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1. ตัวตานทาน
อุปกรณสิ่งประดิษฐที่ถูกใชงานเกีย่ วกับความตานทานเพียงอยางเดียวในวงจร
อิเล็กทรอนิกสหรือวงจรไฟฟา อุปกรณชนิดนี้จะถูกเรียกชื่อวา “ตัวตานทาน” (Resistors) หรือ
เรียกชื่อทับศัพทวา “รีซิสเตอร” หรือ “อาร’’ (R)
ตัวตานทานจะมีหนาที่ในการจํากัดกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรทีก่ ําหนดไว การนําเอาตัว
ตานทานไปใชในวงจรอิเล็กทรอนิกส อันไดแก เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องขยายเสียง
ไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ เปนตน

1.1 ชนิดของตัวตานทาน
ตัวตานทานทีม่ ีใชงานในปจจุบันนี้จะมีอยูม ากมายหลายชนิดและหลายรูปแบบ ซึ่งเรา
สามารถจําแนกตัวตานทานตามลักษณะของการใชงานไดดังนี้คือ
1.1.1 ตัวตานทานชนิดคาคงที่
คือตัวตานทานที่มีคาความตานทานคงที่ ซึ่งไมสามารถทําการเปลี่ยนคาของตัวตานทานได
โดยทั่วไปตัวตานชนิดคาคงที่จะมีชื่อเรียกตามวัสดุที่นํามาใชทํา เชน เสนลวด คารบอน ฟลม
คารบอน และฟลมโลหะ
ตัวตานทานเสนลวด (Wire-Wound Resistors) เปนตัวตานทานที่มีโครงสรางทําดวยลวด
โลหะผสม 2 หรือ 3 ชนิด อันไดแก เงิน (Silver) และนิโครม (Nichrome) เพราะวาเปนโลหะผสมที่
มีการเปลี่ยนแปลงความตานทานเพียงเล็กนอยขณะที่ตวั ตานทานมีความรอนเกิดขึ้น เมื่อทําการพัน
เสนลวดลงบนแทงเซรามิทรงกระบอกจะไดตัวตานทานแบบเสนลวดหรือบางครั้งเรียกวา
ไวร-วาวด รีซิสเตอร” และที่ปลายทั้งสองขางของเสนลวดความตานทานจะถูกตอเขากับขาโลหะ
เพื่อการนําไปใชงาน สวนทีผ่ ิวของเสนลวดความตานทานจะถูกเคลือบดวยน้ํายาเคลือบ ซีเมนต
ปลอกแกวหรือซิลิโคน เพื่อใชเปนฉนวนไฟฟาและปองกันมิใหเสนลวดขาดงายเมื่อถูกขีดขวนจาก
สิ่งภายนอก
ตัวตานทานแบบเสนลวดจะมีคาความตานทานที่เที่ยงตรง และมีคาผิดพลาดนอยที่สดุ แตจะ
เปนตัวตานทานที่มีขนาดใหญและมีอัตรากําลังงานไฟฟาไดสูงมาก
ตัวตานทานแบบคารบอน (Carbon Resistors) เปนคัวตานทานที่ทํามาจากผงคารบอนผสม
กับตัวประสานฟนอลลิกอัดแนนเปนแทงกระบอก ที่ปลายแทงคารบอนทั้งสองขางจะถูกยึดติดกับ
โลหะและตอเสนลวดออกมาเพื่อเปนขาตอใชงาน สวนตัวแทงคารบอนจะถูกเคลือบดวย
ฉนวนไฟฟาซึง่ คาของตัวตานทานจะขึ้นอยูกับเปอรเซ็นตของคารบอนในการผสมใชงาน
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ตัวตานทานแบบคารบอนจะมีชวงพิสยั ความตานทานการใชงาน โอหมต่ําๆ จนถึงสูงหลาย
ลานโอหมได คาความผิดพลาดของความตานทานมีคา ±5% ถึง 20% อัตราทนกําลังงานไฟฟาสูงไม
เกิน 5 วัตต
ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน (Carbon Film Resistors) เปนตัวตานทานที่มีการูปแทงแกว
หรือแทงเซรามิคแลวจึงนําไปผลิตโดยการฉาบหมึกคารบอนลงบนตัว เผาใหเกิดเปนแผนฟลม
คารบอนขึ้นมา เมื่อไดแผนฟลมที่เคลือบอยูบนแทงเซรามิคแลว จึงตอขาโลหะที่จดุ ขั้วสัมผัสที่ปลาย
ทั้งสองดานของฟลมคารบอนออกมาใชงาน ตัวตานทานนี้จะถูกปรับใหมีคาเทีย่ งตรงแลวจึงเคลือบ
ดวยสารที่เปนฉนวนไฟฟา ตัวตานทานแบบฟลมคารบอนจะมีคาความตานทานที่ใชตั้งแต 10
โอหมถึง 25 เมกะโอหม คาความผิดพลาด ±5% และอัตราทนกําลังไฟฟาตั้งแต 0.1 วัตตถึง 10 วัตต
ตัวตานทานแบบฟลมโลหะ (Metal Film Resister) เปนตัวตานทานที่มีลักษณะโครงสราง
และรูปรางที่คลายกับตัวตานทานแบบฟลมคารบอน แตตัวตานทานแบบฟลมโลหะจะใชวัสดุที่ทํา
ใหเกิดคาความตานทานเปนสารจําพวกฟลมโลหะแทน เชน กรรมวิธีการทําใหโลหะนิโครมรอน
แลวบังคับใหมันวิ่งชนอะตอมของอารกอน ซึ่งจะมีผลทําใหอะตอมของโลหะที่ถูกชนกระเด็นไป
ฉาบรอบๆ ฐานที่ทําดวยเซรามิคเกิดเปนแผนฟลมโลหะขึ้นโดยรอบ การผลิตโดยวิธีนี้จะทําใหไดคา
ความตานทานที่มีความเที่ยงตรงสูง
ตัวตานทานแบบฟลมโลหะจะมีความตานทานเที่ยงตรงสูงกวาตัวตานทานแบบคารบอน
หรือฟลมคารบอน ตัวตานทานแบบฟลมโลหะจะมีความตานทานตั้งแต 10 โอหมถึง 30 เมกะโอหม
คาความผิดพลาด 0.1% ถึง 2%และอัตราทนกําลังไฟฟาสูงถึง 10วัตตฟลมโลหะที่นาํ มาใชทําตัว
ตานทานนี้ สามารถทําเปนฟลมบางที่ตอกันหลายๆตัว ภายในโครงสรางเดียวกัน (Network) ได ซึ่ง
จะเหมาะกับงานดานอิเล็กทรอนิกส และไมโครคอมพิวเตอร

ภาพที่ 1 สัญลักษณและรูปรางของชนิดตานทานคงที่
ที่มา: www.se-ed.com, 23 มกราคม 2549
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1.1.2 ตัวตานทานชนิดแบงคาได
เปนตัวตานทานแบบเสนลวดที่ถูกแท็ปของลวดความตานทานออกเปนความตานทานสอง
หรือสามคาภายในตัวตานทานตัวเดียว เพื่อความสะดวกในการเลือกใชงาน

ภาพที่ 2 สัญลักษณและรูปรางของตัวตานทานชนิดแบงคาได
ที่มา: www.se-ed.com, 23 มกราคม 2549
1.1.3 ตัวตานทานชนิดปรับคาได
เปนตัวตานทานแบบเสนลวดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตําแหนงคาความตานทานที่
ตองการได โดยที่บนตัวตานทานชนิดนีจ้ ะมีปลอกโลหะสวมอยูและสามารถเคลื่อนตําแหนงเพื่อให
ไดคาความตานทานตามที่ตอ งการ เสร็จแลวทําการขันสกรูล็อคใหจุดสัมผัสของปลอกโลหะกดลง
บนขอลวดความตานทานใหแนน เพื่อปองกันการอารกของหนาสัมผัส การใชงานของตัวตานทาน
ชนิดปรับคาไดจะใชคาความตานทานเฉพาะคาใดคาหนึง่ ที่ปรับไวเทานั้น

ภาพที่ 3 สัญลักษณและรูปรางของตัวตานทานชนิดปรับคาได
ที่มา: www.se-ed.com, 23 มกราคม 2549
1.1.4 ตัวตานทานชนิดเปลี่ยนคาได
เปนตัวตานทานที่สามารถเปลี่ยนคาความตานทานได โดยการใชแกนหมุนหรือเลื่อนแกน
ซึ่งใชวัสดุที่นาํ มาใชทําตัวตานทานชนิดเปลี่ยนคาไดจะใชวัสดุประเภทเดียวกันกับตัวตานทานชนิด
คาคงที่คือ เสนลวด หรือคารบอน
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ตัวตานทานปรับคาได

ตัวตานทานปรับคาได
แบบหลายรอบ

แบบทริมพ็อต ( Trim pot)

ภาพที่ 4 สัญลักษณและรูปรางของตัวตานทานชนิดเปลี่ยนคาได
ที่มา: www.se-ed.com, 23 มกราคม 2549
สวนในตัวตานทานปรับคาไดจะมีอยูหลายประเภท เชน แบบหมุน ซึ่งมีทั้งแบบธรรมดาที่
หมุนไดรอบเดียวที่ใชกนั ทัว่ ไป และแบบ พิเศษที่หมุนไดหลายรอบ (Trimmer Potentiometer) และ
แบบสไลด ซึ่งมีรูปรางและโครงสรางของบางแบบ ดังในรูป ตรงกลางวงแหวนจะมีแขนสัมผัส
(Contact Arm)ที่ปรับคาความตานทานใหอยูในตําแหนงใดๆ บนวงแหวนนี้โดยการหมุนแกนและ
จะมีสวนตออยูกับขั้วสายขากลางของตัวมันดวย
1.1.5 ตัวตานทานความรอน
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เทอรมิสเตอร” (Thermistors) เปนตัวตานทานที่มีความไวใน
การเปลี่ยนแปลงความตานทานตออุณหภูมทิ ี่เปลี่ยนไป ซึง่ คุณลักษณะของตัวตานทานความรอนจะ
มีการเปลี่ยนแปลงความตานทานในลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน (Non-Linear) และรูปรางที่ที่ผลิตใช
งานหลายชนิด เชน รูปจาน แทงกระบอก ลูกประคํา ตัวตานทานความรอนจะแบงการใชงานตาม
ลักษณะของสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ
แบบเอ็น-ที-ซี (NTC: Negative Temperature Coefficient) คือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความ
ตานทานจะมีคาลดลง
แบบพี-ที-ซี (PTC: Positive Temperature Coefficient) คือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความ
ตานทานจะมีคาเพิ่มขึ้นตามดวย
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ภาพที่ 5 สัญลักษณและรูปรางของตัวตานทานความรอน
ที่มา: www.se-ed.com, 23 มกราคม 2549
1.1.6 ตัวตานทานพลังแสง
มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งคือ “แอลดีอาร” (LDR: Light Dependent Resistor) เปนตัวตานทาน
ที่สามารถเปลี่ยนสภาพความนําไฟฟาไดเมื่อมีแสงออกมาตกกระทบตัวมัน “ตัวตานทานชนิดนี้จะ
ทํามาจากสารกึ่งตัวนําประเภทแคดเมียมซัลไฟด (Cds: Cadmium Sulfide) หรือแคดเมียมซิลิไนด
(Cdse: Cadmium Selenide)”1

ภาพที่ 6 สัญลักษณและรูปรางของตัวตานทานพลังแสง
ที่มา: www.se-ed.com, 23 มกราคม 2549

1.2 การอานคาความตานทาน
การอานคาความตานของตัวตานทานจะมีอยู 2 วิธี คือ
การอานคาเปนรหัสสีบนตัวตานทาน ซึ่งสวนมากจะเปนตัวตานทานประเภทคารบอน
ฟลมคารบอน และแบบเสนลวดที่มีขนาดเล็กในการอานคาความตานทานที่เปนรหัสสีมี 2 แบบคือ
การอานคาความตานทานแบบ 4 แถบสี

1

พันธศักดิ์ พุฒมานิตพงศ. ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน. (กรุงเทพฯ: ศสว, 2547),

หนา 67
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ตารางที่ 1 รหัสสีของตัวตานทาน

รหัสสี

ดํา
น้ําตาล
แดง
สม
เหลือง
เขียว
น้ําเงิน
มวง
เทา
ขาว
ทอง
เงิน
ไมมีสี

แถบสีที่ 1

แถบสีที่ 2

แถบที่ 3
(ตัวคูณ จํานวน
(ตัวเลขที่ 1) (ตัวเลขที่ 2)
ศูนย)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

แถบที่ 4
(% คาความ
ผิดพลาด)

1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
0.1
0.01
-

ภาพที่ 7 การอานคาความตานทานแบบ 4 แถบสี
ที่มา: www.kanchanpisek.or.th, 23 มกราคม 2549

