวตานทานมีรหัสแถบสี สม แดง นํ้าตาล และทอง มีความตานทานกี่โอหม ? 



 
อานคารหสัแถบสีได                            320 โอหม 

ตัวตานทานนี้มีความตานทาน                320 โอหม          คาผิดพลาด 5 เปอรเซ็นต 

 

ตัวอยางที่ 2.2  ตัวตานทานมีรหัสแถบสี เขียว ดํา สม และเงิน มีความตานทานกี่โอหม ? 

 
อานคารหสัแถบสีได                            50,000 โอหม 

ตัวตานทานนี้มีความตานทาน                50 กิโลโอหม          คาผิดพลาด 10 เปอรเซ็นต 

 

 

ตัวอยางที่ 2.3  ตัวตานทานมีรหัสแถบสี มวง แดง เขียว และน้ําตาล มีความตานทานกี่โอหม ? 



 
อานคารหสัแถบสีได                  7,200,000 โอหม 

ตัวตานทานนี้มีความตานทาน                7.2 เมกกะโอหม          คาผิดพลาด 1 เปอรเซ็นต 

 
ตัวอยางที่ 2.4  ตัวตานทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง สม และน้ําตาลมีความตานทานกี่โอหม ? 



 
อานคารหสัแถบสีได                           482,000 โอหม 

ตัวตานทานนี้มีความตานทาน                482 กิโลโอหม          คาผิดพลาด 1 เปอรเซ็นต 

 

ตัวอยางที่ 2.5  ตัวตานทานมีรหัสแถบสี ขาว แดง ดํา ดํา และแดง มีความตานทานกี่โอหม ? 

 
อานคารหสัแถบสีได                           920 โอหม 

ตัวตานทานนี้มีความตานทาน                920 โอหม          คาผิดพลาด 2 เปอรเซ็นต 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



คาผิดพลาดหมายถึงความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ตัวตานทานที่มีคาผิดพลาด 2 % หมายความวาความ

ตานทาน 100 โอหม ถาวัดดวยมัลติมเิตอรแลวอานคาไดตั้งแต 98 โอหม ถึง 102 โอหมถือวาตัวตานทานตัว

นั้นอยูในสถานะปกติใชงานได นอกจากนี้ยังมีตัวตานทาน ประเภทที่พิมพคาของความตานทานไวบนตัว

ตานทานซึ่งในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ไดเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษเอาไว แตละตัวมีความหมายดงันี้คือ 

  

 

 
จากรปูที่  4.13  จะมีการพมิพคาอัตราทนกําลงั,  คาความตานทาน  และ  คาผิดพลาด จากในรปูจะเห็นวามี

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 

 

 

 

 

            

           ก. วงจรสมมูลการตอแบบอนุกรม                      ข. การตอตัวตานทานแบบอนุกรม 

ภาพท่ี 1 การตอตัวตานทานแบบอนกุรม 

          

  จากภาพที่ 1 การตอตัวตานทานแบบอนุกรมจะทําใหไดคาความตานทานเพิ่มขึ้นดังสูตร 

                       n+3+2+1=T R...RRRR  

 ตัวอยางที่ 1 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร 

 

 

 

 

  วิธีทํา  จากสูตร 

   3+2+1=T RRRR  

          642 ++=  
                 Ω12=    ตอบ 

 2. การตอตัวตานทานแบบขนาน (Parallel Circuit) 

           การตอตัวตานทานแบบขนานหมายถึงการนําตัวตานทานตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตอ ครอมกัน 

จะทําใหไดคาความตานทานรวมนอยกวาคาความตานทานของตัวตานทานที่มีคานอยที่สุดในวงจร การตอมี 3 

วิธีดังนี้ 

  1) กรณีตัวตานทาน 2 ตัวตอแบบขนาน 

 

 

1R 2R 3R

TR

R1 R2 R3 

RT 

Ω1R 2= Ω2R 4= Ω3R 6=

TR

1R 2RTR R2 RT R1 



               ก. วงจรสมมูลการตอแบบขนาน                   ข. การตอตัวตานทานแบบขนาน 

ภาพท่ี 2 การตอตัวตานทานแบบขนาน 

จากภาพที่ 2 การตอตัวตานทานแบบขนานจะทําใหไดคาความตานทานนอยลงดังสูตร 

               
2+1

2×1=T
RR

RR
R  

 ตัวอยางที่ 2 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร 

 

 

 

 

วิธีทํา  จากสูตร 

   
2+1

2×1=T
RR

RR
R    

63

63

+

×
=    

9

18
=   

        Ω2=    ตอบ 

2) กรณีตัวตานทานตั้งแต 2 ตัวตอแบบขนานและคาเทากันทุกตัว 

 

 

 

 

ก. วงจรสมมูลการตอแบบขนาน                      ข. การตอตัวตานทานแบบขนาน 

 

ภาพท่ี 3 การตอตัวตานทานแบบขนาน  

 จากภาพที่ 3 ถาตัวตานทานมีคาความตานทานเทากันทุกตัว การคํานวณหาคาความตานทานรวมของ

วงจรใชสูตรดังนี้  

านทานจาํนวนตวัต้

◌้านทานค่าของตวัต
R =T  

        

ตัวอยางที่ 3 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร 

 

 

 

 

 

Ω1R 3= Ω2R 6=TR

3R2RTR 1R R2 RT R1 R1 

Ω= 151RTR Ω2R 15= Ω3R 15=



  วิธีทํา  จากสูตร 

 

านทานจาํนวนตวัต้

◌้านทานค่าของตวัต
R =T         

3

15
=  

                    5    ตอบ 

 

3) กรณีตัวตานทานตั้งแต 3 ตัวตอแบบขนานและคาไมเทากัน 

 

 

 

 

 

               ก. วงจรสมมูลการตอแบบขนาน                              ข. การตอตัวตานทานแบบขนาน 

ภาพท่ี 4 การตอตัวตานทานแบบขนาน 

 

           จากภาพที่ 4 การตอตัวตานทานแบบขนานจะทําใหไดคาความตานทานนอยลงดังสูตร 
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ตัวอยางที่ 4 จากวงจรใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร 

 

 

 

 

  

วิธีทํา  จากสูตร 
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3R2RTR 1R R2 RT R1 R1 

Ω3R 10=Ω2R 5=TR Ω1R 2=



                            
8
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R =T  

                                Ω25.1=    ตอบ 

 

 3. การตอตัวตานทานแบบผสม (Compound Circuit) 

  1) แบบอนุกรม – ขนาน (Series – Parallel Circuit) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 วงจรแบบอนุกรม – ขนาน 

 

 จากภาพที่ 5 เปนการนําเอาวงจรแบบอนุกรม 2 วงจรมาตอกันแบบขนาน การคํานวณหาคาความ

ตานทานรวมจะตองคํานวณที่วงจรอนุกรมกอนแลวจึงคํานวณในวงจรขนาน 

 

ตัวอยางที่ 5 ใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร 

 

 

 

 

 

 

  วิธีทํา   211T R+R=R   1+2=  

             
      

Ω3=  

432T R+R=R   3+3=  

               
      

Ω6=    ตอบ 

  เขียนวงจรใหม 
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คํานวณคาความตานทานรวมของวงจร 

   

2T1T

2T1T
T

R+R

R×R
=R    

6+3

6×3
=  

              
9

18
=  

              Ω2=  ตอบ 

 

 2) แบบขนาน – อนุกรม (Parallel – Series Circuit) 

 

 

 

 

 

 

                                      ภาพท่ี 6 วงจรแบบขนาน – อนุกรม 

 จากภาพที่ 6 เปนการนําเอาวงจรแบบขนาน 2 วงจรมาตอกันแบบอนุกรม การคํานวณหาคาความ

ตานทานรวมจะตองคํานวณที่วงจรขนานกอนแลวจึงคํานวณในวงจรอนุกรม 

 ตัวอยางที่ 6 ใหคํานวณหาคาความตานทานรวมของวงจร 

 

 

 

 

  วิธีทํา  
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              Ω2=    ตอบ 

  

เขียนวงจรใหม 
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คํานวณคาความตานทานรวมของวงจร 
   

2T1TT R+R=R  

             2+2.1=  
                                 Ω2.2=    ตอบ 
 



3. หมอแปลงไฟฟา  

หมอแปลงไฟฟา คืออุปกรณที่ใชแปลงแรงดันไฟฟาสลับ ใหมีขนาดแรงดันตามทีเ่ราตองการ  เรานํา

หมอแปลงไฟฟาไปใชในงานหลายดาน ทั้งในระบบการจายไฟฟา หรือเปนอปุกรณประกอบในเครือ่งใชไฟฟา

ตางๆที่ใชกันตามบานเรอืน ไมวาจะเปน โทรทัศน เครื่องขยายเสียง วิทยเุทป หรือ อะแดปเตอรแปลงไฟเพื่อใช

ในงานตางๆ  จึงนบัวามีความสําคัญและเกี่ยวของกับงานทางไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกสอยางมาก 

หลักการทํางาน 

ในระบบจายไฟฟาจะมีการแปลงแรงดันไฟฟาสลบัใหมีขนาดสูงมากๆ เชนใหมีขนาดเปน 48kV หรือ 

24kV เพื่อลดขนาดของลวดตัวนํา ที่ตองใชในการจายไฟฟาเปนระยะทางไกลๆ  เมื่อถงึปลายทางกอนทีจ่ะจาย

ไฟฟาไปใหแกบานเรือนตางๆ กจ็ะแปลงระดับแรงดันไฟฟาใหลดลงเปน 220 V  เพื่อลดอันตรายทีจ่ะเกิดแก

ผูใชไฟฟา และเมือ่ตองการใชกับอปุกรณไฟฟาที่ใชระดบัแรงดันต่ําๆ เชน 6V หรือ 9V ก็จะตองมีการแปลงดัน

ไฟฟา ตามบานจาก 220 V เปนระดบัแรงดันไฟฟาตามที่ตองการ  อุปกรณที่ทําหนาที่ดังกลาว เราเรียกวา 

หมอแปลงไฟฟา (Transformer)  

 

การทํางานของหมอแปลงไฟฟาน้ัน อาศัยหลักการความสมัพันธระหวางกระแสไฟฟากับเสนแรง

แมเหล็กในการสรางแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําใหกบัตัวนํา คือ เมื่อมีกระแสไหลผานขดลวดตัวนํา ก็จะทําใหเกิดเสน

แรงแมเหล็กรอบๆตัวนํานั้น และถากระแสที่ปอนมีขนาดและทิศทางทีเ่ปลี่ยนแปลงไปมา ก็จะทําให

สนามแมเหล็กทีเ่กิดข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ถาสนามแมเหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตัดผาน

ตัวนํา ก็จะเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําขึ้นที่ตัวนํานั้น โดยขนาดของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําจะสมัพันธกับ ความเขม

ของสนามแมเหล็ก และความเร็วในการตัดผานตัวนําของสนามแมเหล็ก 



 
 

พิจารณาจากรปู จะเห็นวาโครงสรางของหมอแปลงจะประกอบ ไปดวย ขดลวด 2 ขดพันรอบแกนที่

เปนสื่อกลางของเสนแรงแมเหล็ก ซึง่อาจเปนแกนเหล็ก แกนเฟอไรท หรือแกนอากาศ  ขดลวดที่เราจายไฟเขา

ไปเราเรียกวา ขดปฐมภูมิ  (Primary Winding) และ ขดลวดอีกขดที่ตอเขากบัโหลด เราเรียกวา ขดทุติยภูมิ 

(Secondary Winding) 

เมื่อเราจายกระแสไฟฟาสลบัใหกบัขดปฐมภูมิ ก็จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กทีเ่ปลี่ยนแปลงไป-มา โดย

เสนแรงแมเหล็กดังกลาวกจ็ะวิ่งไป-มา ตามแกน และไปตัดกบัขดทุติยภูมิ ทําใหเกิดแรงดันเหนี่ยวนําข้ึนที่ขด

ทุติยภูมิที่ตอกบัโหลด โดยแรงเคลื่อนเหนี่ยวนําทีเ่กิดขึ้น จะมีความสัมพันธกบัการเปลี่ยนแปลงของ

สนามแมเหล็กและจํานวนรอบของขดลวด 



  

 
จากสมการ(4)จะเห็นวาแรงดันไฟฟาทางขดทุติยภูมิ จะขึ้นอยูกับอัตราสวนจํานวนรอบของขดลวด

ทุติยภูมิ และขดปฐมภูมิ โดยถาเราพันขดลวดทุติยภูมิ ใหมีจาํนวนรอบมากกวาขดปฐมภูมิ แรงดันไฟฟาขาออก

ทางขดทุติยภูมิ ก็จะสูงกวาแรงดันไฟฟา ทีจ่ายเขามาทางขดปฐมภูมิ เราเรียกวาเปน หมอแปลงชนิดแปลง

แรงดันขึ้น (Step Up Transformer)   แตถาเราพันขดทุติยภูมิ ใหมีจํานวนรอบนอยกวาขดปฐมภูมิ    

แรงดันไฟฟาทางขดทุติยภูมิก็จะตํ่ากวาแรงดันทีจ่ายเขามาทางขดปฐมภูมิ เราเรียกวาเปน หมอแปลงชนิด

แปลงแรงดันลงขึ้น (Step Down Transformer) 



  
จากสมการ (5) เราสามารถตีความหมายไดดังนี้ คือ 

1.ถาโหลดมกีารดงึกระแสทางขดทุติยภูมิมากขึ้น กระแสไฟฟาทางขดปฐมภูมิก็จะสงูขึ้นดวย 

2.ในกรณีเปนหมอแปลงชนิดแปลงขึ้น คือ Ns > Np กระแสทางขดทุติยภูมิ(Is) ก็จะนอยกวา

คากระแสทางขดปฐมภูมิ(Ip) ซึ่งหมายถึง ขนาดของลวดที่ใชพันขดทุติยภูมิจะมีขนาดเล็กกวา ขนาดของขด

ปฐมภูม ิ

3.แตถาเปนหมอแปลงชนิดแปลงลง คือ Ns < Np คาของกระแสทางขดทุติยภูมิ(Is) ก็จะสงูกวา

กระแสทางขดปฐมภูมิ(Ip)ซึ่งหมายถึง ขนาดของลวดที่ใชพันขดทุติยภูมิจะมีขนาดใหญกวาขนาดของขดปฐมภูม ิ

หมอแปลงชนิดตาง 

เราสามารถแบงชนิดของหมอแปลงไฟฟา ตามแกนของหมอแปลงได 3 แบบ คือ 

1. หมอแปลงชนิด แกนเหล็ก (Iron Core Transformer) หมอแปลงแบบนี้จะใช แผนเหล็กออน

หลายๆแผนสวนใหญจะใชรูปทรงตัว E กับ ตัว I ประกอบกนัเปนแกนซึ่งสวนใหญจะใชในงานทั่วไปที่มีความถี่

