คํานํา
วิทยาการดานเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสในปจจุบนั พัฒนาไปอยางรวดเร็ว อีกทัง้ เปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศเปลี่ยนผานเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนา
กําลังคนในระดับผูเชี่ยวชาญทางดานดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกสทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความ
สําคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจทิ ลั ในอนาคต และเยาวชนนับเปนกําลังสําคัญทีจ่ ะเชือ่ มโยงใหเกิดกลไล
การปอนบุคลากรเขาสูตลาดแรงงาน ดวยเล็งเห็นความสําคัญของการสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชน
ในการศึกษาตอและทํางานดานอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดดาํ เนินโครงการ “คายนักอิเล็กทรอนิกสรนุ เยาว (NECTEC eCamp)” มาตัง้ แตป พ.ศ. 2543
โครงการนี้ไดมุงสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมและกระตุนใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดมีโอกาสพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถ และประดิษฐโครงงานดานอิเล็กทรอนิกส คาย NECTEC eCamp จัดใน
ชวงปดเทอมของทุกป โดยความรวมมือจากสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในกลุม พันธมิตร
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
หนังสือเลมนี้จะสําเร็จไมไดเลยหากปราศจากความรวมมือที่ดีเยี่ยมและความเสียสละอันมีคา
จากคณะทํางานในการกําหนดขอบเขตเนื้อหา ปรับเปลี่ยนเรื่องยากใหงายขึ้น และไอเดียภาพประกอบ
ทีส่ รางสรรค คณะทํางานประกอบดวยคณาจารยผดู แู ลศูนยประสานงาน NECTEC eCamp คณะนักวิจยั
และเจาหนาทีเ่ นคเทค สวทช. ทีเ่ กีย่ วของ หนังสือเลมนีย้ ดึ โครงสรางและเนือ้ หาหลักจากหนังสือกาวทัน
โลกอิเล็กทรอนิกสซึ่งตีพิมพไปเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยเนคเทครวมกับคณาจารยผูเชี่ยวชาญเปนผูจัดทํา
แตไดสอดแทรกภาพการตูน และปรับภาษาใหสามารถเขาใจไดงายขึ้นกวาเดิมสําหรับนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หนังสือมีการปูเนื้อหาพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ศูนยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือ “ฮีโรตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส” จะเปนแรงบันดาลใจให
เยาวชนและผูที่สนใจทางดานอิเล็กทรอนิกสไดพัฒนาทักษะความรูรวมถึงเห็นความสําคัญและความ
จําเปนในการพัฒนาตนเองใหมคี วามรูค วามสามารถ ทีจ่ ะเติบโตเปนทรัพยากรทางดานอิเล็กทรอนิกสที่
มีศักยภาพและเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสูความเปนเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตอไป
ดร.ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

คํานิยม
เมื่อป 2543 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ เนคเทค รวมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดริเริ่มจัด “คายอิเล็กทรอนิกส” (ชื่อในสมัยนั้น)
ขึ้นในชวงปดเทอม โดยไดเชิญชวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
มาเขาคาย 5 วัน 4 คืน อาจารยและนักศึกษาคณะวิศวกรรมชั้นปที่ 4 เปนผูสอน และมีนักศึกษาชั้นป
ที่ 2-3 เปนพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ ชวงทีล่ งมือปฏิบตั ปิ ระกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส นักเรียนสนุกกันมาก ไดเรียนรูแ ละ
สนุกสนานกับพี่ๆ ถึงขนาดประกอบวงจรกันจนไมยอมนอน จนอาจารยตองสั่งใหหยุดกิจกรรมเพื่อให
นักเรียนไดไปนอนหลับพักผอน
ซึ่งผลสําเร็จจากคายฯ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และดวยความรวมมือของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ในปตอมาก็ไดขยายผลเกิดเปนโครงการ “คาย
นักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว (NECTEC eCamp)” มาจนถึงปจจุบัน โดยมีนักเรียนจากบริเวณใกลเคียงกับ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และนิสิตนักศึกษา (พี่คายฯ) เขารวมในแตละปมากกวา 1,000 คน นักเรียน
ไดเรียนรูและสนุกกับกิจกรรมคายฯ สวนพี่คายฯ สวนใหญก็ไดทบทวนพื้นฐานและไดเรียนรูเทคนิคการ
ถายทอดความรูผ า นการสอนนอง ทัง้ อธิบายและสอนปฎิบัติ ตลอดจนดําเนินกิจกรรมสันทนาการใหกบั
นองๆ จนไดรับความประทับใจ และกลายเปนแรงบันดาลใจใหอยากเกงแบบพี่ๆ ในคาย ดังนั้นผูที่มา
เขารวมคายจึงจะไดรับทั้งความรู ความสนุกสนาน และความประทับใจ ซึ่งจะขึ้นกับกิจกรรมของแตละ
มหาวิทยาลัย ผลสะทอนในแงดกี บั ประเทศ พบวามีนกั เรียนทีผ่ า นคายฯ สวนใหญสนใจศึกษาตอในสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกดวย
ในชวงแรกอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ชวยดําเนินโครงการ ไดชวยกันจัดทําหนังสือกาวทันโลก
อิเล็กทรอนิกส เพือ่ ชาวคายทัง้ พีน่ สิ ติ นักศึกษาและนองนักเรียนไดเรียนรูเ รือ่ งราวของอิเล็กทรอนิกส ดวย
ความตัง้ ใจทีจ่ ะใหหนังสือนัน้ อานไดตงั้ แตเริม่ เรียนรูอ เิ ล็กทรอนิกสจนถึงเปนวิศวกรอิเล็กทรอนิกส ทําให
ยากไปสําหรับหลายๆ คน ดังนั้นหนังสือ “เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส” เลมนี้ จึงเกิดขึ้นจาก
อาจารยผดู แู ลโครงการ NECTEC eCamp ของมหาวิทยาลัย กับนักวิจยั และเจาหนาทีจ่ ากเนคเทค สวทช.
เพื่อเปนองคความรูที่มีเนื้อหาสาระดานอิเล็กทรอนิกสที่อานเขาใจงาย พรอมรูปภาพการตูนประกอบ
เหมาะสําหรับชาวคายอิเล็กทรอนิกสและผูส นใจเรียนรูด า นอิเล็กทรอนิกสไดศกึ ษา เรียนรูแ ละใชประโยชน
ตอไป
ดร.กวาน สีตะธนี
ที่ปรึกษาโครงการ

คํานิยม
อิเล็กทรอนิกสเปนพืน้ ฐานซึง่ ชวยสําคัญทีส่ นับสนุนใหเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางกาวกระโดดในโลกปจจุบัน ไมวาจะเปนการพัฒนาเครื่องมือวัดขั้นสูงทําใหคนพบสสารใหม
การสงยานไปสํารวจอวกาศ การผลิตเครือ่ งมือวิเคราะหโรคสมัยใหม แมกระทัง่ การสือ่ สารโทรคมนาคม
ความเร็วสูง
แตก็ไมไดเปนงานที่งายนักที่จะชักนําใหเยาวชน สนใจและกระหายที่จะเรียนรูวาอุปกรณ
เหลานี้ทํางานไดอยางไร และมนุษยสามารถนําไปสรางสรรคใหเกิดประโยชนอะไรไดบาง ถาหากไมมี
การผสมผสานกิจกรรมพี่สอนนอง กิจกรรมบันเทิงที่ใกลชิดกับชีวิตประจําวัน ซึ่งใหการเรียนรูเปนไป
อยางราบรื่น การเรียนรูพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสรางสรรคประโยชนที่เขาใจ
ไดอยางงายๆ จึงเปนหลักหัวใจที่สําคัญ
อิเล็กทรอนิกส ถึงแมวาจะเปนศาสตรที่ตองใหความสําคัญกับการลงมือทําจริงควบคูกับการ
เขาใจทฤษฏีพนื้ ฐานตางๆ ดวยแลว ก็พบวาเปนเรือ่ งทีด่ งึ ดูดความสนใจใหเยาวชนไดอยางมาก ไมนอ ย
ไปกวากิจกรรมเกี่ยวกับหุนยนต หรือการเขียนโปรแกรมเบื้องตน เนคเทคในฐานะที่เปนศูนยแหงชาติ
จึงไดรวมมือกับเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ สรางหลักสูตรกิจกรรมใหเยาวชนไดมีโอกาสสัมผัส
และเรียนรูกับโลกอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีคุณภาพ อยางตอเนื่องมาเกือบ 20 ป
ผมรูสึกยินดีที่ไดเห็นกิจกรรมนี้ยั่งยืน พรอมกับการสรางความอยากรูอยากเห็นและกระตุนให
เกิดความคิดสรางสรรคเพือ่ พรอมทีข่ บั เคลือ่ นเขาสูโ ลกยุคใหม โลกยุคนวัตกรรม ยุคอุปกรณเปลีย่ นจาก
อนาล็อกเปนดิจิทัล อุปกรณทุกชิ้น ฉลาดและเชื่อมตอสงขอมูลกันไดเอง
ขอใหโครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนนี้เปนสวนหนึ่งของการเตรียมเยาวชนไทยเขาสูยุค
ประเทศไทย 4.0 ครับ
ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ
อดีต ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารบัญ
บทที่ 1 โลกของวงจรอิเล็กทรอนิกส

1

บทที่ 2 ความเปนมาของอิเล็กทรอนิกส

9

บทที่ 3 อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

13

บทที่ 4 การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส

45

บทที่ 5 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรรวม

53

บทที่ 6 พื้นฐานดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส

82

บทที่ 7 เทคนิคการบัดกรี

106

บทที่ 8 การประยุกตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

120

บทสงทาย

131

บทพิเศษ อันตรายของไฟฟาตอรางกายมนุษย

137

บทที่ 1
โลกของวงจรอิเล็กทรอนิกส
ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
สราวุธ จันทเขต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
1.1 ความสําคัญ
ในสังคมปจจุบัน กิจกรรมในชีวิตประจําวันของทุกคน เชน การจองตั๋วเครื่องบิน เบิกเงินจาก
ตูเอทีเอ็ม คุยโทรศัพทกับเพื่อน กิจกรรมตางๆ เหลานี้ มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขามาเกี่ยวของ
อยูด ว ยเสมอ ไมวา จะเปน เครือ่ งเสียง วิทยุ โทรทัศน เครือ่ งเลนดีวดี ี เครือ่ งใชไฟฟาอํานวยความสะดวก
ตางๆ เครือ่ งมือสือ่ สารโทรคมนาคมทีท่ นั สมัย โทรศัพท โทรศัพทมอื ถือ สมารทโฟน คอมพิวเตอร ระบบ
ไอที ทําใหเกิดสังคมออนไลน ทําใหสามารถสื่อสารดวยเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอความ หรืออื่นๆ
ในเวลาเดียวกัน อุปกรณดงั กลาวมีสว นเกีย่ วของกับชีวติ ประจําวันของเราอยางกลมกลืน และเราสามารถ
ใชงานอุปกรณเหลานัน้ ไดอยางสะดวกงายดาย บางครัง้ ดวยการกด
ปุม เพียงไมกปี่ มุ ก็สามารถตอบสนองความตองการของเราไดอยาง
สมบูรณ
อยางไรก็ตาม คนสวนใหญสนใจและรูเ พียงแควตั ถุประสงค
และวิธีการใชอุปกรณเหลานี้เทานั้น ไมรู (หรืออาจจะไมอยากรู)
วาอุปกรณเหลานั้นประกอบไปดวยอะไร หรือทํางานไดอยางไร
กลาวอีกอยางไดวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เราใชในชีวิต
ประจําวันกลายเปนกลองดําไปแลว ยิง่ อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสใชงา ย
มากขึ้นเทาไร จํานวนกลองดําในสังคมมนุษยก็ยิ่งเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นเทานั้น

เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

1

หนังสือเลมนี้ จะชวยใหผอู า นมีความเขาใจในเบือ้ งตนถึงการทํางานของอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
ตางๆ หรือเขาใจสิง่ ทีอ่ ยูใ นกลองดํา ดังเชนการทีเ่ ราจะทําความเขาใจรางกายของมนุษยนนั้ แคการรูจ กั
อวัยวะตางๆ คงไมเพียงพอ เราตองมีการทดลองหาความสัมพันธของการทํางานระหวางอวัยวะหนึง่ กับ
อวัยวะอืน่ จึงจะเริม่ เขาใจรางกายมนุษยในภาพรวมได วงจรอิเล็กทรอนิกสกเ็ ชนกัน นอกจากรูจ กั อุปกรณ
แตละชิ้นแลว เรายังตองรูจักการทํางาน และความสัมพันธระหวางอุปกรณเหลานั้นดวย
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AC Power ไดโอด

รูปที่ 1.1 ทําความรูจักกับกลองดํา (วงจรอิเล็กทรอนิกส)
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1.2 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกับการพัฒนาดานตางๆ

1.2.1 อิเล็กทรอนิกสกับการสื่อสารโทรคมนาคม
การสื่ อ สารโทรคมนาคมในปจจุบันไดเ จริญกาวหนาไปมาก มีเครื่องมือรับสงวิทยุที่มี
ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดทั่วโลกโดยใชระบบดาวเทียมเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลขาวสารถึงกัน ยังมีการพัฒนาระบบสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสงที่สามารถสงขอมูลใน
ปริมาณมากๆ ไดอยางรวดเร็ว สามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดทั้งโทรศัพท โทรสารหรือแฟกซิไมล
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ซึ่งใชเวลาในการติดตอสื่อสารภายในไมกี่วินาที และมีความชัดเจนเหมือน
เปนการพูดคุยแบบอยูตรงหนา
ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเปนระบบขนาด
ใหญและสําคัญมากที่สุดสวนหนึ่งของทุกสังคม
อีกทั้งยังทําใหระบบอื่นในสังคมเจริญกาวหนามาก
ขึ้นดวย ความสําคัญดังกลาวจึงทําใหการพัฒนา
ดานการสื่อสารกาวหนาและทันสมัยมากขึ้นตลอด
เวลา จนอาจกลาวไดวาโลกอยูในมือของเราแลว
ซึง่ หมายถึงโลกทีใ่ หญโตใบนี้ เหมือนกับมีขนาดเล็ก
จนใชมือหยิบจับได ดวยเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
โทรคมนาคมทีท่ นั สมัย ทําใหทกุ คนบนโลกสามารถ
ติดตอสื่อสารพูดคุยกัน มองเห็นหนากันไดทั่วโลก

รูปที่ 1.2 โทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่

รูปที่ 1.3 เครื่องโทรสาร
เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส
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รูปที่ 1.4 ระบบสื่อสารผานดาวเทียม
เราสามารถสือ่ สารระหวางประเทศถึงกันไดทวั่ โลกผานระบบดาวเทียม ปจจุบนั ประเทศไทยใช
ดาวเทียมในการสือ่ สารหลายอยาง เชน ถายทอดสัญญาณโทรทัศน ถายทอดสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
นอกจากนี้ยังมีระบบการรับสัญญาณภาพโทรทัศนจากดาวเทียมโดยตรง ทําใหการไดรับขาวสาร
สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังไดประยุกตการสื่อสารผานดาวเทียมกับงานอื่นๆ เชน
การทหาร การธนาคาร การแพทย การสํารวจตางๆ

รูปที่ 1.5 การสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง
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นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีที่ชวย
ใหการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถสงขอมูล
ปริมาณมากไดอยางรวดเร็ว สามารถตอบ
สนองการรับสงสัญญาณทีม่ คี วามเร็วสูงได คือ
ระบบการสื่อสารดวยเสนใยแกวนําแสง ซึ่งใน
ปจจุบันถูกนํามาใชเชื่อมตอสัญญาณ ทั้งใน
และตางประเทศอยางกวางขวาง ทําใหการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมตอ
ระบบอินเทอรเน็ตไดทั่วโลกดวยความเร็วสูง
ตอบสนองตอการใชงานอยางสมบูรณ

1.2.2 อิเล็กทรอนิกสกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิ ว เตอร เ ป น ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ร ะบบหนึ่ ง ด ว ย
เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส เรามีคอมพิวเตอรที่ทํางานไดเร็วขึ้น
และจัดเก็บขอมูลไดปริมาณมากขึ้น ทําใหคอมพิวเตอรมีบทบาทมาก
ขึน้ กลาวไดวา อิเล็กทรอนิกสในปจจุบนั คือ อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรถกู ใชงานในหลายดาน เชน ธุรกิจ วิศวกรรม วิทยาศาสตร
จราจร อุสาหกรรม ทหาร ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาประเทศ เพือ่
ใหเปนระเบียบและสําเร็จผลไดรวดเร็วขึ้น
เนือ่ งจากคอมพิวเตอรทาํ งานไดรวดเร็ว ไดผลลัพธทแี่ มนยําแนนอน เก็บขอมูลและขอความได
จํานวนมาก สามารถทํางานที่สลับซับซอนโดยไมเหน็ดเหนื่อย ชวยในการตัดสินใจ คอมพิวเตอรชวย
ทํางานไดอยางมากมาย ในดานธุรกิจ เชน ธนาคารใชคอมพิวเตอรในการคํานวณดอกเบี้ยใหลูกคา
ใชระบบการเบิกเงินจากธนาคารตางสาขา หรือระบบเงินทางเครื่องเอทีเอ็ม ใชทําบัญชี จายเงินเดือน
ออกใบเสร็จรับเงิน สั่งจายสินคา สตอกสินคา คอมพิวเตอรถูกใชในการควบคุมการผลิตสินคา
เชน ควบคุมแขนกลหยิบจับ เคลื่อนยาย ยก หรือใชงานในระบบการทํางานที่ตองการความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังถูกประดิษฐเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องเก็บขอความหรือกราฟก
ไดอารี่อิเล็กทรอนิกส เครื่องคํานวณคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอรยังถูกนํามาใช
บริ ห ารจั ด การหรื อ ประยุ ก ต ร  ว มกั บ ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม เพราะวาระบบคอมพิวเตอรทาํ งานในรูป
ของขอมูลดิจิทัล สัญญาณที่ใชรับสงในระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมในปจจุบันนั้นสวนใหญเปนสัญญาณ
ดิจิทัล ดังนั้นโครงขายโทรคมนาคมจึงสามารถใช
รวมกับคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
โครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (IT หรือ
Information Technology) โดยเฉพาะระบบโครงขายอินเทอรเน็ต การสือ่ สารแบบไรสายอยางสมารทโฟน
แท็บเล็ต และการเชือ่ มสัญญาณอินเทอรเน็ตผานอุปกรณไรสายอืน่ ทําใหมคี วามสะดวกสบาย มีความ
คลองตัวสูง ลดขอจํากัดในเรือ่ งของสถานทีล่ งไปอยางมาก สามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ งทุกๆ พืน้ ที่
การติดตอสื่อสารมีความสําคัญตอโลกปจจุบันอยางมาก และที่สําคัญ ทุกอยางเริ่มตนจากการพัฒนา
เทคโนโลยีของอิเล็กทรอนิกสใหมคี วามสามารถทีส่ งู ขึน้
เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส
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1.2.3 อิเล็กทรอนิกสกับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทุกประเภทตองมีการแขงขัน ไมวาดานการผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ ราคา
ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความประหยัด เทคโนโลยีหลากหลายจึงถูกนําเขามามีสวนรวมในระบบ
การผลิตแบบอัตโนมัติ นอกจากนีย้ งั ตองนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาปรับปรุงในการผลิต อิเล็กทรอนิกสมี
บทบาทอยางมากในขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพราะใหผลดีและแนนอนกวาการควบคุมการผลิต
ดวยวิธีอื่น
หลังจากผานขั้นตอนการผลิตอัตโนมัติแลว สินคาจะถูกสงตอเพื่อทําการบรรจุหีบหอ ขั้นตอน
การนับจํานวนสินคาก็ถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะเปนการตรวจเช็คจํานวนสินคาที่ผลิตได และ
เปนการนับจํานวนที่ตองการเพื่อสงลงบรรจุในหีบหออยางถูกตอง หรือเพื่อการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตวามีขั้นตอนใดผิดปกติ หรือหยุดชะงักเนื่องจากการทํางานที่บกพรองของเครื่องมือ

รูปที่ 1.7 ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องจักรที่ใชในภาคอุตสาหกรรม
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1.2.4 อิเล็กทรอนิกสกับการทหาร

รูปที่ 1.8 เครื่องบินไอพนอากาศยาน
ที่ใชในกิจการทหาร

ทหารมีหนาทีป่ อ งกันประเทศ ปองกัน
ภัย ปองกันฝายขาศึกเขาบุกโจมตี ภารกิจของ
ทหารมี ค วามสํ า คั ญ และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก็
สามารถเข า ไปช ว ยในการป อ งกั น ประเทศ
ปองกันภัยไดเชนเดียวกัน ดูไดจากอุปกรณ และ
อาวุธที่ใชในดานทหารอันทันสมัยและมีการ
พัฒนาตลอดเวลา เชน เครือ่ งบินทีใ่ ชในสงคราม
ตองบินเร็วคลองตัว และหลบหลีกสิ่งตางๆ
ไดดี อาวุธสงครามไมวา จะเปนปนใหญ ขีปนาวุธ
จรวดนําวิถี

อิเล็กทรอนิกสชวยพัฒนาอาวุธ และเครื่องมือเครื่องใชในกิจการทหารใหมีความกาวหนา
และทันสมัย อุปกรณสมัยใหมเกือบทุกชนิดจะตองเกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส การตรวจคนหาขาว
ของฝายตรงขาม การใชคลื่นอุลตราโซนิค การใชแสงอินฟราเรด การใชแสงเลเซอร การทําลายและ
รบกวนระบบสื่อสารของศัตรู จรวดติดตามเปาหมายที่เปนโลหะ จรวดติดตามเปาหมายที่มีความรอน
การใชคอมพิวเตอรเขามาควบคุมสั่งการ หรือการทําลายเปาหมาย
เรดารก็ถือวาเปนเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสที่สําคัญทางดานทหาร
อีกชนิดหนึ่ง ที่ทําหนาที่ตรวจจับวัตถุ
ตางๆ ที่อยูในอากาศ เชน เครื่องบิน
จรวด ขีปนาวุธ เพือ่ เปนการปองกันการ
รุ ก ลํ้ า น า นฟ า ของแต ล ะประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังใชเรดาร
ในการใหบริการการควบคุมการจราจร
ทางอากาศอีกดวย