±5%
±10%
±20%
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การอานคาความตานทานแบบ 5 แถบสีนั้น จะมีลักษณะเหมือนกับการอานคาแบบ 4
แถบสี ตางกันที่จะมีสีที่ 5 เพิ่มขึ้นมา จากตัวเลขที่ 1 และ 2 จะเพิม่ เปนตัวเลขที่ 3 ขึ้นมาอีกตัว
แลวแถบที่ 4จะเปนตัวคูณ แถบที่ 5 จะเปนเปอรเซ็นต
หมายเหตุ หนวยของตัวตานทานนั้นจะมีหนวยที่เรียกวา โอหมเมการ
การอานจากคาที่พิมพไวบนตัวตานทาน โดยจะบอกเปนความตานทาน เปอรเซ็นความ
ผิดพลาดและอัตราทนกําลังงานไฟฟา ซึ่งสวนมากจะเปนตัวตานทานแบบเสนลวดหรือตัวตานทาน
ชนิดเปลี่ยนคาไดชนิดตางๆ
หมายเหตุ ตัวอักษรที่กํากับอยูบนตัวตานทาน จะเปนตัวบอกคาผิดพลาดเปนเปอรเซ็นต โดยใช
อักษรดังนี้
อักษร J คาผิดพลาด
± 5%
อักษร K คาผิดพลาด
± 10%
อักษร L คาผิดพลาด
± 15%
อักษร M คาผิดพลาด
± 20%

ภาพที่ 8 การอานคาตักตานทานโดยตรง
ที่มา: www.kanchanpisek.or.th, 23 มกราคม 2549

1.3 การตอตัวตานทาน
การตอตัวตานทานเพื่อใชในการกําหนดคาความตานทานที่ตองการสามารถทําไดโดยการ
ตอวงจรตัวตานทาน มีอยู 3 แบบคือ
1.3.1 การตอตัวตานทานแบบอนุกรม (Series Resistor Circuit)
จะเปนการตอวงจรที่ทําใหตวั ตานทานรวมในวงจรมีคาเพิ่มขึ้นเทากับผลรวมของตัว
ตานทานแตละตัวในวงจร แตอัตราทนกําลังไฟฟารวมของวงจรจะมีคา กับอัตราทนกําลังไฟฟาของ
ตัวตานทานทีม่ ีคาต่ําสุดในวงจร
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สมการหาคาความตานทานรวมคือ
คาความตานทานรวม(RT) = R1 + R2 + R3 +….. RN
1.3.2 การตอตัวตานทานแบบขนาน (Parallel Resistor Circuit)
ในการตอตัวตานทานแบบนีจ้ ะใหความตานทานรวมของวงจรมีคานอยกวาตัวตานทานที่มี
คานอยที่สุดในวงจร แตอัตราทนกําลังไฟฟาของวงจรแบบนี้จะมีคาเพิม่ สูงขึ้นเทากับผลรวมอัตรา
ทนกําลังงานไฟฟาของตัวตานทานแตละตัวของวงจร
สมการหาคาความตานทานรวมคือ
⎛ 1
⎝ RT

คาความตานทานรวม ⎜

⎞ 1
1
1
1
+
+ .....
⎟= +
RN
⎠ R1 R2 R 3

ถาตัวตานทานแบบขนานใชตัวตานทานเพียง 2 ตัว เราสามารถหาคาความตานทานรวม
ของวงจรไดโดยสมการ
คาความตานทานรวม ( RT ) =

R1 × R2
R1 + R2

1.3.3 การตอตัวตานทานแบบผสม (Series –Parallel Circuit)
จะเปนการตอวงจรในลักษณะของวงจรแบบอนุกรมและขนานรวมกัน ในการวิเคราะห
เพื่อคํานวนหาคาความตานทานและอัตราทนกําลังงานไฟฟาของวงจรจะตองพิจารณาในแตละสวน
คือแยกคํานวณวาเปนวงจรอนุกรมและขนาน แลวจึงหาคาความตานทานรวม
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2. ตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุบางครั้งเรียกวา คาปาซิเตอร (CAPACITOR) หรือคอนเดนเซอร
(CONDENSER) ใชอักษรยอ “C” จัดเปนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสอีกชนิดหนึ่ง ทีม่ ีความสําคัญใน
การทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส เปนอุปกรณที่สามารถเก็บแรงดันไฟฟา หรือประจุไฟฟาไวใน
ตัวได โดยอาศัยแผนเพลทหรือแผนโลหะมาวางใกลกัน และมีฉนวนคัน่ กลางแผนเพลททั้งสอง
ในขณะที่ตวั เก็บประจุทําการเก็บประจุไฟไว จะเสมือนแหลงจายแรงดันไฟฟาแหลงจายแหลงหนึ่ง
เมื่อทําการจายไฟออกไป แรงดันไฟฟาในตัวเก็บประจุจะคอยๆลดลงจนเปน 0 (ศูนย) โวลต
ในขณะที่มีแรงดันไฟฟาคอยๆ เพิ่มขึ้นในตัวเก็บประจุ จะเรียกวา การประจุหรือชารจ
(CHARGE) และในขณะทีแ่ รงดันไฟฟาคอยๆ ลดลงในตัวเก็บประจุจะเรียกวา การคายประจุหรือ
ดีสชารจ (DISCHARGE)

2.1 คาความจุของตัวเก็บประจุ
คาความจุ (CAPACITANCE) ของตัวเก็บประจุ คือ ความสามารถในการสะสมประจุ
ไฟฟาไวในตัวเก็บประจุไดมากหรือนอย คาความจุนจี้ ะเปลี่ยนแปลงขึน้ อยูกับสวนประกอบสําคัญ
3 สวนคือ
พื้นที่ผิวของแผนเพลทตัวนํา จะเปน
ตัวกําหนดขนาดของคาความจุในตัวเก็บประจุวา
สามารถเก็บประจุไดมากหรือนอย แผนเพลทตัวนํา
ที่มีพื้นที่มากจะทําใหจํานวนประจุบวก และประจุ
ลบลงไปไดมาก แผนเพลทตัวนําที่มีพนื้ นอยจะ
บรรจุประจุบวก ประจุลบลงไปไดนอย ดังนั้น
ตัวเก็บประจุทตี่ องการใหสามารถเก็บประจุ
ภาพที่ 9 โครงสรางของตัวเก็บประจุ
ไวใหไดมาก จะตองสรางใหตัวเก็บประจุมี
ที่มา: www.ku.ac.th, 17 มกราคม 2549
พื้นที่ของแผนเพลทตัวนํามาก และถาตองการ
ใหตวั เก็บประจุที่ตองการใหสามารถเก็บประจุไวไดนอย จะตองสรางเก็บประจุมีพนื้ ที่ของแผน
เพลทตัวนํานอย โดยใหระยะหางของแผนเพลทตัวนําเทากัน
ระยะหางระหวางแผนเพลทตัวนําทัง้ สองแผน จะมีผลตอคาความจุของตัวเก็บประจุให
สามารถเก็บประจุใหมากหรือนอยได ทั้งนี้เนื่องจากระยะหางของเพลทตัวนํา จะทําใหอํานาจ
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การดึงดูด และอํานาจการผลักดันระหวางประจุไฟฟามีคามากขึ้น หรืนอยลง เมื่อวางแผนเพลท
ตัวนําไวใกลกนั ประจุบวกและประจุลบจะมีอํานาจการดึงดุด และอํานาจการผลักดันสูง จะดึงดูด
ใหประจุไฟฟาที่ตางกันระหวางแผนเพลทตัวนําทั้งสองเคลื่อนที่เขาใกลแผนเพลทมากขึ้น และ
ผลักดันประจุไฟฟาที่เหมือนกัน ใหเคลื่อนออกหางจากแผนเพลทตัวนํา ทําใหมีประจะไฟฟาเก็บ
ไวที่แผนเพลทตัวนําทั้ง 2 มาก
ในทางตรงขาม เมื่อนําแผนเพลทตัวนําออกหางจากกัน ประจุบวกและประจุลบจะมี
อํานาจการดึงดูดและอํานาจการผลักดันต่ํา จะดึงดูดไฟฟา ที่ตางกัน และจะผลักดันประจุไฟฟาที่
เหมือนกัน ทีแ่ ผนเผลททั้งสองไดนอย ทําใหมีประจุไฟฟาเก็บไวที่แผนเพลทตัวนําทั้งสองนอย
เมื่อขนาดแผนเพลทตัวนําเทากัน
ชนิดของวัสดุที่นํามาทําฉนวนกั้นกลางแผนเพลท ฉนวนแตละชนิดจะมีคุณสมบัติในการ
เปนฉนวนตอประจุไฟฟาไดไมเหมือนกัน เมื่อถูกนํามาเปนฉนวนกั้นกลางแผนเพลทตัวนําทั้ง 2
ของตัวเก็บประจะ ยอมทําใหคาความจุทจี่ ะเก็บประจุไวในตัวเก็บประจุที่ใชฉนวนตางชนิดไม
เทากัน ในกรณีที่เปรียบเทียบกันเมื่อแผนเพลทตัวนําวางหางกันเทากัน มีพื้นที่หนาตัดของตัวนํา
เทากัน แตใชแนวกั้นกลางตางชนิดกัน โดยจะเปรียบกันฉนวนที่เปนอากาศ เพราะฉนวนที่เปน
อากาศจะมีคาคงที่ความเปนฉนวน หรือคาคงที่ของไดอิเล็กทริก(DIELECTRIC CONSTANT)
เทากับ 1
ตารางที่ 2 แสดงคาคงที่ของไดอิเล็กทริกชนิดตางๆ ที่ความถี่ 1 MHz
ชนิดของสาร
อากาศ(AIR)
เรสิน(RESIN)
ยางแข็ง(HARD RUBBER)
ไนลอน(NYLON)
โพรลีโพรไฟลีน(POLYPOPYLENE)
โพลีสไทรลีน(POLYSTYLENE)
แกวโซดา-ไลน(SODA-LINE GLASS)
ไมกา(MICA)
ซิลิกอน(SILICON)
โบรอน ไนไตรด(BORON NITRIDE)
กระดาษ(PAPER)

คาคงที่ของไดอิเล็กทริก
1
2.4-3.2
2.9-4.8
3.5-3.6
2.2-2.3
2.5-4
7.2
5.4-8.7
3.4-4.3
4.15
4
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ชนิดของสาร
ไมลาร(MYLAR)
แทนทาลัมออกไซด(TANTALUM OXIDE)
เซรามิก(CELAMIC)

คาคงที่ของไดอิเล็กทริก
3
11
80-1,200

2.2 ชนิดของตัวเก็บประจุ
ชนิดของตัวเก็บประจุแบงตามวัสดุการใชงานแบงออกได 2 ชนิด คือ
2.2.1 ตัวเก็บประจุชนิดคงที่ Fixed capacitor
ตัวเก็บประจุชนิดคงที่ Fixed capacitor เปนตัวเก็บประจุที่มีคาความจุคงที่ ปรับเปลี่ยนคา
ไมได คาความจุ และคาทนแรงดันไฟฟา ตลอดจนคาความคลาดเคลื่อนของตัวเก็บประจุจะพิมพ
บอกไว อาจเปนตัวเลข เปนรหัส หรือเปนแถบสีรหัสก็ได ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่จะมีดว ยกัน
หลายชนิด โดยจะเรียกชื่อตามชนิดของสารที่มาทําเปนฉนวนกั้นกลางแผนเพลท มีดงั นี้

ภาพที่ 10 สัญลักษณตวั เก็บประจุชนิดคงที่
ที่มา: www.chontech.ac.th, 11 กุมภาพันธ 2549
1) ตัวเก็บประจุแบบกระดาษ ( PAPER CAPACITOR) เปนตัวเก็บประจุที่ใช
แผนโลหะบางๆ 2 แผนประกอบแผนกระดาษทีเ่ คลือบสารประเภทฉนวน เชน น้ํามัน ไข
พลาสติก นํามามวนเปนกอนกลมหรือเหลียม ปลายขางหนึ่งของแผนโลหะบางทั้ง 2 แผน ตอกับ
สายตัวนําตอออกมาเปนขาภายนอก