ไมสูงนัก เชนหมัอแปลงในงานสงกําลังไฟฟา หรือหมอแปลงแปลง แรงดันไฟฟาตามบาน เปนแรงดันต่ําๆ

ตามที่ตองการ หมอแปลงชนิดนี้จะมีประสทิธิภาพสูงที่สุด 

2. หมอแปลงชนิดแกนเฟอรไรท (Ferrite Core Transformer) หมอแปลงชนิดนี้สวนใหญจะใชใน

งานที่มีความถี่สงู เชนในเครื่องรบั เครื่องสง วิทยุ หรือในวงจรสวิตชิ่ง เพราะไมสามารถใชหมอแปลงชนิดแกน

เหล็กได 



3. หมอแปลงชนิดแกนอากาศ (Air Core Transformer) หมอแปลงชนิดนี้จะใชในงานความถี่สงู

มากๆ เชนในเครือ่งรับ เครือ่งสงวิทยุ ความถี่สูง เพราะไมสามารถใชหมอแปลงชนิดอื่นไดเนื่องจากจะเกิดความ

สูญเสียอยางมาก 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางของหมอแปลง 

 
โครงสรางภายในของหมอแปลงจะประกอบดวยขดลวดจะพนัรอบฟอรมพลาสติก โดยมีกระดาษ

ฉนวนกั้นระหวางแตละขดที่พัน และมีแกนเหลก็แผนบางๆทีเ่คลือบดวยแล็กเกอร โดยสวนหนึ่งจะเปนลักษณะ

คลายตัว E และอีกสวนจะมลีักษณะคลายตัว I สวมสลบักันบนฟอรม ที่ตองใชแกนทีเ่ปนแผนเหลก็ออนแทนที่

จะใชเปนเหล็กตัน ก็เพื่อลดปญหาของกระแสไหลวน(Eddy Current) ในแกนเหล็กซึง่จะเปนตัวลด

ประสิทธิภาพของหมอแปลง 

  
 

 

 

 



การคํานวณคาในวงจรหมอแปลง 

การคํานวณคาในวงจรหมอแปลง จะอาศัยความสัมพันธตามสมการตางๆดังกลาวขางตน  เราจะลองมา

คํานวณคาในวงจรหมอแปลง โดยอาศัยสมการดังกลาว 

 
  



 



การตรวจสอบขั้วหมอแปลง 

หมอแปลงไฟฟานอกจากจะใชประโยชนในการแปลงแรงดันไฟฟาแลว ยังใชในการสลับเฟสสัญญาณ

เพื่อใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆดวย ลักษณะของแรงดันขาออกจะกลบัเฟส กับสัญญาณขาเขาหรอืไม 

ขึ้นอยูกับตอขั้วของหมอแปลง โดยจะใชจุดเปนตัวบงขั้วหมอแปลง วาเปนดานหัวสายหรอืปลายสาย และ

สามารถใชตอใหสัญญาณขาออก (Output Signal) มีลกัษณะกลับเฟส (Out of Phase) หรอื ตามเฟส (In 

Phase) กับสญัญาณขาเขา (Input Signal) 

 

  
ซึ่งเราสามารถหาขั้วสายดานหัวและดานปลายอยางงาย โดยการใชมิเตอรดังรูป 

 



โดยใชมิเตอรตัง้ยานวัด DC Volts ตอที่ขดทุติยภูมิ  แลวนําแบตเตอรีม่าเขี่ยที่ขดปฐมภูมิ ถาเข็มของ

มิเตอรตีขึ้น แสดงวา เปนข้ัวแบบเฟสเดียวกันดังรูป โดยปลายสายดานทุติยภูมิของหมอแปลงที่ตอกบัขั้วบวก

ของมิเตอร และปลายสายดานปฐมภูมิ ที่ตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ จะเปนข้ัวที่มีเฟส ตรงกัน สามารถ

กําหนดจุดที่ปลายสายทัง้สอง   แตถาเข็มตีกลับ แสดงวาข้ัวจะเปนตรงขาม 

อีกวิธีเปนการวัดโดยใชไฟสลับ โดยตอข้ัวหมอแปลงดานหนึง่เขาดวยกันแลวใช แลวปอน แรงดันแหลงจายไฟ

สลบั เขาที่ข้ัวดานขาเขาของหมอแปลง จากนั้นใชมลัติมเิตอรตั้งยานวัด AC Volts ตอวัดแรงดัน ดังรูป

 
ถาคาแรงดันที่อานไดมีคาสูงกวาแรงดันทางขาเขา โดยมีคาเทากับผลรวมของแรงดันขาเขาและแรงดัน

ขาออก แสดงวาข้ัวที่ตอมีลกัษณะกลบัขั้วกัน ตามรูป ก. 

แตถาคาแรงดันที่อานไดมีคาต่ํากวาแรงดันทางขาเขา โดยมคีาเทากับผลลบระหวางแรงดันขาเขาและแรงดันขา

ออก แสดงวาข้ัวที่ตอ มีลักษณะตรงกัน ตามรูป ข. 

ขอควรระวังในการใชงาน 

1.เลือกชนิดหมอแปลงใหเหมาะสมกับความถี่ที่ใชงาน 

2.การใชงานหมอแปลงควรคํานึงถงึอัตราการทนกําลังของหมอแปลงดวย มิฉะนั้นจะทําใหหมอแปลง

ไหมได เนื่องจากมีกระแสไหลสูงเกินไป 

3.หมอแปลงเปนอุปกรณที่ใชงานกบัไฟสลับ จงึไมควรปอนไฟตรงเขาที่ขั้วหมอแปลงเพราะอาจจะทํา

ใหหมอแปลงไหมได 

4.ถาตอใชงานหมอแปลงในลักษณะ ออโตทรานสฟอรเมอร (Auto Transformer) ควรระวังถูกไฟฟา

ดูดดวย เนื่องจากไมมกีารแยกการเชื่อมตอทางไฟฟาจากแหลงจายไฟบาน เหมือนกบัหมอแปลงที่ใชงานใน

ลักษณะปกต ิ

5.หมอแปลงเปนอุปกรณที่ทํางานดวยสนามแมเหล็ก ในขณะใชงานจึงควรระวังไมนําไปไกลอุปกรณที่

มีผลตอสนามแมเหลก็ เชน แผนดิสก เทปเสียง หรอื จอภาพโทรทัศน 
 



4. ตัวเก็บประจ ุ(Capacitor)  

ตัวเก็บประจุ เปนอปุกรณที่ใชในการเก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ (Discharge) ได 

นิยมนํามาประกอบในวงจรทางดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสทั่วไป ตัวอยางเชนวงจรกรองกระแส (Filter), วงจร

ผานสญัญาณ (By-pass), วงจรสตารทเตอร (Starter), วงจรถายทอดสัญญาณ (Coupling)ฯลฯ เปนตน ตัว

เก็บประจุแบงออกเปน 3 ชนิดคือ แบบคาคงที่ แบบเปลี่ยนแปลงคาไดและแบบเลอืกคาได ตัวเก็บประจเุรียก

อีกอยางหนึ่งวาคอนเดนเซอร  หรือเรียกยอ ๆ วาตัวซี (C) หนวยของตัวเก็บประจุคือ ฟารัด (Farad) 

หลักการเบื้องตนของตัวเกบ็ประจ ุ

     ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เปนอุปกรณที่ใชในการเก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ 

(Discharge)ไดโดยนําสารตัวนํา 2 ชิ้นมาวางในลักษณะขนานใกล ๆ กัน แตไมไดตอถึงกัน ระหวางตัวนําทัง้

สองจะถูกกั้นดวยฉนวนที่เรียกวาไดอิเล็กตรกิ (Dielectric) ซึ่งไดอิเล็กตริกนี้อาจจะเปนอากาศ, ไมกา, 

พลาสตกิ, เซรามิคหรือสารที่มีสภาพคลายฉนวนอื่น ๆ เปนตน โครงสรางและสญัลกัษณ ของตัวเก็บประจุ

แสดงดังรูปที่ 3.1 

 
     จากรูปที่ 3.1 ข แสดงลักษณะโครงสรางของตัวเกบ็ประจุ โดยที่ 1 หมายถึงจุดที่ตอใชงานกับวงจร 2 

หมายถึงสารตัวนําที่เปนแผนเพลท 3 หมายถึงฉนวนในที่นี้คอือากาศ ความจุทางไฟฟา เกิดจากการปอนแรง

เคลื่อนใหกับขั้วทั้งสอง ของจุดที่ตอใชงาน ของสารตัวนําซึ่งจะทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟา สนามไฟฟาที่

เกิดขึ้นบนสารตัวนําที่เปนแผนเพลท จะทําใหเกิดคาความจทุางไฟฟาข้ึน ลักษณะนี้เรียกวาการเกบ็ประจุ 

(Charge) เมื่อตองการนําไปใชงานเรียกวาการคายประจุ (Discharge) ประจุไฟฟาทีเ่กิดขึ้นบริเวณแผนเพลท มี

หนวยเปนคลูอมป (Coulomb) สวนคาความจุทางไฟฟามีหนวยเปนฟารัด(Farad) รายละเอียดดังกลาวแสดง

ในรูปที่ 3.2 



 
  

ปจจัยท่ีมีผลตอคาการเก็บประจุ 

คาความจุของตัวเก็บประจจุะมีคามากหรอืนอยข้ึนอยูกบัตัวแปร 3 ประการคือ 

 

1.พื้นที่หนาตัดของสารตัวนําทีเ่ปนแผนเพลท เขียนแทนดวยอักษร A ถาพื้นที่หนาตัดมากแสดงวา

สามารถเก็บประจุไดมาก ถาพื้นทีห่นาตัดนอยแสดงวาเก็บประจุไดนอย เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาในวงจร

อิเลก็ทรอนิกสทั่วไปนั้น จะประกอบไปดวยตัวเกบ็ประจุขนาดเล็กและขนาดใหญจํานวนมาก ตัวเกบ็ประจทุี่มี

ขนาดใหญจะเก็บประจุไดมากเพราะมีพื้นที่หนาตัดมากนั่นเอง 

2.ระยะหางระหวางแผนเพลททั้งสอง เขียนแทนดวยอักษร d ถาอยูในตําแหนงที่ใกลกัน ความจุจะมี

คามาก ถาอยูในตําแหนงที่ไกลกันความจุจะมีคานอย 

3.คาคงที่ไดอิเลก็ตริก คาคงที่ของไดอิเล็กตรกิ เปนคาที่ใชแสดงถึงความสามารถ ในการที่จะทําใหเกิด

เสนแรงแมเหล็กขึ้น เมื่อนําวัสดุตางชนิดกันมาทําเปนฉนวนคั่นระหวางแผนเพลท คาคงที่ของไดอิเลก็ตริกแต

ละตัว จะแตกตางกันออกไป ดังนั้นตัวเก็บประจุที่ใชไดอิเล็กตริกตางกัน ถึงแมจะมีขนาดเทากัน คาความจุและ

อัตราทนแรงดันอาจแตกตางกันออกไป สญุญากาศเปนไดอิเล็กตรกิที่มปีระสิทธิภาพนอยทีสุ่ดเมื่อเทียบกับวัสดุ

ชนิดอื่น การจายแรงเคลือ่นไฟฟามากเกินพิกัด อาจทําใหไดอิเลก็ตริกสูญสภาพ จากฉนวนกลายเปนตัวนําได

 
 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของตัวเก็บประจุ 

ตัวเก็บประจุทีผ่ลิตออกมาในปจจบุันมมีากมาย เราสามารถแบงชนิดของตัวเกบ็ประจุ ตามลักษณะ

ทางโครงสราง หรือตามสารที่นํามาใชเปนไดอเิลก็ตริก การแบงโดยใชสารไดอิเล็กตรกิ เปนวิธีการที่คอนขาง

ละเอียด เพราะวาคาไดอีเล็กตรกิจะเปนตัวกําหนดคาตัวเก็บประจุตัวน้ัน ๆ วาจะนําไปใชงานในลักษณะใด ทน

แรงดันเทาใด แตถาหากแบงตามระบบเกา ที่เคยแบงกันมาจะสามารถแบงตัวเก็บประจุไดเปน 3 ชนิดดวยกัน

คือ 

1.ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed Capacitor) 

2.ตัวเก็บประจุแบบปรบัคาได (Variable Capacitor) 

3.ตัวเก็บประจุแบบเลือกคาได (Select Capacitor) 

ตัวเก็บประจุแบบคาคงท่ี (Fixed Capacitor)  

ตัวเก็บประจุแบบคาคงที่ (Fixed Capacitor) คือตัวเก็บประจุที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได โดยปกติ

จะมรีูปลักษณะเปนวงกลม หรือเปนทรงกระบอก ซึ่งมักแสดงคาที่ตัวเก็บประจุ เชน 5 พิโกฟารัด (PF) 10 ไม

โครฟารัด (uF) แผนเพลทตัวนํามักใชโลหะและมีไดอิเล็กตรกิประเภท ไมกา, เซรามิค, อิเลก็โตรไลติกคั่นกลาง 

เปนตน การเรียกชื่อตัวเก็บประจุแบบคาคงที่นีจ้ะเรียกชื่อตามไดอิเลก็ตริกที่ใช เชน ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตร

ไลติก ชนิดเซรามิค ชนิดไมกา เปนตน ตัวเกบ็ประจุแบบคาคงที่มีใชงานในวงจรอิเล็กทรอนกิสทั่วไปมีดังนี้คือ 

 

 

 

 

 



ตัวเก็บประจุชนิดอิเลก็โตรไลต (Electrolyte Capacitor) 

ตัวเก็บประจุชนิดอิเลก็โตรไลต (Electrolyte Capacitor) เปนที่นิยมใชกันมากเพราะใหคาความจสุูง 

มีขั้วบวกลบ เวลาใชงานตองติดตั้งใหถูกขั้ว โครงสรางภายในคลายกับแบตเตอรี่ นิยมใชกับงานความถี่ต่ําหรือ

ใชสําหรบัไฟฟากระแสตรง มีขอเสียคือกระแสรั่วไหลและความผิดพลาดสงูมาก 

 

ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัม่อิเล็กโตรไลต (Tantalum Electrolyte Capacitor)  

ในวงจรอเิลก็ทรอนิกส ที่ตองการความผิดพลาดนอย ใชกับไฟฟากระแสตรง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มักจะใชตัวเกบ็ประจุชนิดแทนทาลัม่อิเล็กโตรไลต แทนชนิดอิเลก็โตรไลตธรรมดา เพราะใหคาความจุสงูเชนกัน 

โครงสรางภายในประกอบดวยแผนตัวนํา ทํามาจากสารแทนทาลั่ม และแทนทาลั่มเปอรออกไซคอกีแผน 

นอกจากนี้ยงัมีแมงกานิสไดออกไซค เงิน และเคลอืบดวยเรซินดังรปูที่ 3.4 

 
  