รูปที่ 1.9 เรดารตรวจวัตถุในอากาศ
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1.2.5 อิเล็กทรอนิกสกับการแพทย
การพัฒนาทางดานอิเล็กทรอนิกสสงผลใหดานการแพทยมีพัฒนาการมากขึ้น เครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ ที่ใชงานในวงการแพทย จะมีอิเล็กทรอนิกสเขามาเกี่ยวของมากขึ้น ชวยใหแพทยวินิจฉัย
โรคไดแมนยําขึน้ ตัวอยางเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสทางการแพทย เชน เครือ่ งฉายรังสีเอกซเรย รังสีเอกซ
สามารถผานสวนตางๆ ของรางกายไดแตกตางกัน เชน ผานกลามเนื้อไดดีกวากระดูก เมื่อนําฟลม
มาวางดานหลังของรางกายในแนวเดียวกับรังสีเอกซจะเกิดภาพขึ้นบนฟลม โดยความเขมของภาพ
ขึน้ อยูก บั ปริมาณของรังสีทผี่ า นอวัยวะตางๆ ของรางกาย แพทยจงึ สามารถนําฟลม มาวิเคราะหหาความ
ผิดปกติได
ถึ ง แม รั ง สี เ อกซ จ ะมี
ประโยชนในดานการแพทย แตก็
มีอันตรายตอรางกายหากใชใน
ปริมาณไมถกู ตอง จึงมีการพัฒนา
ดานการวิเคราะหโรคในรางกาย
มนุ ษ ย ด  ว ยเครื่ อ งอุ ล ตร า ซาวด
ซึ่งเปนคลื่นเสียงความถี่สูงและ
ไมมีอันตรายตอรางกายมนุษย
โดยนําไปใชตรวจสอบอวัยวะที่
ออนไหวและสําคัญ เชน ตรวจ
เช็คทารกในครรภมารดา ตรวจ
สมอง
นอกจากนี้ยังมีการใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่
ควบคุมหรือทดแทนอวัยวะบางสวน
ของรางกาย เชน ใชควบคุมแขน
เที ย ม ขาเที ย ม ใช เ ป น เครื่ อ ง
กระตุน หัวใจ ใชชว ยฟงเสียง และ
ใชตรวจจับวัตถุเพื่อแทนนัยนตา
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บทที่ 2
ความเปนมาของอิเล็กทรอนิกส
สุวิทย กิระวิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.1 ความเปนมาของอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส (electronics) เปนศาสตรแขนงหนึ่ง ที่พัฒนามาจากศาสตรดานไฟฟา (electricity) โดยในแงภาษา คําวา อิเล็กทรอนิก (electronic) มาจากคําวา อิเล็กตรอน (electron) ที่ใส
‘ic’ ตอทาย เพื่อทําใหเปน คําคุณศัพท และ สําหรับคําวา อิเล็กทรอนิกสที่มี ‘s’ ตอทาย ก็แปลไดวา
คือ ศาสตร หรือ วิชาความรูทางดานที่เกี่ยวของกับอิเล็กตรอนนั่นเอง
หากดูประวัติความเปนมาของอิเล็กทรอนิกส (ดูรูปที่ 2.1) เราอาจจะยอนไปถึงยุคกอน
ประวัตศิ าสตรไดเลยทีเดียว เปนทีท่ ราบกันมานานแลววา ไฟฟาสามารถเกิดขึน้ ได ในสิง่ มีชวี ติ บางชนิด
เชน ปลาไหลไฟฟา ในยุคกรีกโบราณ (ประมาณ 600 ป กอน
คริสตกาล) มีการคนพบวา เมื่อนําแทงอําพันไปถูกับขนสัตวแลว
จะเกิดแรงดึงดูดขึน้ โดยในขณะนัน้ ผูค นก็ยงั ไมทราบวาปรากฏการณ
ดังกลาวเกิดจากอะไร ราวสองพันกวาปตอมา (ค.ศ. 1600) มีผู
ตั้งชื่อปรากฏการณนี้วา "เกี่ยวของกับไฟฟา" หรือ ในภาษาอังกฤษ
คือ electrical โดยคําวา ไฟฟา (electricity) มีรากศัพทมาจาก
คําวา electron ซึ่งมาจากภาษากรีกของคําวาอําพันนั่นเอง
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โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) เปนบุคคลแรกที่จดสิทธิบัตรการประดิษฐ
หลอดไฟและริเริม่ การสรางระบบแจกจายไฟจากโรงไฟฟาสูบ า นเรือน ในชวงป ค.ศ. 1870-1880 หลังจากที่
เอดิสันเผยแพรหลอดไฟของเขา ผูคนมากมายก็หันมาสนใจหลอดสุญญากาศ (รวมทั้งเอดิสันดวย)
โดยทัง้ นี้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะสรางอุปกรณชนิดใหมทใี่ ชตรวจและขยายสัญญาณวิทยุ ในป ค.ศ. 1906 ลี ดี ฟอเรสต
(Lee De Forest) ประกาศความสําเร็จในการประดิษฐหลอดสุญญากาศสามขา (triode) ซึ่งหลอด
สุญญากาศชนิดนี้ (ดูรูปที่ 2.2) สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน และขยายสัญญาณได ดังนั้น
เรากลาวไดวา การประดิษฐหลอดสุญญากาศของ ฟอเรสต เปนกาวสําคัญตอการพัฒนาศาสตรดาน
อิเล็กทรอนิกสในชวงศตวรรษที่ 20

รูปที่ 2.1 จากไฟฟา สูการพัฒนาดานอิเล็กทรอนิกส
10 เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

การพัฒนาหลอดสุญญากาศใหสามารถขยายสัญญาณได ทําใหการรับสงสัญญาณภาพและ
เสียงดีขนึ้ มาก ไกลขึน้ และสัญญาณรบกวนนอยลง และทําใหการรับภาพและเสียงดวยโทรทัศนและวิทยุ
เปนที่นิยมมากขึ้น ในชวงป ค.ศ. 1930-1940 การแพรภาพและเสียงก็ถูกขยายขอบเขตใหครอบคลุม
เกือบทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา คนจํานวนมากเริ่มมีวิทยุและโทรทัศนในบานพักอาศัย
การพัฒนาที่สําคัญในวงการอิเล็กทรอนิกส เกิดขึ้น
ในชวงปลายป ค.ศ. 1947 เมื่อ นักวิทยาศาสตร 3 คน แหง
หองปฏิบัติการเบล (Bell Labs) ไดประดิษฐทรานซิสเตอรจาก
สารกึ่งตัวนําไดสําเร็จ ทรานซิสเตอรตัวแรกนี้ (รูปที่ 2.3) มี
ขนาดเพี ย งไม กี่ มิ ล ลิ เ มตร และหลั ง จากนั้ น ไม น าน
ทรานซิสเตอรก็ไดถูกใชงานแทนที่หลอดสุญญากาศในวงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มั น จึ ง ทํ า ให เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสมีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น
นักวิทยาศาสตรทั้ง 3 คน ไดแก จอหน บารดีน (John
Bardeen) วอลเตอร แบรทเทน (Walter Brattain) และ
วิลเลียม ชอกลีย (William Shockley) ไดรับรางวัลโนเบลจาก
สิ่งประดิษฐนี้ในป ค.ศ. 1956

รูปที่ 2.3 ทรานซิสเตอรตัวแรกของโลก
(สรางจากผลึกเจอรมันเนียม)

รูปที่ 2.2 หลอดสุญญากาศ
(vacuum tube)

รูปที่ 2.4 วงจรรวมหรือไอซีตัวแรกของโลก
เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส
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อิเล็กทรอนิกสยังพัฒนาตอไปไมหยุดยั้ง หลังจากที่สามารถสรางสิ่งประดิษฐแยกเปนตัวๆ
แลวก็ไดมีการสรางสิ่งประดิษฐหลายๆ ตัว อยูบนแผนฐานเดียวกัน และยอขนาดของสิ่งประดิษฐแตละ
เลล็กทรอนวิ
ลังพลัฒนาตง่อไปไมง่
หยสุดยลัขึ้ง หลลังจากทท
นึ่สามารถสรด้การทํ
างสวินึ่งประดวิ
วกล็ไดด้มก
ทการสรด้
นึ่ง
ตัวใหเล็กลง เรียกวา อวิไอซี
หรืกอสย์ยวงจรรวม
(integrated
circuit)
าใหษอฐย์ุปแยกเปป็
กรณนตลัอวิเล็ๆกแลด้ทรอนิ
สมีขางสวินาด
ประดวิษฐย์หลาย ๆ ตลัว อยรง่บนแผง่นฐานเดทยวกลัน และยง่อขนาดของสวินึ่งประดวิษฐย์แตง่ละตลัวใหด้เลล็กลง เรทยกวง่า ไอซท หรพอ วงจรรวม
เล็กลงเรื่อยๆ (integrated
และมีจํานวนอุ
กรณาใหด้ตออสุปกรณย์
วงจรรวมที
้น ทํกลงเรพ
าใหนึ่อเยๆครืและมท
่องมืจอคานวนตง่
และอุอวงจรรวมทท
ปกรณอนึ่มิเากขน
ล็กขึ้นทรอนิ
กสนึ่อมง ี
circuit) ปการทค
อวิเลล็กทรอนวิ่มกสย์ากขึ
มทขนาดเลล็
ทคาใหด้เครพ
อและอสุปคกรณย์
อวิเลล็กทรอนวิกสย์มขท นาดเลล็กลงางานมากขึ
และมทความสามารถในการทค
างานมากขน
น การเพวินึ่มจคานวนของทรานซวิ
ขนาดเล็กลง มพและมี
วามสามารถในการทํ
้น เชน การเพิ
่มจํขึ้นาเชง่นวนของทรานซิ
สเตอรสเตอรย์
ใน
ในคอมพวิวเตอรย์ ไอซทของซทพทยรในปปัจจสุบลันมททรานซวิสเตอรย์ประมาณหนนนึ่งพลันลด้านตลัวเปป็นสง่วนประกอบ โดยทรานซวิสเตอรย์แตง่ละตลัว
คอมพิวเตอร มทซีขนาดเพท
พียูซยึ่งงไมง่ก็เกปทนึ่นนาโนเมตร
ไอซีต(ดรัวรหนึ
ในปจจุบันมีทรานซิสเตอรประมาณหนึ่งพันลานตัวเปนสวน
รปททนึ่ ่ง2.5)
ประกอบ โดยทรานซิสเตอรแตละตัวมีขนาดเพียงไมกี่นาโนเมตร (ดูรูปที่ 2.5)

รรปททนึ่ 2.5 ภาพทรานซวิสเตอรย์ในปปัจจสุบลัน ททนึ่มทขนาดความยาวเกต 33 นาโนเมตร

รูปที่ 2.5 ภาพทรานซิสเตอรในปจจุบัน ที่มีขนาดความกวางของเกตเทากับ 33 นาโนเมตร
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

เอกสารออ้างออิง
ประวลัตวิศาสตรย์ของอวิเลล็กทรอนวิกสย์ http://www.ieeeghn.org/wiki/images/8/87/Routray.pdf
ประวลัตวิศาสตรย์ของอวิเลล็กทรอนวิกสย์ (บสุคคล) http://www.eta-i.org/History%20of%20electronics
%20%20electricity.pdf
ประวลัตวิศาสตรย์ของอวิเลล็กทรอนวิกสย์ http://en.wikipedia.org/wiki/Electron หลัวขด้อ History
รรปททนึ่ 2.3 ภาพทรานซวิสเตอรย์ตลัวแรกของโลก จาก http://1010.co.uk/2008.01.10.html
วทดทโออธวิบายการทคางานของ ทรานซวิสเตอรย์ตลัวแรกของโลก http://www.youtube.com/watch?v=RdYHljZi7ys
รรปททนึ่ 3 ไอซทตลัวแรกของโลก จาก http://aws.linnbenton.edu/cs271c/hughesc/history.html
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[1] ประวัตศิ าสตรของอิเล็กทรอนิกส http://www.ieeeghn.org/wiki/images/8/87/Routray.pdf
[2] ประวัติศาสตรของอิเล็กทรอนิกส (บุคคล) http://www.eta-i.org/History%20of%20electronics%20%20electricity.pdf
[3] ประวัติศาสตรของอิเล็กทรอนิกส http://en.wikipedia.org/wiki/Electron หัวขอ History
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บทที่ 3
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไชยันต สุวรรณวชีวะศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ธราธร บุญศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
เนือ้ หาของบทนีจ้ ะกลาวถึงปริมาณทางไฟฟา เชน กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา ฯลฯ กฎพืน้ ฐาน
ทางไฟฟาที่สําคัญ ไดแก กฎของเคอรชอฟฟและกฎของโอหม รวมถึงอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ โดยเนนอุปกรณพื้นฐานและอุปกรณที่อยูรอบๆ ตัวเรา เชน แบตเตอรี่ ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ
ตัวเหนี่ยวนํา หมอแปลงไฟฟา รีเลย มอเตอร และเครื่องใชไฟฟาตางๆ เนื้อหาของนี้ จะชวยใหผูอาน
เกิดความเขาใจและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง

3.1 สสารและอะตอม
สสารทั้งหลายไมวาจะอยูในสถานะของแข็ง ของเหลว
หรือแกส ประกอบขึ้นดวยสวนยอยที่สุด เรียกวา อะตอม ภายใน
อะตอมประกอบไปดวย โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดย
โปรตรอนกับนิวตรอนจะอยูรวมกันตรงกลางอะตอมที่เรียกวา
นิวเคลียส สวนอิเล็กตรอนจะวิ่งกระจายตัวกันอยูรอบๆ นิวเคลียส
ทั้งนี้
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โปรตอน มีมวล 1.672 × 10-24 กรัม และมีประจุไฟฟาเปนบวก เทากับ +1.60218 × 10-19 คูลอมบ (C)
นิวตรอน มีมวล 1.672 × 10-24 กรัม แตไมมีประจุไฟฟา
อิเล็กตรอน มีมวลเพียง 9.109 × 10-28 กรัม มีประจุไฟฟาเปนลบ เทากับ -1.60218 × 10-19 คูลอมป
โคจรอยูรอบนิวเคลียส ปกติอะตอมจะมีจํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเทากัน ทําใหอะตอมมีสภาพ
เปนกลางทางไฟฟา อะตอมแตละชนิดจะมี
จํานวนอิเล็กตรอนไมเทากัน เชน ธาตุ
ซิลิคอน 1 อะตอม มีโปรตอน 14 ตัว นั้นจึง
จะมีอิเล็กตรอน 14 ตัว ธาตุเจอรเมเนียม
1 อะตอม มีอเิ ล็กตรอน 32 ตัว อิเล็กตรอน
ที่วิ่งรอบนิวเคลียสนี้จะอยูเปนวงโคจร และ
อิเล็กตรอนที่อยูว งนอกสุดเรียกวา เวเลนซ
อิเล็กตรอน และมีจํานวนไดไมเกิน 8 ตัว
รูปที่ 3.1 โครงสรางของอะตอมของธาตุซิลิคอน
ดั ง ตั ว อย า ง ธาตุ ซิ ลิ ค อนซึ่ ง มี เ วเลนซ
อิเล็กตรอน 4 ตัว ในรูปที่ 3.1
เมือ่ เวเลนซอเิ ล็กตรอนไดรบั พลังงานจากภายนอก เชน สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง ความ
รอน ฯลฯ จะทําใหอเิ ล็กตรอนนีม้ พี ลังงานมากขึน้ ถาพลังงานดังกลาวมีมากพอ จะทําใหอเิ ล็กตรอนนัน้
หลุดออกจากวงโคจรและมีอิสระในการเคลื่อนที่ ไมถูกยึดเหนี่ยวดวยอะตอมเดิมอีกตอไป เราเรียก
อิเล็กตรอนทีห่ ลุดออกมาจากอะตอม
นีว้ า อิเล็กตรอนอิสระ เนือ่ งจากสสาร
ประกอบดวยอะตอมจํานวนมหาศาล
จึงมีอิเล็กตรอนอิสระไดจํานวนมาก
และถ า อิ เ ล็ ก ตรอนอิ ส ระเหล า นี้
เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวจะทําให
เกิดกระแสไฟฟา เรานิยามกระแส
ไฟฟาดวยปริมาณการเคลื่อนที่ของ
กลุมอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟาตอ
หนวยเวลา
รูปที่ 3.2 การเกิดกระแสไฟฟา
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กระแสไฟฟา (I) = ประจุ (Q)
เวลา (t)

อิเล็กตรอน อนุภาคมหัศจรรย
คนโบราณรู  ม านานแล ว ว า การเสี ย ดสี ร ะหว า งผ า ขนสั ต ว ทํ า ให เ กิ ด เสี ย งดั ง แปะๆ ขึ้ น
ปรากฏการณนี้ก็คือ “ไฟฟาสถิต” นั่นเอง
โดยปกติสสารตางๆ ที่อยูรอบตัวพวกเรา จะไมแสดงสมบัติทางไฟฟาใดๆ ออกมาภายนอก
หรือ มีสมบัตทิ างไฟฟาเปนกลางเพราะภายในสสารนัน้ ประกอบดวยประจุไฟฟาทีเ่ ปนบวกและประจุไฟฟา
ทีเ่ ปนลบในปริมาณทีเ่ ทากัน ซึง่ ประจุไฟฟาทัง้ สองกลุม จะหักลางกันพอดี ทําใหเมือ่ ดูจากภายนอก สสาร
นั้นๆ แสดงสมบัติที่เปนกลางทางไฟฟาออกมา
หลายคนอาจนึกวาไฟฟาสถิต ที่เกิดในผาขนสัตว และไฟฟาที่ทําใหหลอดไฟสวางอาจจะแตก
ตางกันโดยสิน้ เชิง แตในความเปนจริงแลว ไฟฟาทัง้ สองชนิดเกิดจากการเคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอนรอบๆ
นิวเคลียสที่อยูภายในอะตอมเหมือนกัน

รูปที่ 3.3 ประจุไฟฟาบวกและลบ
เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส
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นิวเคลียสภายในอะตอมอาจเปรียบไดกับ
ดวงอาทิตย สวนอิเล็กตรอนก็เปรียบเหมือนโลก
อนุภาคทั้งสองดึงดูดซึ่งกันและกันดวยความเปน
ประจุบวกของโปรตอนภายในนิวเคลียส และประจุ
ลบของอิเล็กตรอน แตก็ไมสามารถเขาใกลโปรตอน
ได ม ากไปกว า เส น วงโคจรปกติ ในสภาวะปกติ
อิ เ ล็ ก ตรอนจะโคจรรอบนิ ว เคลี ย ส และจํ า นวน
โปรตอนในนิวเคลียสจะเทากับจํานวนอิเล็กตรอนที่โคจรอยูรอบๆ ทําใหอะตอมมีสภาพเปนกลาง
ทางไฟฟา แตถาอะตอมไดรับพลังงานจากภายนอก อิเล็กตรอนบางตัวอาจหลุดออกมาจากวงโคจร
สูภายนอกอะตอม ทําใหอะตอมนั้นๆ กลายสภาพเปนประจุบวกได อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากวงโคจร
เหลานี้นี่เองที่เปนตนกําเนิดทั้งไฟฟาสถิตและไฟฟาที่ทําใหหลอดไฟสวาง

มนุษยรูจักอิเล็กตรอนตั้งแตเมื่อไร
อิเล็กตรอนเปนอนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุไฟฟา ถูกคนพบโดยนักฟสิกสชาวอังกฤษชื่อ
เจ. เจ. ทอมสัน (Sir Joseph John Thomson) ในป ค.ศ. 1897 โดย ทอมสันคนพบวาอิเล็กตรอน
มีคาประจุเปนลบ และมีวงโคจรที่แนนอนในอะตอม นอกจากนี้ ทอมสันยังไดพยายามวัดคามวลและ
คาประจุทางไฟฟาของอิเล็กตรอนอีกดวย โดยในปจจุบนั เปนทีย่ อมรับวาคามวลและคาประจุทางไฟฟา
ของอิเล็กตรอนมีคาดังนี้
คามวลเทากับ 9.1085 × 10 -31 กิโลกรัม (kg)
คาประจุไฟฟา 1.60207 × 10 -19 คูลอมบ (C)
เนือ่ งจากกระแสไฟฟานัน้ เกิดจากการไหลของประจุไฟฟา เรากําหนดใหปริมาณประจุไฟฟา
1 คูลอมบไหลผานใน 1 วินาที คือกระแสไฟฟา 1 แอมแปร
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3.2 ตัวนํา ฉนวน และสารกึ่งตัวนํา
ตัวนํา คือ สสารที่มีอิเล็กตรอนในวงโคจรวงนอกสุด 1 ถึง 3 ตัว
เมือ่ ไดรบั พลังงานภายนอกเพียงเล็กนอยจะทําใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระไดงา ย
เปนผลใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี เชน โลหะตางๆ ไดแก ทองแดง ทอง
อะลูมิเนียม ตัวอยางของเหลวที่นําไฟฟาไดดี เชน ปรอท นํ้าเกลือ
ฉนวน คือ สสารที่มีอิเล็กตรอนในวงโคจรนอกสุด 5 ถึง 8 ตัว
พลังงานภายนอกทําใหอเิ ล็กตรอนหลุดเปนอิเล็กตรอนอิสระไดยาก จึงทําให
กระแสไฟฟาไหลผานไดนอยมากๆ เชน แกว พลาสติก กระดาษ ไมแหง
สารกึ่งตัวนํา คือ สสารที่มีสมบัติทางไฟฟากึ่งกลางระหวางตัวนํา
และฉนวน โดยเมื่อนําเอาไปทําเปนฉนวน ก็จะเปนฉนวนที่ไมดี หรือนําเอา
ไปทําเปนตัวนําก็เปนตัวนําทีไ่ มดเี ชนกัน ตัวอยางวัสดุประเภทนี้ เชน ซิลคิ อน
และเจอรมาเนียม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทําจากวัสดุประเภทนี้ ไดแก
ไดโอด และทรานซิสเตอร
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รูปที่ 3.5 ตัวนํา ฉนวน
และสารกึ่งตัวนํา

3.3 ปริมาณทางไฟฟา
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รูปที่ 3.6 ทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนและ
กระแสไฟฟาในวงจรถานไฟฉายกับหลอดไฟ

กระแสไฟฟา
จากหัวขอสสารและอะตอม เราทราบแลว
วา การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในทิศทางเดียวกัน
จํานวนมากจะทําใหเกิดกระแสไฟฟา ตัวอยางของ
กระแสไฟฟาในตัวนํา เชน เมื่อตอถานไฟฉายเขากับ
หลอดจะเกิดกระแสไฟฟาไหลผานหลอดไฟ โดยมี
ทิ ศ ทางการไหลดั ง รู ป ที่ 3.6 แสดงการไหลของ
อิเล็กตรอนวิง่ จากขัว้ ลบไปขัว้ บวก สวนการไหลของ
กระแสไฟฟามีทิศจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ เราเรียก
กระแสไฟฟานี้วา กระแสสมมติ หรือกระแสนิยม
ซึง่ นํามาใชในการคํานวณตางๆ มีหนวยเปนแอมแปร
(A)
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กระแสไฟฟามีอัตราเร็วหรือเปลา กระแสไฟฟามีอัตราเร็วเทากับแสง
จริงหรือไม
กระแสไฟฟาเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระจากอะตอมหนึ่งไปอีกอะตอมหนึ่ง
อัตราเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอนเหลานีไ้ มเร็วอยางทีค่ ดิ เมือ่ ตอแบตเตอรีเ่ ขากับเสนลวดทองแดง
อิเล็กตรอนอิสระจะเริ่มเคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวก อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไดเพียงประมาณหนึ่ง
มิลลิเมตรในหนึ่งวินาที (ขึ้นอยูกับแรงดันของแบตเตอรี่และลวดทองแดง) ถึงแมอิเล็กตรอนแตละตัวจะ
เคลื่อนที่ไดชามาก แตสัญญาณไฟฟาเคลื่อนที่ไดเทากับอัตราเร็วของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งมีความเร็ว
ถึง 300,000 กิโลเมตรตอวินาที หรืออัตราเร็วของแสงที่เรารูจักกันดี เราอาจนึกถึงกระบอกฉีดนํ้า เมื่อ
เราออกแรงใหกับนํ้าที่อยูตนกระบอก นํ้าที่อยูตนกระบอกจะไมพุงออกทันที แตนํ้าปลายกระบอกตาง
หากทีจ่ ะพุง ออกทันทีทเี่ ราออกแรง เราใชแรงดันของนํา้ เปนตัวกําหนดความแรงของนํา้ ทีพ่ งุ ออกมา ไมใช
ความเร็วในการเคลื่อนตัวของนํ้าที่ตนกระบอก กระแสไฟฟาก็เชนเดียวกัน เราใชอัตราเร็วของสัญญาณ
ไฟฟาเปนอัตราเร็วของกระแสไฟฟา ไมใชอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
กระแสไฟฟาแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1. กระแสไฟฟาตรง (Direct Current หรือ DC) เปนกระแสไฟฟาที่มีทิศทางการไหล
ทิศทางเดียว ไมมกี ารไหลสลับไปมา เชน กระแสไฟฟาจากถานไฟฉาย แบตเตอรีร่ ถยนต
และโซลาเซลล
2. กระแสไฟฟาสลับ (Alternating Current หรือ AC) เปนกระแสไฟฟาที่มีทิศทางการไหล
สลับไปมาอยูตลอดเวลา เชน กระแสไฟฟาที่ใชกันตามบานเรือน