ภาพที่ 11โครงสรางและชนิดตัวเก็บประจุแบบกระดาษ
ที่มา: www.skn.ac.th, 23 มกราคม 2549
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ตัวถังดานนอกอาจหุมดวยกระดาษแข็ง พลาสติก หรือโลหะ คาความจุที่ผลิตขึ้นมาใช
ประมาณ 0.01μF - 1μF อัตราทนแรงดันไฟฟาประมาณ 200V- 1600V
2) ตัวเก็บประจุแบบไมกา (MICA CAPACITOR) ตัวเก็บประจุแบบไมกานี้ จะ
มีเสถียรภาพตออุณหภูมิ และ ความถี่ดี มีคาตัวประกอบการสูญเสียต่ํา และ สามารถทํางาน ไดดีที่
ความถี่สูง จะถูกนํามาใชในงานหลายอยาง เชน ในวงจรจูนเนอร วงจรออสซิสเตอร วงจรกรอง
สัญญาณ และวงจรขยาย ความ ถี่วิทยุกําลังสูง จะไมมีการผลิตตัวเก็บประจุแบบไมกาคาความจุสูงๆ
ออกมา เนื่องจากไมกามีราคาแพง จะทําใหคาใชจายในการ ผลิตสูงเกินไป

ภาพที่ 12 โครงสรางของตัวเก็บประจุแบบไมกา
ที่มา: www.skn.ac.th, 23 มกราคม 2549
ตัวเก็บประจุแบบไมกายังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
ก. ชนิดอะลูมิเนียมพลอย(ALUMINUM FOIL) ใชแผนอะลูมิเนียมบางทําเปนแผนเพลท
ข. ชนิดโลหะเงิน(SILVER METAL) ใชแผนเงินบริสทุ ธิ์ทําเปนแผนเพลท
ไมกาถือไดวาเปนฉนวนที่ดี ทําใหตวั เก็บประจุชนิดนี้สามารถสรางใหทนแรงดันไฟฟาได
สูงตั้งแตประมาณ 100V-2500V มีคาความจุประมาณ 1pF-0.1μF
3) ตัวเก็บประจุแบบเซรามิค (CERAMIC CAPACITOR) ตัวเก็บประจุชนิด
เซรามิค โดยทั่วไปตัวเก็บประจุชนิดนี้มีลักษณะกลมๆ แบนๆ บางครั้งอาจพบแบบสี่เหลี่ยมแบนๆ
สวนใหญตัวเก็บประจุชนิดนี้ มีคานอยกวา 1 μF และเปนตัวเก็บประจุชนิดที่ไมมีขวั้ (ไมตองคํานึง
เวลาใชงาน) และสามารถทนแรงดันไดประมาณ 3V-6,000Vโวลตคาความจุของตัวเก็บประจุชนิด
เซรามิคที่มีใชกันในปจจุบนั อยูในชวง 1pF - 0.1μF
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ภาพที่ 13 โครงสรางและรูปรางตัวเก็บประจุแบบเซรามิค
ที่มา: www.skn.ac.th, 23 มกราคม 2549
4) ตัวเก็บประจุแบบฟลมพลาสติก (PLASTIC FILM CAPACITOR) ตัวเก็บ
ประจุชนิดนี้จะมีโครงสรางคลายกับตัวเก็บประจุแบบกระดาษ เพียงแตเปลี่ยนฉนวนเปนพวกฟลม
พลาสติกที่ทํามาจากโพลีเอสเตอร (POLYPROPYLENE) ,โพลีไทรรีน (POLYPRORYLENE) โพลี
คารบอเนต (POLYCARBONATE), ไมลาร (MYLAR) และอื่นๆ การเรียกชื่อเรียกตามฉนวนที่
นํามาคั่นกลาง มีอักษรภาษาอังกฤษกํากับเปนตัวประจุ อาจมี 2 ตัว หรือ 3 ตัวก็ได อักษรตัวสุด
ทายสุดจะเปนตัวบอกถึงชนิดของฉนวนทีใ่ ชสราง เชน MKT, MKP, JKS, JKC, FKC, TSC, FKS,
KP, KS, เปนตน
MKT
= T ตัวทาย แสดงถึงฉนวนที่ใช ทํามาจาก โพลีเอสเตอร
MKP, KP
= P ตัวทาย แสดงถึงฉนวนทีใ่ ช ทํามาจาก โพลีโพรไพลีน
MKC, FKC, TSC, = C ตัวทาย แสดงถึงฉนวนที่ใช ทํามาจาก โพลีคารบอนต
MKS, FKS, KS = S ตัวทาย แสดงถึงฉนวนทีใ่ ช ทํามาจาก โพลีสไทรรีน

ภาพที่ 14 รูปรางตัวเก็บประจุแบบฟลมพลาสติก
ที่มา: www.skn.ac.th, 23 มกราคม 2549
ตัวเก็บประจุชนิดนี้จะมีคาความจุโดยประมาณตั้งแต 5 pF – 100 μF และ มีคาทน
แรงดันไฟฟาโดยประมาณตัง้ แต 100 V – 1600 V ซึ่งทั้งคาความจุ และคาทนแรงดันไฟฟาในตัวเก็บ
ประจุแตละชนิดจะมีคาไมเทากัน
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5) ตัวเก็บประจุแบบแทนทาลัม (TANTALUM CAPACITOR) เปนตัวเก็บ
ประจุชนิดที่มคี าความจุสูง แตมีขนาดเล็ก ทนทานตอการใชงาน ทนตออุณหภูมิและความชื้น และ
ไมมีกระแสรั่วไหลขณะนําไปใชงาน โครงสรางของตัวเก็บประจุแบบนีค้ ลายตัวเก็บประจุแบบอื่นๆ
คือ ตัวเก็บประจุแบบแทนทาลัมประกอบดวยแผนบางๆ ของแทนทาลัมที่เคลือบดวยฉนวนที่มีคา
ไดอิเล็กทริกสูงๆ พวกออกไซดของฉนวน และถูกเคลือบดวยสาร
อิเล็กโทรไลทซึ่งหลอคั่นระหวางแผนบางๆ ของแทนทาลัมที่
เคลือบดวยฉนวนทั้งสองชนิด ตอลวดตัวนําเชื่อมกับแผนบางๆ
ของแทนทาลัมทั้งสองออกขางนอก และเคลือบดวยสารประเภท
พลาสติกภายนอกอีกชั้นหนึง่ สารอิเล็กโทรไลทที่ทําเปนฉนวนมี
ภาพที่ 15 รูปรางตัวเก็บ
2 แบบ คือ แบบอิเล็กโทรไลทของแข็ง (SOLID ELECTROLYTE)
แบบแทนทาลัม
ใชแมงกานีสไดออกไซด (MnO2) และแบบอิเล็กโทรไลทของเหลว ทีม่ า: www.skn.ac.th, 23
(LIQUID ELECTROLYTE) ใชกรดกัมมะถัน (H2SO4)คาความจุ
มกราคม 2549
ของตัวเก็บประจุ แทนทาลัม จะมีคา ความจุประมาณ
0.1 μF - 100 μF คาความทนแรงดันไฟฟาประมาณ 6 V – 120 V
6) ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก (ELECTROLYTIC CAPACITOR)
เปนตัวเก็บประจุที่สามารถสรางใหมีคาความจุสูงๆ ได บางครั้งเรียกตัวเก็บประจุแบบ
อะลูมิเนียม อิเล็กโทรไลติก ตัวเก็บประจุชนิดนี้ประกอบดวยแผนอะลูมิเนียมทําเปนขั้วบวก จุมอยู
ในน้ํายาเคมีที่เปนสารละลายอิเล็กโทรไลติก ที่นํามาใชงานมีหลายชนิดดวยกัน เชน อีเทอลีน กลี
โคล (ETHYLENE GLYCOL), กลีเซอรีน (GLYCERINE), บอริก แอซิก ลิควิด แอมโมเนียม
(BORIC ACID LIQUID AMMONIA) ฯลฯ ที่อยูในสภาพของเหลวขัน้ บรรจุลงในกระบอก
อะลูมิเนียม ตอเปนขั้วลบของแผนเพลท
เมื่อปอนแรงดันไฟฟาใหแกตัวเก็บประจุ โดยปอนแรงดันไฟบวกใหขวั้ บวก และแรงดันไฟ
ลบใหขั้วลบ สารละลายอิเล็กโทรไลติกจะมีการแยกตัวทางไฟฟาขึ้น ทําใหขั้วบวกของตัวเก็บประจุ
เกิดฟลมอะลูมเิ นียมออกไซด (ALUMIUM OXIDE) ขึ้นรอบแผนบวก เปนฉนวนที่บางกั้นระหวาง
แผนเพลทบวกกับแผนเพลทลบ เกิดเปนตัวเก็บประจุ สามารถประจุแรงดันไฟฟาไวได จะมีคาความ
จุมากกวาตัวเก็บประจุแบบอืน่ ๆ
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ภาพที่ 16 รูปรางตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก
ที่มา: www.skn.ac.th, 23 มกราคม 2549

2.2.2 ตัวเก็บประจุแบบปรับคาได Variable capacitor
เปน Capacitor ชนิดที่มีคาคงที่ ซึ่งจะมีการนําวัสดุตางๆ มาสรางขึ้นเปน Capacitor
โดยทั่วไปจะมีคาความจุไมมากนัก โดยประมาณไมเกิน 1 ไมโครฟารัด( μF)

ภาพที่ 17 สัญลักษณตวั เก็บประจุปรับคาได
ที่มา: www.chontech.ac.th, 11 กุมภาพันธ 2549
Variable Capacitor เปน Capacitor ที่เปลี่ยนคาความจุได แบบนี้จะพบเห็นอยูบอย ๆ ใน
เครื่องรับวิทยุตาง ๆ ซึ่งเปนตัวเลือกหาสถานีวิทยุโดยมีแกนหมุน Trimmer หรือ Padder เปน
Capacitor ชนิดปรับคาได ซึ่งคลาย ๆ กับ Varible Capacitor แตจะมีขนาดเล็กกวาการใชCapacitor
แบบนี้ถาตอในวงจรแบบอนุกรมกับวงจรเรียกวา Padder Capacitor ถานํามาตอขนานกับวงจร
เรียกวา Trimmer

ภาพที่ 18 รูปรางตัวเก็บประจุปรับคาได
ที่มา: www.skn.ac.th, 23 มกราคม 2549
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2.3 การอานคาความจุตัวเก็บประจุ
คาความจุของตัวเก็บประจุ จะบอกไวที่ตวั เก็บประจุนนั้ ๆ โดยพิมพตดิ ไว ทั้งคาความจุ คา
แรงดันไฟฟา และคาความคลาดเคลื่อนที่คิดเปนเปอรเซ็นต การบอกคาดังกลาวจะบอกไวหลาย
ลักษณะดังนี้คอื บอกเปนคาความจุอานคาไดเลย บอกเปนรหัสตัวเลข และบอกเปนแถบสี เราเรียก
หนวยของคาปาซิแตนซเปน ฟารัด (Farad ; F) ตามชื่อของนักฟสิกสชาวอังกฤษ คือ
ไมเคิล ฟาราเดย
คาความจุเปนตัวเลข การบอกคาความจุแบบนี้ นอยมบอกคาความจุในหนวยพิโคฟารัด
(pF) และไมโครฟารัด (μF) ตัวเก็บประจุบางตัวก็จะบอกหนวยกํากับไว แตบางตัวอาจจะไมบอก
หนวยกํากับไว บอกเฉพาะความจุตวั เลขเทานั้น
ตัวเก็บประจุทไี่ มนิยมบอกหนวยกํากับ บอกเฉพาะตัวเลขความจุ มักเปนตัวเก็บประจุขนาด
เล็กแบบไมมีขวั้ การจะทราบวาหนวยมีคาเปนพิโคฟารัด (pF) หรือไมโครฟารัด (μF) นั้น ใหดูจาก
ตัวเลขที่เขียนกํากับไว ถาตัวเลขที่เขียนกํากับไวมีคาตั้งแต 1 ขึ้นไป เชน 1, 10, 100, 500, ฯลฯ จะมี
หนวยเปนพิโคฟารัด (pF) และถาตัวเลขที่เขียนกํากับไวมีคานอยกวาเลข 1 ลงมา เชน 0.01, 0.047,
0.1, ฯลฯ จะมีหนวยเปนไมโครฟารัด (μF)
คาเปอรเซ็นตผิดพลาด อาจบอกเปนเปอรเซ็นตออกมาเลย เชน 1%, 2%, 3%, 5%, 10%,
15%, 20%, แตบางตัวอาจถูกบอกคาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชน F, G, H, J, K, L, M, ตัวอักษรที่
กํากับไวมีคาดังนี้
F ผิดพลาด ± 1%
G ผิดพลาด ± 2%
H ผิดพลาด ± 3%
J ผิดพลาด ± 5%
K ผิดพลาด ± 10%
L ผิดพลาด ± 15%
M ผิดพลาด ± 20%
ตัวอยางที่ 1
3,000 ± 10%
=
ความจุ 3,000 pF ผิดพลาด ± 10%
.001 20% 2KV
=
ความจุ 0.001 μF ผิดพลาด ± 20% ทนแรงดันได 2KV
.033 M 630
=
ความจุ 0.003 μF ผิดพลาด ± 20% ทนแรงดันได 630V
10 J 50
=
ความจุ 10 pF ผิดพลาด ± 5%ทนแรงดันได 50V
3,300 μF 350V
=
ความจุ 3,300 μF ทนแรงดันได 350V
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คาความจุรหัสเปนตัวเลข การบอกคาความจุแบบนี้คลายกับแบบแรกๆ คือ จะบอกคา
ออกมาเปนตัวเลข แตแตกตางกันตรงที่ตัวเลขที่บอกไวไมเปนทศนิยม ไมขึ้นตนดวยเลขศูนย นิยม
ใชกับตัวเก็บประจุแบบไมมขี ั้ว คาความจุตา่ํ ๆ การอานคาความจุ ใหอานตัวเลขปกติจากซายไปขวา
ตัวเลข 2 ตัวแรกดานซาย เปนตัวเลขบอกคา ตัวเลขตัวที่ 3 เปนตัวเลขบอกจํานวนเลขศูนยที่ตองเติม
เขาไป และจะมีหนวยเปนพิโคฟารัด (pF) เสมอ ตัวเก็บประจุแบบนี้บางตัวอาจมีตวั อักษร
ภาษาอังกฤษกํากับไวเปนคาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดของตัวเก็บประจุนั้นๆ มีตัวอักษร F, G,
H, J, K, L, M, เชนเดียวกับการอานแบบที่ 1 และมีคาความผิดพลาดเชนเดียวกับแบบที่ 1 ทุก
ประการ
คาความจุเปนแถบสี คาความจุที่บอกเปนแบบแถบสี ในปจจุบันจะพบไดนอย และไมนิยม
ใชงาน เพราะยุงยากในการอานคา ไมมีมาตรฐานที่แนนอน แลวแตบริษัทผูผลิตเปนผูกําหนด การ
อานแถบสีจะใชคาของสีเหมือนกับคาของตัวตานทาน คาของแถบสีจะบอกถึงคาตามอุณหภูมิ ตัว
เก็บประจุที่บอกลักษณะนีจ้ ะเปนตัวเก็บประจุขนาดเล็กชนิดไมมีขวั้ คาตานทาน บอกเปนจุดสีเรียง
สลับ หรือบอกแบบโคดสีแนวตั้ง โดยจะมีคาตามแถบสีดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงโคดสีของตัวเก็บประจุ
สี