ตัวเก็บประจุชนิดไบโพลาร (Bipolar Capacitor) 

นิยมใชกันมากในวงจรภาคจายไฟฟากระแสตรง เครือ่งขยายเสียง เปนตัวเกบ็ประจุจําพวกเดียวกับ 

ชนิดอิเล็กโตรไลต แตไมมีขั้วบวกลบ บางครั้งเรียกสั้น ๆ วาไบแคป 



 
  

 

ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค (Ceramic Capacitor) 

เปนตัวเกบ็ประจุที่มีคาไมเกิน 1 ไมโครฟารัด (mF) นิยมใชกนัทั่วไปเพราะมีราคาถูก เหมาะสําหรับ

วงจรประเภทคัปปลิง้ความถี่วิทยุ ขอเสียของตัวเก็บประจุชนิดเซรามิคคือมีการสญูเสียมาก 

 
ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร (Mylar Capacitor) 

เปนตัวเกบ็ประจุที่มีคามากกวา 1 ไมโครฟารัด (mF) เพราะฉะนั้นในงานบางอยางจะใชไมลารแทน

เซรามิค เนื่องจากมเีปอรเซนตความผิดพลาดและการรั่วไหลของกระแสนอยกวาชนิดเซรามิค เหมาะสําหรับ

วงจรกรองความถี่สูง วงจรภาคไอเอฟของวิทย,ุโทรทัศน ตัวเก็บประจุชนิดไมลารจะมีตัวถังที่ใหญกวาเซรามิค

ในอัตราทนแรงดันที่เทากัน 

 



  

ตัวเก็บประจุชนิดฟดทรู (Feed-through Capacitor) 

ลักษณะโครงสรางเปนตัวถังทรงกลมมีขาใชงานหนึ่งหรอืสองขา ใชในการกรองความถี่รบกวนทีเ่กิด

จากเครื่องยนตมกัใชในวิทยุรถยนต 

 
  

ตัวเก็บประจุชนิดโพลสีไตรีน (Polystyrene Capacitor) 

เปนตัวเกบ็ประจุที่มีคานอยระดับนาโนฟารัด(nF) มีขอดีคือใหคาการสูญเสียและกระแสรั่วไหลนอยมาก นิยม

ใชในงานคัปปลิง้ความถี่วิทยุและวงจรจูนที่ตองการความละเอียดสูง จัดเปนตัวเก็บประจุระดบัเกรด A 

 
ตัวเก็บประจุชนิดซิลเวอรไมกา (Silver Mica Capacitor) 

เปนตัวเกบ็ประจุที่มีคา10 พิโกฟารัด (pF) ถึง 10นาโนฟารัด (nF) เปอรเซนตความผิดพลาดนอย นิยมใชกับ

วงจรความถี่สงู จัดเปนตัวเกบ็ประจรุะดับเกรด A อีกชนิดหนึ่ง 

 

 



ตัวเก็บประจุแบบปรบัคาได (Variable Capacitor) 

ตัวเก็บประจุแบบปรบัคาได (Variable Capacitor) คาการเก็บประจจุะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของ

แกนหมุน โครงสรางภายในประกอบดวย แผนโลหะ 2 แผนหรือมากกวาวางใกลกัน แผนหนึง่จะอยูกับที่สวน

อีกแผนหนึง่จะเคลื่อนที่ได ไดอิเลก็ตริกที่ใชมีหลายชนิดดวยกันคือ อากาศ, ไมกา, เซรามิค และพลาสติก เปน

ตน 

 
  

ตัวเก็บประจุแบบปรบัคาไดอีกชนิดหนึ่งที่เปนที่รูจักกันดีคือทริมเมอรและแพดเดอร(Trimmer and 

Padder) โครงสรางภายในประกอบดวยแผนโลหะ 2 แผนวางขนานกัน ในกรณีที่ตองการปรบัคาความจุ ใหใช

ไขควงหมุนสลักตรงกลางคาที่ปรับจะมีคาอยูระหวาง 1 พิโกฟารัด(pF) ถึง 20 พิโกฟารัด (pF) การเรียกช่ือตัว

เก็บประจุแบบนี้วาทรมิเมอรหรือแพดเดอรนั้นขึ้นอยูกับวาจะนําไปตอในลักษณะใด ถานําไปตอขนานกับตัว

เก็บประจุตัวอื่นจะเรียกวา ทริมเมอร แตถานําไปตออนุกรมจะเรียกวา แพดเดอร 

ตัวเก็บประจุแบบเลอืกคาได (Select Capacitor)  

ตัวเก็บประจุแบบเลอืกคาได (Select Capacitor) คือตัวเกบ็ประจุในตัวถังเดียว แตมีคาใหเลือกใช

งานมากกวาหนึง่คาดังแสดงในรปูที่ 3.6 

 
  

 



หนวยความจ ุ

     คาความจุของตัวเก็บประจหุมายถึงความสามารถในการเก็บประจุไฟฟามหีนวยเปนฟารัด(Farad) เขียน

แทนดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวเอฟ (F) ตัวเก็บประจุทีม่ีความสามารถในการเก็บประจุได 1 ฟารัดหมายถึงเมื่อ

ปอนแรงเคลือ่นจํานวน 1 โวลท จายกระแส 1 แอมแปร ในเวลา 1 นาที ใหกับแผนเพลททั้งสอง สามารถเก็บ

ประจุไฟฟาได 1 คูลอมบ  ในงานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสจะไมคอยนิยมใชตัวเก็บประจทุี่มีคามากเปนฟารัด 

เพราะฉะน้ันคาของตัวเก็บประจทุี่พบในวงจรตาง ๆ จึงมีคาเพียงไมโคร นาโน และพโิกฟารัด คาตาง ๆ 

สามารถแสดงคาไดดังนี้

 
 

จากความสัมพันธของคาการเก็บประจุ ประจุไฟฟาและแรงดัน สามารถเขียนเปนสูตรความสมัพันธไดดังนี้คือ 

 
  

คาความจุจะพิมพติดไวบริเวณตัวเกบ็ประจุ 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 จากในรปูที่ 

3.7 เขียนตัวเลข 103 บนตัวเก็บประจจุะอานคาได 10 และเติม 0 ไปอีก 3 ตัว ทําใหไดคา 10,000 pF หรือมี

คาเทากับ 0.01 uF  



 
  

การอานคาความจ ุ

การอานคาความจสุามารถกระทําไดตามวิธีที่อธิบายดังกลาว แตในปจจุบันตัวเกบ็ประจุไดผลิตออกมา

มากมาย วิธีการอานก็มหีลากหลายวิธีมาก ดังนั้นผูเขียนจะแสดงรปูและอธิบายวิธีการอานแตละตัวพอสงัเขป 

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป นอกจากนี้ตัวเก็บประจุไดแสดงคาผิดพลาด และอัตราทนแรงดันไวบนตัว

เปนอักษรภาษาอังกฤษเอาไวแตละตัวมีความหมายดังนี้คือ 

  

 



 

 

 



 

 
หนวยความจุที่ใชในปจจุบันสวนใหญจะเปนหนวยพิโกฟารัดและไมโครฟารัด เมือ่อานคาเปนพิโกฟา

รัด และตองการแปลงเปนหนวยไมโครฟารัด สามารถทําการเทียบหนวยจาก 1,000,000 พิโกฟารัดเทากับ 1 

ไมโครฟารัดแลวเทียบคาออกมา ดังนี ้



  

  
ในกรณีที่ตัวเกบ็ประจุแสดงคาเปนแถบสีนิยมใชกับตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลั่มซึ่งจะมีแบบ 3 แถบสี 

และ 5 แถบสี วิธีการอานก็จะคลาย ๆ กับการอานคาแถบสขีองตัวตานทาน ผูเขียนจะแสดงรูปและอธิบาย

วิธีการอานแตละตัวพอสงัเขป เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไปดังนี ้

 



 



การตอวงจรใชงาน 

การตอวงจรตัวเกบ็ประจุมีอยู 3 แบบคือ วงจรอนุกรม, วงจรขนาน และวงจรผสม ในรายละเอียดบางอยาง

อาจจะไมเหมือนกบัการตอตัวตานทาน เพราะฉะน้ันผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจการตอทั้ง 3 แบบ 

ดังนี้ 

1. วงจรอนุกรม 

การตอวงจรอนกุรม คือการนําเอาตัวเก็บประจุตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตออนุกรมหรืออันดบั การตอลักษณะนีจ้ะ

ทําใหพื้นทีร่วมของแผนเพลทลดลง แตความหนาของไดอิเลก็ตริกจะเพิม่ขึ้น มีผลทําใหการเก็บประจรุวมมีคา

นอยลง อัตราทนแรงไฟมากขึ้น คาการเก็บประจุรวมหาไดจากสูตร 

 

 
 

 

 



2. วงจรขนาน 

การตอวงจรขนาน คือการนําเอาตัวเกบ็ประจมุาตอขนานกนั การตอลักษณะนีจ้ะทําใหพื้นทีร่วมของแผนเพลท

เพิ่มขึ้น มีผลทําใหการเกบ็ประจรุวมมีคาเพิ่มขึ้นดวย อัตราทนแรงไฟ(WV) สูงสุดของวงจรมีคาเทากบัตัวที่มี

อัตราทนแรงไฟนอยทีสุ่ด คาการเก็บประจุรวมคํานวณจากการรวมพื้นที่ของแผนเพลททกุแผนรวมกันหาได

จากสูตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. วงจรผสม 

การตอวงจรผสมคือการนําเอาตัวเกบ็ประจมุาอนุกรมและขนานในวงจรเดียวกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบตัวเก็บประจุ 

การตรวจสอบตัวเกบ็ประจุวาดีหรือเสียนั้นจะใชมัลตมิิเตอรแบบเข็มวัดตัวเกบ็ประจุที่มีคาต้ังแต 1 ไม

โครฟารัดขึ้นไป ในกรณทีี่คานอยกวา 1 ไมโครฟารัดเข็มมิเตอรจะเปลี่ยนแปลงนอย ทําใหดูยาก วิธีการวัดน้ัน

เริ่มจากปรบัมลัติมิเตอรไปที่ยาน R X 1K  แลวนําสายมเิตอรไปสมัผสัที่ขาของตัวเก็บประจุ ในกรณีที่ตัวเก็บ

ประจุมีขั้วตองวัดใหถูกข้ัวดวย  แลวสังเกตเข็มมเิตอรดงันี ้

1. วัดแลวเข็มช้ีไปทางขวามือ ถาความจุมากเข็มจะชี้ไปมาก รอเวลาระยะหนึ่ง เขม็มิเตอรจะตก

กลับมาทางซายเหมือนเดิม อยางนี้แสดงวาใชงานได 

2. วัดแลวเข็มไมขึ้น ถาสลับสายมิเตอรแลวยังไมขึ้นอีก แสดงวาตัวเก็บประจุขาด 

3. วัดแลวเข็มข้ึนคาง ถาสลับสายมิเตอรแลวยังเหมือนเดิม แสดงวาตัวเก็บประจรุั่ว 

4. เข็มชี้ไปทางขวาสุดแลวคาง แสดงวาตัวเก็บประจุช็อต 

การวัดคาตาง ๆ เชน ความจุ ความตานทาน แรงดัน และคาคงที่ไดอิเลก็ตรกิ สามารถใชเครื่องมือ

ทดสอบตัวเก็บประจุวัดคาได ในรูปที่ 3.8 คือเครื่องมือที่ชื่อวายูนิเวอรแซลแอลซอีารมเิตอร (Universal LCR 

Meter) เปนเครื่องมือที่ใชในการวัด ทดสอบ วิเคราะหคาของตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนํา 

  



 
 

4. รีเลย (Relay) เปนอปุกรณที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟาใหเปนพลังงานแมเหลก็ เพื่อใชในการดงึดูด

หนาสัมผสัของคอนแทคใหเปลี่ยนสภาวะ โดยการปอนกระแสไฟฟาใหกบัขดลวด เพื่อทําการปดหรือเปด

หนาสัมผสัคลายกบัสวิตชอิเล็กทรอนกิส ซึง่เราสามารถนํารเีลยไปประยุกตใช ในการควบคุมวงจรตาง ๆ ใน

งานชางอิเล็กทรอนิกสมากมาย 

หลักการเบื้องตน 

รีเลยเปนอุปกรณที่นิยมนํามาทําเปนสวิตชทางดานอิเล็กทรอนิกส โดยจะตองปอนกระแสไฟฟาใหไหลผาน

ขดลวดจํานวนหนึ่ง เพือ่นําไปควบคุมวงจรกําลังงานสูง ๆ ที่ตออยูกับหนาสมัผสัหรือคอนแทกตของรเีลย รูปที่ 

9.1 แสดงรูปรางและสัญลักษณของรีเลย  

 
  



หลักการทํางานเบื้องตนของรเีลยแสดงดังรูปที่ 9.2 การทํางานเริ่มจากปดสวิตช เพื่อปอนกระแส

ใหกับขดลวด (Coil) โดยทั่วไปจะเปนขดลวดพันรอบแกนเหล็ก ทําใหเกิดสนามแมเหล็กไปดูดเหล็กออนที่

เรียกวาอารเมเจอร (Armature) ใหต่ําลงมา ทีป่ลายของอารเมเจอรดานหนึ่งมกัยึดติดกับสปริง (Spring) และ

ปลายอีกดานหนึ่งยึดติดกบัหนาสัมผสั (Contacts) การเคลือ่นที่อารเมเจอร จึงเปนการควบคุมการเคลื่อนที่

ของหนาสมัผสั ใหแยกจากหรือแตะกับหนาสัมผสัอีกอันหนึง่ซึ่งยึดติดอยูกับที่  เมือ่เปดสวิตชอารเมเจอร ก็จะ

กลับสูตําแหนงเดิม เราสามารถนําหลักการนี้ไปควบคุมโหลด (Load) หรือวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไดตาม

ตองการ 

  
หนาสัมผัสของรีเลย 

รูปที่ 9.2 แสดงรีเลยทีม่ีหนาสัมผัสเพียงชุดเดียว ปจจบุันรเีลยที่มีขดลวดชุดเดียวสามารถควบคุมหนาสัมผัสได

หลายชุดดังรูปที่ 9.3 อารเมเจอรอันเดียวถูกยึดอยูกับหนาสมัผสัที่เคลื่อนที่ได 4 ชุด ดังนั้นรีเลยตัวนี้จงึสามารถ

ควบคุมการแตะหรือจากกันของหนาสัมผัสไดถึง 4 ชุด 

 
แตละหนาสัมผัสที่เคลือ่นที่ไดมีชื่อเรียกวาข้ัว (Pole) รีเลยในรูปที่ 9.3 มี 4 ขั้ว จึงเรียกหนาสมัผสัแบบนี้วาเปน

แบบ 4PST (Four Pole Single Throw) ถาแตละขั้วที่เคลือ่นที่แลวแยกจากหนาสัมผัสอันหนึ่งไปแตะกับ