รูปที่ 3.7 กระแสไฟฟาตรงและกระแสไฟฟาสลับ
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ศักยไฟฟา และแรงดันไฟฟา
สสารทีม่ จี าํ นวนอิเล็กตรอนมากกวาโปรตอน จะมีสภาพทางไฟฟาเปนลบ แตถา สสาร
มีจํานวนอิเล็กตรอนนอยกวาโปรตอน สสารนี้จะมีสภาพทางไฟฟาเปนบวก เมื่อนําสสารที่มี
สภาพทางไฟฟาที่แตกตางกันมาตอเชื่อมกันดวยลวดตัวนําไฟฟา จะทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
ของอิเล็กตรอน และเกิดกระแสไฟฟาไหลผานลวดตัวนําทีเ่ ชือ่ มตอระหวางสสารทัง้ สอง ปริมาณ
ของกระแสไฟฟานีจ้ ะมากหรือนอยขึน้ อยูก บั ความแตกตางของสภาพทางไฟฟา (ความตางศักย
ไฟฟา) ของสสารทั้งสอง กลาวคือ ถาศักยไฟฟาแตกตางกันมาก ก็ทําใหจะเกิดกระแสไฟฟา
มาก เสมือนเปนแรงดันใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นั่นเอง ดังนั้นเราเรียกความตางศักยไฟฟาของ
จุดสองจุดวา แรงเคลือ่ นไฟฟาหรือแรงดันไฟฟา มีหนวยเปน โวลต อีกสิง่ หนึง่ ทีม่ ผี ลตอปริมาณ
ของกระแสไฟฟาก็คอื ลวดตัวนํา โดยถาลวดตัวนํายอมใหอเิ ล็กตรอนไหลผานไดสะดวก กระแส
ไฟฟาก็จะไหลไดมาก แตถา ลวดตัวนํายอมใหอเิ ล็กตรอนไหลผานไดไมดี กระแสไฟฟาก็จะไหล
ไดนอย ลวดตัวนําดังกลาวจึงทําหนาที่เปนตัวตานทาน
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กําลังงานไฟฟา และพลังงานไฟฟา
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาในลวดตัวนําโดยมีแรงดันไฟฟาเปนตัวขับเคลื่อน ยอมตองอาศัย
พลังงานไฟฟา ดังนัน้ พลังงานไฟฟาจึงมีความสัมพันธกบั ประจุไฟฟาและแรงดันไฟฟา เขียนเปนสมการได
พลังงานไฟฟา = แรงดันไฟฟา × ประจุไฟฟา

มีหนวยเปน จูล

สวนกําลังงานไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาตอหนวยเวลา ดังนั้น
กําลังงานไฟฟา = พลังงานไฟฟา/เวลา
= แรงดันไฟฟา × ประจุไฟฟา/เวลา
= แรงดันไฟฟา × กระแสไฟฟา

มีหนวยเปน วัตต

สรุปสัญลักษณของปริมาณและหนวยทางไฟฟาไดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ปริมาณและหนวยทางไฟฟา
ปริมาณ
ประจุไฟฟา
กระแสไฟฟา
แรงดันไฟฟา
พลังงานไฟฟา
กําลังงานไฟฟา

สัญลักษณปริมาณ
Q
I
V
W
P

ชื่อหนวย
คูลอมบ (coulomb)
แอมแปร (ampere)
โวลต (volt)
จูล (joule)
วัตต (watt)

ในบางครั้งปริมาณเหลานี้อาจมีคาใหญหรือเล็กมากๆ จึง
มีการใชคาํ อุปสรรคนําหนาหนวย ซึง่ จะทําใหขนาดของหนวยเปลีย่ น
กระแสไฟฟา 0.0015 A = 1.5 × 10-3 A ถาใชคาํ อุปสรรค มิลลิ นําหนา
แอมแปร จะกลายเปน 1.5 มิลลิแอมแปร (mA) หรือแรงดันไฟฟา
500000 V = 500 × 103 V ถาใชคําอุปสรรค กิโล นําหนาโวลต จะ
ได 500 kV เปนตน สัญลักษณและคาที่คูณของคําอุปสรรคแสดงใน
ตารางที่ 3.2
20 เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

ตัวยอหนวย
C
A
V
J
W

ตารางที่ 3.2 สัญลักษณ และคาที่คูณของคําอุปสรรค
คําอุปสรรค

สัญลักษณ

คาที่คูณ

จิกะ (giga)

G

109

เมกะ (mega)

M

106

กิโล (kilo)

k

103

มิลลิ (milli)

m

10-3

ไมโคร (micro)

µ

10-6

นาโน (nano)

n

10-9

พิโก (pico)

p

10-12

ตัวอยาง ถามีการใชหมอหุงขาว 1200 วัตต วันละ 2 ชั่วโมงทุกวัน ใน 1 เดือน (30 วัน) และคาไฟฟา
หนวยละ 5 บาท (1 หนวย = 1 กิโลวัตต • ชั่วโมง (KW • h)) จะตองเสียคาไฟฟาเดือนละเทาไร
วิธีทํา
พลังงานไฟฟาทีใ่ ชใน 1 เดือน คือ 1200 × 2 × 30 = 72000 วัตต • ชัว่ โมง = 72 กิโลวัตต • ชัว่ โมง
= 72 หนวย
ดังนั้นเสียคาไฟฟา = 72 × 5 = 360 บาท
1,200 ÇÑµµ

72,000 ÇÑµµ • ªÑèÇâÁ§

30 ÇÑ¹
º‹ÒÂ 3 ¶Ö§ 5 âÁ§àÂç¹

รูปที่ 3.9 ตัวอยางการคํานวณคาไฟของหมอหุงขาว
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ยิ่งตานก็ยิ่งรอน การคนพบของวัตตและจูล
กําลังไฟฟาที่เราใชในชีวิตประจําวันมีหนวยเปนวัตต ใชสัญลักษณ W ตามชื่อของ
นักประดิษฐชาวอังกฤษ วัตตนั้นเริ่มตนการคิดคนเรื่องพลังงานจากความสงสัยวาทําไมเวลา
นํ้าในกาเดือด ไอนํ้าจึงทําใหฝาลอยขึ้น สาเหตุก็คือ นํ้ามีการขยายตัวเมื่อเปลี่ยนเปนไอนํ้า
หลักการนี้นํามาใชในการทําเครื่องจักรไอนํ้า โดยตมนํ้าใหเดือด และใหไอนํ้าหมุนใบพัดของ
เครื่องยนตหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา แมแตโรงไฟฟานิวเคลียรในปจจุบันก็ยังใชหลักการนี้ในการ
กําเนิดพลังงานไฟฟา
กําลังไฟฟา เปนผลคูณของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา เชน หลอดไฟขนาด 100 วัตต
ก็คือ หลอดไฟที่ใชแรงดันไฟฟา 200 โวลต และมีกระแส 0.5 แอมแปร ไหลผานนั่นเอง
สวนจูลนั้นเปนหนวยของพลังงานความรอนตั้งตามชื่อนักฟสิกสชาวอังกฤษเชนเดียวกัน เมื่อเรา
ปลอยกระแสไฟฟาใหไหลผานตัวตานทาน ก็จะเกิดความรอนขึน้ เสมอ เครือ่ งใชไฟฟารอบตัวเรา
สวนใหญจะประกอบไปดวยตัวตานทานไฟฟาหลายรูปแบบเพื่อแปลงพลังงานไฟฟาใหเปน
พลังงานรูปแบบทีเ่ ราตองการ เชน เตารีด หมอหุงขาว หรือแมแตหลอดไฟก็เปลีย่ นพลังงานไฟฟา
เปนความรอนและเรืองแสงสีที่เราตองการออกมา

3.4 แหลงกําเนิดแรงดันไฟฟา
แบตเตอรี่หรือเซลลไฟฟา
แบตเตอรี่หรือเซลลไฟฟาเปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา
โดยอาศัยกระบวนการทางเคมีทําใหขั้วทั้ง 2 ของเซลลไฟฟามีศักย
ไฟฟาตางกัน กําหนดใหเปนขั้วบวก (ศักยไฟฟาสูง) และขั้วลบ
(ศักยไฟฟาตํ่า) ถานําอุปกรณไฟฟามาตอที่ขั้วทั้ง 2 ของเซลลไฟฟา
จะทําใหเกิดกระแสไฟฟาตรงไหลผานอุปกรณ ทําใหอุปกรณไฟฟา
นั้นทํางาน เชน ถาเปนหลอดไฟฟา หลอดไฟฟาจะสวาง
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ตัวอยางของแบตเตอรีห่ รือเซลลไฟฟา
เชน ถานไฟฉายขนาด AA หรือ AAA มีแรงดัน
ไฟฟา 1.5 โวลต ถานไฟฉายชนิดกอนสี่เหลี่ยม
มีแรงดันไฟฟา 9 โวลต แบตเตอรี่รถยนตมี
แรงดันไฟฟา 12 โวลตซึ่งเกิดจากเซลลไฟฟา
หลาย ๆ เซลลมาเชื่อมตอกัน

รูปที่ 3.10 แบตเตอรี่และสัญลักษณของ
แบตเตอรี่ 1 เซลล และหลายเซลล

เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ จะใชหลักการเหนี่ยวนําของฟาราเดย กลาวคือ ไมเคิล
ฟาราเดย (Michael Faraday) ไดคนพบความสัมพันธระหวางแมเหล็กกับกระแสไฟฟาในขดลวดตัวนํา
วาถานําขวดลวดตัวนํามาตัดผานสนามแมเหล็ก อํานาจแมเหล็กจะผลักใหอิเล็กตรอนในขดลวดไหล
ทิศทางเดียวกัน ทําใหปลายทั้งสองของขดลวดมีศักยไฟฟาตางกัน เราเรียกแรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้วา
แรงดันไฟฟาเหนีย่ วนํา คาของแรงดันไฟฟาจะมากหรือนอยขึน้ อยูก บั ขนาดของสนามแมเหล็ก และจํานวน
รอบของขดลวด รวมทั้งความเร็วตัดผานตําแหนงของระนาบ การตัดผานกันระหวางลวดตัวนํากับ
เสนแรงแมเหล็กตามรูปที่ 3.11 แสดงการเกิดรูปคลื่นไฟฟากระแสสลับ เมื่อขดลวดหมุนตัดผานสนาม
แมเหล็ก 1 รอบ (cycle) หรือ 1 คาบเวลา (period)

Ë¹Öè§¤ÒºàÇÅÒ

รูปที่ 3.11 การเกิดรูปคลื่นไซนของไฟฟากระแสสลับ 1 รอบ
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เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชขดลวดตัดกับสนามแมเหล็กนี้ เราเรียกวา ไดนาโม สามารถ
ออกแบบทําใหเกิดเปนไฟฟากระแสตรง หรือไฟฟากระแสสลับก็ได แตที่เรานํามาใชกันเปนสวน
มากจะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ เชน อุปกรณที่เราเรียกวา เครื่องปนไฟ ซึ่งประกอบ
ดวย แกนหมุน (rotor) เปนขดลวดทีห่ มุนตัดกับสวนของสนามแมเหล็กทีเ่ กิดจากขดลวด (stator
coil) รอบๆ ที่อยูกับที่ แกนหมุนนี้จะตอกับแหลงพลังงานกลตางๆ เชน เครื่องยนต ชุดกังหัน
นํา้ ดังนัน้ เครือ่ งกําเนิดไฟฟานีท้ าํ หนาทีเ่ ปนตัวเปลีย่ นพลังงานกลใหเปนพลังงานไฟฟานัน่ เอง ใน
กรณีเครื่องปนไฟขนาดเล็ก ดังรูปที่ 3.12 จะเปนแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ใหแรงดันไฟฟา
220 VAC 50 Hz เหมือนกับแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ใชกันตามบานเรือน
à¤Ã×èÍ§Â¹µ
à¤Ã×èÍ§»˜›¹ä¿

220 VAC 50 Hz

รูปที่ 3.12 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ

3.5 ตัวตานทาน
ตัวตานทาน (resistor) เปนอุปกรณทําขึ้นจากสารตัวนําที่นําไฟฟาไมดีนักเชนคารบอน หรือ
โลหะผสมตางๆ ทําหนาที่จํากัดกระแสไฟฟาที่จะไหลผานหรือใชเปนตัวแบงแรงดันไฟฟา ตัวตานทาน
มีดวยกันหลายชนิดทั้งชนิดที่เปนคาคงที่ เชน ตัวตานแบบเสนลวดพันรอบ ตัวตานทานแบบคารบอน
ตัวตานทานชนิดเปลี่ยนแปรคาได เชน โพเทนชิออมิเตอร ทริมพ็อต และตัวตานทานชนิดพิเศษ เชน
เทอรมิสเตอรเปนตัวตานทานที่มีคาความตานทานเปลี่ยนแปรไดเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง,
แอลดีอาร (LDR) เปนตัวตานทานทีม่ คี า ความตานทานเปลีย่ นแปรไดเมือ่ ความเขมแสงมีการเปลีย่ นแปลง
คาของตัวตานทานจะเรียกวา คาความตานทาน ใชสัญลักษณ R และมีหนวยเปนโอหม (Ω)
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µÑÇµŒÒ¹·Ò¹ª¹Ô´¤‹Ò¤§·Õè

¢

¤

µÑÇµŒÒ¹·Ò¹ª¹Ô´à»ÅÕèÂ¹á»Ã¤‹Òä´Œ

à·ÍÃÁÔÊàµÍÃ

§

LDR

รูปที่ 3.13 รูปรางจริงของตัวตานทานชนิดตางๆ

¡

ª¹Ô´¤‹Ò¤§·Õè

¢

ª¹Ô´à»ÅÕèÂ¹á»Ã¤‹Òä´Œ

รูปที่ 3.14 สัญลักษณของตัวตานทาน
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ตัวตานทานไฟฟานั้นเปรียบไดกับทอนํ้าประปา ทอที่มีขนาดเล็กและยาว นํ้าก็จะผานไดยาก
ทอที่มีขนาดใหญและสั้น นํ้าก็จะไหลผานไดงาย ตัวตานทานไฟฟาก็เชนกัน ตัวตานทานที่มีขนาดเล็ก
และยาวก็จะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไดยาก ดังรูป 3.15

¡ µÑÇµŒÒ¹·Ò¹¢¹Ò´àÅç¡ ·íÒãËŒ¡ÃÐáÊäËÅ¼‹Ò¹ä´ŒÂÒ¡ (¤‹Ò¤ÇÒÁµŒÒ¹·Ò¹ÁÒ¡)

¢ µÑÇµŒÒ¹·Ò¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·íÒãËŒ¡ÃÐáÊäËÅ¼‹Ò¹ä´ŒÁÒ¡ (¤‹Ò¤ÇÒÁµŒÒ¹·Ò¹¹ŒÍÂ)

รูปที่ 3.15 ความสัมพันธระหวางคาความตานทานกับขนาดของเสนลวด
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กฎของโอหม
นักฟสิกสชาวเยอรมันชื่อ จอรจ ไซมอน โอหม (George Simon Ohm) คนพบความสัมพันธ
ระหวางกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และคาความตานทาน ของตัวตานทานวา กระแสไฟฟาที่ไหลผาน
ตัวตานทานแปรผันตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟาของแหลงจาย แตจะแปรผกผันกับคาความตานทาน เขียน
เปนสมการได
กระแสไฟฟา (I) = แรงดันไฟฟา (V)
ความตานทาน (R)

รูปที่ 3.16 กฎของโอหม

การอานคาตัวตานทาน
วิธีบอกคาความตานทานจากบนตัวอุปกรณมีอยู 2 แบบ คือ
1. พิมพคาตางๆ ติดอยูบนตัวตานทาน เชนตัวตานทานดังรูปที่ 3.17 จะเปนตัวตานทานที่มี
คาความตานทาน 100 Ω มีความคลาดเคลือ่ น
5% (ดังนั้นคาความตานทานสามารถมีคาจริง
อยูระหวาง 95-105 Ω) ทนกําลังไฟฟาได 5
วัตต นอกจากพิมพบอกคาเปนโอหมแลว อาจ
รูปที่ 3.17 การระบุคาความตานทานดวยตัวอักษร
มีการพิมพคาเปนรหัสดังแสดงในรูปที่ 3.18
ตัวอยางวิธีอานคา
500 หมายถึง 50 × 100 = 50 Ω
102 หมายถึง 10 × 102 = 1 kΩ
รูปที่ 3.18 การระบุคาความตานทานดวยตัวอักษร
เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส
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2. พิมพคาเปนรหัสสีบนตัวตานทาน ตัวตานทานแบบคารบอน ฟลมโลหะ จะมีการพิมพเปน
แถบสีรอบๆ ตัวตานทาน โดยจะมีดวยกัน 2 แบบ คือแบบ 4 แถบสี และแบบ 5 แถบสี ดังในรูปที่ 3.19
วิธีการอานคาแบบ 4 แถบสี แสดงดังตารางที่ 3.3 โดยแถบสีที่ 1 จะอยูใกลขาของตัวตานทานขางใด
ขางหนึ่งมากที่สุด เชน ตัวตานทานมีแถบสีคือ นํ้าตาล (1) แดง (2) ทอง (× 0.1) และทอง แสดงวามี
คาเทากับ 12 × 0.1 = 1.2 Ω แถบที่ 4 จะเปนรหัสสี แสดง % คาความผิดพลาด สวนกรณี 5 แถบสี วิธี
การอานใหเพิ่มแถบสีที่ 3 เปนตัวเลขที่ 3 แถบสีที่ 4 เปนตัวคูณ แถบสีที่ 5 เปน % คาความผิดพลาด
เชน ตัวตานทานมีแถบสี คือ เหลือง (4) มวง (7) ดํา (0) สม (× 1000) และนํ้าตาล แสดงวามีคาเทากับ
470 × 1000 = 470 kΩ สําหรับการทนกําลังจะมีขนาดตั้งแต 1 วัตต 1 วัตต 1 วัตต จนถึงหลายวัตต
8
4
2
จะสังเกตไดจากขนาดรูปรางตัวเล็กจะทนกําลังไฟฟาไดนอย ตัวใหญจะทนกําลังไฟฟาไดมากกวา ใน
วงจรอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปจะเปนขนาด 1 วัตต และมีขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
4

¡ áºº 4 á¶ºÊÕ
¢ áºº 5 á¶ºÊÕ
รูปที่ 3.19 แถบสีบนตัวตานทาน
ตารางที่ 3.3 คาของรหัสสีบนตัวตานทานแบบ 4 แถบสี
รหัสสี
ดํา
นํ้าตาล
แดง
สม
เหลือง
เขียว
นํ้าเงิน
มวง
เทา
ขาว
ทอง
เงิน
ไมมีสี

แถบสีที่ 1
(ตัวเลขที่ 1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แถบสีที่ 2
(ตัวเลขที่ 2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
ตัวคูณ (จํานวนศูนย) (% คาความผิดพลาด)
1
10
±1%
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
0.1
±5%
0.01
±10%
±20%

อัตราการทนกําลังไฟฟา
1/8 W
1/4 W
1/2 W
1W
2W
รูปที่ 3.20 ตัวตานทานแบบคารบอนที่ขนาดอัตราการทนกําลังไฟฟาตางๆ กัน

การตอตัวตานทาน
บอยครั้งในวงจรที่ออกแบบไว จําเปนตองใชคาความตานทานที่ไมตรงตามคามาตรฐาน
หรือไมสามารถหาซื้อได หรือเรามีตัวตานทานที่ทนกําลังไฟฟาได 1 วัตต แตวงจรตองการใชความ
4
ตานทานที่ทนกําลังไฟฟาได 1 วัตต ในกรณีเชนนี้ เราสามารถแกปญหาไดโดยนําตัวตานทานหลาย
2
ตัวมาตอรวมกัน การนําตัวตานทานหลายตัวมาตอรวมกัน ทําใหคาความตานทานรวมเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงไดและการทนกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้น การตอความตานทานรวมกันนี้สามารถทําได 2 แบบหลักคือ
1. การตอตัวตานแบบอนุกรม เมื่อนํามาตอกันความตานทานรวมจะเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 3.21

รูปที่ 3.21 การตอตัวตานทานแบบอนุกรม
สามารถเขียนความสัมพันธของความตานทานไดสมการดังนี้

RT = R1 + R2 + R3 + … + RN
โดยที่ RT คือคาความตานทานรวมทั้งหมด
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2. การตอตัวตานทานแบบขนาน จะทําใหคาความตานรวมลดลง (โดยคาความตานทานรวม
จะมีคานอยกวาคาความตานทานตัวที่มีคานอยที่สุดนํามาตอกัน) ดังรูปที่ 3.22

รูปที่ 3.22 การตอตัวตานทานแบบขนาน
สามารถเขียนความสัมพันธของความตานทานไดสมการดังนี้

1 1 1 1
1
RT = R1 + R2 + R3 + … + RN
หรือ

RT =

1
1 1 1
1
R1 + R2 + R3 + … + RN

โดยที่ RT คือคาความตานทานรวมทั้งหมด
ในกรณีที่มีตัวตานทานสองตัวตอขนานกัน จะไดคาความตานทานรวมเทากับ

R ×R
RT = R 1 + R 2
1 2
การนําตัวตานทานไฟฟามาตอเรียงกันเปนแถวเรียงเดี่ยว ดังรูปที่ 3.21 เรียกวาการตอแบบ
“อนุกรม” ถามีหลายแถวก็เรียกกันวาแบบ “ขนาน” ถามองกลุมตัวตานทานตางๆ เหลานี้เปนเหมือน
ทอนํ้า การตอแบบอนุกรม ก็จะไดทอนํา้ ที่เล็กแตยาว ทําใหนํ้าไหลผานยาก หรือ คาความตานทานทาง
ไฟฟาจะเพิ่มขึ้นนั่นเอง ในทางกลับกัน การตอแบบขนานก็จะไดทอนํ้าที่สั้น และมีขนาดใหญขึ้น ทําให
นํ้าไหลผานงาย หรือ คาความตานทานทางไฟฟาลดลง
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3.6 ตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุ (capacitor) เปนอุปกรณอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชอยางกวางขวางในวงจร
อิเล็กทรอนิกส ตัวเก็บประจุจัดเปนอุปกรณที่สามารถสะสมพลังงานไฟฟาไดโดยสะสมในรูปของ
ประจุไฟฟาเอาไวภายในตัวมัน แลวจายใหกับวงจรในเวลาที่ตองการได คาความจุของตัวเก็บประจุ
ใชสัญลักษณ C มีหนวยเปนฟารัด (Farad หรือตัวยอ F) โดยตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ
ผูคนพบ ไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday) โดยปกติแลวขนาดของตัวเก็บประจุที่พบเห็นทั่วๆ ไป
จะมีคาเล็กๆ เชน pF = 10-12 F หรือ nF = 10-9 F หรือ μF = 10-6 F เปนตน
ÊÒÃä´ÍÔàÅç¡µÃÔ¡