ตัวเลข ตัวเลข
ตัวที่1 ตัวที่ 2
ดํา
0
0
น้ําตาล
1
1
แดง
2
2
สม
3
3
เหลือง
4
4
เขียว
5
5
น้ําเงิน
6
6
มวง
7
7
เทา
8
8
ขาว
9
9
ทอง
เงิน
-

ตัวคูณ(จํานวน
ศูนย)
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
100,000,000
1,000,000,000
0.01

คา
คาทน
ผิดพลาด±% แรงดัน (V)
20
1
100
2
200
3
300
4
400
5
500
6
600
7
700
8
800
9
900
5
1000
10
2000
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2.4 การตอตัวเก็บประจุ
การตอตัวเก็บประจุเพื่อใชในการกําหนดคาความตานทานที่ตองการสามารถทําไดโดยการ
ตอวงจรตัวตานทาน มีอยู 2 แบบคือ
2.3.1 การตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
การตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรม ก็คือ การเอาตัวเก็บประจุมาเรียงตอแบบเปนลําดับ ทําให
ฉนวนของตัวเก็บประจุมีความหนามากขึน้ แผนเพลททั้ง 2 ของตัวเก็บประจุหางกัน คาความจุของ
เก็บประจุจะลดลง คาความจุรวมของวงจรจุมีคานอยกวาคาความจุตวั ทีค่ าความจุนอยที่สุดในวงจร
สวนคาทนแรงดันไฟฟารวมจะมีคาเทากับคาแรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุแตละตัวรวมกัน
สมการการหาคาความจุรวม
1
1
1
1
1
=
+
+
+ .....
CT C1 C2 C3
CN

ถาตัวเก็บประจุ 2 ตัวตออนุกรมกัน จะใชสมการดังนี้
CT =

C1 × C2
C1 + C2

คาทนแรงดันไฟฟารวมจะได
VT = V1 + V2 +V3 +…...VN
2.3.2 การตอตัวเก็บประจุแบบขนาน
การตอตัวเก็บประจุแบบขนาน ก็คือ การเอาตัวเก็บประจุมาตอครอมเขาดวยกัน โดยรวม
ปลายขาของตัวเก็บประจุทุกตัวไวที่จุดๆ เดียวกัน และรวมปลายขาอีกขาหนึ่งของตัวเก็บประจุทกุ ตัว
ไวอีกจุดหนึ่ง เปนการเพิ่มพืน้ ที่ของแผนเพลทในตัวเก็บประจุ ทําใหตัวเก็บประจุมคี า ความจุเพิ่มขึ้น
คาความจุรวมของวงจรจุเทากับผลบวกของคาความจุของตัวเก็บประจุแตละตัวรวมกัน สวนคาทน
แรงดันไฟฟารวม จะมีคาเทากับคาทนแรงดันไฟฟาของตัวเก็บประจุตวั ที่มีคาทนแรงดันไฟฟานอย
ที่สุด
สมการการหาคาความจุรวม
CT = C1 + C2 + C3 +……CN
คาทนแรงดันไฟฟารวมจะได
VT = V ตัวนอยที่สุด
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3. ตัวเหนี่ยวนํา
ตัวเหนียวนําหรืออินดักเตอร(INDUCTOR) หรือขดลวด ใชตัวยอ “L” เปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง ที่มบี ทบาทในการทํางาน ในการใชกัฐเครื่องมือและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส มีการใชงานอยางกวางขวางทั่วไปดังนี้ ในเครื่องรับ-สงวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน
เรดาร ดาวเทียม เปนตน

3.1 ชนิดของตัวเหนี่ยวนํา
ชนิดของตัวเหนี่ยวนําโดยแบงตามลักษณะการเหนีย่ วนํา แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ การ
เหนีย่ วนําในตัวเอง และการเหนี่ยวนําขามขด การเหนีย่ วนําทั้ง 2 ชนิดคือ การเหนีย่ วนําที่เกิดจาก
การปอนกระแสไฟฟาไหลผานเขาไปในตัวเหนี่ยวนํา ซึ่งจะทําใหเกิดสนามแมเหล็กขึน้ ซึ่งถาเปน
การเหนีย่ วนําในตัวเอง สนามแมเหล็กดังกลาวจะมีการยุบตัวขึ้น พองตัวอยูในตัวเอง ทําใหเกิด
แรงดันชักนําขึน้ แรงดันชักนํานี้จะเปนตัวเสริมและหักลางแรงดันที่ปอนเขามา ประโยชนดังกลาว
นี้เอง ทําใหการนําตัวเหนี่ยวนําชนิดเหนีย่ วนําตัวเองไปใชงาน กําเนิดความถี่ กรองความถี่ ดัก
ความถี่ ตลอดจนนําไปใชเปนตัวกําจัดสัญญาณรบกวนตางๆ
ถาเปนการเหนี่ยวนําขามขด ตัวเหนี่ยวนําชนิดนี้จะมีขดลวดที่ถูกพันอยูมากกวาหนึ่งขด ขด
หนึ่งจะเปนขดทางเขาหรือขดอินพุท ทําหนาที่รับแรงดันที่ปอนเขามา ทําใหเกิดสนามแมเหล็กพอง
ตัวออก ขณะงดจายแรงดันเขามาสนามแมเหล็กก็จะยุบตัวลง สวนขดลวดขดอื่นๆ ถือไดวาเปน
ขดลวดทางออกหรือทางเอาทพุท ทําหนาที่รับการชักนําของสนามแมเหล็กที่เกิดจากขดลวดอินพุท
ขณะที่ขดลวดอินพุทพองตัวออก ขดลวดทางเอาทพุทจะมีสนามแมเหล็กตัดผานเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่ วนํา (INEUCE ELECTRO MOTIVE FORCE)หรือเรียกสั้นๆวา emf. ทางขด
เอาทพุทจะเกิดแรงดันไฟฟาขึ้น สามารถจายออกไปใชงานได คาแรงดันไฟฟาที่เกิดขึน้ ทางขด
เอาทพุท จะมากหรือนอยขึน้ อยูกับจํานวนรอบของขดลวดที่พนั พันจํานวนรอบนอยแรงดันไฟฟา
เกิดนอย พันจํานวนรอบมากแรงดันไฟฟามาก นําหลักการนี้ไปใชเปนตัวแปลงแรงดันใหมากหรือ
นอยลง เรียกวา หมอแปลง
3.1.1 การเหนี่ยวนําในตัวเอง
ตัวเหนี่ยวนําประเภทนี้มีขดลวดพันอยูเพียงขดเดียว ซึ่งจะถูกเรียกวา โชค หรือ คอยล
โครงสรางจะประกอบดวยเสนลวดทองแดงอาบน้ํายาฉนวน พันเปนขดลวดอยูบนแกนหรือฐาน
ตางๆกัน การเรียกชื่อตัวเหนีย่ วนําประเภทนี้จะเรียกตามชื่อของแกนที่เปนฐานของขดลวดนัน้ ๆแบง
ออกไดเปน
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1) ตัวเหนี่ยวนําแกนอากาศ เปนตัวเหนีย่ วนําที่แกนหรือฐานรอง ทํามาจากวัสดุที่
เปนฉนวน เชน พลาสติก ไฟเบอร พันลอยๆไวโดยไมมอี ะไรรองรับ หรือพันบนตัวตานทานพวก
คารบอน ซึ่งจะใชงานกับความถี่สูง เชน ความถี่วิทยุ (RF) มักจะเรียกตัวเหนี่ยวนําประเภทนี้วา
อารเอฟ โชค

ภาพที่ 19 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดแกนอากาศ
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 174
ตัวเหนี่ยวนําแกนอากาศจะใหคาความเหนีย่ วนําต่ํา เพราะแกนไมสามารถเสริมคาความ
เหนีย่ วนําได ในปจจุบนั โชค หรือคอยลแกนอากาศ ไดถูกสรางขึ้นใหมีขนาดเล็กลง เพื่อใชงานกับ
พวกความถี่สูง โดยใชแกนเปนพวกเซรามิค และถูกบรรจุอยูในฉนวนพลาสติกอยางมิดชิด ทํา
หนาที่เปนวงจรฟลเตอรสัญญาณรบกวนทีค่ วามถี่สูง
2) ตัวเหนี่ยวนําแกนผงเหล็กอัด เปนตัวเหนี่ยวนําทีแ่ กนเปนผงเหล็กชนิดอัดแนน
แกนจะทํามาจากผงเหล็กผสมกับกาวอัดแนนเปนแทง นิยมใชงานกับพวกความถี่ในยานความถีว่ ิทยุ
และทําใหตัวเหนี่ยวนํามีคาความเหนี่ยวนําสูงขึ้น โดยมีขนาดเล็กลง

ภาพที่ 20 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดแกนผงเหล็กอัด
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 174
3) ตัวเหนี่ยวนําแกนเหล็กแผน เปนตัวเหนี่ยวนําที่ทําดวยเหล็กแผน โดยเหล็ก
แผนจะถูกฝานบางๆ และเคลือบฉนวนเหล็กแตละแผนไวเรียกวา การแลมมิเนชั่น เพื่อชวยลดการ
สูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน ชวยเพิ่มความเหนี่ยวนําใหมากขึน้ การใชงานจะนิยมใชงานกับพวก
ความถี่ต่ํา ในยานความถี่เสียงหรือความถี่เอเอฟ (AF) เรียกตัวเหนี่ยวนํานี้วา เอเอฟ โชค (AF
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CHOKE) เชน ใชเปนตัวกรองไฟกระแสสลับที่ผานการแปลงไฟเปนไฟตรงที่เรียบ ซึ่งจะทําหนาที่
เปนฟวเตอร

ภาพที่ 21 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดแกนเหล็กแผนแบบผานบางๆ
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 175
4) ตัวเหนี่ยวนําแกนทอรอยด เปนตัวเหนี่ยวนําที่แกนทํามาจากผงเหล็กอัด หรือ
เฟอรไรท โดยสรางขึ้นเปนวงแหวนรูปโดนัท ขดลวดทีพ่ ันรอบแกนทอรอยด ขอดีของการใชแกน
ทอรอยดคือ เสนแรงแมเหล็กจะไมแพรกระจายออกไปภายนอก และสนามแมเหล็กจากภายนอกก็
ไมเขามารบกวน นอกจากนัน้ ยังสามารถทําใหขนาดของตัวเหนี่ยวนําเล็กลง แตมีคาความเหนี่ยวนํา
มากขึ้น สามารถวางลงไดในวงจรโดยไมตองคํานึงถึงการรบกวนที่จะเกิดขึ้น การใชงานนิยมใชงาน
ในวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง ที่ตองการคาความเหนี่ยวนําสูงและสนามแมเหล็กรบกวนต่ํา