หนาสัมผสัอีกอันหนึ่งเหมือนกบัสวิตชโยก โดยเปนการเลอืกหนาสัมผสั ที่ขนาบอยูทัง้สองดานดังรูปที่ 9.4 

หนาสัมผสัแบบนีม้ีชื่อวา SPDT  (Single Pole Double Throw) 

 
ในกรณีที่ไมมกีารปอนกระแสไฟฟาเขาขดลวดของรเีลย สภาวะ NO (Normally Open) คือสภาวะปกติ

หนาสัมผสักับขั้วแยกจากกัน ถาตองการใหสัมผัสกันจะตองปอนกระแสไฟฟาเขาขดลวด สวนสภาวะ NC 

(Normally Closed) คือสภาวะปกติหนาสัมผัสกับขั้วสมัผสักัน ถาตองการใหแยกกันจะตองปอนกระแสไฟฟา

เขาขดลวด นอกจากนี้ยังมีแบบแยกกอนแลวสัมผัส (Break-Make) หมายถึงหนาสัมผัสระหวาง 1 และ 2 จะ

แยกจากกันกอนทีห่นาสัมผสั 1 และ 3 จะสัมผัสกัน แตถาหากตรงขามกันคือ หนาสัมผสั 1 และ 2 จะสัมผัส

กัน และจะไมแยกจากกัน จนกวาหนาสัมผัส 1 และ 3 จะสมัผสักัน (Make-Break)

 
ชนิดของรีเลย 

รีเลยทีผ่ลิตในปจจุบันมอียูมากมายหลายชนิด ผูเรียบเรียงจะขอแนะนํารีเลยที่นิยมใชงานและรูจักกัน

แพรหลาย 4 ชนิดเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ในระดบัสงูตอไป 

1. อารเมเจอรรเีลย (Armature Relay) 

2. รีดรีเลย (Reed Relay) 

3. รีดสวิตช (Reed Switch) 

4. โซลิดสเตตรเีลย (Solid-State Relay) 



1. อารเมเจอร (Armature Relay) คือรีเลยที่ไดอธิบายหลักการทํางานดังในรูปที่ 9.6  ซึ่งเปนรีเลย

ที่นิยมใชกันมากทีสุ่ด  บางครัง้เรียกรีเลยแบบนี้วา รเีลยชนดิแคลปเปอร (Clapper Relay) 

 
2. รีดรีเลย (Reed Relay) เปนรเีลยไฟฟาที่มลีักษณะเปนแคปซูลขนาดเล็ก ในรปูที่ 9.7 แสดง

ภาพตัดขวางของรีเลย ที่ประกอบดวยสวนที่เรียกวารีดแคปซูล ซึ่งมีคอยลพันบนแกนบอบบิ้น รีดแคปซลูจะ

เปนหลอดแกว ภายในบรรจุกาชเฉื่อย หนาสมัผสัเปนโลหะผสมแผนบาง ๆ ปลายตัด 2 แผน วางซอนแตไม

สัมผัสกัน เปนสวิตชชุดเดียวทางเดียวหนาสมัผสัปกติเปดวงจร (SPST-NO) 

 
  

3. รีดสวิตช (Reed Switch) เปนรเีลยอกีชนิดหนึ่งแตไมมชีุดขดลวดสําหรบัสรางสนามแมเหล็ก การ

ควบคุมการปดเปดหนาสมัผสั ของสวิตชจะใชสนามแมเหล็กจากภายนอกมาควบคุม หนาสัมผัส โครงสราง

ภายในของรีดสวิตชแสดงดังรูปที่ 9.8 



 
  

4. โซลิดสเตตรีเลย (Solid-State Relay) เปนรีเลยที่ไมมโีครงสรางทางกลอยูภายใน มีขั้วตออยาง

ละ 2 ขั้ว ข้ัวอินพุต เปนข้ัวสําหรบัปอนสญัญาณควบคุม เพือ่บังคับใหขั้วเอาตพุตปดหรอืเปดวงจร โดยจะมกีาร

แยกกันทางไฟฟาระหวางขั้วอินพุตและเอาตพุต 

 
การเลือกซื้อรีเลย 

การเลือกซื้อรเีลยมีหลักที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อ โดยใหระบุความตองการเปนขอ ๆ วารีเลยที่

กําลังจะซือ้สามารถทีจ่ะสนองความตองการทัง้ 9 ขอดังนี้ 

1. กระแสไฟฟาที่ใชปอนใหกบัขดลวดเปนไฟตรงหรือไฟสลบั 

2. แรงเคลือ่นและความถี่ของไฟฟาที่จะใชกบัขดลวดของรีเลย 

3. ความตานทานของขดลวดมีคาเทาใด 

4. อุณหภูมิสูงสุดเทาใด 

5. หนาสัมผัสตองใชกับแรงเคลื่อนและกระแสเทาใด 

6. หนาสัมผัสเปนแบบใด 

7. แหลงจายไฟฟาที่ใชมีชวงแรงดันเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 

8. ตองการเวลาสมัผสัและจากของหนาสัมผัสเร็วหรือชาเพียงใด 

9. ลักษณะรูปรางภายนอกเปนอยางไร และจะติดตั้งเขากับวงจรอยางไร 



การตรวจสอบรีเลย 

การตรวจสอบรเีลยวาอยูในสภาพดีหรอืชํารุดนั้น สามารถกระทําไดโดยใชมัลตมิิเตอรตั้งยานวัดโอหม

แลวใชสายวัดทั้งสองสมัผสัที่ขั้วขดลวด (Coil) ของรเีลยทั้งสองขั้ว ถาเข็มมิเตอรเบี่ยงเบนแสดงคาความ

ตานทานแสดงวารเีลยอยูในสภาพที่ใชงานได แตถาหากเข็มไมข้ึน แสดงวาไมสามารถใชงานได 

 

 
การประยุกตใชงานรีเลย 

ปจจุบันไดมีการนํารเีลยไปใชในการทําเปนสวิตชทางดานอิเล็กทรอนิกสในวงจรตาง ๆ มากมาย ผู

เรียบเรียงจะขอยกตัวอยาง รายละเอียดและรูปวงจรที่พอเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไปดังนี ้



 
     รูปที่ 9.12 เปนการนํารีเลยที่มหีนาสมัผสั 2 ชุดมาตอเปนวงจรกันขโมย โดยที่หนาสัมผัสของสวิตชใชแบบ

ปกติเปดวงจร (NO) เมื่อมีการกดสวิตช S1 , S2  และ S3 ตัวใดตัวหนึ่งจะทําใหออดสงเสียงเตือนคาง โดยมี

สวิตช S4 ทําหนาที่รเีซตวงจร 

 
  

     รูปที่ 9.13 แสดงการนํารเีลยมาตอเปนวงจรออสซลิเลเตอรเพือ่ทําเปนไฟกระพรบิ ภายในวงจรใชรเีลย

ขนาด 12 โวลท โดยที่หนาสัมผัสจะจากกันเมื่อแรงดันต่ํากวา 5โวลท การทํางานของ วงจรเริม่จากการกด

สวิตช S1 จะทําใหมกีระแสไหลครบวงจรผานขดลวดของรเีลย พรอมทั้งชารจไฟเขาที่ตัวเก็บประจุ C1 ซึ่งจะ

ทําการประจุกระแส จนกระทั่งแรงดันตกครอมขดลวดของรเีลย RY1 ทํางาน ทําใหหนาสมัผสัแบบ NC เปด

วงจรออก ตัวเก็บประจุ C1 หยุดการชารจ ในขณะเดียวกันก็จะทําใหหนาสัมผัสซึ่งเปนแบบ NO ปดวงจรสงผล

ใหหลอดไฟ L1 สวาง ขณะน้ีตัวเก็บประจุ C1 เริ่มคายประจใุหกับขดลวดแทน มผีลทําใหรีเลยคงสภาวะการ

ทํางานคางไว  จนกระทัง่แรงดันที่คายออกจาก C1 คอย ๆ ลดลงจนถึงคาทีท่ําใหขดลวดไมสามารถดูด



หนาสัมผสัใหอยูได จึงทําใหรีเลยกลับสูสภาวะเริ่มตนหรือสภาวะปกติอีกครั้ง ทําใหหนาสัมผัสของรเีลยเปดปด

สลบักันไปตลอดทําใหไฟติดและดับสลับกัน 

 
     รูปที่ 9.14 แสดงการนํารีดสวิตชไปใชในวงจรกันขโมย โดยฝงสวิตชไวในกรอบประตูและฝงแมเหลก็ใน

บานประตู ขณะที่มีการเปดประตจูะทําใหหนาสัมผัสของรีดสวิตชเปดออกตามลกัษณะการเปดปดประตู ถามี

ขโมยเขามากจ็ะทราบไดทันท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5. สารกึ่งตัวนํา  

สารกึง่ตัวนํา คือ สารที่มสีภาพระหวางตัวนํากับฉนวน นําไปใชในการสรางอุปกรณทางอิเล็กทรอนกิส

ตาง ๆ เชน ไดโอด, ทรานซิสเตอร ฯลฯ การคนพบสารกึ่งตวันํา นับเปนการคนพบที่ยิง่ใหญ จนอาจกลาวไดวา

เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเลยทเีดียว 

สารกึ่งตัวนําคืออะไร 

สสารทุกชนิดประกอบดวยสวนประกอบเล็ก ๆ ทีเ่รียกวา “โมเลกุล” มารวมตัวกัน โดยแตละโมเลกลุ

ก็จะประกอบดวยสวนทีเ่ลก็มาก ๆ ซึง่เรียกวาอะตอม เชน โมเลกุลของน้ําจะประกอบดวยอะตอม 3 อะตอม 

คืออะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 อะตอม และ อะตอมของออกซเิจน (Oxygen) 1 อะตอมมารวมกัน 

โดยอะตอมแตละอะตอมจะมีแกนกลางซึง่เรียกวานิวเคลียส ซึ่งจะมีนิวตรอนและโปรตอนอยูภายใน  และจะมี

อิเลก็ตรอนวิ่งอยูรอบๆนิวเคลียส หลายๆวง โดยอเิลก็ตรอนที่อยูวงนอกสุดเรียกวา วาเลนอิเล็กตรอน 

(Valence Electron) จะมผีลตอความสามารถในการนําไฟฟาของสสารนั้น สสารที่เปนตัวนํา (Conductor) 

จะมีอเิลก็ตรอนวงนอกเพียง 1-3 ตัว ดังนั้นเมื่อมันไดรับพลังงานความรอน หรือ พลงังานไฟฟา อิเล็กตรอนก็

จะหลุดออกมาจากวงโคจรเปนอิเล็กตรอนอสิระ (Free Electron) ไดทันที ทําใหสามารถเคลื่อนตัวไปในสสาร

ไดอยางอิสระ ซึ่งเราเรียกการเคลื่อนตัวของอเิล็กตรอนนี้วา “กระแสไฟฟา”  ดังนั้นสสารที่เปนตัวนําจึงมีสภาพ

การนําไฟฟาที่ดี  สวนสสารที่มีอเิล็กตรอนวงนอกตั้งแต 5-8 ตัว เราจะเรียกวา “ฉนวน” (Insulator) จะมี

สภาพการนําไฟฟาที่ไมดีนัก เพราะมีอเิลก็ตรอนอิสระนอย  สําหรับสสารที่มอีิเล็กตรอนวงนอก 4 ตัว เชน 

ซิลิกอน (Silicon) และเยอรมันเนียม (Germanium) จะมีสภาพการนําไฟฟาอยูระหวางตัวนําและฉนวน เรา

เรียกวา “สารกึง่ตัวนํา” (Semiconductor)  

 
สารกึ่งตัวนํา ชนิด P และ ชนิด N 

สารกึง่ตัวนํา บรสิุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor)  จะมสีภาพการนําไฟฟาที่ไมดี เพราะอเิลก็ตรอน

วงนอกจะจับตัวรวมกัน โดยใชอิเลก็ตรอนรวมกัน เพือ่ใหเกดิภาวะเสถียร เสมือนมอีิเล็กตรอนวงนอก 8 ตัว จึง

ไมเหมาะตอการใชงาน  ดังนั้นในทางปฏิบัตจิึงมกีารเตมิสารอื่นเขาไป เพื่อใหเกิดสภาพนําไฟฟาที่ดีกวาเดมิ 

เหมาะกับการใชงาน โดยการเติมสารหรือที่เรียกกัน     ทับศัพทวา การโดป (Doping) สารนั้น จะมีได 2 

ลักษณะคือ 



1. เติมสารที่มีอเิลก็ตรอนวงนอก 3 ตัว เชน อลูมิเนียม หรือ แกลเลียม ลงไป ทําใหเกิดสภาวะขาด

อิเลก็ตรอน คือจะมีที่วางของอิเล็กตรอน ซึ่งเรียกวาโฮล (Hole) มากกวาจํานวนอิเล็กตรอนอสิระ ดวยเหตุที่

โฮลมสีภาพเปนประจุไฟฟาบวก และเปนพาหะสวนใหญของสาร สวนอิเล็กตรอน จะเปนพาหะสวนนอย เรา

จึงเรียกสารกึ่งตัวนําประเภทนี้วา สารกึ่งตัวนํา ชนิด P (P-type Semiconductor) 

2. เติมสารที่มีอเิลก็ตรอนวงนอก 5 ตัว เชน สารหนู หรอื ฟอสฟอรัส ลงไป ทําใหเกิดสภาวะมี

อิเลก็ตรอนอสิระมากกวาจํานวนของโฮล ดวยเหตุที่อเิล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบและเปนพาหะสวนใหญ สวน

โฮลเปนพาหะสวนนอยของสาร เราจึงเรียกวาเปน สารกึง่ตัวนําชนิด N (N-type Semiconductor)  

 
รอยตอ PN 

เมื่อนําสารกึง่ตัวนําชนิด P และ สารกึ่งตัวนําชนิด N  มาเชื่อมตอกัน จะเกิดการรวมตัวระหวาง

อิเลก็ตรอนและโฮลบริเวณใกลรอยตอนั้น โดยอิเล็กตรอนในสารกึง่ตัวนําชนิด N  จะรวมตัวกับโฮลของสารกึ่ง

ตัวนําชนิด P ทําใหอะตอมบริเวณรอยตอของสารกึง่ตัวนําชนิด N 

จะขาดอิเล็กตรอนไปเกิดเปนสภาวะเปนประจุไฟฟาบวก ซึ่งจะตานการเคลื่อนที่ของโฮล ในขณะที่ อะตอม

บริเวณรอยตอของสาร P จะมอีิเล็กตรอนเกินมา ทําใหมปีระจุไฟฟาลบซึง่จะผลักอเิล็กตรอนอสิระทีจ่ะวิ่งขาม