¢Òµ‹ÍãªŒ§Ò¹

โครงสร า งพื้ น ฐานของตั ว เก็ บ ประจุ
ประกอบไปดวยแผนตัวนําสองแผนทีถ่ กู คัน่ ไวดว ย
สารไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3.23 สาร
ไดอิเล็กตริกทีน่ ยิ มนํามาใชทาํ ตัวเก็บประจุ ไดแก
อากาศ กระดาษ นํ้ามัน เซรามิก ไมกา นํ้ายา
อิเล็กทรอไลต พลาสติก หรือเทฟลอน

á¼‹¹µÑÇ¹íÒ

รูปที่ 3.23 โครงสรางพื้นฐานของตัวเก็บประจุ
ก) ตัวเก็บประจุชนิดกระดาษ
ข) ตัวเก็บประจุชนิดไมกา
ค) ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก
ง) ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิกติก

¡
¡

รูปที่ 3.24 ตัวเก็บประจุชนิดตางๆ

¡ ª¹Ô´ÁÕ¢ÑéÇ

¤

¢
§

¢ ª¹Ô´äÁ‹ÁÕ¢ÑéÇ

รูปที่ 3.25 สัญลักษณของตัวเก็บประจุ
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การอานคาความจุของตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่มีรหัสตัวเลขติดไวดานขาง หรือรอบตัวเก็บประจุ มีวิธีการอานดังนี้
1. การอานคาความจุและการทนแรงดันไฟฟาจากคาทีพ่ มิ พตดิ ไวบนตัวเก็บประจุโดยตรง เชน
0.001 50 V หมายถึงตัวเก็บประจุมีคาความจุเทากับ 0.001 ไมโครฟารัด ทนแรงดันไฟฟา 50 โวลต
ตัวเก็บประจุที่ใชอานคาความจุแบบรหัสตัวเลข สวนใหญมักจะเปนตัวเก็บประจุที่มีขนาดใหญไดแก
ตัวเก็บประจุชนิดกระดาษ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรลิติกและแทนทาลัม เปนตน
2. การอานคาความจุทเี่ ปนรหัสตัวเลข สวนมากจะเปนตัวเก็บประจุทมี่ คี า ความจุนอ ยและขนาด
เล็ก เชน ตัวเก็บ ประจุชนิดไมลารและตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก โดยรหัสตัวเลขของตัวเก็บประจุนี้ ถา
อานเปนเลขจํานวนเต็ม จะมีหนวยเปนพิโคฟารัด และถาอานเปนเลขจุดทศนิยม จะมีหนวยเปนไมโคร
ฟารัด สวนคาความคลาดเคลือ่ นของตัวเก็บประจุจะใชรหัสเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 รหัสอักษรแสดงความคลาดเคลื่อนของคาความจุ
รหัสอักษร
J
K
L
M

ความคลาดเคลื่อน
±5%
±10%
±15%
±20%

ตัวอยางเชน ตัวเก็บประจุที่มีรหัสตัวเลข 103K50 หมายถึงตัวเก็บประจุมีความจุ 10 × 103 =
10,000 พิโคฟารัด หรือ 0.01 ไมโครฟารัด คาความคลาดเคลือ่ น ±10% และทนแรงดันไฟฟาได 50 โวลต

การตอตัวเก็บประจุ
การตอกันของตัวเก็บประจุหลายๆ ตัว ยอมจะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคาความจุและ
อัตราทนแรงดันไฟฟาโดยรวม ขึน้ อยูก บั ลักษณะการตอกันของตัวเก็บประจุ โดยทัว่ ไปจะมีการตอตัวเก็บ
ประจุ 2 แบบ คือ แบบอนุกรม และแบบขนาน
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การตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
จะทําใหคาความจุรวมของตัวเก็บประจุมี
คาลดลงโดยจะมีคา นอยกวาคาความจุของ
ตัวเก็บประจุที่มีคานอยที่สุด วิธีการตอ
แสดงดังรูปที่ 3.26

รูปที่ 3.26 การตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

สามารถเขียนความสัมพันธของการตอ
ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมไดดังสมการ

1
1 1 1
1
C1 + C2 + C3 + … + CN
โดยที่ CT คือคาความจุรวมทั้งหมด

CT =

การตอตัวเก็บประจุแบบขนาน จะ
ทําใหคาความจุรวมของตัวเก็บประจุมีคา
มากขึ้นวิธีการตอแสดงดังรูปที่ 3.29
รูปที่ 3.27 การตอตัวเก็บประจุแบบขนาน
สามารถเขียนความสัมพันธของการตอ
ตัวเก็บประจุแบบขนานไดดังสมการ

CT = C1 + C2 + C3 + … + CN
โดยที่ CT คือคาความจุรวมทั้งหมด

3.7 ตัวเหนี่ยวนํา
ตัวเหนี่ยวนํา (inductor) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่มีการใชงานกับวงจร
อิเล็กทรอนิกสทั่วไป เชน ใชในเครื่องรับวิทยุเพื่อเลือกชวงความถี่ที่ตองการรับฟง ตัวเหนี่ยวนําจัดเปน
อุปกรณสะสมพลังงานไฟฟาเชนเดียวกับตัวเก็บประจุ แตตา งกันทีต่ วั เหนีย่ วนําสะสมในรูปของสนามแมเหล็ก
ตัวเหนี่ยวนําสรางจากการนําเสนลวดตัวนําจําพวกทองแดงมาขดเปนวงเรียงกันหลายๆ รอบ เมื่อมี
กระแสไฟฟาไหลในขดลวด จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กรอบขดลวดแตละรอบและมีทิศทางเสริมกันเปน
สนามแมเหล็กที่มีความเขมมากขึ้น โดยขดลวดที่ทําใหเกิดปรากฏการณนี้เรียกวา ตัวเหนี่ยวนํา ดังนั้น
ถาตองการคาความเหนี่ยวนํามาก จํานวนรอบที่พันก็มากดวย นอกจากนี้คาความเหนี่ยวนํายังขึ้นกับ
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วัสดุที่ใชเปนแกนของขดลวด เชน แกน
อากาศ แกนเหล็ก แกนเฟอรไรต ซึ่ง
แตละแบบจะใหตัวเหนี่ยวนําที่มีสมบัติ
แตกตางกัน คาความเหนี่ยวนําของขด
ลวดถูกแทนดวยสัญลักษณ L ในวงจร
และมีหนวยเปน เฮนรี (Henry หรือตัว
ยอ H) ตามชื่อนักวิทยาศาสตรผูคนพบ
โจเซฟ เฮนรี่ (Joseph Henry)

(¡)
¡ µÑÇàË¹ÕÂè Ç¹íÒ·Õè ãªŒá¡¹ÍÒ¡ÒÈ

รูปที่ 3.28 ตัวเหนี่ยวนําชนิดตางๆ

¢(¢) µÑÇàË¹ÕÂè Ç¹íÒ·Õè ãªŒá¡¹àËÅç¡

(¤)
¤ µÑÇàË¹ÕÂè Ç¹íÒ·Õè ãªŒá¡¹à¿ÍÃäÃµ

รูปที่ 3.29 สัญลักษณตัวเหนี่ยวนําแบบตางๆ

การอานคาความเหนี่ยวนํา
ในการอานคาตัวเหนี่ยวนํา บางครั้งผูผลิตจะพิมพคาลงไปบนตัวเหนี่ยวนํานั้นโดยใชตัวเลข 3
หลักหรือใชรหัสสีสําหรับคาความผิดพลาดก็มี
ในกรณีที่แสดงคาความเหนี่ยวนําเปนตัวเลข 3 หลัก คาที่อานไดจะมีหนวยเปนไมโครเฮนรี
โดย 2 หลักแรกจะเปนคาตัวเลข สวนหลักที่ 3 จะเปนตัวคูณหรือจํานวนเลขศูนย เชน ถามีตัวเลข 472
พิมพไวบนตัวเหนี่ยวนํา หมายถึง ตัวเหนี่ยวนํามีคาเทากับ 4,700 ไมโครเฮนรี (4,700 μH) หรือ 4.7
มิลลิเฮนรี (4.7 mH)
สวนคาความผิดพลาดจะใชรหัสอักษรแทนดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 รหัสอักษรแสดงคาความผิดพลาดของตัวเหนี่ยวนํา
รหัสอักษร
J
K
M
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ความผิดพลาด
±5%
±10%
±20%

กรณีที่ใชรหัสสี จะมีลักษณะเชนเดียวกับการอานคาความตานทานดวยรหัสสี แตคาที่อานได
จะมีหนวยเปนไมโคร เฮนรี สวนรหัสสีของคาความผิดพลาดจะอยูถัดจากรหัสสีของคาความเหนี่ยวนํา
โดยสีเงินแทนคาความผิดพลาด ±10% และสีทองแทนคาความผิดพลาด ±5%

การตอตัวเหนี่ยวนํา
เมื่อนําตัวเหนี่ยวนํามาใชงานในวงจรไฟฟา เราสามารถเชื่อมตอตัวเหนี่ยวนําได 2 แบบ คือ
แบบอนุกรม และแบบขนาน เพื่อใหไดคาความเหนี่ยวนําตามตองการ
ที่ 3.30

การตอตัวเหนี่ยวนําแบบอนุกรม จะทําใหคาความเหนี่ยวนํารวมเพิ่มขึ้น วิธีการตอแสดงดังรูป

L1

L2

L3

LN

LT

รูปที่ 3.30 การตอตัวเหนี่ยวนําแบบอนุกรม
เขียนความสัมพันธของความเหนี่ยวนําไดสมการ ดังนี้

L T = L1 + L2 + L3 + … + L N
โดยที่ L T คือคาความเหนี่ยวนํารวมทั้งหมด
การตอตัวเหนี่ยวนําแบบขนาน จะทําใหคาคาความเหนี่ยวนํารวมของตัวเหนี่ยวนํามีคาลดลง
โดยจะมีคานอยกวา คาความเหนี่ยวนําของตัวเหนี่ยวนําที่มีคานอยที่สุด วิธีการตอแสดงดังรูปที่ 3.31

รูปที่ 3.31 การตอตัวเหนี่ยวนําแบบขนาน
สามารถเขียนความสัมพันธของการตอ
ตัวเหนี่ยวนําแบบขนานไดดังสมการ

LT =

1
1 1 1
1
L1 + L2 + L3 + … + LN

โดยที่ L T คือคาความเหนี่ยวนํารวมทั้งหมด
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3.8 หมอแปลงไฟฟา
หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณที่ทําหนาที่ใน
การเปลีย่ นแปลงระดับแรงดัน ไฟสลับใหสงู ขึน้ (step
up) หรือตํ่าลง (step down) ในวงจรตางแรงดัน
หรือในการถายทอดแรงดันไฟฟา (coupling) ภายใน
วงจรขยายสัญญาณ
หมอแปลงไฟฟาสรางไดจากการนําขดลวด
มาพันบนแกนเดียวกัน มากกวา 1 ขด ปกติจะมี
2 ขด โดยแบงเปนขดทางเขาหรือขดอินพุต (input)
เรียกวา ขดปฐมภูมิ (primary) และขดทางออก
หรือขดเอาตพุต (output) เรียกวา ขดทุติยภูมิ
(secondary)

รูปที่ 3.32 หมอแปลงไฟฟาชนิดตางๆ
àÊŒ¹áÃ§áÁ‹àËÅç¡
¡ÃÐáÊàÍÒ·¾Ø µ

¡ÃÐáÊÍÔ¹¾Ø µ
áËÅ‹§¨‹ÒÂä¿

ÅÇ´
·Í§á´§

¢´ÅÇ´»°ÁÀÙÁÔ
(Primary winding)

âËÅ´
¢´ÅÇ´·ØµÔÂÀÙÁÔ
(Secondary winding)
á¡¹àËÅç¡
(Iron Core)

รูปที่ 3.33 สวนประกอบของหมอแปลงไฟฟาแบบมีขดลวด 2 ขด
ความสัมพันธของแรงดันกับจํานวนรอบของขดลวดทั้งสองของหมอแปลง เปนดังนี้
Vp = N p
VS Ns
เมื่อ Vp และ VS คือแรงดันปฐมภูมิและแรงดันทุติยภูมิ ตามลําดับ Np และ NS คือจํานวนรอบ
ของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ ตามลําดับ
36 เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

3.9 รีเลย
รีเลยเปนสวิตซชนิดหนึ่งแตกตางไปจากสวิตซชนิดธรรมดาตรงที่การควบคุมหนาสัมผัสสวิตซ
ใหตดั หรือตอดวยแมเหล็กไฟฟา จากโครงสรางสวนประกอบของรีเลยในรูปที่ 3.34 เมือ่ มีแรงดันตกครอม
ขดลวดจะทําใหเกิดกระแสไหลผาน ขดลวด เกิดแรงจากสนามแมเหล็กไฟฟา ทําใหหนาสัมผัสของรีเลย
ทํางาน กลาวคือ หนาสัมผัสแบบปกติเปด (normally open contact หรือ NO) ที่เดิมเปดวงจรอยูจะ
ปดหรือตอวงจร สวนหนาสัมผัสปกติปด (normally closed contact หรือ NC) ที่เดิมปดวงจรอยูก็จะ
เปดหรือตัดวงจรออก และเมื่อปลดแรงดันที่ขดลวดออก แรงจากสนามแมเหล็กก็จะหมดลง หนาสัมผัส
ก็จะคืนสูสภาวะปกติ รีเลยนิยมนําไปใชในวงจรปองกัน วงจรตัดตอไฟเขาไปในวงจรและชองทางการ
สนทนาในตูโทรศัพทหรือใชเปนสวิตซอิเล็กทรอนิกส เปนตน
à´×ÍÂËÁØ¹
Ë¹ŒÒÊÑÁ¼ÑÊ

NC
NO

¢Ò¢´ÅÇ´

Ê»ÃÔ§
¢´ÅÇ´áÁ‹àËÅç¡

NC

Ë¹ŒÒÊÑÁ¼ÑÊ
COM

NO
¢´ÅÇ´

รูปที่ 3.34 โครงสรางและสัญลักษณของรีเลย

รูปที่ 3.35 รูปรางภายนอกของรีเลย
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3.10 มอเตอร
มอเตอรไฟฟาเปนอุปกรณที่ทําหนาที่
เปลีย่ นพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล มีการใชงาน
มากในงานที่ตองการใหเกิดการเคลื่อนไหว เชน
การหมุนของหัวอานเครื่องเลน DVD หรือพัดลม
หนาตาของมอเตอร แสดงดังรูป 3.36

รูปที่ 3.36 มอเตอร

มอเตอรไฟฟาที่ใชงานทั่วไปมีอยูดวยกันหลายชนิด แตละชนิดมีโครงสรางแตกตางกัน หลัก
การทํางานก็แตกตางกันอยางไรก็ตาม มอเตอรไฟฟาทุกชนิดมีองคประกอบหลักๆ เหมือนกัน คือ สวน
เคลื่อนหมุนรอบแกน เรียกวา โรเตอร (rotor) และสวนหยุดนิ่งอยูกับที่ลอมรอบโรเตอร เรียกวา
สเตเตอร (stator) การทํางานของมอเตอรอาศัยสนามแมเหล็กระหวางสเตเตอรและโรเตอร สนามแมเหล็ก
นี้เกิดจากกระแสไฟฟาที่ปอนเขาไป และอาจมีสนามแมเหล็กจากแมเหล็กถาวรรวมดวย ขึ้นอยูกับชนิด
ของมอเตอรนั้นๆ แรงดึงดูดและผลักกันของสนามแมเหล็กจะทําใหเกิดแรงบิดขึ้นที่โรเตอร และทําให
โรเตอรหมุน
àÊŒ¹ÅÇ´·Í§á´§
N

S
Ë¹ŒÒÊÑÁ¼ÑÊ·Í§á´§

รูปที่ 3.37 โครงสรางของมอเตอร
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รูปที่ 3.37 แสดงการทํางานของ
มอเตอรไฟฟา กระแสตรง โดยมีสเตเตอรอยู
รอบนอกซึง่ ประกอบดวยแมเหล็กถาวร 2 ขัว้
คือ ขั้วแมเหล็กเหนือ (N) และขั้วแมเหล็ก
ใต (S) โรเตอรมีขดลวดพันอยูโดยรอบ เมื่อ
มีกระแสไฟฟาไหลผานแปรงถานและซีค่ อม
มิวเตเตอรมายังขดลวดจะทําใหเกิดสนาม
แมเหล็กไฟฟาขึ้นที่โรเตอร สนามแมเหล็ก
ไฟฟ า ที่ โ รเตอร แ ละสนามแม เ หล็ ก จาก
แมเหล็กถาวรที่สเตเตอรจะดูดและผลักกัน
ในตําแหนงตางๆ กันที่จะทําใหเกิดแรงบิด
เพื่อหมุนโรเตอร

3.11 เครื่องใชไฟฟา
เครือ่ งใชไฟฟาเปนอุปกรณทเี่ ปลีย่ นพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานในรูปแบบอืน่ เชน แสง เสียง
ความรอนหรือพลังงานกล แลวนําพลังงานดังกลาวไปใชประโยชนเพือ่ อํานวยความสะดวกสบายในชีวติ
ประจําวัน ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่พบเห็นไดทั่วไปจะมีปริมาณกําลังไฟฟาสรุป ดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 ปริมาณกําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาตางๆ
เครื่องใชไฟฟา
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมเพดาน
โทรทัศนขาว-ดํา
โทรทัศนสี
เครื่องเลนวิดีโอ
ตูเย็น 7-10 คิว
หมอหุงขาว
หมอหุงตมไฟฟา
หมอชงกาแฟ
เตาไมโครเวฟ
เครื่องปงขนมปง
เครื่องทํานํ้าอุน/รอน
เครื่องเปาผม
เตารีดไฟฟา
เครื่องซักผาแบบมีเครื่องอบผา
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องดูดฝุน
มอเตอรจักรเย็บผา

กําลังไฟฟา (วัตต)
20 - 75
70 - 100
28 - 150
80 - 180
25 - 50
70 - 145
450 - 1,500
200 - 1,500
200 - 600
100 - 1,000
800 - 1,000
2,500 - 12,000
400 - 1,000
750 - 2,000
3,000
1,200 - 3,300
750 - 1,200
40 - 90

ที่มา : หนังสือ การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กฟน.
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เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหอยูในรูปของแสงสวาง คือ หลอดไฟฟา ซึ่งที่ใชกันอยู
ทั่วไปมี 2 แบบคือ
1. หลอดอินแคนแดสเซนต (หลอดไส)
มีทั้งขั้วหลอดแบบเกลียวและแบบเขี้ยว ทําหนาที่
เปนตัวนําเพือ่ ตอเขาแหลงจายไฟฟา ตัวหลอดจะ
ทําจากแกว มีความใส ภายในบรรจุแก็สเฉือ่ ยและ
มีสวนของไสหลอดซึ่งทําดวยสารตัวนําที่มีความ
ตานทาน เชน ทังสเตน เมือ่ กระแสไฟฟาไหลผาน ¡ ËÅÍ´ÁÕ ãÊŒ¢ÑéÇ
¢ ËÅÍ´ÁÕ ãÊŒ
ËÅÍ´áººà¡ÅÕÂÇ
¢ÑéÇËÅÍ´áººà¢Õé ÂÇ
ก็จะรอนแดงและเปลงแสงออกมา หลอดชนิดนี้
จะกินไฟมาก มีอายุการใชงานประมาณ 750
รูปที่ 3.38 ลักษณะของหลอดไฟฟาแบบมีไส
ชั่วโมง
2. หลอดฟลูออเรสเซนต (หลอดนีออน) เปนหลอดที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน มีลักษณะทรง
กระบอกยาวสีขาว มีขาคูอ ยูป ลายทัง้ สองขางเพือ่ ตอขัว้ ไฟฟา ภายในบรรจุแกสทีเ่ กิดการเรืองแสงขึน้ เมือ่
ไดรบั พลังงานจากไสหลอดซึง่ อยูป ลายขัว้ มีอายุการใชงานประมาณ 8,000 ชัว่ โมง โดยทัว่ ไปจะมีอปุ กรณ
ประกอบอีก 2 ตัว คือ บัลลาสต และสตารตเตอร
หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดธรรมดาจะมี 2 ขนาด คือ 40 วัตต (หลอดยาว) และ 20 วัตต (หลอด
สัน้ ) ปจจุบนั มีหลอด ฟลูออเรสเซนตชนิดประหยัดพลังงานหรือหลอดผอม มีขนาด 36 วัตต และ 18 วัตต
สามารถใชทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดธรรมดาไดทันที นอกจากรูปรางทรงกระบอกแลว หลอด
ฟลูออเรสเซนตยงั มีรปู รางวงกลมขนาด 32 วัตต ซึง่ มีหลักการทํางานเหมือนกัน นอกจากนี้ ไดมกี ารพัฒนา
ระบบการทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนต โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในระบบทํางานแทนแบบเดิม
ทําใหประหยัดพลังงานมากขึ้น และยังมีการออกแบบหลอดฟลูออเรสเซนตใหมีรูปรางและขนาดที่ใช
แทนหลอดไส ไดแก หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต ชนิดบัลลาสตภายใน
จะเปนแบบขัว้ เกลียว สามารถใชทดแทน
หลอดไสไดทันทีและกินไฟนอยกวา
หลอดไส 4 เทา มีอายุการใชงานนาน
กวาหลอดไส 8 เทา ตัวอยางการตอ
รูปที่ 3.39 วงจรและการประกอบวงจรชุดหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดฟลูออเรสเซนตแสดงดังรูป 3.39
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รูปที่ 3.40 หลอดไส หลอดนีออน หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต
เครือ่ งใชไฟฟาทีเ่ ปลีย่ นพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานความรอน ไดแก หมอหุงขาวไฟฟา กานํา้
ไฟฟา เครื่องทํานํ้าอุน เตารีด เครื่องปงขนมปง เครื่องเปาผม ฯลฯ ซึ่งจะมีอุปกรณหลักคือ ขดลวดหรือ
แผนใหความรอนที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานความรอนเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผาน
และมีระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อใหไดอุณหภูมิตามที่ตองการ ซึ่งอุปกรณควบคุมอุณหภูมิอาจเปน
เทอรโมสตัน ซึ่งจะทําหนาที่เปนสวิตซตัดกระแสไฟฟาเมื่ออุณหภูมิถึงคาที่กําหนด หรือตอกระแสไฟฟา
เมื่ออุณหภูมิตํ่ากวากําหนด