ภาพที่ 22 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดแกนทอรอยด
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 175
5) ตัวเหนี่ยวนําแกนเฟอรไรทแบบถวย เปนตัวเหนีย่ วนําที่แกนทําดวยเฟอรไรท
สวนประกอบของเฟอรไรทมีหลายชนิดดวยกัน เชน แมกนีเซียมกับสังกะสี, ทองแดงกับสังกะสี,
ทองแดงกับแมกนีเซียม, นิกเกิลกับสังกะสี, แมงกานีสกับสังกะสี, แมงกานีสกับแมกนีเซียม เปนตน
แตละแบบจะใหความเขมของคาความเหนีย่ วนําตางกัน แบบเฟอรไรทดีกวาแบบแผนเหล็กตรงที่
สามารถสรางใหมีรูปรางตางๆ ไดตามตองการ สามารถนําไปใชงานไดทั้งความถี่ต่ําและความถี่สูง
ความถี่ต่ําสามารถผานตัวเหนี่ยวนําแกนเฟอรไรทไดดี ทีค่ วามถี่สูงจะเกิดการสูญเสียสัญญาณนอย
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ภาพที่ 23 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดแกนอากาศ
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 176
3.1.2 การเหนี่ยวนําขามขด
ตัวเหนี่ยวนําประเภทนี้ จะมีขดลวดพันอยูบ นแกนหรือฐานรองมากกวาหนึ่งขด เชน 2 ขด,
3 ขด, 3 ขด, 4 ขด เปนตน โดยจะแบงเปนขดทางเขาหรือนิ พุทเรียกวา ขดปฐมภูมิ (PRIMARY) และ
ขดทางออกหรือเอาทพุทเรียกวา ขดทุตยิ ภูมิ (SECONDARY) ตัวเหนีย่ วนําประเภทนี้จะถูกเรียกวา
หมอแปลง หรือทรานสฟอรเมอร (TRANSFORMER) การใชงานของหมอแปลงจะใชเปนตัว
เชื่อมตอระหวางวงจร เพื่อใหเกิดการสงผานที่สูงสุดเรียกวา แมทซิ่ง (MATCHING) หรือใชเปนตัว
เพิ่มลดระดับแรงดันไฟฟา โดยอาศัยคาของการเหนีย่ วนํารวมระหวางขดลวดทั้ง 2 ขด ผานแกนของ
หมอแปลง การเรียกชื่อหมอแปลงจะเรียกตามชื่อของแกนที่เปนฐานรองรับขดลวด แบงไดเปน
1) หมอแปลงแกนอากาศ เปนหมอแปลงที่ขดลวดทุกขดถูกพันบนแกนที่เปน
ฉนวน เชน พลาสติก ไฟเบอร ฯลฯ นิยมใชงานกับยานความถี่สูง เพราะมีความเหนีย่ วนําต่ํา

ภาพที่ 24 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดแกนอากาศ
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 176
2) หมอแปลงแกนผงเหล็กหรือแกนเฟอรไรท เปนหมอแปลงที่แกนของขดลวด
ทํามาจากผงเหล็กรอยเปอรเซ็นตอัดเปนแทง หรืออาจเปนสวนผสมของสาร 2 ชนิด เชน ผง
แมกนีเซียมกับผงสังกะสีอัดเปนแทง หรือผงแมงกานีสกับผงแมกนีเซียมอัดเปนแทง ซึ่งขึ้นอยูกับ
การผลิต นิยมใชในงานกับพวกความถี่สูง ในเครื่องรับ-สงวิทยุ ยานวิทยุ AM, วิทยุ FM, ฯลฯ เชน
ใชงานเปนภาคอารเอฟ (RF), ภาคไอเอฟ(IF), และภาคออสซิลเลเซอร(OSC), จะมีใชทั้งแบบคงที่
และปรับคาได
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ภาพที่ 25 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําชนิดหมอแปลงผงเหล็กอัด
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 177
3)หมอแปลงแกนเหล็ก เปนหมอแปลงที่แกนของขดลวดทํามาจากแผนเหล็กฝาน
บางๆ และเคลือบดวยฉนวนที่ผิวแผนเหล็กทุกแผน นํามาซอนกันเปนแกน การนําไปใชงานจะ
นําไปใชกบั ความถี่ต่ํา ทําหนาที่เปนตัวแปลงไฟ เพื่อเพิม่ ระดับแรงดันไฟฟาที่จะจายไปใชงานการ
เรียกชื่อหมอแปลงประเภทนีเ้ รียกตามชื่อลักษณะการใชงานของหมอแปลง คือ
สเต็พอัพทรานสฟอรเมอร เปนหมอแปลงแกนเหล็กทีท่ ําหนาที่เพิ่มแรงดันไฟฟา
ทางดานออกใหสูงกวาแรงดันไฟฟาที่ปอนเขามา คือขดทางปฐมภูมิจะมีจํานวนรอบของการพัน
ขดลวดนัอยกวาจํานวนรอบของขดลวดทางทุติยภูมิ

ภาพที่ 26 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําสเต็พอัพ ทรานเฟอรเมอร
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 177
สเต็พดาวน ทรานสฟอรเมอร เปนหมอแปลงแกนเหล็กที่ทําหนาที่ลด
แรงดันไฟฟาทางดานออกใหต่ํากวาแรงดันไฟฟาที่ปอนเขามา คือขดทางปฐมภูมิจะมีจํานวนรอบ
ของการพันขดลวดมากกวาจํานวนรอบของขดลวดทางทุติยภูมิ
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ภาพที่ 27 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําสเต็พดาวน ทรานเฟอรเมอร
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 178
เพาเวอรทรานสฟอรเมอร เปนหมอแปลงแกนเหล็กที่มลี ักษณะการพันขดลวด
หลายขด รวมอยูบนแกนเดียวกัน ในขดทางออกหรือขดทุติยภูมจิ ะมีการพันขดลวดทั้งแบบสเต็พอัพ
และแบบสเต็พดาวน รวมอยูในตัวเดียวกัน

ภาพที่ 28 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําเพาเวอร ทรานเฟอรเมอร
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 178
ออโตทรานสฟอรเมอร เปนหมอแปลงแกนเหล็กที่มีการพันขดลวดอยูบนแกน
เพียงขดเดียว แตมีการแท็ปแยกขัว้ ออกมากกวาหนึ่งชุด มีระดับแรงดันไฟฟาที่ตางกัน

ภาพที่ 29 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําออโตทรานเฟอรเมอร
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 179
ทอรอยด ทรานสฟอรเมอร เปนหมอแปลงแกนเหล็กที่สรางขึ้นมาในรูปวงกลม
เหมือนโดนัท มีขอดีกวาแบบแปลงแกนเหล็กธรรมดาตรงมีการสูญเสียต่ํา ความเขมของ
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สนามแมเหล็กสูง ทําใหคาความเหนี่ยวนําสูง มีขนาดเล็กกะทัดรัด นิยมนําไปใชงานอยางกวางขวาง
ทั่วไป เชน เครื่องขยายเสียงวัตตสูง ในที่ทตี่ องการเนื้อทีจ่ ํากัด เชน รถยนต เครื่องบิน เปนตน

ภาพที่ 30 รูปรางและสัญลักษณตวั เหนี่ยวนําทอรอยด ทรานเฟอรเมอร
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2541 : 179

3.2 การหาคาตัวเหนียวนํา
3.2.1 การหาคาตัวเหนี่ยวนําในขด
ตัวเหนี่ยวนําไดถูกนําขึ้นมาใชในวงจรอิเล็กทรอนิกส และวงจรไฟฟาอยางแพรหลาย ใน
วงจรอิเล็กทรอนิกสอาจกลาวไดวาประกอบดวยตัวเหนีย่ วนําทุกๆ สวนของวงจรก็วา ได เพียงแตคา
ความเหนียวนําบางสวนอาจนอยมากจนไมตองมาคํานึงถึง คาความเหนียวนําของเสนลวดตัวนําจะ
ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังนี้
1. จํานวนรอบ (N) หรือความยาวของขดลวด การพันขดลวดใหมีจาํ นวนรอบมากคา
ความเหนี่ยวนําจะมีคามาก ถาพันขดลวดมีจํานวนนอย คาความเหนียวนําจะมีคานอย โดยปกติคา
ความเหนี่ยวนํา (L) จะเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกําลังสองของจํานวนรอบที่พัน (N 2 )
2. พื้นที่หนาตัดของแกน (A) ที่ขดลวดพันอยู ถาแกนที่พันขดลวดเปนแกนชนิดเดียวกัน
ความเหนี่ยวนํา จะเพิ่มขึน้ ตามขนาดหนาตัดของแกนนัน้
3. คาความซึมซาบของแกน (PERMEABILITY ; μr) ที่ใชในการพันขดลวด เชน ใชแกน
อากาศจะมีคาซึมซาบ (μr) เทากับ 1 สวนแกนอืน่ ๆ ก็จะมีคาความซึมซาบ (μr) แตกตางกัน
ออกไป เชนแกนเหล็กจะมีคา ความซึมซาบ (μr) เทากับ 100 เปนตน
4. ความยาวของการพันลวด (I) เมื่อกําหนดใหจํานวนรอบของขดลวดที่พนั เทาเดิมการ
พันบนแกนทีย่ าวจะทําใหระยะหางระหวางรอบมาก คาความเหนี่ยวนําจะมีคานอย ถาพันขอลวด
บนแกนที่สั้น ขดลวดจะพันรอบชิดกัน ทําใหเสนแรงแมเหล็กมีจํานวนมาก สงผลใหคาเหนียวนํา
มีคามาก
จากที่กลาวมาสามารถนํามาคํานวณไดโดยใชสูตร
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L = μr

N2 × A
×
×
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N=

ความเหนี่ยวนํา
หนวย เฮนรี่ (H)
ความซึมซาบของแกน
ไมมีหนวย
พื้นที่หนาตัดของแกน
หนวย ตารางเซนติเมตร (Cm 2 )
ความยาวของแกน
หนวย เซนติเมตร
จํานวนรอบของขดลวด หนวย รอบ
3.2.2 การหาคาความเหนี่ยวนําระหวางขดลวด 2 ขด
เมื่อนําขดลวดตัวนํา 2 ขดมาวางใกลกัน แลวจายแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาใหกับ
ขดลวดตัวนําขดหนึ่ง เมื่อกระแสไฟฟาในขดแรกเปลี่ยนแปลงจะทําใหเสนแรงแมเหล็ก
เปลี่ยนแปลง สามารถยุบตัวตัดกับขดลวดตัวนําขดที่สองที่วางใกลๆ ทําใหขดลวดทําใหขดลวด
ตัวนําขดที่สองเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาชักนําขึ้นได เรียกการเกิดสภาวะเชนนี้วาการเหนี่ยวนํา
การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาชักนําขึ้นนี้ เนื่องจากการเชื่อมตอของสนามแมเหล็ก ซึ่งการเหนี่ยวนําระหวาง
ขดลวดตัวนําทั้งสองจะมีประสิทธิภาพดีเลวเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังนี้
1. ระยะความหางระหวางขดลวดทั้งสอง คือ ถาวางขดลวดใกลกัน คาความเหนี่ยวนําจะสูง ถาวาง
หางกันคาความเหนี่ยวนําจะต่ํา

2. แกนทีใ่ ชสําหรับพันขดลวด มีคาความซึมซาบของแกนมากนอยเพียงไร ถาความซึม
ซาบมีคามากคาความเหนี่ยวก็สูง ถาความซึมซาบมาคานอยคาความเหนี่ยวก็ต่ํา
3. จํานวนรอบของขดลวด ขดลวดจํานวนรอบมาก คาความเหนี่ยวนําจะสูงและแรงดันสูง
ดวย ขดลวดจํานวนรอบนอย คาความเหนี่ยวจะต่าํ และแรงดันจะต่ําดวย
4. ตําแหนงการวางขดลวดทัง้ สอง คือ ถาวางขดลวดทั้งสองตั้งฉากกัน จะไมเกิดคาความ
เหนีย่ ว แตถาวางขดลวดทั้งสองขนานกันจะทําใหคาความเหนีย่ วเพิ่มขึ้น
ผลทั้งหมดที่กลาวมาเปนการเหนี่ยวนําขดลวดตั้งแต 2 ขด จะเรียกการเหนี่ยวนํานี้วา คา
ความเหนี่ยวรวมหรือมิวชวน อินดักแตนซ (MUTUAL INDUCTANC) ใชตัวยอ LM
เราสามารถคํานวณหาคาความเหนียวนํารวม (LM ) ระหวางขดลวด 2 ขดไดจาก
ความสัมพันธระหวาง ขดลวดทางปฐม (L1) กับขดลวดปฐมภูมิ (L2) และคาสัมประสิทธิ์ของตัว
เหนียวนํา (K) เขียวเปนสมการไดดังนี้
LM = K L1 × L2
หนวย เฮนรี่ (H)
LM = คาความเหนีย่ วนําขดลวด
L1 = ขดลวดปฐมภูมิ
หนวย เฮนรี่ (H)
L2 = ขดลวดทุตยิ ถูมิ
หนวย เฮนรี่ (H)