มาทางฝง ของสาร P  ดังรูป 

บริเวณดังกลาว จึงเปนบรเิวณปลอดพาหะ (Depletion Region)  โดยจะเสมือนกําแพงกั้นไมใหอิเล็กตรอน 

และโฮลของอะตอมอื่นๆ ภายในสารกึ่งตัวนํามารวมกัน ถาตองการใหพาหะทั้งสองฝงมารวมตัวกัน จะตองให

แรงดันไฟฟา แกสารใหมากกวาระดบัแรงดันไฟฟา ซึ่งเกิดจากประจุบริเวณรอยตอ  โดยถาเปนสารกึง่ตัวนําที่

ทํามาจากซิลกิอน ระดบัแรงดันดังกลาวจะอยูประมาณ 0.7 โวลท  และ ในกรณีสารกึง่ตัวนําที่ทํามาจาก

เยอรมันเนียม ระดับแรงดันดังกลาวจะมีคาตํ่ากวา โดยจะมคีาประมาณ 0.3 โวลท 



 
การไบอัสรอยตอ PN 

เมื่อเราจายแรงดันใหแกสารในลกัษณะ ตอขั้วบวกของแบตเตอรี่เขากบัสารกึ่งตัวนําชนิด  P และตอ

ขั้วลบเขากบัสารกึ่งตัวนําชนิด N จะทําใหอิเล็กตรอนมีพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยถาแรงดันแบตเตอรี่ทีจ่ายมี

ระดับแรงดันสูงกวาแรงดันตานกลบับริเวณรอยตอ ก็จะทําใหอิเล็กตรอนมีพลังงานสงูพอ ทีจ่ะขามมายงัฝงตรง

ขามได เกิดมีกระแสไฟฟาไหล เราเรียกการตอแรงดันในลักษณะน้ีวา  การไบอัสตรง (Forward Bias)  ดังรูปที่ 

7.4 

 
ในทางตรงกันขามหากเราทําการจายแรงดันสลับดาน โดยใหขั้วบวกของแบตเตอรี่ตอเขากับสารกึ่ง

ตัวนําชนิด N และตอขั้วลบเขากับสารกึ่งตัวนําชนิด P จะทําใหมีการฉุดรั้งอเิล็กตรอนไมใหขามมายงัฝงตรงขาม

ทําใหไมเกิดกระแสไหล เราเรียกลกัษณะการตอแรงดันในลกัษณะนี้วา การไบอัสกลับ (Reveres Bias) 



 
  

 

 

ในสภาวะไบอัสกลับนี้ พาหะสวนนอย คือ อิเล็กตรอนในสาร P  และ โฮลในสาร N  จะถูกกระตุนจาก

แบตเตอรี่ใหมารวมกัน ทําใหเกิดกระแสไหลแตมปีรมิาณนอยมากมีคาเปน ไมโครแอมปหรือนาโนแอมป เรา

เรียกกระแสนี้วา กระแสรั่วไหล (Leakage Current) โดยสารกึ่งตัวนําชนิดซิลกิอนจะมีขนาดของกระแสรั่วไหล 

ต่ํากวา เยอรมันเนียม 

ไดโอด 

จากคุณลักษณะของรอยตอ PN ของสารกึ่งตัวนํา เราจึงนํามาสรางอุปกรณทีเ่รียกวา ไดโอดข้ึน โดย

เรียกขั้วที่ตอกับสาร P  วา อาโนด (Anode)  และเรียกขั้วทีต่อกับสาร N วา คาโถด(Cathode)  โดยจะมี

รูปลักษณะและสัญลักษณดังรูปที่ 7.6 

 
การตรวจสอบไดโอด  

วิธีการตรวจสอบไดโอดวาดีหรือเสียและตรวจสอบขั้วของไดโอดทําไดโดยอาศัย คุณสมบัติของการ

ไบอัสไดโอด โดยสามารถทําไดดังนี้ คือ 

1. ใชมัลติมิเตอรตั้งยานวัดโอหม R X 1 



2. ใชปลายสายวัดตอเขากับขั้วตอแตละดานของไดโอด 

3. สังเกตเข็มมเิตอรวาขึ้นหรือไม 

4. จากนั้นทําการสลับขั้วสายวัดแลวสังเกตเข็มมิเตอรอีกครั้ง 

 
ถาเข็มมิเตอรขึ้น 1 ครั้ง  ไมข้ึนหนึ่งครั้ง แสดงวา ไดโอดอยูในสภาพใชงานได(ไบอัสตรงกระแสไหล  

ไบอัสกลับกระแสไมไหล) แตถาเข็มมเิตอรไมข้ึนทั้งสองครั้ง แสดงวา ไดโอดขาด หรือ ถาข้ึนทั้งสองครั้งแสดงวา 

ไดโอดลัดวงจร  สําหรับขั้วไดโอดนั้น ใหพิจารณา ในสภาวะเข็มข้ึน โดยข้ัว + ของมิเตอรจะตอกบั คาโถด และ

ขั้ว – ของมิเตอรจะตอกับ อาโนด (ทีเ่ปนเชนนี้เพราะ ข้ัวมิเตอรจะสลับ กับขั้วของแบตเตอรี่ภายใน ทําใหใน

สภาวะที่เข็มข้ึน คือสภาวะไบอสัตรง อาโนด จะถูกตอกบัขั้ว – ของมิเตอร ซึง่ก็คือขั้วบวก ของแบตเตอรี่

ภายในมิเตอรนั่นเอง) 

 
  

การนําไปใชงาน  

ไดโอดสามารถนําไปใชงานในวงจรทางอเิล็กทรอนิกสไดหลากหลาย แตในที่นีจ้ะยกตัวอยางการใชงาน 

2 ตัวอยาง คือ 

1. การปองกันการตอแบตเตอรีผ่ิดขั้ว 

2. การสรางวงจรแปลงไฟสลับเปนไฟตรง 

 

 



1. การปองกันการตอแบตเตอรี่ผิดขั้ว  

ปกติในการสรางวงจรอเิล็กทรอนิกสทั่วไปที่ใชแบตเตอรี่เปนไฟเลี้ยงวงจร อาจเกิดปญหาการตอ

แบตเตอรีผ่ิดขั้วทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสเสียหาย ดังนั้นเราจึงนําคุณลักษณะการนํากระแสทางเดียวของไดโอด

มาปองกันปญหาดังกลาวได โดยถาหากตอแบตเตอรี่ถูกตองไดโอดจะไดรับไบอัสตรง ทําใหมีกระแสไหลจายให

วงจรทํางานตามปกติ แตถาตอแบตเตอรีผ่ิดขั้ว ไดโอดจะไดรับไบอสักลับ ไดโอดกจ็ะไมนํากระแสเสมือนสวิต

ไฟ ที่เปดวงจรออก ทําใหวงจรใชงานไมไดรบัความเสยีหาย 

 
2. การแปลงไฟสลับเปนไฟตรง

 
จากวงจร เราจะใชหมอแปลง แปลงแรงดันไฟสลับ 220V เปนไฟสลับ 25 V แลวตอเขาวงจรไดโอด 

เพื่อแปลงจากไฟสลบัเปนไฟตรง โดยในชวงสญัญาณซกีบวก จุด A จะเปนบวกเมื่อเทียบกบัจุด B ไดโอดจะ

ไดรับการไบอัสตรง ทําใหมีกระแสไหลผานวงจร เกิดแรงดันตกครอมขึ้นที่ตัวตานทาน และ เมื่อชวงสญัญาณ

ไฟสลบัในซีกลบ จุด A จะมีศักดาไฟฟาเปนลบ เมือ่เทียบกบัจุด B ทําใหไดโอดไดรบัไบอสักลับ จงึไมมีการ

นํากระแส ทําใหไมมีแรงดันตกครอมตัวตานทาน ดังนั้น แรงดันที่ตัวตานทาน จึงมสีถานะเปนชวงไฟตรงทีม่ี

ชวงบวกอยางเดียว เราเรียกวงจรลกัษณะนี้วา วงจรเรียงกระแส หรอื วงจรเรก็ติฟาย (Rectifier) โดยการตอใช

งานจรงิ จะใชตัวเกบ็ประจุแทนตัวตานทาน เพื่อใหเก็บกําลงัไฟฟา และเปนแรงดันไฟตรงทีร่าบเรียบ 

ไดโอดชนิดตาง ๆ  

ไดโอดดีเท็คเตอร (Detector Diode) ไดโอดประเภทนีจ้ะใชในวงจรเครื่องรับ-สงวิทยุ โดยใชเปนตัว

แยกสัญญาณวิทยุ หรือ ลดสัญญาณรบกวน 



ไดโอดเร็กติฟาย (Rectifier Diode) ไดโอดประเภทนี้จะใชในวงจรเรียงกระแส (Rectifier) หรือวงจร

แปลงไฟสลับเปนไฟตรงนั่นเอง โดยไดโอดที่พบเห็นกันสวนใหญจะเปนไดโอดประเภทนี ้

ไดโอดกําลัง (Power Diode) ไดโอดประเภทนีจ้ะมลีักษณะเปนโลหะขนาดใหญ เพื่อชวยในการ

ระบายความรอนภายในตัว สวนใหญจะใชในงานแหลงจายกําลัง ซึง่มีกระแสสูง  

ซีเนอรไดโอด (Zener Diode) เปนไดโอดทีอ่อกแบบมาเปนพิเศษ โดยจะทํางานในสภาวะไบอัสกลบั 

และมีคุณสมบัติในการรักษาระดับแรงดันไฟฟา ที่ตกครอมตวัมัน ใหมีคาคงที่ จึงนิยมใชในวงจรรักษาระดบั

แรงดันไฟฟา( Voltage Regulator) 

ไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode) มักเรียกยอวา แอลอีดี (LED) เปนไดโอดที่ออกแบบมาเปน

พิเศษโดยเมื่อไดรับแรงดันไบอสัตรง จะเปลงแสงออกมาได ซึ่งมีทัง้ สีแดง เขียว ฟา สม เหลอืง ฯลฯ ตามสารที่

ใชทํา มักใชในสวนของการแสดงผลในวงจรอเิล็กทรอนิกส เพราะกินไฟนอยกวาหลอดไฟมาก 

ไดโอดรับแสง (Photo Diode) ไดโอดที่ออกแบบมาเพื่อปรบัเปลี่ยนคาตามความเขมของแสงที่เขามา โดยจะมี

ลักษณะเปนชองหนาตางเล็กๆ ไวใชในการรบัแสง ซึง่อาจเปนแสงสวางธรรมดาหรือแสงอินฟาเรด มักใชกับ

วงจรตรวจจบัสญัญาณ หรือ ในวงจรควบคุมระยะไกล หรือที่เรียกวา รีโมท 

 

 
  

ขอควรระวังในการใชงานไดโอด  

1. ในการใชงานไบอัสตรงจะตองมีตัวตานทานจํากัดกระแสตอไวเสมอ มิฉะนั้น ไดโอดอาจจะไหมได 

เพราะมีกระแสสูงเกินไป โดย 

คาของตัวตานทานจํากัดกระแส =  แรงดันแหลงจายไฟ-แรงดันตกครอมไดโอด/กระแสที่ตองการใหไหลผาน

ไดโอด 

2. การใชงานในสภาวะไบอัสกลบัจะตองระวังไมใหไดโอดไดรับแรงดันไบอสักลับเกินกวาคาแรงดัน

ไบอัสกลับสูงสุดทีท่นได เพราะอาจทําให ไดโอดระเบิดได 

3. การใชงานไดโอดเปลงแสงหรือแอลอีดี จะตองระวังไมใหกระแสเกินกวา 20 mA เพราะจะทําให

แอลอีดีรอนจัดจนเสียหายได 



4. ไมควรใหแอลอีดีไดรบัแรงดันไบอัสกลบั เพราะอาจทําใหเสียหายไดทันที หากไมทราบขั้วแรงดันที่

จะตอ แอลอีดี ควรใชไดโอดปองกัน การตอกลบัขั้วไวดวย 

5. คาแรงดันที่ตกครอมแอลอีดีในสภาวะทํางานจะแตกตางกันไปตามสารที่ใชทําโดยทั่วไปจะเปนดังนี้ 

แอลอีดี สีแดง จะมีแรงดันตกครอม 1.6-2.0 โวลท 

แอลอีดี สสีม          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 เราจึงนํามาสรางอุปกรณทีเ่รียกวา ไดโอดข้ึน โดย

เรียกขั้วที่ตอกับสาร P  วา อาโนด (Anode)  และเรียกขั้วทีต่อกับสาร N วา คาโถด(Cathode)  โดยจะมี

รูปลักษณะและสัญลักษณดังรูปที่ 7.6 

ทรานซสิเตอร (Transistor) เปนอปุกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง ที่สรางมาจากสารกึ่งตัวนํา 3 ชิ้น มาเชื่อมตอ

กัน คือ 

• ชิ้นแรก เรียกวา อิมิตเตอร (Emitter) 

• ชิ้นที่สอง เรียกวา เบส (Base) จะเปนช้ินสารบางๆ 

• ชิ้นที่สาม เรียกวา คอลเล็กเตอร (Collector) จะมีการเตมิสารที่แตกตางจากปกติ คือ จะมพีาหะสวนใหญ

และ พาหะสวนนอยในจํานวนเทา ๆ กัน 

 
จากคุณลักษณะดังกลาวทําใหทราบคําตอบวา ทําไมเราจงึไมสามารถใชไดโอด 2 ตัวมาทําเปนทรานซสิเตอรได  

เราสามารถสรางทรานซิสเตอรได 2 ชนิด คือชนิด PNP และ ชนิด NPN  



  
โดยสามารถใชสญัลกัษณแทนไดดังรปู 

  
การทํางานของทรานซิสเตอร  

 



ในที่นี้จะยกตัวอยางทรานซิสเตอรชนิด NPN  เมื่อทําการใหไบอัสแกทรานซสิเตอร โดยใหไบอัสตรง

กับรอยตอเบส-อิมิตเตอร และไบอสักลับกบัรอยตอเบส-คอลเล็กเตอร อิเล็กตรอนซึง่เปนพาหะสวนใหญในสาร 

N ของอิมเิตอรจะไหลเขาสูโฮลของเบส ทําใหเกิดกระแสไหลเรียกวากระแสเบส (IB) แตเนื่องจากชิ้นสารกึ่ง

ตัวนําของเบสเปนชิ้นบาง ๆ จึงทําใหกระแสสวนนี้มีไมมาก ดังนั้นพาหะสวนใหญคืออิเล็กตรอนที่มาจาก

อิมิตเตอร จึงไหลทะลักไปยังคอลเล็กเตอร เนื่องจากไดรับแรงดันไบอสั และจํานวนโฮลในคอลเล็กเตอรซึ่งแม

จะเปนพาหะสวนนอย แตก็มจีํานวนมากพอ (ตามการโดปสารของช้ินสารคอลเลก็เตอร ดังกลาวขางตน) จึงทํา