รูปที่ 3.41 เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานความรอน
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เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล เชน พัดลม เครื่องซักผา เครื่องดูด
ฝุน เครื่องปนผลไม เครื่องใชไฟฟาเหลานี้จะมีอุปกรณหลัก คือ มอเตอรทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
ใหเปนพลังงานกล และมีอุปกรณควบคุมการทํางานของมอเตอร เพื่อใหมอเตอรหมุนเร็วชา หรือกลับ
ทิศทางหมุน เปนตน

รูปที่ 3.42 เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล
เครื่องใชไฟฟาที่กลาวขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ยังมีเครื่องใชไฟฟาอีกหลายอยางที่อยู
รอบๆ ตัวเรา เชน โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร เตาไมโครเวฟ
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3.12 กฎของเคอรชอฟฟ
ในป ค.ศ. 1847 นักฟสิกสชาวเยอรมันชื่อ กุสตาฟ โรเบิรต เคอรชอฟฟ (Gustav Robert
Kirchhoff) ไดนําเสนอกฎที่สําคัญ 2 ขอในทางไฟฟา ซึ่งตอมาเปนที่รูจักกันในชื่อ กฎกระแสของ
เคอรชอฟฟ (Kirchhoff’s current law หรือ KCL) และกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ (Kirchhoff’s voltage
law หรือ KVL)
กฎกระแสของเคอรชอฟฟ มีพื้นฐานมาจากกฎการอนุรักษประจุ กลาววา ประจุไมสามารถ
สรางขึ้นไดเองหรือทําลายได ประกอบกับโนดหรือจุดตอของอุปกรณในวงจรก็ไมสามารถสะสมประจุ
ไวได ดังนั้นประจุรวมที่โนดใดๆ จึงตองมีคาเทากับศูนย และเนื่องจากกระแสเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่
ของประจุ เพราะฉะนัน้ จึงไดกฎกระแสของเคอรชอฟฟ วา “ผลรวมของกระแสทีไ่ หลเขาโนดมีคา เทากับ
ผลรวมของกระแสที่ไหลออกจากโนดนั้น” พิจารณาโนดหรือจุดตอในวงจรในรูปที่ 3.43 ใชกฎกระแส
ของเคอรชอฟฟเขียนสมการได IS = I1 + I2

IS = I 1 + I 2
รูปที่ 3.43 กฎกระแสของเคอรซอฟฟที่จุดโนด
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กฎแรงดันของเคอรชอฟฟ มีพื้นฐานมาจากหลักการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากแรงดันคือ
งานที่ใชในการเคลื่อนยายประจุ 1 คูลอมบจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนั้นผลรวมของแรงดันรอบวง
รอบใดๆ จึงหมายถึงงานทีใ่ ชในการเคลือ่ นยายประจุ 1 คูลอมบรอบวงรอบนัน้ ซึง่ มีจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียว
กับจุดเริ่มตน ดังนั้นงานที่ใชจึงตองเทากับศูนย เพราะฉะนั้น กฎแรงดันของเคอรชอฟฟ บอกวา “ผล
รวมของแรงดันรอบวงรอบใดๆ มีคาเทากับศูนย” พิจารณาวงรอบในวงจรรูปที่ 3.44 ใชกฎแรงดันของ
เคอรชอฟฟเขียนสมการโดยเริม่ ทีโ่ นด a วนรอบในทิศทางตามเข็มนาฬกา ได -V2 - V1 + Vs - V3 = 0

รูปที่ 3.44 กฎแรงดันของเคอรซอฟฟ

เอกสารอางอิง
[1] กาวทันโลกอิเล็กทรอนิกส NECTEC
[2] การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กฟน.
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บทที่ 4
การวัดและเครื่องมือวัด
ทางอิเล็กทรอนิกส
กมล จิรเสรีอมรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
อมร จิรเสรีอมรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เครื่องมือวัดแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถพบเห็นไดแทบทุกที่รอบตัวเรา ไมวาจะเปน เครื่องชั่ง
นํา้ หนักในหองนํา้ นาฬกาจับเวลาทีส่ นามกีฬา ไปจนถึงอุปกรณซบั ซอนอยางเครือ่ งวัดความเร็วรถยนต
ของคุณตํารวจจราจร หรือเครือ่ งมือวัดทางการแพทยในโรงพยาบาล เรียกไดวา เครือ่ งมือวัดเปนสวนหนึง่
ในชีวิตประจําวันเลยทีเดียว หากจะกลาวถึงเครื่องมือวัดที่นักอิเล็กทรอนิกสทุกคนตองมีไวขางกายเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดทนั ทวงทีแลวละก็ คงหนีไมพน มัลติมเิ ตอรและออสซิลโลสโคปเปนแน กอนจะกลาว
ถึงรายละเอียดของเครื่องมือวัดทั้งสอง เรามาเริ่มตนดวยการเรียนรูเกล็ดเล็กเกล็ดนอยของการวัดและ
เครื่องมือวัดกันกอนดีกวา

4.1 หลักการวัดเบื้องตน
1. ประวัติยอของเครื่องมือวัด
หากจะกลาวถึงตนกําเนิดของเครือ่ งมือวัดทีเ่ ราใชกนั อยูใ นทุกวัน
นี้ คงตองยอนเวลากลับไปราว 3,000 ปกอนคริสตกาล เมื่อมนุษย
ไดเริ่มรวมตัวกันเปนกลุมอารยธรรมในยุคแรกๆ และเกิดความ
ตองการในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนกัน โดยในชวงแรกยังไมมี
เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ เ ป น มาตรฐาน จนบางครั้ ง เกิ ด ป ญ หาการสื่ อ
ความหมายไมตรงกัน ทําใหตอ งมีหนวยการวัดและเครือ่ งมือทีใ่ ชใน
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การวัดที่ชัดเจนเพื่อสื่อความหมายไดตรงกันมากขึ้น ตัวอยางเชน วิวัฒนาการของการวัดความยาวนั้น
เริ่มจากการใชสวนตางๆ ของรางกายเปนเกณฑอางอิง เชน 1 นิ้ว 1 คืบ 1 ศอก 1 วา ซึ่งแมจะสะดวก
แตกย็ งั ไมสามารถสือ่ ความหมายไดแมนยํานัก เนือ่ งจาก คืบ ศอก วา ของแตละคนมีความยาวไมเทากัน
จึงตองมีการตกลงขนาดที่ทุกคนในชุมชนเห็นชอบตรงกัน เกิดเปนไมวัดระยะซึ่งถือเปนเครื่องมือวัด
อยางงายที่เปนมาตรฐาน
การวัดและเครือ่ งมือวัด มีพฒั นาการควบคูก บั ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมของมนุษยชาติอยางตอเนื่อง การวัดเปนพื้นฐานของวิทยาศาสตร เปนภาษาที่ใชบอก
ขนาด ปริมาณ ตําแหนง สภาวะและเวลา เปนตน โดยจุดมุงหมายสําคัญของการวัด คือ การตัดสิน
ปริมาณวัดตางๆ ดวยความเที่ยงตรง (precision) และความแมนยํา (accuracy) เพื่อจุดประสงค
หลากหลายดาน เชน เพื่อความเปนธรรมเชิงพาณิชย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางที่ประเทศตางๆ ในอดีต
มีการกําหนดมาตราของการชัง่ ตวง วัด เปนของตนเองแตกตางกัน ตอมาเมือ่ การคาขายระหวางประเทศ
แพรหลาย จึงมีการกําหนดหนวยวัดที่เปนมาตรฐานสากลขึ้นใชรวมกัน
สําหรับเครือ่ งมือวัดทางไฟฟานัน้ เพิง่ จะถือกําเนิดขึน้ ราวตนศตวรรษที่ 19 พรอมอุตสาหกรรม
การผลิตกระแสไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาชิ้นแรกๆ ที่ถูกประดิษฐขึ้น คือ กัลวานอมิเตอร (galvanometer) ดังแสดงโครงสรางในรูปที่ 4.1 (ก) ซึ่งเปนอุปกรณวัดปริมาณกระแสไฟฟาชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อ
ตาม ลุยจิ แกลวานี (Luigi Galvani) นักฟสิกสชาวอิตาลี ผูทําการทดลองพบวา กระแสไฟฟาสามารถ
ทําใหขาของกบซึง่ เสียชีวติ แลวกระตุกได ตอมา เอ็ดเวิรด เวสตัน (Edward Weston) นักเคมีชาวอเมริกนั
จึงไดประดิษฐและปรับปรุงเครื่องวัดกระแสไฟตรง (DC ammeter) ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 4.1 (ข)
ซึ่งถือไดวาเปนตนแบบของเครื่องมือวัดทางไฟฟายุคใหม และเมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกาวหนา
ยิ่งขึ้น เริ่มจากหลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอร เรื่อยมาจนถึงเทคโนโลยีวงจรรวม เครื่องมือวัดก็ยิ่งมี
ขนาดเล็กลง ถูกลง และมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น

¡
¢
รูปที่ 4.1 (ก) โครงสรางกัลวานอมิเตอร (ข) เครื่องวัดกระแสไฟตรง
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ลุยจิ แกลวานี (1737-1798) เปนทั้ง
แพทย นักฟสิกสและนักปรัชญาชาวอิตาลี เขาได
คนพบวากลามเนื้อของกบที่เสียชีวิตแลวนั้นเกิด
การกระตุกเมือ่ มีกระแสไฟฟาไหลผาน ถือเปนการ
บุกเบิกครัง้ แรกในศาสตรทางไฟฟาชีวภาพ ทุกวัน
นี้สาขาดังกลาว ยังคงมุงศึกษารูปแบบสัญญาณ
ไฟฟาในระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต

เอ็ดเวิรด เวสตัน (1850-1936) นักเคมี
ชาวอเมริกันเชื้อสายอังกฤษ ไดรับการยกยอง
ผลงานทางดานการพัฒนาการชุบโลหะดวยไฟฟา
และเซลลไฟฟาเคมี เขานับไดวาเปนคูแขงคน
สําคัญของ ธอมัส เอดิสัน ในยุคเริ่มตนของ
อุตสาหกรรมไฟฟาเลยทีเดียว

2. ปริมาณที่ตองการวัด
การวัด คือ ความพยายามตรวจสอบวา มีปริมาณอะไรเกิดขึน้ หรือไม หากมีแลวมีคา เปนเทาไร
เชน การวัดแรงดันไฟฟา ก็คือความพยายามหาวาระหวางจุดที่เราสนใจ มีแรงดันเกิดขึ้นหรือไม หากมี
แลวมีขนาดกี่โวลต ดังนั้นจึงเห็นไดวา กอนที่จะทําการวัด เราจะตองทราบกอนวาตองการวัดอะไร เมื่อ
ทราบแลวก็ควรพิจารณาตอวา วัดไปเพื่ออะไร นั่นคือ ควรรูวัตถุประสงคของการวัด และยิ่งหากมีคาที่
คาดหวังไวดวย ก็จะยิ่งทําใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากทราบวาตองการวัดอะไรและ
เพือ่ อะไรแลว ก็มาถึงการเลือกชนิดของเครือ่ งมือวัดหรือมิเตอรทเี่ หมาะสม รวมถึงวิธใี ชเครือ่ งมือเพือ่ ให
ไดผลถูกตองที่สุดดวย
ดังนัน้ เมือ่ ตองการวัดปริมาณทางไฟฟาก็ตอ งเลือกวาจะวัดคาอะไร เชน แรงดันไฟฟา กระแส
ไฟฟา ความตานทานไฟฟา วัดไปเพื่ออะไร เพื่อพิสูจนทฤษฎีทางไฟฟา หรือศึกษาปรากฏการณทาง
ไฟฟาที่สนใจ เครื่องมือวัดก็ตองเลือกใหเหมาะสม เชน โวลตมิเตอรใชวัดแรงดัน แอมปมิเตอรใชวัด
กระแส โอหมมิเตอรใชวดั ความตานทาน สุดทาย ตองใชเครือ่ งมือวัดอยางถูกตอง เชน จะวัดในลักษณะ
ขนานหรืออนุกรม ตองถอดอุปกรณตัวใดออกกอนหรือไม เหลานี้คือทักษะที่ตองคอยๆ เรียนรูฝกฝน
เพื่อใหสามารถวัดคาที่ตองการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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3. ลักษณะที่สําคัญของเครื่องมือวัด
• ความไว (sensitivity) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองของเครื่องมือตอปริมาณ
ที่ทําการวัด เชน เครื่องมือวัดที่ใชปริมาณกระแสไฟฟาเพียงเล็กนอยเพื่อทําใหเข็มชี้เต็ม
สเกล มีความไวสูง สวนเครื่องมือวัดที่ใชปริมาณกระแสไฟฟาจํานวนมากจึงทําใหเข็มชี้
เต็มสเกล มีความไวตํ่า
• ความเที่ยงตรง (precision) หมายถึง ความสามารถในการเกิดคาเดิมซํ้า ของการวัด
ปริมาณไฟฟาหลายๆ ครั้ง หรือกลาวไดวา เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงสูงจะแสดงผล
การวัดที่มีคาใกลเคียงเดิมทุกครั้งเมื่อทําการวัดปริมาณเดิมซํ้ากันหลายๆ ครั้ง
• ความแมนยําหรือความถูกตอง (accuracy) หมายถึง ความใกลเคียงของคาทีว่ ดั ไดกบั คา
จริงของปริมาณที่ถูกวัด โดยทั่วไปจะแสดงในรูปเปอรเซ็นตของชวงวัดสูงสุด เชน
เครื่องมือวัดแรงดันที่ระบุความแมนยํา ±2% เมื่อตั้งชวงวัดสูงสุดที่ 10 โวลต จะมีโอกาส
แสดงคาคลาดเคลืื่อนไดเทากับ ±0.2 โวลต
• ความผิดพลาด (error) หมายถึง คาแตกตางระหวางคาที่วัดหรืออานไดจากเครื่องมือวัด
กับคาที่แทจริงของปริมาณที่ทําการวัด ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นกับเครื่องมือวัด วิธีการวัด
สถานการณทที่ าํ การวัด ความสามารถและประสบการณของผูว ดั รวมถึงปจจัยอืน่ ๆ ดวย
หัวใจของมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล คือวงจรอิเล็กทรอนิกสที่แปลงคากระแสไฟฟาเปนรหัสดิจิทัล
รวมกับสวนแสดงผลแบบตัวเลข 7 สวน ซึ่งหนาจอนี้ทําจากผลึกเหลว ความละเอียดของมัลติมิเตอร
ดิจทิ ลั แบบพกพามักมีความละเอียด 3-1/2 หลัก หมายความวาตัวเลขหลักหนาสุดสามารถแสดงตัวเลข
ไดไมเกินเลข 3 ดังแสดงในรูปที่ 4.2
ขอดีของมัลติมิเตอรแบบนี้คือ ผูใชสามารถอานคา
ไดโดยตรง มีความแมนยําสูง มีการแสดงหนวยที่ชัดเจน
ความตานทานภายในสําหรับการวัดแรงดันไฟฟามีคาสูงกวา
มัลติมเิ ตอรแบบแอนะล็อกมาก สามารถทนการวัดทีเ่ กินยานหรือ
สลับขัว้ บวกขัว้ ลบได ทัง้ ยังมีการปรับยานการวัดอัตโนมัตอิ กี ดวย

รูปที่ 4.2 ตัวอยางของ
มัลติมิเตอรแบบดิจิทัล

แตมลั ติมเิ ตอรแบบดิจทิ ลั ตองใชไฟเลีย้ งจากแบตเตอรี่
สําหรับการใชงานในการวัดทุกชนิด หากแบตเตอรี่ออนจะไม
สามารถใชงานได ในการวัดสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา
ตัวเลขมักไมนงิ่ ทําใหอา นยาก นอกจากนีม้ ลั ติมเิ ตอรยงั ไมเหมาะ
สําหรับอานคาสูงสุดตํ่าสุด หรือการปรับระดับ
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4.3 ออสซิลโลสโคป
ออสซิลโลสโคปหรือที่นิยมเรียกสั้นๆ วา สโคป เปนเครื่องมือวัดสําคัญสําหรับแสดงรูปคลื่น
ของสัญญาณไฟฟาที่มีการเปลี่ยนแปลงคาตามเวลาใหปรากฏบนจอภาพ ซึ่งปกติจะไมสามารถเห็นรูป
คลื่นของสัญญาณไฟฟาเหลานั้นไดดวยมัลติมิเตอร จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจซอมเครื่องใช
ไฟฟาตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เครื่องเสียง
1. หลักการทํางานเบื้องตนของออสซิลโลสโคป
Ë¹ŒÒ¨ÍáÊ´§¼Å

µÑÇ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§¼ÅáÅÐ¡ÒÃÇÑ´

ÊÒÂâ¾Ãº

รูปที่ 4.3 ออสซิลโลสโคปพื้นฐาน
รูปที่ 4.3 แสดงสวนประกอบภายนอกของสโคปโดยทั่วไป ซึ่งประกอบดวยหนาจอที่มีการตี
ตารางและทําเครื่องหมายเปนขีดเอาไว
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ในสโคป จะใชหลอดรังสีแคโทดในการแสดงภาพ โดยรูปที่ 4.4 แสดงสวนประกอบของหลอด
รังสีแคโทด หลอดรังสีแคโทดอาศัยการอุนไสหลอดที่สอดไวในปลอกโลหะเพื่อกําเนิดอิเล็กตรอน
อิเล็กตรอนทีผ่ วิ ของแคโทดจะถูกผลักดวยไฟแรงสูงใหพงุ ชนหนาจอทีฉ่ าบสารเรืองแสง เกิดเปนจุดสวาง
บนหนาจอภาพเกิดจากการบังคับลําอิเล็กตรอน รูปที่ 4.5 แสดงตัวอยางการวาดภาพของสโคปโดยการ
บังคับลําอิเล็กตรอนดวยชุดแผนเบี่ยงเบนสองชุดแนวตั้งและแนวนอน

รูปที่ 4.4 หลอดรังสีแคโทด

¡

¢

¤

§

รูปที่ 4.5 ตัวอยางการสรางภาพบนจอสโคป
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2. การใชงานออสซิลโลสโคปอยางงาย
การอานคาจากหนาจอและการปรับยานการวัดของออสซิลโลสโคป เปนการใชงานเบื้องตนที่
มีความสําคัญอยางมาก เราตองสังเกตคาตัวเลขบนลูกบิดทีอ่ ยูข า งหนาจอ โดยสวนใหญ สโคปในปจจุบนั
มักแสดงสัญญาณไดพรอมกัน 2 ชองเปนอยางนอย ดังนั้นเราจะมีปุมปรับสัญญาณในแนวตั้งอยูสองชุด
ไดแกชอ งสัญญาณ 1 และชองสัญญาณ 2 (ทัง้ สองชองนีเ้ ปนแกน y) รวมกับปุม การปรับการแสดงผลทาง
เวลาอีกหนึ่งชุด (แกน x)
รูปที่ 4.6 เปนตัวอยางการแสดงภาพสัญญาณแรงดันที่รูปรางเปนคลื่นไซน โดยแรงดันมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป สวนรูปที่ 4.7 เปนตัวอยางการหาชวงเวลาที่แรงดันไฟฟา
รูปคลื่นสี่เหลี่ยมกลับมาซํ้าตําแหนงเดิม ซึ่งเราเรียกวาเปนการซํ้าคาบ
¤Òº

áÃ§´Ñ¹¨Ò¡ÂÍ´¤Å×è¹¶Ö§·ŒÍ§¤Å×è¹
(Voltage peak-to-peak)

รูปที่ 4.6 ปริมาณตางของแรงดันไฟฟารูปคลื่นไซน
¤Òº

รูปที่ 4.7 การวัดคาบเวลาของรูปคลื่นสี่เหลี่ยม
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รูปที่ 4.8 แสดงถึงการปรับแตงสัญญาณ
คลื่นสี่เหลี่ยม เมื่อใชสายโพรบคูณสิบใหไดรูปคลื่น
ใกลเคียงสีเ่ หลีย่ มทีส่ ดุ จากตัวกําเนิดสัญญาณภายใน
ตัวสโคปเองกอนนําสายโพรบไปวัดสัญญาณ
3. การใชงานออสซิลโลสโคปรวมกับ
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
ตัวกําเนิดสัญญาณสรางสัญญาณทีซ่ าํ้ คาบ
เวลาและมีรูปแบบสัญญาณงายๆ 3 แบบ ไดแก
รู ป คลื่ น ไซน รู ป สามเหลี่ ย ม และรู ป สี่ เ หลี่ ย ม
เราสามารถปรั บ ขนาดแรงดั น และความถี่ ข อง
สัญญาณได รูปคลื่นที่ซํ้าคาบนี้ เมื่อนํามาใชกับ
รูปที่ 4.8 การชดเชยสายโพรบ
สโคปที่ปรับไดอยางถูกตอง เราจะสามารถมองเห็น
เหมือนสัญญาณนั่นหยุดนิ่งได รูปที่ 4.9 แสดงการ
ใชตัวกําเนิดสัญญาณปอนใหกับวงจรที่เราตองการทดสอบ (circuit under test หรือ C.U.T.) และเปรียบ
สัญญาณกอนและหลังผานวงจรดวยสโคปสองชอง

áËÅ‹§¨‹ÒÂä¿µÃ§
Êâ¤»
à¤Ã×èÍ§¡íÒà¹Ô´ÊÑÞÞÒ³

ª‹Í§ÊÑÞÞÒ³ 1
ª‹Í§ÊÑÞÞÒ³ 2

รูปที่ 4.9 การใชตัวกําเนิดสัญญาณรวมกับสโคปเพื่อทดสอบวงจรที่เราสนใจ
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บทที่ 5
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรรวม
เดชา วิไลรัตน
มหาวิทยาลัยมหิดล

5.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา
ธาตุทกุ ชนิดประกอบดวยอะตอม ภายในอะตอมของธาตุจะประกอบไปดวย โปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอน โปรตอนกับนิวตรอนจะอยูร ว มกันเปนจุดศูนยกลางของอะตอม เรียกวา นิวเคลียส และ
มีอิเล็กตรอนวิ่งอยูรอบนอก โดยที่อิเล็กตรอนที่อยูในวงโคจรใกลกับนิวเคลียสจะมีระดับพลังงานตํ่า
เนื่องจากนิวเคลียสสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนเหลานี้อยูได ขณะที่อิเล็กตรอนที่อยูหางออกไปจะมีระดับ
พลังงานสูง และพรอมที่จะเคลื่อนที่ไดอยางอิสระถาไดรับพลังงานจากภายนอก อิเล็กตรอนในวงโคจร
นอกสุดของอะตอม เรียกวา วาเลนซอิเล็กตรอน (valence electron) ดังแสดงในรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 แสดงโครงสรางของอะตอม
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ในทางไฟฟานั้นเราสามารถจัดประเภทของวัสดุตามลักษณะทางไฟฟา เปนสามกลุมใหญ คือ
ฉนวน คือ วัสดุที่มีวาเลนซอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมเปนอิเล็กตรอนอิสระไดยาก
ทําใหไมสามารถนํากระแสไฟฟาได วัสดุประเภทนี้ ไดแก พลาสติก กระเบื้องและแกว เปนตน
ตัวนํา คือ วัสดุทวี่ าเลนซอเิ ล็กตรอนมีความสามารถหลุดออกจากวงโคจรเปนอิเล็กตรอนอิสระ
ไดงาย จึงสามารถนํากระแสไฟฟาไดดี เชน เงิน ทองแดง
สารกึ่งตัวนํา เปนวัสดุที่มีสมบัติกึ่งกลางระหวางสภาวะความเปนตัวนําและฉนวน โดยเมื่อนํา
เอาไปทําเปนฉนวน ก็จะเปนฉนวนที่ไมดี หรือนําเอาไปทําเปนตัวนํา ก็เปนตัวนําที่ไมดีเชนกัน วัสดุ
ประเภทนี้ ไดแก ซิลิคอน (Silicon เขียนแทนดวยสัญลักษณ Si) และเจอรเมเนียม (Germanium เขียน
แทนดวยสัญลักษณ Ge) เปนตน ในยุคแรกนั้น สารกึ่งตัวนําแทบไมมีประโยชนตองานทางดานไฟฟา
เลย จนกระทั่งไดมีการพัฒนาผานกระบวนการโดปสารกึ่งตัวนําเหลานี้ ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป

5.2 การโดปสารกึ่งตัวนํา
ธาตุ ที่ เ ป น สารกึ่ ง ตั ว นํ า จะมี
วาเลนซอิเล็กตรอนจํานวน 4 ตัว เชน
ซิลิคอน และเจอรเมเนียมมีโครงสราง
อะตอม ดังแสดงในรูปที่ 5.2 (ก) เมื่อ
อะตอมของซิ ลิ ก อนและเจอร เ มเนี ย ม
อยูรวมกันเปนผลึกจะยึดกันดวยพันธะ
แบบโควาเลนซ (covalent bond) ซึ่ง
อะตอมจะมีเสถียรภาพถาจํานวนวาเลนซ
อิเล็กตรอนมีจํานวน 8 ตัว ดังนั้นอะตอม
ของซิลิคอนและเจอรเมเนียมจึงจับกลุม
กันดังแสดงในรูปที่ 5.2 (ข)

à¨ÍÃàÁà¹ÕÂÁ

«ÔÅÔ¤Í¹
¾Ñ ¹¸Ðâ¤ÇÒàÅ¹«

Ge = à¨ÍÃàÁà¹ÕÂÁ

Si = «ÔÅÔ¤Í¹

(ข) พันธะโควาเลนซ
รูปที่ 5.2 อะตอมและพันธะเคมีของสารกึ่งตัวนํา
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เราเรียกสารกึ่งตัวนําที่ไมมีอะตอมของสารอื่นเจือปนเลยวา สารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์ (intrinsic
semiconductor) ซึ่งจะนําไฟฟาไดไมดี แตเมื่อผานกระบวนการโดป (doping) โดยใสอะตอมสารเจือ
(impurity) เขาไป ทําใหเปนสารกึ่งตัวนําไมบริสุทธิ์ (extrinsic Semiconductor) ซึ่งจะทําใหนําไฟฟาได
ดี และนําไปประยุกตใชงานในทางไฟฟาไดมากขึ้น โดยการทําสารกึ่งตัวนําดวยการโดปอะตอมสารเจือ
ดังกลาวทําใหไดสารกึ่งตัวนําสองชนิดคือ
• สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (N-type semiconductor) และ
• สารกึง่ ตัวนําชนิดพี (P-type semiconductor)
การสรางสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น ทําไดโดยการเติมอะตอมสารเจือที่มีวาเล็นซอิเล็กตรอน 5 ตัว
ลงไป เชน ฟอสฟอรัส (Phosphorus เขียนแทนดวยสัญลักษณ P) หรือสารหนู (Arsenic เขียนแทนดวย
สัญลักษณ As) ซึ่งเปนหมู 5 ทําใหอะตอมของสารเจือตัวหนึ่งไปยึดเกาะกับอะตอมของสารกึ่งตัวนํา
ขางเคียงดวยพันธะโควาเลนซ เนื่องจากวาเลนซอิเล็กตรอนของซิลิคอนมีจํานวน 4 ตัว ดังนั้นเมื่อรวม
กับจํานวนวาเลนซอเิ ล็กตรอนของสารเจือแลวจึงทําใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระเพิม่ ขึน้ มา 1 ตัว ทีไ่ มสามารถ
เขามาจับพันธะโควาเลนซกบั อะตอมของซิลคิ อนได สารเจือทีน่ าํ มาโดปกับสารกึง่ ตัวนําบริสทุ ธิน์ จี้ งึ เรียก
วาสารเจือผูให (donor) อิเล็กตรอนอิสระเหลานี้พรอมที่จะนํากระแสไฟฟาเมื่อไดรับการปอนพลังงาน
ไฟฟาจากภายนอก เราเรียกสารสารกึง่ ตัวนําทีผ่ า นการเติมสารเจือและมีอเิ ล็กตรอนอิสระพรอมนําไฟฟา
วา สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (N-type semiconductor) แสดงดังรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.3 แสดงสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น
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สวนสารกึง่ ตัวนําชนิดพีนนั้ สามารถสรางไดโดยการเติมอะตอมสารเจือทีม่ วี าเลนซอเิ ล็กตรอน
3 ตัวลงไป เชน โบรอน (Boron เขียนแทนดวยสัญลักษณ B) ซึ่งเปนธาตุหมู 3 ทําใหพันธะโควาเลนซที่
ยึดอะตอมของผลึกสารกึ่งตัวนําขาดอิเล็กตรอนไป 1 ตัว ตอ 1 อะตอมของสารเจือ ทําใหเกิดชองวาง
เรียกวา โฮล (hole) โฮลประจุไฟฟาเปนบวกตรงกันขามกับประจุไฟฟาของอิเล็กตรอน เมือ่ มีอเิ ล็กตรอน
จากอะตอมข า งเคี ย งเข า มา
แทนที่ในชองวางดังกลาว ก็จะ
เปรียบเสมือนกับโฮลเคลือ่ นทีไ่ ป
ได การใสอะตอมสารเจือของ
ธาตุหมูที่ 3 นี้จะทําใหเกิด โฮล
1 ตัว เราจึงเรียกสารเจือประเภท
นี้วาสารเจือผูรับ (acceptor)
และเรี ย กสารสารกึ่ ง ตั ว นํ า ดั ง
กลาววา สารกึ่งตัวนําชนิด พี
(P-type semiconductor) ดัง
รูปที่ 5.4 แสดงถึงสารกึ่งตัวนําชนิดพี
แสดงในรูปที่ 5.4

5.3 รอยตอ พี-เอ็น (PN Junction)
เมื่อเรานําสารกึ่งตัวนําชนิดพีและชนิดเอ็นมาตอประกบกันดังแสดงในรูปที่ 5.5 (ก) จะเกิด
ปรากฏการณแลกเปลีย่ นพาหะสวนใหญซงึ่ กันและกัน โดยอิเล็กตรอนซึง่ เปนพาหะสวนใหญในฝง เอ็นจะ
เคลื่อนที่ไปยังฝงพี ขณะเดียวกันโฮลซึ่งจะเปนพาหะสวนใหญในฝงพีก็จะเคลื่อนที่ไปฝงเอ็น
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รูปที่ 5.5 (ก) การแพรของพาหะสวนใหญขามรอยตอพี-เอ็น (ข) การแพรเมื่อเขาสูสภาวะสมดุล
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เมือ่ อะตอมสารเจือผูร บั ในสารกึง่ ตัวนําชนิดพีเมือ่ สูญเสียโฮลทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ปยังฝง เอ็น ก็จะเปลีย่ น
เปนไอออนลบ ขณะทีอ่ ะตอมสารเจือผูใ หในสารกึง่ ตัวนําชนิดเอ็นทีส่ ญู เสียอิเล็กตรอนทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ปยังฝง
พีจะเปลี่ยนเปนไอออนบวก การแพรของพาหะทั้งสองฝงจะหยุดเมื่อไอออนลบและไอออนบวกที่เกิดขึ้น
ดังกลาวไดสรางสนามไฟฟายับยั้ง (potential barrier) ทําใหพาหะทั้งสองไมสามารถแพรขามรอยตอ
ตอไปไดอีก และเขาสูสภาวะสมดุล (equilibrium state) ดังแสดงในรูปที่ 5.5 (ข) โดยบริเวณตรงกลาง
ของรอยตอพี-เอ็น จะมีสนามไฟฟายับยัง้ ซึง่ มีคา มากพอทีจ่ ะหยุดการแพรของอิเล็กตรอนและโฮล และ
บริเวณดังกลาวไมมีประจุอิสระอยู เราเรียกบริเวณนี้วาบริเวณปลอดพาหะ (depletion region)

5.4 รอยตอสารกึ่งตัวนําพี-เอ็น ภายใตการปอนแรงดันไฟฟา
เมือ่ ปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงหรือเรียกวาการไบอัส (bias) แกรอยตอพี-เอ็น ทีส่ ภาวะสมดุล
แรงดันไฟฟานั้นจะทําใหทั้งอิเล็กตรอนและโฮลมีการเคลื่อนที่ กอใหเกิดกระแสไฟฟาไหลผานสาร
กึ่งตัวนําทั้งชนิดพีและเอ็นโดยที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตรงขามกับทิศทางของสนามไฟฟา ขณะที่โฮล
เคลื่อนที่ในทิศเดียวกับสนามไฟฟา ดังนั้นกระแสที่ไหลในสารกึ่งตัวนําจะมีทั้งกระแสที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสที่เกิดจากกการเคลื่อนที่ของโฮล การไบอัสมีสองแบบ คือ
1. การไบอัสตรง (forward bias) การปอนแรงดันไฟฟาในลักษณะนี้แสดงในรูปที่ 5.6
โดยสารกึ่งตัวนําชนิดพีตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่และขั้วลบตอกับสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น การไบอัสตรง
ดังกลาวจะมีผลทําใหบริเวณปลอดพาหะแคบลง เพราะแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่จะไปหักลาง
กั บ แรงดั น ไฟฟ า ยั บ ยั้ ง ที่ เ กิ ด
ขณะสภาวะสมดุล ทําใหทั้ง
อิ เ ล็ ก ตรอนและโฮลสามารถ
เคลือ่ นทีข่ า มฝง ไปมาไดสะดวก
ขึ้น กอใหเกิดกระแสไหลผาน
รอยตอสารกึง่ ตัวนํา อันเนือ่ งมา
จากพาหะสวนมากของทั้งสอง
ฝงเคลื่อนที่
รูปที่ 5.6 การไบอัสแรงดันไฟฟาแบบไบอัสตรง
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2. การไบอัสกลับ (reverse bias) การปอนแรงดันไฟฟาในลักษณะนี้ ดังรูปที่ 5.7 ซึ่งมี
ขั้วแรงดันไฟฟาตรงกันขามกับการไบอัสแบบตรง กลาวคือ แรงดันไฟฟาขั้วบวกตอกับสารกึ่งตัวนําชนิด
เอ็น ขณะที่แรงดันไฟฟาขั้วลบตอเขากับสารกึ่งตัวนําชนิดพี

รูปที่ 5.7 การไบอัสแรงดันไฟฟาแบบไบอัสกลับ
การปอนไฟฟาแบบไบอัสกลับนี้มีผลทําใหบริเวณปลอดพาหะกวางมากขึ้น เนื่องจากทิศทาง
ของแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรีเ่ สริมกับแรงดันไฟฟาทีเ่ กิดระหวางรอยตอ ทําใหพาหะสวนใหญอนั ไดแก
อิเล็กตรอนในฝงเอ็นและโฮลในฝงพีเคลื่อนที่ขามฝงไปมาไดยากขึ้น ดังนั้นกระแสไฟฟาที่เกิดจากการ
ไบอัสกลับนี้ จึงเปนกระแสไฟฟาที่ไดจากการเคลื่อนที่ของพาหะสวนนอย อันไดแกโฮลในฝงเอ็นและ
อิเล็กตรอนในฝง พี ทําใหมคี า กระแสไหลนอยมากจนแทบเปนศูนย ดังนัน้ เมือ่ ปอนแรงดันไฟฟาแบบไบ
อัสกลับแกสารกึ่งตัวนําแบบรอยตอพี-เอ็น มันจะทําตัวเหมือนฉนวน และถาเราเพิ่มคาแรงดันไฟฟาที่
ไบอัสกลับมากขึ้นจนถึงคาๆ หนึ่ง จะทําใหรอยตอพี-เอ็น พังทลาย (breakdown) และเกิดการไหล
ของกระแสแบบฉับพลัน
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5.5 ไดโอด (Diode)
ไดโอด (diode) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานที่สรางมาจากสารกึ่งตัวนําสองชนิด คือ
สารกึ่งตัวนําชนิดพี และสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น โดยนํามาประกบกันดังแสดงในรูปที่ 5.8

¡

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ä´âÍ´

¢
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รูปที่ 5.8 โครงสรางและสัญลักษณและตัวอยางของไดโอดโดยสวนปลาย
ที่อยูใกลแถบสีขาวจะเปนขาคาโถด
จากรูปจะเห็นวาไดโอดจะประกอบดวยสองขา คือ ขาแอโนด (anode) และแคโทด (cathode)
ในทางอุดมคติ ไดโอดในอุดมคติจะมีสมบัติเหมือนกับสวิตซที่ปดและที่เปดวงจร เมื่อทําการปอนไฟ
ไบอัสตรงและไบอัสกลับตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 5.1 โดยกราฟในรูปที่ 5.9 แสดงสมบัติระหวาง
กระแสไฟฟา (ID) และแรงดันไฟฟา (VD) ตกครอมไดโอดจะเปนดังแสดง ซึ่งพบวาในทางปฏิบัติมีคาแรง
ดันไฟฟาตกครอมไดโอดขณะไบอัสตรงประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต (สําหรับไดโอดที่ทํามาจากซิลิคอน)
และเมื่อทําการไบอัสตรง กระแสไฟฟาสามารถไหลผานไดโอดไดดังแสดงในรูปที่ 5.10 (ก)

รูปที่ 5.9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสแรงดันไฟฟาของไดโอดในอุดมคติ
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ตารางที่ 5.1 แสดงสมบัติของไดโอดเมื่อไบอัสตรงและไบอัสกลับ

ไบอัสตรง
1. ไดโอดอยูในสภาวะนํากระแส
2. ไดโอดมีคาความตานทานตํ่า
3. ไดโอดมีสภาพเหมือนสวิตซที่ปดวงจร

ไบอัสกลับ
1. ไดโอดอยูในสภาวะไมนํากระแส
2. ไดโอดมีคาความตานทานสูงมาก
3. ไดโอดมีสภาพเหมือนสวิตซที่เปดวงจร

สมบัติของไดโอดในอุดมคติ
¡
¢
รูปที่ 5.10 แสดงการทํางานเปนสวิตซของไดโอดในกรณีอุดมคติ

การตรวจสอบไดโอด
เราสามารถใชมลั ติมเิ ตอรตรวจสอบไดโอดไดวา ดีหรือเสีย โดยตัง้ การวัดของมัลติมเิ ตอร
ใหเปนโอหมมิเตอรที่ใชยานการวัด ×10 ×100 หรือ ×1K ก็ได จากนั้นนําสายมิเตอรขั้วลบมา
ตอกับขั้วแอโนด และขั้วบวกมาตอที่ขั้วแคโทด ถาไดโอดใชไดหรือไมเสีย คามัลติมิเตอรจะแสดง
คาความตานทานออกมาคาหนึง่ การวัดแบบนีเ้ หมือนกับเปนการไบอัสตรงแกไดโอด เพราะวาเมือ่
เลือกการวัดของมัลติมเิ ตอรเปนโอหมมิเตอร ทีจ่ ดุ วัดหรือปลายสายของขัว้ มิเตอรจะมีแรงดันไฟฟา
จากแบตเตอรี่ภายในออกมา โดยสายลบจะมีแรงดันขั้วบวกและสายบวกจะมีแรงดันขั้วลบ แตมี
มิเตอรบางรุนที่สายลบจะมีแรงดันขั้วลบและสายบวกจะมีแรงดันขั้วบวก ดังนั้นกอนการวัดควร
ตรวจสอบใหแนใจเสียกอน
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5.6 การประยุกต ใชงานไดโอด
ไดโอดเป น อุ ป กรณ ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในงานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ บื้ อ งต น เพราะวงจร
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทุ ก วงจรตองมีไ ฟเลี้ยงซึ่งเปนไฟฟากระแสตรงเพื่อใชจายพลังงานใหแกอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ในวงจร การที่ไดโอดยอมใหกระแสผานทางเดียวเมื่อทําการไบอัสตรง ทําใหมัน
เปนอุปกรณเหมาะสมที่จะแปลงไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง วงจรที่ทําหนาที่แปลงแรงดัน
ไฟฟาดังกลาวนี้เรียกวาวงจรเรียงกระแส (rectifier) ซึง่ การนําไดโอดไปใชทาํ เปนวงจรเรียงกระแสนี้ มีพบ
และใชกนั อยูส องแบบ คือ
1. วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (half-wave rectiﬁer)
เนื่องจากไฟฟาที่จายในบานเรือนมีแรงดัน 220 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ จึงตองตอหมอแปลง
เพื่อลดระดับของสัญญาณไฟฟากระแสสลับลงมากอนนําไปเขาวงจรเรียงกระแส โดยวงจรเรียงกระแส
แบบครึ่งคลื่น ประกอบไปดวยไดโอดตออนุกรมกับตัวตานทานดังแสดงในรูปที่ 5.11

รูปที่ 5.11 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
เมื่อไฟฟากระแสสลับถูกปอนเขามาที่ขดลวดปฐมภูมิ (primary) ของหมอแปลงจะถูก
เหนี่ยวนําใหมีขนาดแรงดันลดลงที่ขดลวดทุติยภูมิ (secondary) ในชวงครึ่งคลื่นแรก (บริเวณแรเงา
ครึง่ คลืน่ ดานบวก) จะทําใหแรงดันไฟฟาของขาแอโนดเปนบวกเมือ่ เทียบกับขาคาโถด เปนการไบอัสตรง
และนํากระแส สงคาแรงดันเอาตพุตไปยังตัวตานทาน RL ได ขณะที่ในครึ่งคลื่นถัดมาแรงดันไฟฟาของ
ขาแคโทดจะเปนบวกเมือ่ เทียบกับขาแอโนด เปนการไบอัสกลับ ทําใหไดโอดไมนาํ กระแส เปรียบเสมือน
สวิตซที่เปดวงจร จึงไมมีแรงดันไฟฟาสงผานไปที่เอาตพุต
แรงดันไฟฟาที่ไดจากรูปที่ 5.11 นั้นยังไมเปนไฟฟากระแสตรงที่ดี เพื่อที่จะทําใหแรงดันไฟฟา
ที่ไดมีลักษณะเรียบและคงที่เราตองใสตัวเก็บประจุเพิ่ม เราเรียกตัวเก็บประจุตัวนี้วาตัวซีฟลเตอร
(capacitor filter) โดยตัวเก็บประจุดังกลาวจะตอขนานกับตัวตานทาน RL ดังแสดงในรูปที่ 5.11 ตาม
เสนประ ทําใหไดแรงดันไฟฟาที่เรียบขึ้น แตก็ยังคงมีสัญญาณที่กระเพื่อม (ripple) อยูบาง แสดงในรูป
ที่ 5.12 ซึ่งถาเราตองการทําใหแรงดันมีลักษณะเรียบและคงที่มากขึ้นเราตองใสตัวเก็บประจุที่ใหญขึ้น
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รูปที่ 5.12 แรงดันไฟฟาที่มีแรงดันไฟกระเพื่อม

2. วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (full-wave rectiﬁer)
ถึงแมวา วงจรเรียงกระแสแบบครึง่ คลืน่ จะเขาใจงายและมีอปุ กรณในวงจรนอย แตแรงดันไฟฟา
ตรงทีไ่ ดกย็ งั ไมสมบูรณเสียทีเดียว เพราะสัญญาณมีการกระเพือ่ มอยูม าก ดังนัน้ จึงไดมวี งจรเรียงกระแส
อีกแบบที่สามารถจัดเรียงแรงดันไฟสลับใหไดเปนแรงดันไฟตรงไดเต็มรูปคลื่น เราเรียกวาวงจรเรียง
กระแสแบบเต็มคลื่น ซึ่งในที่นี้เราจะอธิบาย วงจรแบบบริดจ อันเปนวงจรที่พบบอยในอะแด็ปเตอรที่ใช
ชารจไฟตรงใหกับโทรศัพทมือถือ
วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจ แสดงดังรูป ที่ 5.13 (ก) ซึ่งประกอบดวยไดโอด 4
ตัว สลับกันทํางานในชวงนํากระแสเปนคูๆ กลาวคือ ในขณะที่ไดโอด D1 และ D3 นํากระแสดังแสดง
ในรูป (ข) ไดโอด D2 และ D4 ไมนํากระแส ทําใหแรงดันไฟฟาจากขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงสง
คาแรงดันไฟฟาไปยังโหลด RL มีทิศทางดังรูป ขณะที่ในครึ่งลูกคลื่นถัดมาไดโอด D2 และ D4 นํากระแส
และไดโอด D1 และ D3 ไมนํากระแสดังแสดงในรูป (ค) ก็ยังจะไดแรงดันไฟฟาที่โหลด RL ที่ตอที่เอาตพุต
มีลักษณะเดียวกับรูป (ข) ทําใหไดแรงดันไฟฟาที่เอาตพุตเต็มลูกคลื่นทั้งซีกดานบวกและซีกดานลบ ซึ่ง
คาเฉลีย่ ของแรงดันเอาตพตุ ทีไ่ ดในทางปฏิบตั นิ นั้ จะตองหักลบคาแรงดันไฟฟาทีต่ กครอมไดโอดขณะนํา
กระแสจํานวนสองตัว หรือประมาณ 2 × 0.7 = 1.4 โวลต เมื่อนําคาแรงดันไฟฟาที่ไดไปผานตัวเก็บประจุ
ทีท่ าํ หนาทีก่ รองแรงดันจะทําใหไดกราฟของสัญญาณแรงดันไฟฟามีลกั ษณะเรียบมากขึน้ ดังแสดงในรูป
ที่ 5.13 (ง)
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ในรูปที่ 5.13 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจ
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รูปที่ 5.14 สัญลักษณของไดโอดที่ตอแบบบริดจในวงจรเรียงกระแส
นอกจากนี้เราสามารถสรางวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแบบบริดจใหมีสัญญาณเอาตพุตที่
คอนขางเรียบ ใสวงจรรวมหรือไอซีที่เรียกวา ไอซีเรียงกระแส (regulator IC) ดังแสดงในรูปที่ 5.15 โดย
ไอซีดังกลาวจะมีอยูสองแบบคือ แบบใหคาไฟบวกและแบบใหคาไฟลบ แบบที่ใหคาเปนไฟบวกจะระบุ
เบอรไอซีในลักษณะ 78XX โดยที่ XX หมายถึงคาไฟบวกที่ ไอซีจายให ตัวอยางเชน ไอซีเบอร 7805 จะ
ใหคาไฟบวกขนาด 5 โวลต หรือไอซีเบอร 7809 จะใหคาไฟบวกขนาด 9 โวลต สวนแบบที่ใหไฟลบจะ
ระบุเบอรไอซีในลักษณะ 79XX ตัวอยางเชน ไอซีเบอร 7905 จะใหคาไฟลบขนาด 5 โวลตหรือไอซีเบอร
7912 จะใหคาไฟลบขนาด 12 โวลต ทั้งนี้จะตองใสคาแรงดันไฟฟาที่ขาอินพุตของไอซีเรียงกระแสใหมี
คาสูงกวาคาแรงดันเอาตพุตอยางนอย 2 โวลต (เชนตองการไฟบวก 5 โวลตจะตองใสแรงดันไฟฟาเขา
ที่ขาอินพุตของเบอร 7805 อยางนอยมีคา 7 โวลต) แตตองไมเกินคาที่กําหนดไวตามรายละเอียดสมบัติ
เฉพาะ (specification) ของไอซีแตละเบอรดวย