27

K = สัมประสิทธิ์ของการเหนีย่ วนําระหวางขดลวดทั้งสอง ไมมีหนวย

3.3 การตอตัวเหนี่ยวนํา
การตอตัวเหนีย่ วนําเพื่อนําไปใชงาน สามารถตอไดทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยจะ
มีคุณสมบัติการตอวงจรเหมือนกับการตอวงจรตอนทานแบบอนุกรมและแบบขนานมาเขียนแทนได
3.3.1 การตอตัวตานทานแบบอนุกรม
การตอแบบนีค้ าความเหนียวนํารวมกับคาความเหนี่ยวนําแตละตัวรวมกัน
โดยมีสมการการหาคาความเหนี่ยวนํารวมคือ
LT =L1+L2+L3+……..LN
กรณีตวั เหนี่ยวนํา 2 ตัวตอแบบอนุกรมและวางไวชิดกัน คาความเหนีย่ วนําระหวาง
ขดลวดทั้งสองจะมีผลตอคาความเหนี่ยวนํารวมในวงจร กลาวคือ ถาตอขดลวดทั้งสองใหมี
กระแสไฟฟาไหลไปทิศทางเดียวกัน และเสนแรงแมเหล็กทุกเสนที่เกิดขึ้นระหวางขดลวดทั้งสอง
เกิดขึ้นเสริมแรงซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนเปนขดลวดเดียวกัน จะทําใหคาความเหนี่ยวนําเพิ่ม
มากขึ้นไปอีก เรียกการตอแบบนี้วาการตอแบบเสริม(SERIES AIDING)
การตอแบบอนุกรมเสริม คาความเหนี่ยวนํารวมจะมีคา
LT = L1 + L2 + 2LM
ถาการตอขดลวดทั้ง 2 ขด มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาสวนทางกัน และเสนแรง
แมเหล็กที่เกิดขึ้นหักลางกัน จะทําใหคาความเหนีย่ วนํารวม (LM ) จะหักลางกับคาความเหนีย่ วนํา
ขดลาดทั้งสอง เรียกการตอแบบนี้วาหักลาง (SERIES OPPOSING)
การตอแบบอนุกรมเสริม คาความเหนี่ยวนํารวมจะมีคา
LT = L1 + L2 - 2LM
LM =
คาความเหนีย่ วนําขดลวด
หนวย เฮนรี่ (H)
L1 L2 =
คาความเหนีย่ วนําขดลวดแตละขด
หนวย เฮนรี่ (H)
LT =
คาความเหนีย่ วนํารวมของวงจร
หนวย เฮนรี่ (H)
3.3.2 การตอตัวเหนี่ยวนําแบบขนาน
การตอแบบนีค้ าความเหนีย่ วนํารวมจะมีคา นอยกวาตัวเหนี่ยวนําทีน่ อยที่สุดในวงจร
สมการการหาคาความเหนีย่ วนํารวมของวงจร
1
LT

=

1
L1

+

1
L2

+

1
L3

+.......

1
LN
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กรณีที่ตวั เหนีย่ วนําทั้ง 2 ตัวตอขนานกัน และวางชิดกัน โดยจายแรงดันไฟฟาใหเกิด
สนามแมเหล็กของทั้ง 2 เสริมกัน ทําใหคาความเหนี่ยวนํารวมเสริมกับคาความเหนีย่ วนําของแต
ละขด
สามารถเขียนคาสมการของคาความเหนีย่ วนําไดดังนี้
1
LT

=

1
L1 + LM

+

1
L2 + LM

กรณีที่ตวั เหนีย่ วนําทั้ง 2 ตัวตอขนานกัน และวางชิดกัน โดยจายแรงดันไฟฟาใหเกิด
สนามแมเหล็กของทั้ง 2 แบบหักลางกันกัน ทําใหคาความเหนีย่ วนําหักลางกับคาความเหนีย่ วนํา
ของแตละขด
สามารถเขียนคาสมการของคาความเหนีย่ วนําไดดังนี้
1
LT

=

1
L1 − LM

+

1
L2 − LM
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4. ไดโอด
ไดโอด เปนอุปกรณที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา p-n สามารถควบคุมใหกระแสไฟฟาจากภายนอก
ไหลผานตัวมันไดทิศทางเดียว ไดโอดประกอบดวยขัว้ 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งตออยูกบั
สารกึ่งตัวนําชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งตออยูก ับสารกึ่งตัวนําชนิด n โดยใชตัวยอ “D”

4.1 โครงสราง สัญลักษณและกราฟคุณสมบัติ
ไดโอดเกิดจากการนําสารกึง่ ตัวนําชนิด n-type และ p-type มาตอกัน ซึ่งจุดที่สารกึ่งตัวนํา
ทั้งสองสัมผัสกันเรียกวา รอยตอ (Junction) โดยรอยตอนีจ้ ะยอมใหอิเล็กตรอนอิสระที่มีอยูมากใน
ดาน n-region เคลื่อนที่ขามไปรวมกับโฮลในดาน p-region ดังแสดงในรูป (ก) และเนือ่ งจาก
อิเล็กตรอนจาก n-region เคลื่อนที่ขามรอยตอไปรวมกับโฮลในดาน p-region จึงทําใหเกิดประจุ
ไฟฟาลบใน p-region ขึ้น และทิ้งบริเวณทีอ่ ิเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกมาจาก n-region ใหเปนประจุ
ไฟฟาบวก ดังแสดงในรูป (ข) จากปรากฏการณนจี้ ึงทําใหพื้นทีห่ รือชั้นของรอยตอซึ่งประกอบขึ้น
จากประจุไฟฟาบวกดานหนึง่ และประจุไฟฟาลบอีกดานหนึ่ง ซึ่งชั้นของรายตอที่เกิดขึ้นนีเ้ รียกวา
"Depletion Region" ซึ่งเมื่อชั้นของรอยตอเริ่มกอตัวขึ้นก็จะไปมีผลทําใหไมมีการรวมตัวระหวาง
อิเล็กตรอนอิสระ และโฮลขามรอยตออีกตอไป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประจุไฟฟาลบใน p-region ที่
อยูใกลกับบริเวณรอยตอจะผลักอิเล็กตรอนอิสระจาก n-region ไมใหเขามารวมอีก จากปฏิกิริยานีจ้ ะ
เปนการปองกันไมให Depletion Region ขยายกวางออกไปอีก
ประจุไฟฟาบวก และประจุไฟฟาลบที่บริเวณรอยตอนี้
จะมีศักยไฟฟาสะสมในตัวระดับหนึ่งและเนื่องดวยประจุทั้งสอง
มีขั้วตรงกันขามกัน จึงทําใหเกิดความตางศักยไฟฟาหรือ
ภาพที่ 31 โครงสรางของไดโอด
แรงดันไฟฟาปรากฏครอมรอยตอ ซึ่งความตางศักยไฟฟานี้
ที่มา:www.ku.ac.th
มีชื่อเรียกวา กําแพงศักยไฟฟา (Barrier Potential) หรือ กําแพง
17 มกราคม 2549
แรงดันไฟฟา (Barrier Voltage) ดังแสดงในรูป โดยขนาดของ
กําแพงแรงดันไฟฟาที่บริเวณรอยตอ P-N สําหรับซิลิกอนไดโอดจะมีคาประมาณ 0.7 V และถาเปน
ของเยอรมันเนียมไดโอดจะมีคาประมาณ 0.3 V
ไดโอดประกอบดวยขั้วตอ 2 ขั้ว มีชื่อเรียกวา อาโนด (Anode) และคาโธด (Cathod) โดยมี
สัญลักษณ ดังแสดงในรูปรูปที่ 32
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ภาพที่ 32 สัญลักษณของไดโอด
ที่มา : www.ku.ac.th, 17 มกราคม 2549
โดยปกติแลวไดโอดถูกออกแบบใหมีรูปลักษณะที่แตกตางกัน 3 แบบ ดังแสดงในรูป ซึ่ง
รูปลักษณะเชนนี้จะชวยปองกันไมใหไดโอดเสียหายงาย สําหรับขนาดของไดโอดจะแสดงถึงอัตรา
ทนกระแสไฟฟาทีไดโอดยอมใหไหลผานได สวนแถบคาดสีดําที่พิมพอยูที่ขอบดานใดดานหนึ่ง จะ
แสดงถึงขั้วคาโธด
ไดโอดในทางปฏิบัติมีการแพรกระจายของพาหะสวนนอยที่บริเวณรอยตออยูจํานวนหนึ่ง
ดังนั้น ถาตอไบอัสตรงใหกบั ไดโอดในทางปฏิบัติก็จะเกิด แรงดันเสมือน (Ge >= 0.3V ; Si >=
0.7V) ซึ่งตานแรงดันไฟฟาที่จายเพื่อการไบอัสตรง ดังรูป
ขนาดของแรงดันเสมือนจึงเปนตัวบอกจุดทํางาน ดังนัน้ จึงเรียก แรงดันเสมือน อีกอยาง
หนึ่งวา แรงดันในการเปด (Turn-on Voltage ; Vt )

ภาพที่ 33 กราฟคุณสมบัติของไดโอด
ที่มา : www.ku.ac.th, 17 มกราคม 2549
กรณีไบอัสกลับ เราทราบวา Depletion Region จะขยายกวางขึ้น แตก็ยังมีพาหะขางนอย
แพรกระจายทีร่ อยตออยูจํานวนหนึ่ง แตก็ยงั มีกระแสรั่วไหลอยูจํานวนหนึ่ง เรียกวา กระแสรั่วไหล
(Leakage Current) เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาขึน้ เรื่อยๆ กระแสรั่วไหลจะเพิม่ ขึ้นจนถึงจุดทีไดโอด
นํากระแสเพิ่มขึ้นมาก ระดับกระแสที่จดุ นี้ เรียกวา กระแสอิ่มตัวยอนกลับ (Reverse Saturation
Current ; Is ) แรงดันไฟฟาที่จุดนี้ เรียกวา แรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage)

4.2 การทํางานของไดโอด
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ไดโอดจะทํางานเหมือนสวิตช โดยถาศักยไฟฟาทางดานอาโนดเปนบวกเมื่อเทียบกับ
คาโธด ไดโอดจะปดสวิตชดัง สภาวะการทํางานของไดโอดลักษณะนี้ เรียกวา ไดโอดอยูใน
สภาวะ ON หรือไบอัสตรง (Forward Bias) ในทางตรงกันขาม ถาศักยไฟฟาทางดานอาโนดเปนลบ
เมื่อเทียบกับคาโธด ไดโอดจะเปดสวิตช สภาวะการทํางานของไดโอดลักษณะนีเ้ รียกวา ไดโอดอยู
ในสภาวะ OFF หรือไบอัสกลับ (Reverse Bias)