ใหเกิดกระแสในสวนนี้อยางมากซึง่เรียกวา กระแสคอลเลก็เตอร (IC) โดยจะมีปริมาณมากกวา กระแสเบส

หลายเทา 

ดังนั้นจึงเสมือนวาทรานซิสเตอรมีความสามารถในการขยายกระแสได คือ เมื่อมีกระแสเบสจํานวน

เล็กนอย ก็จะทําใหเกิดกระแสคอลเล็กเตอร จํานวนหลายสบิหลายรอยเทา  ซึ่งอัตราระหวางกระแส

คอลเล็กเตอร กับกระแสเบสดงักลาวเราเรียกวา อัตราขยายกระแส 

อัตราขยายกระแส = กระแสคอลเล็กเตอร / กระแสเบส = IC / IB 

การไบอัสทรานซิสเตอร  

การจัดไบอัสในลักษณะใหไบอัสตรงกบัรอยตอเบสอมิิตเตอร และใหไบอสักลับแกเบส-คอลเล็กเตอร

ดังรูปที่ผานมา มีความยุงยากตรงที่ตองมีแหลงจายไฟถึง 2 แหลงจาย  ดังนั้นในทางปฏบิัติจงึมีการจัดไบอสัใน

ลักษณะใชแหลงจายแหลงเดียว โดยมีรปูแบบที่ใชกันดังรูป 

 

 
•แบบไบอัสคงที่ (Fixed Bias) เปนการไบอสัโดยใชตัวตานทาน Rb คามากๆตอจากแหลงจายไฟฟาไป

ยังขาเบส โดยทําใหมกีระแสเบสไหล ทําใหเกิดกระแสคอลเล็กเตอรไหลผาน Rc  



•แบบไบอัสตัวเอง (Self Bias) เปนการตอตัวตานทานระหวางขา B และ ขา  C 

•แบบแบงแรงดัน (Voltage divider Bias) จะเปนการใชตัวตานทาน R1 และ R2 แบงแรงดัน

แหลงจายไฟเพื่อไบอสัใหกบัรอยตอ เบส-อิมิตเตอร และ เบส-คอลเล็กเตอร  โดยสวนใหญ คาความตาน R1 

จะมากกวา R2 ประมาณ 10 เทา 

การจัดไบอัสใหแกทรานซสิเตอร คือการกําหนดจุดทํางานของทรานซิสเตอร หรืออีกนัยหนึง่ก็คือ

เตรียมความพรอม เพื่อใหทรานซสิเตอรทํางานนั่นเอง 

การตรวจสอบทรานซิสเตอร 

1. การตรวจวาทรานซิสเตอรดีหรือเสีย  

จากคุณสมบัติของทรานซสิเตอรที่วาเมื่อมกีระแสเบสเพียงเล็กนอย จะทําใหเกิดกระแสจํานวนมาก

ไหลผานขาคอลเล็กเตอร เราจงึสามารถนํามาใชตรวจสอบทรานซิสเตอรวาดีหรือเสียไดดังนี ้

1. กอนอื่นตองทราบกอนวา ทรานซสิเตอรเปนประเภทอะไร และขาไหนเปนขาอะไร ถา

ทรานซสิเตอร เปนชนิด NPN ใหตอขั้วลบของมเิตอรไวที่ขาคอลเล็กเตอร ใหตอขั้วบวกไวที่ขาอิมิตเตอร   แต

ถาเปนชนิดPNP ใหสลับกันคือ ตอขั้วบวกของมิเตอรไวที่ขาคอลเล็กเตอรและตอขั้วลบไวที่ขาอมิิตเตอร  

2. ตั้งมัลติมเิตอรในยานวัดโอหม R X  10 

3. ดูเข็มของมิเตอรวาขึ้นหรือไม ถาขึ้นแสดงวาอาจชอตหรือมีกระแสรั่วไหลสูง  

4. จากนั้นใชนิ้วมือแตะระหวางขาคอลเล็กเตอรและขาเบส (แทนตัวตานทาน Rb) 

5. สังเกตวาเขม็ขึ้นจากเดิมหรือไม ถาขึ้นแสดงวาใชได โดยถาขึ้นสูงแสดงวาอัตราขยายกระแสสูง (ใน

การวัดเพื่อเปรียบเทียบ อัตราการขยายกระแส ของทรานซสิเตอรแตละตัว ควรใชอุปกรณการวัด

ทรานซสิเตอรที่ใหมากบัมลัติมิเตอร จะชวยใหมีความเที่ยงตรงมากยิง่ขี้น) 

2. การตรวจหาขาและชนิดของทรานซิสเตอร  

ในกรณีที่ไมทราบชนิด และไมทราบขา เราจะตรวจสอบไดดงันี้ 

1. ตั้งมัลติมเิตอรยานวัดโอหม R X 10 

2. ตรวจสอบหาขาเบสของทรานซสิเตอร โดยพิจารณาทรานซิสเตอรในลักษณะของไดโอดดังรปูที่ 

7.17 

3. ใชขาใดขาหนึ่งเปนหลัก โดยสมมุติใหเปนขาเบส แลวตอสายวัดไว จากนั้นใชสายวัดอีกเสน แตะที่

ขาทั้งสองทีเ่หลือ ถามิเตอรขึ้น ทั้ง 2 ครั้ง แสดงวามีแนวโนมที่จะเปนขาเบส จากนั้นใหสลับสายวัดแลวลอง

ทําซ้ําตามเดมิอีกครัง้ ถาไมขึ้นทั้งสองขา แสดงวาเปนขาเบสแนนอน (ถายังไมไดใหลองเปลี่ยนใชขาอื่นเปนขา

หลักแทนดูบาง จนกวาจะเจอสภาพดังกลาว คือแตะขาที่เหลือแลวเขม็ขึ้น 2 ครั้ง ไมข้ึน 2 ครั้ง จึงจะแสดงวา

หาขาเบสได ถาหาไมพบแสดงวาทรานซิสเตอรเสีย)  

4. เมื่อหาขาเบสไดกจ็ะรูชนิดของทรานซสิเตอรคือ ถาในสภาวะขึ้นทั้ง 2 ขา ขั้วบวกของมิเตอรตออยู

กับขาเบส แสดงวา เปนทรานซิสเตอร PNP แตถาเปนขั้วลบตออยูที่ขาเบสตอนเข็มมเิตอรขึ้น 2 ครั้ง แสดงวา

เปนชนิด NPN 



5. หลังจากหาขาเบสไดแลวใหลองหาขาคอลเล็กเตอรและอมิิตเตอร ตามหลกัการไบอัสทรานซิสเตอร 

เชนเดียวกับวิธีหาวาทรานซิสเตอรดหีรอืเสีย ถาตอถูกตอง เข็มจะขึ้นสงูเมื่อใชนิ้วมือแตะระหวางขา เบสและ

คอลเล็กเตอร  

 
การนําไปใชงาน 

เราสามารถนําทรานซสิเตอรไปใชงานไดมากมายในวงจรทางอิเล็กทรอนิกส  ไมวาจะเปนการขยาย

สัญญาณ  การทําหนาที่แบบสวิตช  ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการใชงานทรานซิสเตอรเปนวงจร สวิตชแสง ดังรูป  

 
การทํางานของวงจร คือ ในสภาวะมีแสงคาความตานทาน ของตัวตานทานไวแสง(LDR) จะมีคาตํ่า

มากทําใหกระแสสวนใหญไหลผานตัวมัน ไมเขาสูขาเบสของทรานซสิเตอร  แตเมื่อแสงมืดลง คาความ

ตานทานของ LDR จะมีคาเพิ่มขึ้นจนทําใหกระแสสวนใหญไหลผานเบส ทําใหเกิดกระแสคอลเลก็เตอร และ 



LED จะสวาง  สวนตัวตานทานปรับคา R2 ใชในการปรับความไวในการรับแสงของวงจร  ตัวตานทาน R1 ใช

จํากัดกระแสที่ไหลผาน LED ไมใหมีคาสูงเกินไป 

ทรานซิสเตอรชนิดตางๆ 

ทรานซสิเตอรที่ใชงานในวงจรอเิล็กทรอนิกส มีหลายชนิด ดังนี้ 

• ทรานซสิเตอรสัญญาณต่ํา (Small Signal Transistor) เปนทรานซสิเตอรขนาดเล็ก ใชขยาย

สัญญาณระดับต่ําๆ หรืองานที่การจายกระแสไมสูง 

• ทรานซสิเตอรกําลัง (Power Transistor) เปนทรานซิสเตอรขนาดใหญ ทนกระแสไดสูง มกัใชใน

สวนของภาคเอาทพุตของวงจรขยาย หรือใชในวงจรอเิลก็ทรอนิกสกําลงั (Power Electronics) 

• ทรานซสิเตอรชนิดทํางานความถีสู่ง ทรานซิสเตอรประเภทนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อใชในวงจรขยาย

สัญญาณความถี่สงูๆ เชนในเครื่องสง หรือ เครือ่งรับวิทยุ โดยในการผลิตจะทําใหชิ้นสารเบสใหบางมากๆ เพื่อ

ลงคาความจรุะหวางรอยตอซึ่งมผีลกับความถี ่

• โฟโตทรานซสิเตอร (Photo Transister) เปนทรานซสิเตอรที่มีชองรบัแสง โดยจะนํากระแสเมื่อมีแสงมา

กระทบ 



6. การบัดกรี 

การประกอบวงจรดานอเิล็กทรอนิกส จําเปนตองอาศัยการบัดกรเีปนพื้นฐาน โดยสวนใหญพบวา

ปญหาเกี่ยวกบัการประกอบวงจร แลววงจรไมทํางาน เกือบ 90% เปนปญหาจากการบัดกรี ดังนั้นการฝกการ

บัดกรทีี่ถูกตอง จงึเปนสิง่จําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัตงิานอิเล็กทรอนิกส 

 

การบัดกรีคืออะไร 

การเชื่อมวัสดุเขาดวยกันอาจทําไดหลายวิธี  วิธีที่สะดวกและใชกันมากคือการใชกาวเปนตัวประสาน 

แตอยางไรก็ตามการเชื่อมตอดวยวิธีน้ี มีจุดออนในดานความแข็งแรงในการเกาะยึดตัวและการนําไฟฟา ดังนั้น

ในงานดานโลหะจงึมักใชวิธีการเชื่อมประสาน โดยการเชื่อมตอ จะตองใชความรอนสูงเพื่อหลอมโลหะเขา

ดวยกัน แตในงานดานอิเล็กทรอนิกสนอกจากตองการในดานความแข็งแรงในการยึดเหนี่ยวแลว ยังตองการ

การตอเชื่อมกันทางไฟฟาดวย และยังตองการความสะดวกในการถอดถอนการเชื่อมตอในภายหลัง จงึนิยมวิธี 

การบัดกรี ดังนั้นเราจงึอาจกลาวไดวาการบัดกรีคือ การเชื่อมตอโลหะเขาดวยกันโดยใชวัสดุตัวกลางซึง่เปน

โลหะผสมของดีบุกและตะกั่วเปนตัวเช่ือมประสาน เพื่อจุดประสงคใหมกีารเชื่อมตอกันทางไฟฟา และสะดวก

ตอการถอดถอนในภายหลงั 

การบัดกรจีะตองมีอุปกรณหลัก 2 อยางคือ หัวแรงบัดกรี และ ตะกั่วบัดกรี โดยหัวแรงบัดกรี จะใชเพื่อให

ความรอนในการละลายตะกั่วบัดกรี ใหเชื่อมประสานกบัชิ้นงาน สวนตะกั่วบัดกรีจะมีสวนผสมระหวางดีบุก

และตะกั่ว และจะมีฟลั๊กซ ซึ่งกันการเกิดออกไซดของโลหะ ซึ่งเปนอุปสรรคในการเชื่อมตอในระหวางการ

บัดกร ี

 

หัวแรงบัดกรี 

หัวแรงบัดกรทีี่ใชในงานบัดกรีดานอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ มกัจะเปนหัวแรงทีส่รางความรอนจาก

พลังงานไฟฟา เพื่อความสะดวกในการใชงานซึง่เรียกวา หัวแรงบัดกรีไฟฟา(Electric Soldering Iron) 

โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิดคือ หัวแรงปน และหัวแรงแช  

1. หัวแรงปน (Electric Soldering Gun)  

เปนหัวแรงประเภทที่ใชความรอนสูงและรวดเร็ว โดยการทํางานของหัวแรงชนิดน้ีจะใชหลักการของหมอแปลง

ไฟฟา คือแปลงแรงดันไฟบาน ใหเปนไฟฟาแรงดันตํ่า แตจายกระแสไดสูง โดยภายในตัวหัวแรงจะมลีักษณะ

เปนหมอแปลงไฟฟา ซึ่งมีขดลวด 3 ชุด พันอยูบนแกนเหล็ก โดยชุดปฐมภูมิ จะพันดวยลวดเสนเล็กจํานวนรอบ

มาก ๆ นําไปตอเขากับปลัก๊ไฟบาน 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 



 
  

หัวแรงชนิดนี้จะใหความรอนสูงเหมาะสําหรบังานบัดกรทีี่ตองการความรอนมาก ๆ เชน การบัดกรี

สายไฟกับหลกัตอสาย, การบัดกรีอปุกรณตัวโต ๆ และการบัดกรรีอยตอเพื่อถอดเปลี่ยนอุปกรณอิเล็กทรอนกิส 

เปนตน แตจะมีขอเสียคือ ไมเหมาะกับการบัดกรอีุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพราะอุปกรณอเิลก็ทรอนิกสบางชนิด

มีความไวตอความรอน ถาใชความรอนสงูเกินไป อาจทําใหอปุกรณดังกวาเสือ่มสภาพหรอืเสียหายได 

นอกจากนี้ยงัมีการแพรสนามแมเหล็ก จงึไมควรบัดกรีอปุกรณที่ทํางานดวยระบบแมเหล็ก เชน หัวเทป หรือ

สวิตชแมเหล็ก 

 

2. หัวแรงแช (Electric Soldering)  

หัวแรงชนิดนี้ เมื่อตองการใชงาน จะตองเสียบปลั๊กทิ้งไวใหรอนตลอดเวลา เพราะไมมสีวิตชปด-เปด 

แบบหัวแรงปน โดยมากจะตองเสียบเขากับปลัก๊ไฟฟาตลอด จนกวางานจะเสร็จ เนือ่งจากเมื่อเสียบใหม 

จะตองรอเปนเวลานานพอควร หัวแรงจงึจะรอนถึงระดับใชงาน โครงสรางภายในจะเปนเสนลวดความรอน 

พันอยูบนฉนวนที่หอหุมดวยไมกา และมีขอตอสําหรับเชื่อมตอกับปลายหัวแรง โดยความรอนที่เกิดข้ึนจะเกิด

จากกระแสที่ไหลผานขดลวดความรอน ทีบ่รเิวณปลายหัวแรง และถายเทไปยังสวนปลายหัวแรงที่ใชสําหรบั