รูปที่ 5.15 ตัวอยางการตอไอซีเรกูเลเตอรกับวงจรบริดจ
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นอกจากไดโอดที่ทํางานแบบเรียงกระแสแลวยังมีไดโอดอีกหลายชนิดที่ทํางานเฉพาะดาน ใน
ที่นี้จะยกตัวอยางไดโอดที่ที่พบบอยๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส
1. ซีเนอรไดโอด (zener diode)
เปนไดโอดที่สามารถทํางานไดในชวงการปอนไบอัสกลับแลวจะใหคาแรงดันไฟฟาคงที่ไว แต
ถาใหไบอัสตรง ซีเนอรไดโอดก็จะกลายเปนไดโอดธรรมดาตัวหนึ่ง
ซีเนอรไดโอดมีสัญลักษณและวงจรใชงานเบื้องตนดังรูปที่ 5.16 เรามักใชซีเนอรไดโอดเปน
อุปกรณที่ใชในการควบคุมแรงดันหรือรักษาระดับของแรงดันไฟฟาใฟคงที่ โดยปกติเมื่อใชงานจะตอง
ตอตัวตานทานเพื่อจํากัดคาของกระแสที่ไหลผานเพราะซีเนอรไดโอดทนกระแสไมมาก

áÃ§´Ñ¹äºÍÑÊ¡ÅÑº
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รูปที่ 5.16 วงจรใชงานพื้นฐานของซีเนอรไดโอดและสัญลักษณ
2. ไดโอดเปลงแสงหรือแอลอีดี (Light–Emitting Diode หรือ LED)
เป น ไดโอดที่ ส ามารถเปล ง แสง
สว า งออกมาเมื่ อ ได รั บ การไบอั ส ตรง
โครงสรางและยานความถี่แสง แสดงดังรูป
ที่ 5.17 เมื่อเราทําการปอนไฟตรงใหแก
แอลอีดี จะทําใหอิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนํา
ชนิดเอ็น มีพลังงานสูงขึน้ จนสามารถวิง่ ขาม
รอยตอไปรวมกับโฮลในสารกึง่ ตัวนําชนิดพีได
และจะคายพลังงานในรูปของโฟตอน ซึ่ง
รูปที่ 5.17 แสดงโครงสรางของแอลอีดี
เปนอนุภาคแสงออกมา
(ขาที่ยาวกวาเปนขาแอโนด)
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ตารางที่ 5.2 แสดงความยาวคลื่นตามสีตางๆ กับวัสดุที่ใชทําหลอดแอลอีดี
ความยาวคลื่น
(นาโนเมตร)

เฉดสี

แรงดันไฟฟา
(โวลต)

880

อินฟาเรด

1.7

635

สีเเดงเขม

2.0

633

สีแดง

2.2

612
592

สีสม
เหลืองออน
สีเขียวนํ้า
ทะเล
สีเขียว
สีฟาอมเขียว
สีฟาออน
สีนํ้าเงินเขม

2.2
2.1

GaAlAs (Gallium Aluminum Arsenide),
GaAs (Gallium Arsenide)
GaAsP (Gallium Arsenic Phosphide)/
GaP (Gallium Phosphide)
InGaAlP (Indium Gallium Aluminum
Phosphide)
InGaAlP
InGaAlP

2.0

InGaAlP

2.1
3.5
3.5
3.6

GaP
SiC, GaN (Gallium Nitride)
SiC, GaN
SiC, GaN

570
555
525
505
470

วัสดุที่ใชทํา LED

3. เลเซอรไดโอด (laser diode)
คือไดโอดทีเ่ ปลงแสงเลเซอรได โดยแสงทีอ่ อกมานัน้ เปนแสงที่
มีเฟสตรงกันและมีทิศทางของลําแสงไปในทางเดียวกัน เสมือนเปน
ลําแสงขนาน
เลเซอรไดโอดถูกสรางขึน้ มาจากสารกึง่ ตัวนําทีเ่ ปนสารประกอบ
เชน GaAs InGaAsP โดยการเลือกใชสารประกอบเหลานี้ขึ้นอยูกับการ
ใชงาน เนื่องจากวัสดุที่ใชทําตางกัน ตัวอยางอุปกรณที่ใชเลเซอรไดโอด
ไดแก ตัวชี้แบบเลเซอร (laser pointer) ดังแสดงในรูปที่ 5.18
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รูปที่ 5.18 เลเซอรไดโอด
และเลเซอรพอยเตอร

5.7 ทรานซิสเตอรและการประยุกต ใชเบื้องตน
ทรานซิสเตอร เปนอุปกรณพื้นฐานที่พบไดบอยสุดในวงจรอิเล็กทรอนิกสทั่วๆ ไป เชน วงจร
ในวิทยุ เครื่องขยายเสียง รวมทั้งอุปกรณของเลนตางๆ นอกจากนี้ ทรานซิสเตอรยังเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสวนประกอบยอยในวงจรรวมอีกดวย
ทรานซิสเตอรมหี ลายชนิด เชน ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร (Bipolar Junction Transistor หรือ
BJT) ทรานซิสเตอรแบบเจเฟท (Junction Field Effect Transistor หรือ JFET) ทรานซิสเตอรแบบมอสเฟท
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor หรือ MOSFET) ในหัวขอนี้จะกลาวถึง
ทรานซิสเตอรแบบไบโพลารและแบบมอสเฟทพอสังเขปเทานั้น

5.8 ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร
ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร (ตอไปจะขอ
เรียกสั้นๆ วา “ทรานซิสเตอร”) มีโครงสรางชนิด
พี แ ละชนิ ด เอ็ น และลั ก ษณะตั ว ถั ง แบบต า งๆ
ดังแสดงในรูปที่ 5.19 (ก) ทรานซิสเตอรประกอบ
ดวยรอยตอสารกึ่งตัวนําชนิดพีและชนิดเอ็นตอ
ชนกัน เปรียบเสมือนกับไดโอดสองตัวตอชนกัน
ทําใหมีทรานซิสเตอรเกิดขึ้นสองแบบคือ แบบพี
เอ็นพี (PNP) และแบบเอ็นพีเอ็น (NPN) ดังแสดง
ในรูปที่ 5.19 (ข) และ 5.19 (ค) ตามลําดับ
ทรานซิสเตอรเปนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทมี่ สี ามขา
(ตางจากตัวตานทานและไดโอด) โดยแตละขามีชอื่
เรียกตางๆ กันไป ขาที่อยูตรงกลางซึ่งจะเปนชิ้น
สารกึง่ ตัวนําทีม่ คี วามหนานอยทีส่ ดุ เรียกวา ขาเบส
(Base หรือ B) สวนอีกสองขาที่เหลือจะเรียกวา
คอลเล็กเตอร (Collector หรือ C) และอิมิตเตอร
(Emitter หรือ E)
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รูปที่ 5.19 โครงสรางของทรานซิสเตอร
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ถึงแมวาขาคอลเล็กเตอรและขาอิมิตเตอรจะเปนสารกึ่งตัวนําชนิดเดียวกัน แตขาอิมิตเตอร
มีการโดปสารเจือมากกวาขาคอลเล็กเตอร (เขียนแทนดวยสัญลักษณ “+” ในรูป) สังเกตวาทีข่ าอิมติ เตอร
จะเปนขาที่แสดงทิศทางของลูกศร ซึ่งหมายถึงทิศทางของกระแสที่วิ่งผาน อยางเชน ในกรณีของ
ทรานซิสเตอรแบบพีเอ็นพี ในรูปที่ 5.19 (ข) ขาอิมติ เตอรจะมีทศิ ทางของลูกศรพุง เขาไปในทรานซิสเตอร
นัน่ หมายความวาทิศทางของกระแสจะวิง่ จากขาอิมติ เตอรไปสูข าคอลเล็กเตอร ขณะทีแ่ บบเอ็นพีเอ็นใน
รูปที่ 5.19 (ค) ขาอิมิตเตอรจะมีทิศทางของลูกศรที่พุงออกจากตัวทรานซิสเตอร หมายถึงทิศทางของ
กระแสจะวิง่ จากขาคอลเล็กเตอรไปสูข าอิมติ เตอร ปริมาณกระแสทีว่ งิ่ ผานทรานซิสเตอรขนึ้ อยูก บั กระแส
ที่ขาเบสซึ่งใชในการควบคุมการทํางานของทรานซิสเตอร

5.9 โหมดการทํางานของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร
ทรานซิสเตอรทงั้ สองแบบดังกลาวสามารถทํางานไดสามโหมดหรือสามแบบ ขึน้ อยูก บั การปอน
ไฟตรงใหรอยตอของทรานซิสเตอรวาจะเปนในลักษณะใด การปอนไฟตรง (DC) ใหกับทรานซิสเตอร
เปนตัวกําหนดโหมดในการทํางานเรียกวา “การไบอัส (bias)” เนื่องจากทรานซิสเตอรทั้งสองแบบในรูป
ที่ 5.19 เปรียบเสมือนไดโอดที่ตอชนกัน โดยมีขาเบสเปนขารวมของแอโนด (กรณีแบบเอ็นพีเอ็น) และ
ขาแคโทด (กรณีแบบพีเอ็นพี) ดังแสดงในรูปที่ 5.20 ดังนัน้ การไบอัสเพือ่ ใหไดโหมดการทํางานทีต่ อ งการ
จึงขึ้นอยูกับวาจะปอนไบอัสแบบตรง หรือไบอัสแบบยอนกลับแกรอยตอของทรานซิสเตอรระหวาง
ขาเบส-คอลเล็กเตอร และระหวางขาเบส-อิมิตเตอรวาจะเปนลักษณะใด ดังแสดงในตารางที่ 5.3
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รูปที่ 5.20 ลักษณะอยางงายของทรานซิสเตอร
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ตารางที่ 5.3 แสดงโหมดการทํางานของทรานซิสเตอรที่ขึ้นอยูกับการไบอัสไฟตรงที่รอยตอของ
ทรานซิสเตอร
การไบอัส
โหมดในการทํางาน

รอยตออิมิตเตอร-เบส รอยตอคอลเล็กเตอร-เบส
(Emitter-Base Junction
(Collector-Base
หรือ EBJ)
Junction หรือ CBJ)

1.โหมดในการขยายสัญญาณ (active mode)

ไบอัสตรง

ไบอัสยอนกลับ

2. โหมดอิ่มตัว (saturation mode)

ไบอัสตรง

ไบอัสตรง

3. โหมดคัทออฟ (cutoff mode)

ไบอัสยอนกลับ

ไบอัสยอนกลับ

จากตารางที่ 5.3 จะเห็นวาการทํางานของทรานซิสเตอร ขึน้ อยูก บั การไบอัสไฟใหเหมาะสมกับ
รอยตอระหวางขาอิมิเตอร-เบส และระหวางขาคอลเล็กเตอร-เบส พิจารณารูปที่ 5.21 ทรานซิสเตอร
ทํางานในโหมดขยายสัญญาณ ทั้งนี้เพราะที่รอยตอเบส-อิมิตเตอรถูกไบอัสตรง ขณะที่รอยตอเบส-คอล
เล็กเตอรถกู ไบอัสยอนกลับ จะเห็นวาการตอแบตเตอรีก่ บั ทรานซิสเตอรในลักษณะตางๆ เปนตัวกําหนด
โหมดการทํางานของทรานซิสเตอร และเพราะรอยตอเบส-อิมิตเตอรเปนแบบเดียวกับรอยตอพีเอ็นของ
ไดโอด ดังนั้น แบตเตอรี่ทางฝงรอยตอเบส-อิมิตเตอรควรจะมีแรงดันอยางนอยเทากับ 0.7 โวลต เพื่อ
ใหทรานซิสเตอรทํางาน

¡

áººàÍç¹¾Õ àÍç¹

¢

áºº¾Õ àÍç¹¾Õ

รูปที่ 5.21 การไบอัสทรานซิสเตอรใหทํางานในโหมดขยายสัญญาณ
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วงจรทรานซิสเตอรที่ทํางานในโหมดขยายสัญญาณนั้น เรียกวาเปน วงจรแอนะล็อก (analog
circuit) ซึ่งพบไดในวงจรเครื่องขยายเสียงของวิทยุหรือวงจรชุดเครื่องเสียงตางๆ เปนวงจรที่ขยาย
สัญญาณทีต่ อ เนือ่ งตลอดเวลา ไมมกี ารขาดหายของสัญญาณ แสดงตัวอยางการตอทรานซิสเตอรทาํ งาน
ในโหมดขยายสัญญาณ แบบคอมมอนอิมิตเตอร จะสังเกตเห็นวาขนาดของสัญญาณทีเ่ อาทพตุ VO มี
ขนาดใหญกวาสัญญาณทีป่ อ นเขาทางฝง อินพุต Vin ทัง้ นีเ้ พราะทรานซิสเตอรทาํ งานในโหมดขยายสัญญาณ
นั่นเอง

รูปที่ 5.22 วงจรขยายสัญญาณแบบคอมมอนอิมิตเตอร

5.10 การทํางานเปนสวิตซของทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร
ทรานซิสเตอรนอกจากจะทํางานในโหมดขยายสัญญาณดังในหัวขอที่ 5.22 แลว ยังสามารถทํา
หนาที่เหมือนสวิตซปด-เปดวงจรไดดวย เราเรียกวา วงจรดิจิทัล (digital circuit) โดยการทํางานแบบ
วงจรดิจิทัลนี้ทรานซิสเตอรจะทํางานกับสัญญาณที่ไมตอเนื่อง เชน สัญญาณไฟฟาที่มีแคสองชวงระดับ
ไฟเทานั้นคือ จาก 0 ถึง 0.6 โวลต (ระดับไฟตํ่าหรือลอจิกตํ่า) และจาก 3 ถึง 5 โวลต (ระดับไฟสูงหรือ
ลอจิกสูง) โดยอาศัยการทํางานของทรานซิสเตอรในโหมดอิม่ ตัว (saturation mode) และโหมดคัดออฟ
(cutoff mode) ตามตารางที่ 5.3 ดังแสดงในรูปที่ 5.23
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¡

cutoff ÊÇÔ µ«à»´Ç§¨Ã

¢

saturation ÊÇÔ µ«à»´Ç§¨Ã

รูปที่ 5.23 วงจรทรานซิสเตอรที่ทํางานเปนสวิตซ
รูปที่ 5.23 (ก) แสดงการทํางานในสภาวะสวิตซที่เปดวงจร (open circuit) เพราะแรงดันไฟฟาที่
รอยตอเบส-อิมิตเตอร (VBE) นอยกวา 0.7 โวลต เปนผลใหทรานซิสเตอรทํางานในโหมดคัดออฟ ทําให
วงจรเปนเสมือนสวิตซที่เปดวงจรตามเสนทางตอระหวางขาคอลเล็กเตอรไปยังอิมิตเตอร และ IC ≈ 0
เปนผลใหหลอดไฟแอลอีดไี มสวาง โดยทีแ่ รงดันไฟฟาระหวางขาคอลเล็กเตอรและขาอิมติ เตอร อันเปรียบ
เสมือนหนาสัมผัสของสวิตซจะมีคาเปน VCE ≈ VCC ซึ่งจะประมาณเทากับไฟเลี้ยงวงจรทรานซิสเตอร
ทําใหเอาทพุตที่วัดจากขาคอลเล็กเตอรเทียบกับกราวดอยูในสถานะลอจิกสูง สวนในรูปที่ 5.23 (ข) เมื่อ
เราสับสวิตซทางฝง ขาเบสจะเปนการปอนสัญญาณอินพุต VBB ทีจ่ ะทําใหกระแสเบส IB มีคา มากพอจน
ไดคา เทากับกระแสอิม่ ตัวทีข่ าคอลเล็กเตอร (IC = IC (sat)) จะทําใหทรานซิสเตอรจะเขาสูโ หมดการทํางาน
แบบอิ่มตัว (saturation mode) และวงจรจะเปนเสมือนสวิตซที่ปดวงจรตามเสนทางตอระหวางขาคอล
เล็กเตอรไปยังอิมิตเตอร โดยที่แรงดันไฟฟาที่ตกครอมขาคอลเล็กเตอรและอิมิตเตอรจะมีคาประมาณ
VCE = 0 เอาตพตุ อยูใ นสถานะลอจิกตํา่ ทําใหมกี ระแส IC ไหลผานตัวทรานซิสเตอรไปไดและเปนผลให
หลอดไฟแอลอีดีสวาง การไบอัสใหทรานซิสเตอรทํางานในโหมดการเปนสวิตซเปด-ปด หรือแบบวงจร
ดิจทิ ลั นัน้ ถือเปนพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญมากของวงจรฮารดแวรของเครือ่ งคอมพิวเตอร การทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร
มีซีพียูหรือหนวยประมวลผลกลางดีแคไหนนั้นก็ขึ้นอยูกับวาในซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอรนั้นมีจํานวน
ทรานซิสเตอรที่ทําหนาที่เปนสวิตซเปด-ปดวงจรไฟฟากี่ตัว
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5.11 ทรานซิสเตอรแบบมอสเฟท (MOSFET transistor)
ทรานซิสเตอรชนิดนี้ประกอบไปดวยสารสามชนิดคือ
1. โลหะ (metal) สวนใหญเปนโพลี่ซิลิคอน (polysilicon)
2. ฉนวน (insulator) สวนใหญทํามาจากสารพวกออกไซด (oxide) เชน ซิลิคอนไดออกไซด
(SiO2)
3. สารกึ่งตัวนํา (semiconductor) ซึ่งมีทั้งแบบเอ็นและแบบพี
ทรานซิสเตอรแบบมอสเฟท (หรือเรียกยอๆ วาแบบมอส) แสดงดังรูปที่ 5.24 โดยมีสองแบบ
ยอย คือ ชนิดเอ็นแชนแนล (รูป ก) และชนิดพีแชนแนล (รูป ข) ตามลําดับ

¡

ª¹Ô´àÍç¹áª¹à¹ÅËÃ×ÍàÍç¹ÁÍÊ

¢

ª¹Ô´¾Õ áª¹à¹ÅËÃ×Í¾Õ ÁÍÊ

รูปที่ 5.24 ทรานซิสเตอรแบบมอสเฟท
ทรานซิสเตอรแบบมอสนี้จะมีสามขาเชนเดียวกับทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร โดยขาที่ตอกับ
โลหะหรือโพลี่ซิลิคอนดานบนเรียกวาขาเกต (Gate หรือ G) สวนอีกสองขาจะตอกับสารกึ่งตัวนําซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกันคือ ขาซอส (Source หรือ S) กับขาเดรน (Drain หรือ D) บริเวณที่อยูใตขาเกตนั้น
เราเรียกวา “แชนเนล (channel)” ซึ่งเราจะใชสนามไฟฟาที่ขาเกตควบคุมพาหะที่กําลังเคลื่อนที่ผาน
บริเวณแชนเนลนี้ ขอเดนของทรานซิสเตอรแบบมอสที่เหนือกวาทรานซิสเตอรแบบไบโพลารก็คือ
ทรานซิสเตอรแบบมอสจะกินพลังงานตํ่ากวามาก และเมื่อทําการสรางบนแผนวงจรรวมจะมีขนาดเล็ก
สามารถสรางไดจํานวนมากเพราะกินเนื้อที่ชิปไมมาก จึงเหมาะกับการนําทรานซิสเตอรแบบมอสนี้มา
ทําวงจรดิจิตอล เชน วงจรภายในของซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร ดังแสดงในรูปที่ 5.25 เปนวงจรรวม
ของซีพียูตระกูลอินเทลรุน i7 ซึ่งสีแตละสีจะหมายถึงวัสดุตางๆ เชน สีเขียวหมายถึงสารกึ่งตัวนํา
แบบเอ็น สีแดงหมายถึงโพลี่ซิลิคอน
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รูปที่ 5.25 วงจรภายในของซีพียูตระกูลอินเทลรุน i7
ทรานซิสเตอรแบบมอสสามารถทํางานไดเชนเดียวกันกับทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร คือ
สามารถทํางานในโหมดขยายสัญญาณและทํางานเปนสวิตซ เปด-ปด ไดเชนกัน แตวิธีการควบคุม
การทํางานนี้จะแตกตางจากแบบไบโพลาร

5.12 ออปแอมป (Op – Amp)
ออปแอมปมีชื่อเต็มเรียกวา Operational Amplifier (Op-Amp) เปนวงจรขยายแรงดันที่ทํา
อยูในรูปของวงจรรวมหรือไอซี ความจริงออปแอมปไดถูกประดิษฐขึ้นมานานแลว ตั้งแตสมัยหลอด
สุญญากาศ จุดมุงหมายเดิมก็คือเพื่อใชในคอมพิวเตอรแบบอะแนล็อก คําวา Operational Amplifier
นั้นก็คือวงจรขยายที่สามารถทํางานเชิงคณิตศาสตรได เชน บวก อินติเกรต มาในยุคปจจุบันเนื่องจาก
เทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปมาก ทําใหราคาของออปแอมปถูกลง อีกทั้งสมรรถนะของออปแอมปก็ดี
ขึ้นมาก ดังนั้นออปแอมปจึงกลายเปนวงจรขยายที่ใชงานไดเอนกประสงคและมีการใชงานกันอยาง
แพรหลาย โดยมากเรามักนําออปแอมปมาใชกับวงจรขยายสัญญาณแบบแอนะล็อก หากตองการวงจร
ขยายเราจะนึกถึงการใชไอซีออปแอมปมากกวาการนําทรานซิสเตอรเปนตัวๆ มาตอเขาดวยกัน เพราะการ
ออกแบบวงจรขยายโดยใชออปแอมปนั้นงายตอการเขาใจมาก สัญลักษณของออปแอมปแสดงในรูปที่
5.29 ซึ่งวงจรภายในของออปแอมปนั้นจะประกอบไปดวยทรานซิสเตอรจํานวนมากกวา 10 ตัวตอกับ
ตัวตานทานและตัวเก็บประจุ ในลักษณะเฉพาะตามความสามารถของออปแอมปแตละเบอร สิง่ ทีส่ าํ คัญ
คือผูใชออปแอมปไมจําเปนตองสนใจการไบอัสทรานซิสเตอรที่อยูภายในวงจรใหยุงยาก เพียงแคตอตัว
ตานทานภายนอกก็จะไดอัตราการขยายตามที่ตองการแลว ทําใหการออกแบบคอนขางงาย
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รูปที่ 5.26 สัญลักษณและลักษณะตัวถังไอซีของออปแอมปเบอร 741
ตัวอยางรูปที่ 5.26 เปนออปแอมปกนิ ไฟเลีย้ งทัง้ ไฟบวกและไฟลบ (บางเบอรกนิ ไฟเลีย้ งบวกกับ
กราวดก็ทํางานได ประกอบไปดวยขาดังนี้
• ขา 2 เรียกวา ขาอินพุตแบบกลับขั้วหรือขาลบ (inverting input)
• ขา 3 เรียกวา ขาอินพุตแบบไมกลับขั้วหรือขาบวก (non-inverting input)
• ขา 6 เรียกวา ขาเอาตพุต
• ขา 7 เรียกวา ขาไฟเลี้ยงบวก
• ขา 4 เรียกวา ขาไฟเลี้ยงลบ
ทั้งนี้เลขเบอรขาตาง ๆ ที่กําหนดดังกลาวอาจจะไมตรงกัน ขึ้นอยูกับออปแอมปแตละตัว โดย
ทั่วไปแลวออปแอมปมีคุณสมบัติดังนี้
อุดมคติ
อนันต