4.3 การตอไดโอด
ดวยไดโอดเปนสารกึ่งตัวนําชนิดรอยตอ P-N ดังนั้นการที่จะทําใหไดโอดทํางานจะตองให
ขนาดแรงดันไฟฟา และชนิดของขั้วที่ถูกตองแกไดโอด แรงดันไฟฟาที่ใหกับไดโอดเรียกวา แรงดัน
ไบอัส (Bias Voltage) แรงดันไบอัสทําหนาที่ควบคุมความกวางของสวนที่เปน Depletion Region
ซึ่งเปนความตานทานที่เกิดขึน้ ที่บริเวณรอยตอ ดังนั้นจึงเสมือนเปนการควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟาที่จะไหลผานไดโอดนั่นเอง
4.3.1 ไบอัสตรง (Forward Bias)
การจัดไบอัสตรงใหกับไดโอด จากที่ทราบมาแลววาการทํางานของไดโอดถูกกําหนดโดย
ชนิดของขั้วไฟฟา จากรูปจะเห็นวาขัว้ ลบของแหลงจายแรงดันไฟฟาตอเขากับ n-region และขั้วบวก
ของแหลงจายแรงดันไฟฟาตอเขากับสวนที่เปน p-region ของไดโอด อิเล็กตรอนอิสระจะถูกผลัก
ออกจากสวน n-region เนื่องจากอิทธิพลของขั้วลบของแหลงจายแรงดันไฟฟา และถูกดึงไปยัง
ขั้วบวกของแหลงจายแรงดันไฟฟา การไหลของอิเล็กตรอนนี้จะเกิดขึน้ ไดก็ตอเมื่อขนาดของ
แหลงจายแรงดันไฟฟามากพอที่จะเอาชนะกําแพงแรงดันที่อยูที่บริเวณรอยตอ ซึ่งสําหรับซิลิกอน
ไดโอดแรงดันของแหลงจายแรงดันไฟฟาเทากับ 0.7 V หรือมากกวา ในขณะทีเ่ ยอรมันเนียมไดโอด
เทากับ 0.3 V หรืมากกวา ไดโอดจะยังคงนํากระแสอยูต ลอดเวลาถายังไดรับการไบอัสที่ถูกตอง
อยู ดังแสดงในรูป แสดงทิศทางการไหลของกระแสทางตรง (Forward Current, IF) หรือเปนกระแส
อิเล็กตรอน ซึ่งจะไหลจากขัว้ ลบของแหลงจายแรงดันไฟฟาไปยัง n-region และ p-region ตามลําดับ
จากนั้นจึงไหลตอไปยังขั้วบวกของแหลงจายแรงดันไฟฟา สําหรับการไหลของกระแสโฮลหรือที่
เรียกวา กระแสนิยม (Conventional Current) จะไหนในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการไหลของ
กระแสอิเล็กตรอน ดังแสดงในรูป (ข) จึงสรุปไดวา การไหลของกระแสอิเล็กตรอนจะไหลจากขั้ว
ลบไปยังขั้วบวก ในขณะที่กระแสโฮลหรือกระแสนิยมจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ การที่ทราบ
ถึงแรงดันไฟฟาที่ตกครอมไดโอด (Si = 0.7 V, Ge = 0.3 V) ขนาดของแหลงจายแรงดันไฟฟาและ
คาความตานทานของวงจรก็สามารถคํานวณหาปริมาณกระแสทางตรงได
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4.3.2 ไบอัสกลับ (Reverse Bias)
แสดงการตอไดโอดแบบไบอัสกลับ โดยการตอขั้วบวกของแหลงจายแรงดันไฟฟาเขากับ
n-region และขั้วลบเขากับ p-region ของไดโอด การตอแหลงจายแรงดันไฟฟาในลักษณะนีจ้ ะทําให
อิเล็กตรอนอิสระใน n-region ถูกดึงใหเคลื่อนที่ไปยังขัว้ บวก ในขณะเดียวกันโฮลก็จะถูกดึงจากขั้ว
ลบเชนกัน จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหบริเวณ Depletion Region ขยายกวางมากขึน้ จนทําให
แรงดันไฟฟาภายในมีคาเทากับแรงดันไฟฟาของแหลงจายแรงดันไฟฟาแตมีขั้วตรงกันขาม จึงสงผล
ใหไดโอดไมนํากระแสไฟฟาในที่สุด

4.4 การนําไดโอดไปใชงาน
จากที่กลาวมาขางตนคงพอจะไดความรูเกีย่ วกับคุณสมบัติของไดโอดกันพอประมาณ
เนื้อหาตอไปจะเปนการนําไดโอดไปใชงาน
โดยสวนใหญแลวไดโอดจะใชงานดานการแปลงไฟสลับเปนไฟตรง หรือวงจรเร็กติไฟเออร
ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟสลับใหเปนไฟตรง โดยใชไดโอด การทํางานอาศัยคุณสมบัติการจาย
ไบอัสตรงและกลับใหตวั ไดโอด เพื่อใหไดโอดนพกระแสและหยุดนํากระแส ตามสภาวะไบอัส
ดังกลาว

ภาพที่ 35 แสดงการนําไดโอดไปใชงานในวงจรจายแปลงไฟสลับเปนไฟตรง
ที่มา : www.ku.ac.th, 17 มกราคม 2549
จากรูปเปนการทํางานของไดโอด (เปนวงจรเร็กติฟลายแบบครึ่งคลื่น) เมื่อนําไปใชกับ
วงจรไฟสลับไดโอดจะทํางานตามคุณสมบัติการจายไบอัสใหตัวไดโอดคือ ไบอัสตรงไดโอด
นํากระแส ไบอัสกลับไดโอดไมนํากระแสสลับกันไป จากรูปนั้น หันขาคาโธดออกเอาทพุต เมื่อ
แรงดันอินพุตเขามาเปนบวกไดโอดไดรับไบอัสตรงนํากระแส สัญญาณเอาทพุตจึงไดเปนบวก เมื่อ
แรงดันอินพุตเปนลบ ไดโอดไดรับไบอัสกลับไมนํากระแส เอาทพุตจึงเปนศูนย เอาทพุตก็จะได
เปนแรงดันไฟตรงที่เปนบวก
นอกจากนําไดโอดไปใชงานในวงจรแปลงไฟสลับใหเปนไฟตรงแบบครึ่งคลื่นแลว (วงจร
เร็กติฟลายแบบครึ่งคลื่น) ยังสามานําไดโอดไปใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆอีก เชน วงจรเร็กติฟ
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ลายแบบเต็มคลื่น, วงจรเร็กติฟลายแบบบริดจ, วงจรเพิม่ แรงดันเปนสองเทาแบบเต็มคลื่น, วงจรเพิ่ม
แรงดันเปนสามเทาแบบเต็มคลื่น, วงจรเพิม่ แรงดันเปนสี่เทาแบบเต็มคลื่น, วงจรเพิ่มแรงดันเปน n
เทา, วงจรตัดสัญญาณ, วงจรยกระดับสัญญาณ เปนตน
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5. ทรานซิสเตอร
ทรานซิสเตอร (Transistor) ถูกผลิตใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.2490 ไดถูกพัฒนาเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน ทรานซิสเตอรที่นิยมผลิตขึ้นมาใชงานจะเปนแบบรอยตอ หรือจังชั่นกทรานซิสเตอร
เพราะสรางงาย และใหประสิทธิภาพสูงใชงานไดดีทรานซิสเตอรเปนอุปกรณสารกึง่ ตัวนําชนิด
หนึ่ง โดยใชตัวยอวา TR หรือ Q อุปกรณอีกตัวหนึ่งที่เรียกไดวาเปนหัวใจของวงจร และมี
ความสําคัญที่เราควรทราบ ทรานซิสเตอรเรียกไดวามันมีสายพันธุเดียวกับพวกไดโอด* ซึ่งอยูใน
ตระกูลสารกึ่งตัวนํา (semiconductor) (สารกึ่งตัวนําคืออะไร อธิบายแบบยอๆ ไดวาเปนสารที่
สามารถ ทําใหเปนฉนวนหรือตัวนําก็ได)
ทรานซิสเตอรสามารถแบงชนิดไดหลายอยาง เชน แบงตามรูปแบบตามสารที่ใชทํา แตในที่นี้
เราแบงชนิดของทรานซิสเตอรตามโครงสรางได 2 ชนิด คือ NPN และ PNP
5.1 โครงสรางและสัญลักษณของทรานซิสเตอร
โครงสรางของทรานซิสเตอรประกอบดวย สารกึ่งตัวนํา 2 ชนิด ประกบกัน 3 ชั้นวาง
สลับกันระหวาง สาร P (P-type) และ สาร N (N-type) จากนั้นตอขาออกมาใชงานลักษณะการซอน
กันนี้ ถูกนํามาแบงเปนชนิดของทรานซิสเตอร
ทรานซิสเตอรชนิด NPN โครงสรางของมันก็คือ สาร P ประกอบดวยสาร N ทั้งสองขาง ดัง
รูปที่1(ก) จากนั้นตอขาจากสารกึ่งตัวนําทัง้ สามชั้นออกใชงาน ขาที่ตอจากชั้นสารที่อยูตรงกลาง
เรียกวา ขาเบส (B,Base) สวนขาริมทั้งสอง คือขาคอลเล็กเตอร (C,Collector) และขาอีมิตเตอร
(E,Emitter)
ทรานซิสเตอรชนิด PNP โครงสรางประกอบดวย สาร N ประกบดวยสาร P ขาที่ตอออก
จากชั้นสารที่อยูตรงกลางเรียกวา ขาเบส (B) สองขาที่เหลือคือ ขาคอลเล็กเตอร (C) และขาอีมิตเตอร
(E) ดังรูป

*ดูรายละเอียดเรื่องไดโอด ในบทที่ 4
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ภาพที่ 36 โครงสรางและสัญลักษณของทรานซิสเตอรชนิด NPN และ PNP
ที่มา: พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ 2542 : 157
ถึงแมสารที่ถูกตอขาเปนขา C และ E เปนชนิดเดียวกันก็ตาม แตที่จริงแลวคุณสมบัตทิ าง
ไฟฟาของมันตางกัน เพราะฉะนั้น “จึงจําเปนอยางยิ่งในเวลาประกอบทรานซิสเตอรลงในโครงงาน
ตองดูตําแหนงขาใหถูกตอง ถาคุณประกอบผิดก็อาจทําใหวงจรที่คณ
ุ สรางเสียหายได”1
ความแตกตางของ 2 ชนิด ทรานซิสเตอรมีสองชนิดเปนการแบงทางโครงสรางของมัน ทีนี้
ก็จะมาดูกันวาทรานซิสเตอร ทั้งสองชนิดนีม้ ันเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ดวยโครงสรางที่
แตกตางกันนี้ พอจะเปรียบเทียบไดกับไดโอดสองตัวตอกัน ซึ่งทําใหเราเขาใจโครงการสรางของ
มันดีขึ้นในรูปที่ 5.2 ไดแสดงทิศทางของกระแสที่ไหลเขาออกจากตัวทรานซิสเตอร
สังเกตไดวา กระแสไหลจากทิศทางของหัวลูกศรของทรานซิสเตอร (กระแสในที่นี้
หมายถึง กระแสนิยมที่ไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ) ทรานซิสเตอรทั้งสองชนิดมีทิศทางการไหลของ
กระแสกลับกัน จากรูปกลาวไดวา กระแสที่ไหลผานขา E จะมีคาเทากับกระแสที่ขา C รวมกับที่ขา
B เปนกระแสที่ไหลผานทรานซิสเตอร แตกระแสที่ขา C เทากับกระแสที่ขา B คูณดวยอัตราขยาย
ของทรานซิสเตอร (hFE) ดังสมการในรูปที่ 2 เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผานทรานซิสเตอร จึงถูก
ควบคุมโดยกระแสที่ไหลผานขา B นั่นเอง

1

พันธศักดิ์ พุฒมานิตพงศ, ทฤษฎีเซมิคอนดักเตอร สารกึ่งตัวนําและวงจร, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: สถาบันอิเล็กทรอนิกสกรุงเทพรังสิต, 2547), หนา 23
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ภาพที่ 37 อธิบายทิศทางการไหลของกระแสในทรานซิสเตอรทั้งสองชนิด
ที่มา: www.chontech.ac.th, 11 กุมภาพันธ 2549
ประเทศญี่ปุนผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสรายใหญของโลก ใชรหัสบอกชนิดของ
ทรานซิสเตอร โดยดูจากเบอรทรานซิสเตอรจาก ตัวอักษรที่ตามหลัง 2S... เชน 2SC1815 เปน
ทรานซิสเตอรชนิด NPN ใชในยานความถีส่ ูง นอกจากอักษร C แลวยังมีอักษรตัวอืน่ อีกดวยดังนี้
A : PNP ใชในยานความถี่สูง
B : PNP ใชในยานความถี่ต่ํา
C : NPN ใชในยานความถี่สูง
D : NPN ใชในยานความถี่ตา่ํ
ถาเปนทรานซิสเตอรของผูผลิตในอเมริกา เบอรของทรานซิสเตอรจะขึน้ ตนดวย 2N และ
ตามดวยหมายเลข (หมายเลข 2 ที่นําหนาเบอร หมายถึง 2 รอยตอ)
ทรานซิสเตอรถูกนําไปใชในวงจรตางๆ อยางมากมาย ดวยหลักการใหกระแสที่ขา B เปน
ตัวควบคุมกระแสที่ไหลผานทางขา C และ E ที่เห็นและคุนเคยกันมากที่สุดอยางหนึง่ คือ วงจรขยาย
เสียง และสวนใหญโครงงานในวารสารอิเล็กทรอนิกสสมัครเลน ก็ใชทรานซิสเตอร เพราะฉะนัน้
ควรจะทําความเขาใจเรื่องราวเกีย่ วกับตัวมันใหดี
ในบางวงจรอาจเห็นวาทรานซิสเตอร ถูกเปรียบเทียบกับสวิตชหรืออาจจะเปนตัวขยาย เปนเพราะ
เราสามารถจัดไบแอส ใหมนั ทํางานเหมือนกับเลือกวาใหมันเปนสวิตชหรือตัวขยายก็ได
การไบแอส การทําใหสิ่งประดิษฐอเิ ล็กทรอนิกสอยูในสภาพที่พรอมจะทํางานได พูด
งายๆ ก็คือ การปอนแรงดันใหกับขาตางๆ ของอุปกรณจนมีชวงทํางานที่เหมาะสม
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รูปราง รูปรางหนาตาของทรานซิสเตอรแสดงดังรูปที่ 5.3 พวกทรานซิสเตอรกําลังหรือ
ทรานซิสเตอรที่ทนกําลังไดสูงๆ (สังเกตไดจากตัวถัง ที่เปนโลหะ) พวกนี้จะตองมีการระบายความ
รอนที่ดีเพราะ “ทรานซิสเตอร เปนอุปกรณที่ไวตออุณหภูมิที่ตัวมันสูงเกินที่กําหนดทรานซิสเตอร
ประเภทนี้จึงจําเปนจะตองติดแผนระบายความรอน (heat sink) เสมอ เมื่อใชงาน เชน ทรานซิสเตอร
ในภาคสุดทายของเครื่องขยายเสียง จําเปนจะตองติดแผนระบายความรอน”1