บัดกร ี



 
  

หัวแรงชนิดนี้มักนิยมใชในงานประกอบวงจรเพราะใหความรอนคงที่ เลือกขนาดไดมากและมปีลายหัว

แรงใหเลือกใชหลายแบบ โดยมีตัง้แตขนาด 6 วัตต จนถึง 250 วัตต แตที่ใชในงานอิเล็กทรอนิกสจะใชขนาด 

15 – 30 วัตต ซึ่งใหความรอนไมสูงมากนัก เหมาะกบัการบดักรีอุปกรณบนแผนวงจรพมิพ นอกจากนี้ในบาง

รุนจะมีสวิตชกดเพิม่ระดบัความรอนใหสงูไดดวย สําหรบัปลายบัดกรีของหัวแรงแช จะมีทัง้ชนิดที่ใชแลวสึก

กรอนหมดไป และ ชนิดเปลี่ยนปลายได 

 

ตะกั่วบัดกรี 

ตะกั่วบัดกรทีี่ใช มักนิยมใชโลหะผสมระหวางดีบุกกับตะกั่ว เพื่อใหหลอมเหลวไดที่อุณหภูมิตํ่า ๆ โดย

จะระบสุวนผสมเปน ดีบุก/ตะกั่ว เชน ตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 จะมีสวนผสมของดีบุก 60% และตะกั่ว 40% 

นอกจากนี้แลวในตัวตะกั่วบัดกรี จะมีการแทรกฟลัก๊ซ (FLUX) ไวภายใน ดวยจํานวนที่พอเหมาะ เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกในการใชงาน ซึ่งหนาที่ของฟลัก๊ซคือ จะดูดกลนืโลหะออกไซด ซึง่เกิดจากการเขารวมทําปฏิกริยา 

ของออกซเิจนในอากาศออกไป ทําใหรอยตอระหวางตะกั่วกบัโลหะติดแนนย่ิงขึ้น โดยการแทรกฟลัก๊ซนี้ไว

ตลอดความยาวซึ่งบางชนิดมีถึง 5 แกนและเรียกกันตามผูผลิตวา ตะกั่วมัลติคอร (multi-core) 

 
  



เทคนิคในการบัดกรี 

การบัดกรีชิ้นงาน เริ่มตนจะตองเลือกใชหัวแรงใหเหมาะสมกับงาน ทั้งในสวนของความรอนและปลายหัวแรง 

มีการเตรียมกอนการบัดกรีดังนี้คือ 

1. ทําความสะอาดปลายหัวแรงดวยผานุม หรือฟองน้ําทนไฟ และในกรณีใชหัวแรงครั้งแรกควรเสียบ

หัวแรงทิง้ไวใหรอนเต็มที่ แลวใชตะกั่วไลทีป่ลายหัวแรง เพื่อใหการใชงานตอ ๆ ไป ตะกั่วจะไดติดปลายหัวแรง 

2. กอนทําการบัดกรีควรทําความสะอาดชิ้นงานเสียกอน การจบัหัวแรง ใหใชมือประคองหัวแรงโดยไม

ตองออกแรงกด 

 
  

1. ใหความรอนกับชิ้นงานทั้งสอง แลวจายตะกั่วบัดกรีระหวางตัวชิ้นงาน 

2. จายตะกั่วใหกับชิ้นงาน 

3. เมื่อตะกั่วหลอมละลาย จึงคอยถอนตะกั่วออก 

4. จากนั้นจึงคอยถอนหัวแรงออกจากชิ้นงานตามลําดับ 

หมายเหต ุไมควรใชวิธีนําหัวแรงไปละลายตะกั่วแลวนํามาพอกที่ชิ้นงานเพราะตะกั่วจะไมเกาะชิ้นงาน 

ทําใหชิ้นงานทีบ่ัดกรมีีปญหา  

การบัดกรีอปุกรณเขากับแผนวงจรพิมพ 

1. ในกรณี แผนวงจรพิมพทีท่ําขึ้นเอง เมื่อกัดเสรจ็แลวใหลางสีออกดวยทินเนอร แลวทําความสะอาด

ดวยผงซักฟอก ปลอยใหแหงสนิทแลวทาดวยยางสนผสมทินเนอร แตสําหรบัแผนวงจรพิมพทีเ่ปนชุดประกอบ

จากบริษัทสามารถบัดกรีไดทันที  

2. ขาอุปกรณ ใชกระดาษทรายละเอียด ๆ ถูเบา ๆ เอาฝุนและไขออก หรือถาตองการความสะดวกก็

อาจใชมีดขูดเบา ๆ ที่ขาอุปกรณแตอยาขูดแรงจนช้ันเคลือบดีบุกออกหมด จะทําใหเชื่อมติดยาก  

3. ใหความรอนกับแผนวงจรพิมพและขาอปุกรณตรงสวนทีจ่ะบัดกรีพรอม ๆ กัน  



4. จายตะกั่วบัดกรีตรงบรเิวณชิ้นงานเมื่อตะกั่วละลายไดที่ คอยถอนตะกั่วบัดกรีและหัวแรงออกจาก

ชิ้นงานเปนอันเสร็จสิ้น  

การเชื่อมสายไฟกับแผนวงจรพิมพ 

1. ปอกสายไฟใหไดขนาดพอเหมาะ ไมควรปอกใหยาวหรือสั้นเกินไป  

2. ไลตะกั่วเคลือบปลายสายไฟเสียกอน เพื่อใหบัดกรีเขากบัแผนวงจรพิมพไดงายข้ึน 

3. นําสายไฟสอดเขากบัแผนวงจร แลวทําการบัดกรเีหมือนบัดกรีอปุกรณ 

การบัดกรีสายไฟกับหลัก (Terminal) 

1. พันสายไฟเขากับหลกัใหเรียบรอยเสียกอน 

2. ใชปลายหัวแรงแตะที่บริเวณรอยที่จะบัดกรี ทิ้งไวสักครู จงึเอาตะกั่วแตะบรเิวณที่บัดกรี ตะกั่วจะ

ละลายติดรอยตอ จากนั้น จึงถอนตะกั่วและหัวแรงออก  

 

การปฏิบัติเมื่อปลายหัวแรงสกปรก 

ในขณะทําการบัดกรี หัวแรงอาจมีสิง่สกปรกเกาะติดอยู ทําใหการบัดกรีไมดีเทาที่ควร จึงควรทําความ

สะอาดหัวแรงโดยใชฟองน้ําทนไฟ หรอืผาที่ไมมีสวนผสมของพลาสติก อยาใชวิธีเคาะหัวแรงใหตะกั่วหลุด 

เพราะอาจทําใหลวดความรอนภายในหัวแรงเสียหายได 

นอกจากนีเ้มื่อใชงานบอย ๆ ปลายหัวแรงที่เปนทองแดงอาจจะสกึหรือทูใชงานไมสะดวก วิธีแกไขก็คือใชตะไบ

หรือกระดาษทรายขัดถู ตกแตงใหปลายแหลมเหมอืนเดิม 

 

การจายตะกั่วบัดกรี 

การจายตะกั่วบัดกรีควรจายใหพอเหมาะ ไมจายมากเกินไป หรือนอยเกินไป จะไดรอยตอที่แนบแนน

และสวยงาม 

การถอนบัดกรี 

ในกรณีบัดกรีผิดพลาด หรือตองการถอนการเชื่อมตอในการบัดกรี เราสามารถทําไดโดยใชสายถักดูด

ตะกั่ว หรือ ที่ดูดตะกั่วมาชวยในการถอนบัดกรี  

  



 



4. ฝกทักษะเกี่ยวกับงานไฟฟาอิเลก็ทรอนกิส 
1. ใชงานเครื่องมือวัดทดสอบอุปกรณและวงจรไฟฟาอิเลก็ทรอนิกสได   

การปฏิบัตเิมื่อใชมลัติมเิตอรวัดคากระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา มีดังนี้ 

 1.  ปรับสวิตซเลือกการทํางานของมัลติมิเตอรมาเปนการวัดกระแสไฟฟากอนโดยเลือกยานการวัดคา

เปนการวัดกระแสตรง (IDC) หรือเปนการวัดกระแสไฟสลับ (IAC) ใหถูกตองกับวงจรไฟฟาที่ตองการจะวัด 

 2.  การวัดกระแสไฟฟาในวงจรจะตองตอเครื่องวัดในเสนทางที่มีกระแสไฟฟาไหล นั่นคือ จะตองทํา

การเปดวงจรกอน จากนั้นจึงนําเครื่องวัดไปตออนุกรมเขากับวงจร และสําหรับการตอขั้วของเครื่องวัดนั้นถา

เปนการวัดกระแสไฟตรง (IDC) จะตองตอขั้วใหถูกตองโดยขั้วสายสีแดง (+) ของเครื่องวัดจะตองตอเขากับ

ขั้วบวกของวงจร สวนขั้วสายสีดํา (-) ของเครื่องวัดจะตองตอเขากับขั้วลบของวงจร แตถาเปนการวัดกระแสไฟ

สลับ (IAC) ไมตองคํานึงถึงขั้วของเครื่องวัด 

 3.  ตั้งยานการวัดใหสูงสุดกอนเสมอ จากนั้นคอยลดลงมาตามคากระแสที่ทําการวัดได ทั้งนี้เพื่อ

ปองกันความเสียหายไมใหเกิดข้ึนกับเครื่องวัด โดยยานการวัดที่เลือกนั้นจะตองทําใหเข็มของเครื่องวัดอยูตรง

กึ่งกลาง เพื่อใหการอานคางายยิ่งขึ้น 

 4.  คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัด

แบบเข็ม สวนใหญจะประมาณ ±3% ของคาที่

อานไดเต็มสเกล ดังนั้นการอานคากระแสไฟฟา

ควรที่จะอานใหไดใกลเคียงกับเต็มสเกลใหมาก

ที่ สุ ด  ตั ว อ ย า ง เ ช น                   ถ า

กระแสไฟฟาคา 7 มิลลิแอมแปร วัดไดจากสกล 

10 มิลลิแอมแปร คาความคลาดเคลื่อนสูงสุด

เทากับ ±3% มิลลิแอมแปร ดังนั้นคาที่วัดไดจะมี

คาตั้งแต 6.7 – 7.3 มิลลิแอมแปร 

 5.  โดยปกติแลวเครื่องวัดแบบเข็มจะมี

กระจกติดต้ังอยูที่สเกลบริเวณดานหลังเข็มของ

เครื่องวัด ซึ่งจะชวย 

สะทอนเงาของเข็มใหปรากฏบนกระจก ดังนั้น

เมื่อทําการอานคาจะตองมองในลักษณะตั้งตรง 

เพื่อใหเข็มของเครื่องวัดและเงาในกระจกทับกัน

พอดีจึงจะไดคาของกาวัดที่ถูกตอง การปฏิบัติเมื่อใชมัลติมิเตอรวัดคาแรงดันไฟฟาในวงจรไฟฟา มีดังนี้ 

 1.  ปรับสวิตซเลือกยานการทํางานของมัลติมิเตอรมาเปนการวัดคาแรงดันไฟฟากอนโดยเลือกยาน

การวัดคาเปนการวัดแรงดันไฟตรง (VDC) หรือเปนการวัดแรงดันไฟสลับ (VAC) ใหถูกตองกับวงจรไฟฟาที่

ตองการจะวัด 



 2.  การวัดแรงดันไฟฟาในวงจรจะตองตอเครื่องวัดขนานกับตัวอุปกรณที่ตองการวัด และสําหรับการ

ตอขั้วของเครื่องวัดนั้นถาเปนการวัดแรงดันไฟตรง (VDC) จะตองตอขั้วใหถูกตองโดยขั้วสายสีแดง (+) ของ

เครื่องวัดจะตองตอเขากับขั้วบวกของวงจร สวนขั้วสายสีดํา (-) ของเครื่องวัดจะตองตอเขากับขั้วลบของวงจร 

แตถาเปนการวัดแรงดันไฟสลับ (VAC) ไมตองคํานึงถึงขั้วของเครื่องวัด 

 3.  ตั้งยานการวัดใหสูงสุดกอนเสมอ จากนั้นคอยลดลงมาตามคาแรงดันที่ทําการวัดได ทั้งนี้เพื่อ

ปองกันความเสียหายไมใหเกิดข้ึนกับเครื่องวัด โดยยานการวัดที่เลือกนั้นจะตองทําใหเข็มของเครื่องวัดอยูตรง

กึ่งกลาง เพื่อใหการอานคางายยิ่งขึ้น 

 4.  คาความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟาของเครื่องวัดแบบเข็ม จะมีคาประมาณ ±3% ดังนั้นถา

แรงดันไฟฟาขนาด 7 โวลต คาที่อานไดจะมีคาประมาณ 6.7 – 7.3 โวลต 

 5.  การอานคาแรงดันไฟฟาจากเครื่องวัดจะตองมองในลักษณะตั้งตรงกับเข็มของเครื่องวัด ทั้งนี้

เพื่อใหเข็มของเครื่องวัด และเงาในกระจกทับกันพอดีจึงจะไดที่ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัตเิมื่อใชมลัติมเิตอรวัดคาความตานทานในวงจรไฟฟา มีดังนี้ 

 1.  ตั้งสวิตซการทํางานของมัลติมิเตอรมาเปนการวัดคาความตานทานจากนั้นตั้งยานการวัดให

เหมาะสมกับความตานทานที่ตองการจะวัด 

 2.  นําปลายวัดทั้งสองมาแตะกัน จากนั้นใหปรับที่ปุม Zero – Ohms Adjust เพื่อใหเข็มของ

เครื่องวัดที่ช้ีตําแหนง 0 Ω การทําเชนน้ีเพื่อตรวจสอบวาเครื่องวัดยังทํางานไดถูกตอง 



 3.  ตองแนใจวาไมมีแหลงจายแรงดันไฟฟาตอเขากับอุปกรณที่ตองการวัด ทั้งนี้เนื่องจากแรงดันไฟฟา

ที่มีอยูในวงจรเมื่อรวมกับแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ภายใน จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลในวงจรมากเกินไป ซึ่ง

จะทําความเสียหายใหกับเครื่องวัดได 

 4.  ตอสายวัดครอมกับอุปกรณที่ตองการวัด อานคาที่วัดไดจากสเกล จากนั้นนําคาที่อานไดคูณเขากับ

ยานการวัดคาที่ตั้งไว คือ R × 1 , × 10 , × 100 , × 1000  หรือมากกวา 

 5.  เมื่อทําการวัดคาความตานทานของอุปกรณใดๆ ขณะที่อุปกรณน้ันยังตออยูในวงจรคาที่วัดไดอาจ

ผิดพลาดทั้งนี้เนื่องจากผลของตัวตานทานอื่นที่อาจตอขนานกับอุปกรณที่ตองการวัดนี้ การแกไขทําไดโดยให