ภาพที่ 38 แสดงรูปรางของทรานซิสเตอรกับตําแหนงขา
ที่มา: www.chontech.ac.th, 11 กุมภาพันธ 2549
ทรานซิสเตอรมีรูปรางหนาตาแตกตางกัน แลวเราจะรูไดอยางไรวาขาไหนเปนขา B , C
และ E โดยทัว่ ไปผูผลิตอาจจะไมเขียน หรือพิมพติดไวบนตัวทรานซิสเตอร แตอาจจะมีรหัสหรือ
สัญลักษณใหเปนที่สังเกต หรือไมก็เปนเปดดูตําแหนงจากไดจากคูมือของตัวมัน แตควรจะ
ตรวจสอบอีกทีดวยการวัดดวยโอหมมิเตอร ในการประกอบโครงงานที่ใชทรานซิสเตอรนั้น คุณ
ควรจะตรวจสอบดูขาของทรานซิสเตอรใหถูกตองเสียกอน จึงลงมือประกอบ และขอควรระวังอีก
ประการหนึ่งคือ การบัดกรีความรอนจากปลายหัวแรง อาจทําใหทรานซิสเตอรเสียได เพราะฉะนัน้
จึงไมควรบัดกรีทรานซิสเตอรแชไวนานๆ จนทําใหมันรอน

5.2 การไบอัสทรานซิสเตอร
จากการที่ทราบแลวาไดโอดชนิดรอยตอ P-N เมื่อไดรับการไบอัสตรง จะยอมให
กระแสไฟฟาไหลผานได แตถาไดรับการไบอัสกลับไดโอดจะแสดงคุณสมบัติตานการไหลของ
กระแสไฟฟา สําหรับทรานซิสเตอรก็เชนเดียวกัน จะตองไดรับการไบอัสที่เหมาะสมจึงจะทําให
ทรานซิสเตอรทํางานไดถูกตอง
1

พันธศักดิ์ พุฒมานิตพงศ, ทฤษฎีเซมิคอนดักเตอร สารกึ่งตัวนําและวงจร, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: สถาบันอิเล็กทรอนิกสกรุงเทพรังสิต, 2547), หนา 31
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ภาพที่ 39 การไบอัสทรานซิสเตอรชนิด PNP
ที่มา: www.chontech.ac.th, 11 กุมภาพันธ 2549
จะเห็นวาขาเบสและอิมิตเตอรไดรับการไบอัสตรง ขณะทีข่ าเบสและคอลเลคเตอรไดรับ
การไบอัสกลับ เพราะวาขาเบสกับขาอิมิตเตอรเปนวงจรอินพุต และขาเบสกับคอลเลคเตอรเปน
วงจรเอาทพุตการทํางานของทรานซิสเตอร ไมวาจะเปนทรานซิสเตอรชนิด NPN หรือ PNP ก็
ตาม ทรานซิสเตอรจะสามารถทํางานไดขึ้นอยูกับการจายไบอัสให โดย NPN และ PNP นั้นจะ
จายไบอัสตรงขามกันในทีน่ จี้ ะอธิบายเพียง NPN เพียงอยางเดียวของใหเขาใจวา PNP นั้น
เหมือน NPN ทุกประการทํางานที่ศักยตรงขามกัน

ภาพที่ 40 พิจารณาการทางานของทรานซิสเตอรชนิด NPN
ที่มา: www.chontech.ac.th, 11 กุมภาพันธ 2549
เมื่อใหไบอัสตรงกับรอยตอ BE จะทําใหบริเวณปลอดพาหะที่รอยตอ BE แคบลงและที่
รอยตอ ระหวางรอยตอ BC ไดรับไบอัสกลับจะทําใหบริเวณปลอดพาหะที่รอยตอ BC มีความ
กวางขึ้น จึงเกิดกระแสจํานวนเล็กนอยไหลขามรอยตอ BE จึงเรียกกระแสนี้วา กระแสเบส ( IB )
เปนผลใหมีอิเล็กตรอนจํานวนหนึ่งเคลื่อนที่ในรอยตอ BE
ในขณะเดียวกันที่คอลเลคเตอรบริเวณรอยตอ BC จะมีประจุพาหะบวกอยูจํานวนมากจะพยายามดึง
อิเล็กตรอนที่เบสขามรอยตอ BC ทําใหเกิดกระแสคอลเลคเตอร ( IC ) ไหลเปนจํานวนมาก และ
ไหลออกจากคอลเลคเตอรมารวมกับกระแสเบส ( IB ) กระแสทั้งสองจํานวนนี้จะไหลไปสูขา
อิมิตเตอรเปนกระแสอิมิตเตอร(IE) เปนไปตามสมการ ; IE = IB + IC
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5.3 การทํางานของทรานซิสเตอร (Transistor Construction and Operation)
ไดกลาวมาแลววาทรานซิสเตอรประกอบดวยสารกึ่งตัวนํา 3 ชิ้นตอเชื่อมกัน ดังนั้นจึงมี
รอยตอ pn จํานวน 2 ตําแหนง ตําแหนงที่อิมิตเตอรกับเบสเชื่อมกันเปนรอยตอ pn เรียกวา
รอยตออิมิเตอร-เบส (Emitter Base Juntion) สวนตําแหนงที่ คอลเลคเตอรกับเบสตอเชื่อมกันเรียกวา
รอยตอคอลเลคเตอร-เบส (Collector Base Juntion) เขียนแทนไดดวย คาเทียบเคียงของไดโอด 2
ตัวตอกัน เมื่อนําหลักการ มารวมพิจารณา ทําใหทราบวาการที่จะนําทรานซิลเตอรไปใชงานไดนั้น
ตองตอแรงดัน ไฟฟาเพื่อทําการไบอัสที่รอยตอหรือไดโอดเทียบเคียงทั้งสอง เนื่องจาก
ทรานซิลเตอร มี 3 ขั้ว การตอแรงดันไฟฟาที่ขั้วเพื่อใหทรานซิสเตอรทํางานจึงเปนไปได 3 แบบคือ
5.3.1 การทํางานที่บริเวณคัตออฟ
การตอแหลงจายไฟฟาใหทรานซิสเตอรทํางานในบริเวณคัตออฟเปนการไบอัสกลับที่
รอยตอทั้ง 2 ตําแหนง ซึ่งจะทําใหกระแสที่ไหลผานขั้วทั้งสามมีคาใกลศูนย
จากการตอวงจรในลักษณะดังกลาวบริเวณปลอดพาหะทั้งสองบริเวณจะขยายกวางขึ้น จึงมี
เพียงกระแสยอน กลับ (Reverse Current) กระแสรั่วไหลปริมาณต่ํามากเทานั้นทีไ่ หลจาก
คอลเลคเตอรไปยังอิมิตเตอรได
5.3.2 การทํางานที่บริเวณอิ่มตัว
ถาคา IB เพิ่มขึน้ IC ก็จะเพิ่มขึน้ ดวย เมื่อ IC เพิ่มขึ้นจนถึงคาสูงสุด หรือ เรียกวา
ทรานซิสเตอรเกิดการอิ่มตัว ณ ตําแหนงนีค้ า IC จะเพิ่มตามคา IB ไมไดอีกแลว
การหาคา IC ทําไดโดยใช VCC หารดวยผลรวมของความตานทานที่ขวั้ คอลเลคเตอร (RC)
กับความตานทาน ที่ขั้วอิมิตเตอร(RE) สมมติขณะที่ VCE ของทรานซิสเตอรมีคา 0 V (สภาพในอุดม
คติ) IC จะขึ้นอยูกับคา VCC, RC และ RE ดังนี้
IC = VCC / ( RC+RE )
การตอแหลงจายไฟฟาใหทรานซิสเตอรทํางานในบริเวณอิ่มตัว เปนการไบอัสตรงที่
รอยตอทั้ง 2 ตําแหนง ของทรานซิสเตอร สมมติคา VCE ของทรานซิสเตอรขณะอิ่มตัว มีคา 0.3 V
(ซึ่งต่ํากวา VBE ที่มีคา0.7 V) บริเวณรอยตอคอลเลคเตอร-เบส จะไดรับการไบอัสตรงดวยผลตาง
ระหวางแรงดัน VBE กับ VCE (เทากับ 0.4 V) กระแสไฟฟา IE, IC และ IB จะมีทิศทาง
5.3.3 การทํางานที่บริเวณแอกตีฟ
การตอแหลงจายไฟฟาใหทรานซิสเตอรทํางานในบริเวณแอกตีฟเปนการแอกตีฟเปนการ
ไบอัสตรงที่รอยตอ อิมิตเตอร-เบส และไบอัสกลับที่รอยตอคอลเลคเตอร-เบส
การอธิบายหลักการทํางานของทรานซิสเตอรในบริเวณนีจ้ ะงายขึน้ ถาพิจารณาเฉพาะ
รอยตออิมิตเตอร-เบส โดยแทนดวยสัญลักษณของไดโอด ดังรูป b [สมมติ VBE มีคามากพอที่จะทํา
B
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ใหไดโอดทํางาน (Si ประมาณ 0.7 V และGe ประมาณ 0.3 V)]
รอยตอคอลเลคเตอร-เบสไดรับการไบอัสกลับ ทําใหบริเวณปลอดพาหะกวางกวาทีร่ อยตอ
อิมิตเตอร-เบสซึ่ง ไดรับการไบอัสตรง ดังนั้น ความตานทานที่เบส (RB) จึงมีคาสูง เมื่อพิจารณาใน
รูปของไดโอดจะเห็นวา IB เปนกระแสที่มีคาต่ํามาก เมื่อเทียบกับกระแสคอลเลคเตอร (IC) และเปน
สวนหนึ่งของ IE ดังนั้น IE สวนใหญจึงเปนกระแส IC ซึ่งผานรอยตอคอลเลคเตอรเบสของ
ทรานซิสเตอร

5.4 การตอทรานซิสเตอรใชงาน
ถึงแมวาทรานซิสเตอรจะถูกนําไปใชงานในวงจรตาง ๆ มากมาย แตวงจรเหลานั้นก็ยงั
สามารถที่จะจัดแยกออกเปนกลุมได 3 รูปแบบ ดังนี้
5.4.1 วงจรอิมิตเตอรรวม C- E (Common - Emitter)
สัญญาณอินพุตจะถูกปอนเขามาระหวางขาเบส และขาอิมิตเตอร ในขณะที่สัญญาณ
เอาตพุตจะปรากฏระหวางขาคอลเลคเตอรและขาอิมิตเตอร จากการจัดรูปแบบของวงจรในลักษณะ
นี้ จะเห็นวาสัญญาณอินพุตจะเปนตัวควบคุมกระแสเบสของทรานซิสเตอรซึ่งก็จะเปนการควบคุม
กระแสคอลเลคเตอรซึ่งเปนเอาตพุตของวงจรดวย สวนขาอิมิตเตอรจะขารวม ( Common)
5.4.2 วงจรเบสรวม C-B (Common-Bars)
สัญญาณอินพุตจะถูกปอนเขาระหวางขาอิมิตเตอรและขาเบส โดยสัญญาณเอาตพุตจะไป
ปรากฏครอมอยูระหวางขาคอลเลคเตอรและขาเบส สวนขาเบสของวงจรรูปแบบนีจ้ ะใชเปนขารวม
(common) ของอินพุตและเอาตพุต
5.4.3 วงจรคอลเลคเตอรรวม C-C (Common-Collector)
โดยสัญญาณอินพุตจะถูกปอนเขามาระหวางขาเบส และขาคอลเลคเตอรสวนสัญญาณ
เอาตพุตที่ไดจะไปปรากฏครอมขาอิมิตเตอร และขาคอลเลคเตอรโดยจะใชขาคอลเลคเตอรเปนขา
รวม (Common ) ของทั้งอินพุตและเอาตพตุ
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