ปลดปลายดานหนึ่งของอุปกรณที่ตองการวัดออก จากนั้นจึงคอยทําการวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.การอานคาเครื่องมือวัด       

การวัดแรงดันไฟสลับ 

  เอซีโวลตมิเตอร คือมิเตอรวัดแรงดันไฟสลับ (AC VOLTAGE)  หลักการใชมิเตอรชนิดน้ี จะเหมือนกับ

ดีซีโวลตมิเตอร คือในการใชงานจะตองนําไปวัดครอมขนานกับโหลดที่ตองการวัดแรงดันนั้น จะมีสวนที่

แตกตางจากดีซีโวลตมิเตอร คือในการใชมิเตอรวัดครอมแรงดันหรือแหลงจายไฟไมจําเปนตองคํานึงถึงขั้ว

มิเตอร เพราะแรงดันไฟสลับจะมีขั้วสลับไปสลับมาตลอดเวลา  

 เอซีโวลตมิเตอร มีทั้งหมด 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 หากไมทราบคาที่จะวดัวาเทาไร ใหตั้งยานวัดที ่

ตําแหนงสงูสุด (1,000V) ไวกอน แลวจึงปรบัลดยานใหต่ําลงทีละยาน จนกวาเข็มมเิตอรจะชี้คาที่อานไดงาย

และถูกตอง  

  4. กอนตอมิเตอรวัดแรงดันไฟสูงๆ ควรจะปดสวิตชไฟ (OFF) ของวงจรที่จะวัดเสียกอน  

  5. อยาจับสายวัดหรือมิเตอรขณะวัดแรงดันไฟสงู เมื่อวัดเสรจ็เรียบรอยควรปด (OFF) สวิตชไฟ ของ

วงจร ที่ทําการวัดเสียกอนจึงปลดสายวัดของมเิตอรออกจากวงจร  

 

การอานสเกลของเอซีโวลตมิเตอร  

  การวัดแรงดันไฟตรง   

       ดีซีโวลตมิเตอร คือ มิเตอรวัดแรงดันไฟตรง (DC VOLTAGE) ในการใชดีซีโวลตวัดแรงดันไฟตรง 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upic.me/show.php?id=cd8379755f9b622d61ba9b3212ca5b50


ลําดับขั้นการใชดีซีโวลตมิเตอร  

 1. ตอดีซีโวลตในขณะวัดคาแรงดันครอมขนานกบัโหลด  

  2. ตั้งยานใชงานของมิเตอรในยาน DCV  

  3. ปรับสวิตชตั้งยานการวัดใหถูกตอง ถาหากไมทราบแรงดนัไฟที่จะทําการวัด ใหตั้งยาน 

วัดที่ตําแหนงสงูสุด (1,000V) ไวกอน แลวปรบัลดยานใหต่ําลงทลีะยานจนกวาเข็มมเิตอรจะชี้คาที่อานไดงาย

และถูกตอง  

  4. ในตําแหนงที่วัดดวยดีซีโวลตมิเตอรไมขึ้น แตขณะแตะสายวัดขั้วบวกเขาไปหรือขณะดึงสายวัด

ขั้วบวกออกมา เข็มมเิตอรจะกระดกิเล็กนอยเสมอแสดงวาจดุวัดนั้นเปนแรงดันไฟสลบั (ACV)  

  5. การวัดแรงดันไฟตรงในวงจร จะตองตอสายวัดใหถูกตอง โดยนําสายวัดขั้วลบ (-COM) สีดําจบัที่ขั้ว

ลบของแหลงจาย นําสายวัดข้ัวบวก (+) สีแดงของมิเตอรไปวัดแรงดันตามจุดตางๆ  

 

 

การอานสเกลของดีซีโวลตมิเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดกระแสไฟตรง 

  ดีซีแอมมเิตอร หรือดีซมีิลลิแอมมิเตอร คือมิเตอรวัดกระแสไฟตรง (DC CURRENT)  เพื่อจะทราบ

จํานวนกระแสที่ไหลผานวงจรวามีคาเทาไร การใชดีซีแอมมเิตอร หรอืดีซีมลิลิแอมมเิตอร วัดกระแสไฟตรงใน

วงจร จะตองตัดไฟแหลงจายออกจากวงจร และนําดีซีแอมมเิตอร หรือดีซมีิลลิแอมมิเตอร ตออันดับกบัวงจร 

และแหลงจายไฟ ขั้วของดีซีแอมมเิตอร จะตองตอใหถูกตองมิเชนนั้นเข็มมเิตอรจะตกีลบั อาจทําใหมิเตอรเสีย

ได เอซโีวลตมเิตอร มทีั้งหมด 4 ยาน คือ 50uA, 2.5mA, 25mA และ 0.25 mA มี 3 สเกล แตนํามาใชกับการ

วัดกระแสจะใช 2 สเกล คือ 0~50, 0~250 อานขีดสเกลที่อยูใตกระจกเงา  

 



ลําดับขั้นการใชดีซีมลิลแิอมปมิเตอร  

  1. การตอดีซีมลิลิแอมมเิตอรวัดกระแสในวงจร จะตองตออนัดับกับโหลดในวงจร  

  2. ตั้งยานใชงานของมิเตอรในยาน DCmA  

  3. ปรับสวิตชตั้งยานการวัดใหถูกตอง ถาหากไมทราบกระแสที่จะทําการวัด ใหตั้งยานวัดที่ตําแหนง

สูงสุด (0.25A) ไวกอน แลวปรบัลดยานใหต่ําลงทีละยานจนกวาเข็มมิเตอรจะชี้คาที่อานไดงายและถูกตอง  

  4. กอนตอมิเตอรวัดกระแสไฟสงูๆ ควรจะปด (OFF) สวิตชไฟของวงจรทีจ่ะวัดเสียกอน  

  5. เมื่อวัดเสร็จเรียบรอยควรปด (OFF) สวิตชไฟ ของวงจร ที่ทําการวัดเสียกอนจึงปลดสายวัดของ

มิเตอรออกจากวงจร  

 

การอานสเกลของดีซีมลิลแิอมปมิเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ใชสายวัดสีแดงเสียบเขาที่ข้ัวตอขั้วบวก (+) และสายวัดสดีําเสียบเขาที่ขั้วตอขั้วลบ (-COM)  

 3 . ปรบัซเีลก็เตอรสวิตชต้ังยานวัดใหถูกตอง  

  4. กอนการนําโอหมมเิตอรไปใชวัดทุกครั้ง 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. โอหมมเิตอร (Ohmmeter ) ใชสําหรบัวัดคาความตานทาน 

 

6.ขอควรระวังการใชเครื่องวัดไฟฟา   

1. อยาใหมัลติมเิตอรมีการกระทบกระเทอืนอยางแรง เชน ตก หลนจากทีสู่ง   เพราะจะทําใหเครือ่งมอืวัด

ชํารุดเสียหาย  

   2. ควรวางมัลติมิเตอรในตําแหนงราบ (แนวนอน) ขณะใชงานและเลิกใชงาน  

   3. กอนทําการวัดทุกครั้งตองแนใจวาเลือกยานการวัดถูกตองเสมอ  

   4. ตั้งคาสเกลสงูสุดของยานการวัดขณะวัดจุดที่ไมทราบคาแนนอน  

  5. หามใชยานวัดโอหมวัดคาแรงดันไฟตรงหรือแรงดันไฟสลบั  

   6. เมื่อวัดแรงดันไฟตรงตองใชสายวัดใหถูกขั้ว +,- เสมอ  

   7. เมื่อเลือกยานวัดโอหมไมควรใหปลายสายวัดแตะกันนานเกินไป  

   8. เมื่อเลิกใชงานควรถอดสายวัดออกและปรบัสวิตชเลือกยานไปที่ OFF  

   9. ไมควรใหมัลติมเิตอรเกิด Overload (เกินสเกล) บอยครัง้ขณะทําการวัดตองดูตําแหนงของยานวัด

การวัดใหเหมาะสมกบัวงจรทีจ่ะวัด  

   10. มัลติมิเตอรที่ไมไดใชเปนเวลานาน กอนใชควรหมุน Function และ Range switch ไปมาเพือ่ลด

ความฝดและใหหนาสมัผสัไฟฟาที่ด ี 

   11. ควรจัดเก็บมัลติมเิตอรใหอยูในเครื่องหอหุม (Case) เสมอ 



3. เพื่อชุมชน 

            ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสงัคม  หากสมาชิกแตละครอบครัวประกอบอาชีพ

ที่สุดจริตถูกตองตามกฎหมาย  และมีอาชีพที่มั่นคง  รายไดดี  และมีโอกาสกาวหนาภายในชุมชน  ทําใหชุมชน

เขมแข็ง  เศรษฐกิจของชุมชนเจรญิรุงเรอืงสามารถพึง่พาตนเองได 

4. เพื่อประเทศชาติ  

            เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ  มีรายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ทําให

อัตราการวางงานลดนอยลง  ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับ

รัฐบาล  สภาพสังคมมีความเปนอยูที่ดี  มีการใชทรัพยากรภายในชุมชน  

รายไดเกิดการหมุนเวียน  ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา  

ผลจากการทีป่ระชาชนประกอบอาชีพ  มีงานทํา  มีรายได  ชุมชนมี

ความเขาแข็งและชําระภาษีใหแกรัฐ  เพื่อรัฐจะไดนําไปพฒันาประเทศ

ในดานตาง ๆ  เชน  การสรางถนน  สะพาน  เขื่อน  โรงไฟฟา  เปนตน  

การประกอบอาชีพของประชาชน  ในชุมชนและในประเทศ  จึงเปนการชวยพัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง 

จากความจําเปนดังกลาว  ทําใหทุกคนในชาติตองประกอบอาชีพ  เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว  ซึ่งจะนําพาความสุขมาสูชุมชนหรือสงัคมโดยรวม  และกอใหเกิดผลดีตอประเทศชาติในดานการ

สรางความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การแกไขปญหาทางสงัคมและการพฒันาประเทศใหกาวไกล  

สามารถแขงขันในระดับมาตรฐานสากลได 
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ประเภทของอาชีพ 

ประเภทของอาชีพสามารถจัดแบงไดหลายประเภท  ดังนี ้

1. แบงตามลักษณะอาชีพ  ไดแก 

1.1 อาชีพอิสระ  หมายถึง  อาชีพทีผู่ประกอบการเปนเจาของกิจการ  ไดแก 

  1.1.1. อาชีพผูผลิต  เปนการสรางผลผลิต  เปนการสรางผลผลิตขึ้นจําหนายเอง  

เชน  ผลผลิตทางดานการเกษตร  ผลผลิตดานอาหาร  ผลผลิตงานบาน  งานประดิษฐ  ผลผลิตงาน

ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ 

  1.1.2. อาชีพบริการ  ไดแก  อาชีพที่อํานวยความสะดวกสบายหรอืสรางความ

บันเทงิแกผูบรโิภค  คือบริการทางการเงิน  การบรกิารอันเปนสาธารณะ  ธุรกิจโรงแรม  บรกิารนําเที่ยว  เปน

ตน 

 1.2 อาชีพรับจาง  หมายถึง  อาชีพที่ทํางานภายใตการวาจางจากผูจางงาน  หรือทํางาน

ภายใตระบบงานที่ตนสงักัด  เชน  ลูกจาง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานรานคาตางๆ ชางระดับตางๆ เปน

ตน 

2. แบงตามลักษณะของรายได  และความมั่นคงในอาชีพ  ไดแก 

 2.1 อาชีพหลัก  เปนอาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ 

 2.2 อาชีพรองหรืออาชีพเสริม  เปนอาชีพที่ใชเวลานอกเวลางานปกติของอาชีพหลัก  เพื่อ

การมรีายไดเพิ่ม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน 

การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเปนอยางมีจิตสํานึก ถูกวิธี เปนขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และ

เปนที่ยอมรบัของผูอื่นในสังคม ซึง่มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

๑)  มีความซื่อสัตย ในการทํางานเราจะตองมีความซือ่สัตยตอหนาที่และงานทีเ่ราไดรบัมอบหมาย 

ปฏิบัติงานดวยความจรงิใจ และไมคดโกงหรือหลอกลวงผูอืน่ เราจึงจะไดรบัความไววางใจจากผูรวมงาน 



๒) มีความเสียสละ ในการทํางานรวมกับผูอื่น เราจะตองเหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน ไมเห็นแกตัว รูจกัการใหและการแบงบัน ชวยคนอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน 

๓) มีความยุติธรรม ในการทํางานเราจะตองไมลําเอียงหรือถือสิ่งใดสิง่หนึง่ตามทีเ่ราเชื่อตอมีความ

เปนกลาง ยึดถือความถูกตองเปนหลัก ไมมอีคติกับเรื่องตางๆ ที่ไดยินหรือรับฟงจงึจะตองทีน่านับถือของ

ผูรวมงาน 

๔) มีความประหยัด ในการทํางานเราตองรูจกัอดออม ไมฟุมเฟอย ตองคํานงึถึงความคุมคาในการใช

ทรัพยากร โดยการนําสิ่งที่เหลือใชหรือสิ่งที่ไมมีประโยชนแลวมาดัดแปลงซอมแซม และแกไข เพื่อการทําสิ่งที่

ไมมีคุณคาใหมีคุณคามากขึ้น 

๕) มีความขยันและอดทน ในการทํางานเราจะตองมีความมุงมั่นตองานที่เรารบัมอบหมาย เพื่องาน

นั้นบรรลเุปาหมาย  ตามที่ไดต่ังไว เมื่อพบปญหาหรืออปุสรรคในการทํางานใหนําปญหาหรอือุปสรรคนั้นมา

ปรับปรงุและแกไขใหดียิ่งขึ้น 

๖) มีความรับผิดชอบ ในการทํางานเราจะตองมีความรบัผดิชอบตองานที่ไดรบัมอบหมายผูรวมงาน 

ลูกคา สังคม และสิง่แวดลอม โดยใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิตสินคา  รวมทั้งไมทําลายทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

๗) มีความตรงตอเวลา เปนวินัยพื้นฐานในการทํางาน มีความตรงตอเวลา ไมมาทํางานสายและตอง

สงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด เพราะถาเราไมสงงานตามกําหนดทําใหผูที่ทํางานตอจากเราไดรบั

ผลกระทบ และทําใหงานนั้นไมสําเรจ็ตามเปาหมายที่วางไว สรางความเสียหายตอองคกร 

๘) มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ในการทํางานเราจะตองเลอืกประกอบอาชีพทีสุ่จริตไมทําใหผูอื่นไม

เดือดรอน ไมเปนภัยตอสงัคม ซึ่งสังคม ซึง่สงัคมที่ยอมรบัอาชีพน้ันเปนอาชีพทีสุ่จริต และคนทั่วไปเลือกทีจ่ะ

ประกอบอาชีพนั้น จงึเรียกไดวาเรามีการเลอืกประกอบอาชพีที่สจุริต 

 