ปฏิบัติ
100,000 – 200,000 เทา

2. ความตานทานขาเขา (Rin) สูงมาก
3. ความตานทานขาออก (RO) ตํ่ามาก

อนันต

105 - 1010 โอหม

ศูนย

50 - 100 โอหม

4. ชวงความถี่ใชงาน (bandwidth) กวางมาก
5. มีความสามารถขจัดสัญญาณรบกวน ทีเ่ กิดรวม
กันทางอินพุต (CMRR)

อนันต
อนันต

1 - 5 MHz
90 dB

1. อัตราการขยายแรงดันสูงมาก ขณะไมมี
สัญญาณปอนกลับ AOL
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รูปที่ 5.27 แสดงโครงสรางและสัญลักษณของออปแอมปเบอร 741 สังเกตตําแหนงของขา 1 จะอยู
มุมซายเมื่อวางใหรอยบากครึ่งวงกลมอยูดานบน (หรืออาจมีสัญลักษณรูปวงกลมที่มุมของขา 1) และให
นับขาอื่นๆ ในลักษณะทวนเข็มนาฬกาตามลําดับ
จากรูปที่ 5.27 สัญญาณขาเขาหรือสัญญาณอินพุตจะตอเขากับอินพุตกลับขั้ว (ขา 2) หรือไม
กลับขั้ว (ขา 3) ก็ได แลวแตความตองการและการประยุกตใชงานในแตละแบบ สวนสัญญาณขาออก
หรือสัญญาณเอาทพุตซึ่งนําไปใชงานจะตอออกจากขา 6 ขณะที่ขา 1 และ ขา 5 นั้นใชสําหรับปรับแตง
ใหสญั ญาณเอาทพตุ เปนศูนยเมือ่ อินพุตเปนศูนย (ไมไดปอ นสัญญาณทีอ่ นิ พุต) ซึง่ มักเรียกกันวา ขาปรับ
ออฟเซ็ต (null offset) สวนขา 8 เปนคาที่ไมไดตออะไรกับวงจรภายในไอซีจึงปลอยลอยได เนื่องจากคา
ความตานทานขาเขา (Rin) ของออปแอมปมคี า สูงมาก ทําใหเราอาจกลาวไดวา ไมมกี ระแสไฟฟาไหลเขา
ที่ขาอินพุตกลับขั้ว (ขา 2) หรือไมกลับขั้ว (ขา 3) เลย ดังนั้นแรงดันที่ขาบวก (ขา 3) เมื่อเทียบกับกราว
ดจึงมีคาเทากับแรงดันที่ขาลบ (ขา 2) เมื่อมีการนําออปแอมปไปใชงานในวงจรขยาย

5.12 การนําออปแอมปมาใชงาน
ออปแอมปไดถูกนํามาใชงานกันอยางแพรหลาย สามารถใชงานในวงจรที่เปนเชิงเสน (linear
circuit) และไมเปนเชิงเสน (non-linear circuit) แตอยางไรการใชงานในระดับเบื้องตน จะพอสรุปได
ดังนี้
1. วงจรขยายแบบกลับขั้ว (inverting amplifier)
2. วงจรขยายแบบไมกลับขั้ว (non inverting amplifier)
3. วงจรขยายผลรวมแบบกลับขั้ว (inverting summer amplifier)
4. วงจรขยายความแตกตาง (differential amplifier)
5. วงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบกลับขั้ว (inverting comparator)
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1. วงจรขยายแบบกลับขั้ว (inverting ampliﬁer)
เปนวงจรขยายทีน่ ยิ มใชมากทีส่ ดุ แบบหนึง่ เปนวงจรทีส่ รางขึน้ ไดงา ยโดยใชออปแอมปหนึง่ ตัว
ตอรวมกับตัวตานทานเพียงสองตัว ก็จะไดวงจรขยายแบบกลับขั้วขึ้นมาแลว ซึ่งการตอวงจรขยายแบบ
กลับขั้วแสดงไวในรูปที่ 5.28

รูปที่ 5.28 วงจรขยายแบบกลับขั้ว
อัตราการขยายแรงดัน (voltage gain หรือ AV) : AV = V0 = - R2
Vin R1
จะเห็นไดวาการออกแบบวงจรอัตราการขยายแรงดัน จะทําไดโดยหาจากอัตราสวนของความ
ตานทาน R2 และ R1 สวนเครื่องหมายลบที่ปรากฏแสดงถึงการกลับขั้วของสัญญาณขาออก เชน ถาเรา
ปอนสัญญาณสลับดานซีกลบเขาที่อินพุตจะไดสัญญาณสลับดานซีกบวกที่เอาตพุต ในทางเทคนิคเรา
เรียกสัญญาณเอาตพตุ แบบนีว้ า กลับเฟส 180 องศากับสัญญาณอินพุต โดยปกติแลวการเลือกใชคา และ
จะอยูในยานกิโลโอหมและอัตราการขยายแบบกลับขั้วควรอยูในชวง 10 – 1000 เทา แตอยางไรก็ตาม
คาอัตราการขยายแรงดันนีจ้ ะขึน้ อยูก บั ความถีข่ องสัญญาณอินพุตดวย กลาวคือถาสัญญาณมีความถีไ่ ม
สูงมากนัก เชนไมเกิน 100 กิโลเฮิรตซก็ใชอัตราสวนคาตัวตานทานออกแบบวงจรขยายได ในกรณีที่
สัญญาณอินพุตมีความถี่สูงกวานี้และตองการขยายสัญญาณจะตองใชออปแอมปที่มีราคาและสมบัติ
เฉพาะที่สูงขึ้น
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ตัวอยางที่ 5.1 จงออกแบบวงจรขยายแบบกลับขั้ว ที่มีอัตราขยายแรงดัน = - 100 เทา
2. วงจรขยายแบบไมกลับขั้ว (noninverting ampliﬁer)
เปนวงจรขยายแบบไมมีการกลับขั้วหรือกลับเฟสของสัญญาณขาออก สัญญาณขาเขาเปน
อยางไร สัญญาณขาออกก็เปนอยางนั้น เพียงแตวาแรงดันขาออกจะมีขนาดสูงกวา วงจรขยายแบบไม
กลับขั้วจะคลายกับวงจรแบบกลับขั้ว การตอวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับขั้วแสดงไวในรูปที่ 5.29

รูปที่ 5.29 วงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับขั้ว
อัตราการขยายแรงดัน (voltage gain หรือ AV) : AV = - V0 = 1 + R2
V
R
in

1
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ตัวอยางที่ 5.2 จงออกแบบวงจรขยายสัญญาณแบบไมกลับขั้ว ที่มีอัตราการขยายแรงดัน 100 เทา

วงจรขยายแบบไมกลับขัว้ หากกําหนดให R1 = ∞ จะทําใหวงจรขยายมีอตั ราขยายแรงดัน (AV)
R2 = 1 แสดงวาถา R1 = ∞ แลว R2 จะเปนคาใดก็ได ยกเวน ∞ อัตราการขยาย
มีคาเปน 1 + ∞
แรงดันของวงจรจะเปน 1 เสมอ ในทางปฏิบัติจะใช R2 = 0 เราจะไดวงจรขยายแบบไมกลับขัว้ ซึง่ มีอตั รา
การขยายแรงดันเทากับหนึง่ ซึง่ มักเรียกวงจรนีว้ า วงจรตามแรงดัน (voltage follower) หรือวงจรขยายที่มี
อัตราขยายเปนหนึ่ง (unity gain amplifier) ดังแสดงในรูปที่ 5.30

รูปที่ 5.30 วงจรตามแรงดัน (voltage follower)
ถึงแมวาวงจรตามแรงดัน จะมีอัตราขยายแรงดันเทากับหนึ่งก็ตาม แตวงจรก็มีลักษณะที่เดน
อยางหนึ่ง คือ วงจรมีความตานทานขาเขาสูงมาก จึงเหมาะที่จะใชเปนวงจรกันชนหรือที่เรียกวา วงจร
บัฟเฟอร (buffer circuit)
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3. วงจรขยายผลรวมแบบกลับขั้ว (inverting summer ampliﬁer)
เปนวงจรขยายทีส่ ามารถขยายผลรวมของสัญญาณขาเขาตัง้ แตสองสัญญาณขึน้ ไป โดยสัญญาณ
ขาออกจะมีการกลับขัว้ กับผลรวมของสัญญาณขาเขา วงจรขยายผลรวมแบบกลับขัว้ แสดงไวในรูปที่ 5.31

รูปที่ 5.31 วงจรขยายผลรวมแบบกลับขัว้

V0 = - RR14 V1 + RR42 V2 + RR43 V3
ในทางปฏิบัติอาจเลือกให R1 = R2 = R3 = R
V0 = - RR4 V1 + V2 + V3
ดังนั้นแรงดันขาออก
แรงดันขาออก

= อัตราการขยายแรงดัน × ผลรวมของแรงดันขาเขา

4. วงจรขยายความแตกตาง (differential ampliﬁer)
เปนวงจรขยายความแตกตางของศักยไฟฟาสองจุด หากมีความตางของศักยไฟฟาเกิดขึ้น
แรงดันขาออกจึงจะปรากฏ วงจรขยายแบบนี้จะใชในการขยายแรงดันที่ไดจากทรานสดิวเซอร
(transducer) ซึ่งเปนตัวเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นใหเปนพลังงานไฟฟา มีใชมากในงานอุตสาหกรรม
การตอวงจรขยายความแตกตาง แสดงไวในรูปที่ 5.32
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รูปที่ 5.32 วงจรขยายความแตกตาง
แรงดันขาออก V0 = - RR2 V1 - V2
1

= อัตราการขยายแรงดัน × ผลรวมของแรงดันขาเขา
5. วงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบกลับขั้ว (inverting voltage comparator)
เปนวงจรที่ใชในการเปรียบเทียบแรงดันวาแรงดันขาเขา (Vin ) สูงกวาหรือตํ่ากวาที่คาแรงดัน
ที่กําหนดเปนแรงดันอางอิง (VR ) หากสูงกวาจะไดแรงดันขาออก (V0 ) ออกมาเปนคาลบเทากับ
คาไฟเลี้ยงลบ (-V) แตหากตรงกันขามจะไดแรงดันขาออกมาเปนคาบวกเทากับคาไฟเลี้ยงบวก
(+V) โดยมีลักษณะวงจรอยางงายแสดงไวในรูปที่ 5.33

รูปที่ 5.33 วงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบกลับขั้ว
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วงจรเปรียบเทียบแรงดัน มีประโยชนมากโดยเฉพาะในงานควบคุม เราสามารถใชแรงดัน
ขาออกที่ไดจากวงจร เปนคําสั่งแทนการตัดสินใจของมนุษยได และหากตองการวงจรเปรียบเทียบ
แบบไมกลับขัว้ ก็สามารถทําไดโดยยายแรงดันขาเขา (Vin ) มาเขาอินพุตไมกลับขั้วหรือขาบวกแทน
ดังที่ไดกลาวมาในตอนตนแลววาออปแอมปนั้นเปนอุปกรณที่ใชงาย ออกแบบไมตองใช
ความรูม าก แถมราคาก็ไมแพง ดังนัน้ เราจึงเห็นวงจรอิเล็กทรอนิกสสว นมากจะมีทรานซิสเตอรหรือ
ออปแอมปอยูบอยครั้ง สําหรับวงจรประยุกตอื่นๆ ผูอานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดในหนังสือ
ชุดคิทหรืออิเล็กทรอนิกสทั่วไป

เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

81

บทที่ 6
พื้นฐานดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
ดุสิต ธนเพทาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วงจรอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปประกอบดวย ตัววงจร และสัญญาณไฟฟา ซึ่งในการวิเคราะห
หรือการออกแบบวงจรที่ซับซอนนั้น จําเปนตองใชความรูทางคณิตศาสตรมาเปนเครื่องมือชวยในการ
หาความสัมพันธของสัญญาณ ณ จุดตางๆ ในวงจร ซึ่งอาจอยูในรูปของตัวแปรทางคณิตศาสตรเพื่อ
ใชแทนคาทีอ่ าจเปนไปไดของสัญญาณ ณ จุดนัน้ ๆ ทัง้ นีส้ ญั ญาณทีป่ อ นเขามาจากภายนอก เชน จากการ
กดปุมของผูใชงาน หรือจากวงจรอื่นที่ใชงานรวมกัน จะเรียกวาสัญญาณขาเขาหรือสัญญาณอินพุต
(input signal) และเรียกตัวแปรทีแ่ ทนคาสัญญาณอินพุตวา ตัวแปรอินพุต (input variable) สวนสัญญาณ
ที่เปนผลลัพธออกมาจากวงจร เรียกวาสัญญาณขาออก หรือ สัญญาณเอาตพุต (output signal) และ
เรียกตัวแปรที่แทนคาสัญญาณเอาตพุตวา ตัวแปรเอาตพุต (output variable)
วงจรอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปแลวสามารถแบงไดเปน
สองประเภทใหญๆ คือ แบบแอนะล็อก (analog) กับแบบดิจิทัล
(digital) โดยสัญญาณในวงจรแบบแอนะล็อกสามารถมีสัญญาณ
ไฟฟาไดหลายคาที่ตอเนื่องกัน เชน คาแรงดัน 4.5 V, 4.8 V, 4.2 V
หรือ 0.1 V, 0.2 V แตในระบบดิจิทัลนั้นจะมีคาที่ไมตอเนื่องกันได
เพียงสองคา ไดแก คาแรงดันสูง และคาแรงดันตํ่า โดยคาแรงดัน
สูงนั้นอาจกําหนดใหเปนคาแรงดันใดๆ ก็ไดที่อยูในชวง 2.0 V
- 5.0 V กลาวคือ ไมวาจะเปนแรงดัน 4.5 V, 4.8 V หรือ 4.2 V
ซึ่งถือวาเปนคาที่แตกตางกันในระบบแอนะล็อก แตในระบบดิจิทัล
แลวจะถือวามีความหมายเหมือนกัน คือเปนคาแรงดันสูงเหมือนกัน
ในทํานองเดียวกัน คาแรงดันตํ่าอาจกําหนดใหเปนคาแรงดันใดๆ
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ที่อยูในชวง 0.0 V - 0.8 V กลาวคือ ไมวาจะเปนแรงดัน 0.1 V หรือ 0.2 V ก็ถือวาเปนคาแรงดันตํ่า
เหมือนกัน ทั้งนี้ชวงแรงดัน 0.8 - 2.0 V เปนชวงแรงดันที่ไมใชงาน ฉะนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกสของระบบ
ดิจิทัลจะถูกออกแบบมาใหสัญญาณไฟฟาในวงจรมีการเปลี่ยนสถานะจากแรงดันสูงไปตํ่า หรือจากแรง
ดันตํ่าไปสูง อยางรวดเร็ว เพื่อใหคาของสัญญาณผานชวงแรงดันที่ไมใชงานดวยชวงเวลาสั้นที่สุด
ในการเขียนคาตัวแปรหรือสัญญาณในวงจรดิจิทัลนั้น นิยมใช เลข 1 แทนคาแรงดันสูง
(หรือเรียกวา คาลอจิก 1 หรือ ลอจิกสูง (logic high)) และใชเลข 0 แทนคาแรงดันตํ่า (หรือเรียกวา
คาลอจิก 0 หรือ ลอจิกตํ่า (logic low))

รูปที่ 6.1 สัญญาณดิจิทัล
การที่ระบบดิจิทัลกําหนดคาของสัญญาณดวยชวงกวางๆ ของแรงดันนั้น ทําใหระบบดิจิทัล
มีความถูกตองในการทํางานสูงกวาระบบแอนะล็อก ตัวอยางเชน ถามีอะไรบางอยางรบกวนวงจรทําให
สัญญาณที่มีแรงดัน 4.5 V เปลี่ยนไปเปน 4.8 V หรือ 4.2 V ถาเปนระบบแอนะล็อกจะถือวาคาของ
สัญญาณมีความคลาดเคลื่อนผิดไป แตสําหรับระบบดิจิทัลแลวยังถือวาคาของสัญญาณถูกตอง
เหมือนเดิม เพราะยังคงเปนคาแรงดันสูงอยู
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นอกจากนี้ ระบบดิจิทัลยังมีขอดีอีกหลายอยาง เชน ความสามารถในการตรวจสอบและแกไข
คาความถูกตองของสัญญาณ คุณภาพความถูกตองในการคัดลอกขอมูล ความงายในการออกแบบแกไข
วงจร สามารถโปรแกรมได มีความยืดหยุนในการใชงานสูง มีฟงกชันการทํางานที่หลากหลาย
อยางไรก็ตามเนื่องจากคาของสัญญาณในวงจรดิจิทัลมีเพียงแคสองระดับ การใชคาของ
สัญญาณดิจิทัลเพื่อสื่อความหมายแทนสิ่งตางๆ ที่มนุษยตองการใชงาน เชน การแทนตัวอักษร ชื่อคน
หรือคาตัวเลขตางๆ ที่เราใชกันนั้น จึงตองแปลงใหอยูในรูปแบบที่สามารถแทนดวยระดับแรงดันสูง
(เลข 1) และระดับแรงดันตํ่า (เลข 0) ของวงจรดิจิทัลดวย ซึ่งจะเกี่ยวของกับความรูทางคณิตศาสตรที่
วาดวยระบบเลขฐานสอง และพีชคณิตบูลีน ดังที่จะไดกลาวตอไป

6.1 เลขฐาน
เลขฐานสิบ เปนระบบตัวเลขที่มีการเขียนตัวเลขเรียงติดกันหลายๆ หลัก โดยตัวเลข
ในแตละหลักจะมีตัวเลขใสไดเพียงตัวเดียวจากตัวเลขที่สามารถใชไดสิบตัว คือ เลข 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 โดยคาประจําหลักของคาของเลขจํานวนในระบบเลขฐานสิบนี้มีคาเทากับผลรวมของผล
คูณระหวางตัวเลขในแตละหลักกับคาประจําหลักนั้น โดยคาประจําหลักของหลักหนวย (หลักทางขวา
สุดของเลขจํานวนเต็ม) จะเทากับ 1 เสมอ และหลักถัดๆ ไปทางซาย จะมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 10 เทา

ตัวเลขที่เขียนเรียงกัน
คาประจําหลัก

หลักหนวย
103 102 101 100
= 1000 100 10 1

ตัวอยาง 2517 มีคาเทากับ (2×103 ) + (5×102 ) + (1×101 ) + (7×100 ) = (2×1000) + (5×100) +
(1×10) + (7×1)
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เลขฐานสอง เปนระบบตัวเลขที่มีการเขียนตัวเลขเรียงติดกันหลายๆ หลักของตัวเลขใน
แตละหลักจะมีตัวเลขใสไดเพียงตัวเดียวจากตัวเลขที่สามารถใชไดสองตัว คือ เลข 0 กับ 1 โดยคาของ
เลขจํานวนในระบบเลขฐานสองนีม้ คี า เทากับผลรวมของผลคูณระหวางตัวเลขในแตละหลักกับคาประจํา
หลักนัน้ โดยคาประจําหลักของหลักหนวย (หลักทางขวาสุดของเลขจํานวนเต็ม) จะเทากับ 1 เสมอ และ
หลักถัดๆ ไปทางซาย จะมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 เทา
หลักหนวย
ตัวเลขที่เขียนเรียงกัน
แตละหลักอาจเปนเลข 0 หรือ 1
คาประจําหลัก
27 26 25 24 23 22 21 20
= 128 64 32 16 8 4 2 1
คาประจําหลักเพิ่มทีละ 2 เทา
ตัวอยางเชน เลขฐานสอง 1101 มีคาเทากับ (1×23 ) + (1×22 ) + (0×21 ) + (1×20 ) = (1×8) +
(1×4 ) + (0×2) + 1 = 13 ในฐานสิบ
แตละหลักของเลขฐานสองเรียกวา บิต ซึ่งมาจากการยอคําวา binary digit เปน bit โดยบิต
ที่มีคาประจําหลักสูงสุดเรียกวา MSB มาจากคําวา Most Significant Bit และบิตที่มีคาประจําหลักตํ่า
สุดเรียกวา LSB ซึ่งมาจากคําวา Least Significant Bit
เลขฐานสิบหก เปนระบบตัวเลขที่มีการเขียนตัวเลขเรียงติดกันหลายๆ หลัก โดยตัวเลขใน
แตละหลักจะมีตัวเลขใสไดเพียงตัวเดียวจากตัวเลขที่สามารถใชไดสิบหกตัว คือ เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15 โดยคาประจํา
หลักหนวย
หลักคาของเลขจํานวนในระบบเลขฐานสิบ
หกนี้มีคาเทากับผลรวมของผลคูณระหวาง ตัวเลขที่เขียนเรียงกัน
ตัวเลขในแตละหลักกับคาประจําหลักนั้น
คาประจําหลัก
163 162 161 160
โดยหลั ก หน ว ย (หลั ก ทางขวาสุ ด ของ
= 4096 256 16 1
เลขจํานวนเต็ม) จะมีคาเปน 1 เสมอ และ
หลักถัดๆ ไปทางซาย จะมีคาเพิ่มขึ้นทีละ
คาประจําหลักเพิ่มทีละ 16 เทา
16 เทา
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(หมายเหตุ เพื่อปองกันการสับสนกรณีที่มีการเขียนเลข 10, 11, 12, 13, 14, 15 ลงในแตละหลัก จึงนิยม
เขียน A แทนเลข 10, เขียน B แทน 11, เขียน C แทน 12, เขียน D แทน 13, เขียน E แทน 14,
เขียน F แทน 15)
ตัวอยาง เลขฐานสิบหก 0A5F มีคา เทากับ (0×163 ) + (10×162 ) + (5×161) + (1×160 ) = 2655 ในฐานสิบ
เนื่องจากการทํางานของวงจรดิจิทัลจะอางอิงกับระดับแรงดัน 2 ระดับ คาสัญญาณตางๆ ใน
วงจรจึงนิยมเขียนอยูในรูปเลขฐานสอง เชน คา 173 ในฐานสิบ จะเขียนเปน 10101101 ในฐานสอง
อยางไรก็ตาม หากเปนเลขฐานสองที่มีหลายๆ หลัก จะนิยมเขียนใหอยูในรูปของเลขฐานสิบหก เชน
เขียนเปน AD เพือ่ ความสะดวกในการเขียนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะตัวเลขทีส่ ามารถมีไดในแตละหลักของ
เลขฐานสิบหกมีคาพอดีกับคาที่เปนไปไดทั้งหมดของเลขฐานสองจํานวน 4 บิต ดังนั้นเราจึงสามารถ
แปลงคาไปมาระหวางเลขฐานสองกับฐานสิบหกไดโดยตรง
วิธกี ารแปลงเลขฐานสิบหกเปนฐานสอง ใหเปลีย่ นเลขในแตละหลักของเลขฐานสิบหก
เปน 4 บิตของเลขฐานสอง เชน 9E8516 = 1001 1110 1000 01012
วิธกี ารแปลงเลขฐานสองเปนฐานสิบหก ใหจบั กลุม ตัวเลขจากขวาสุด (LSB) ไปทางซาย
ทีละ 4 บิต โดยสามารถเติมศูนยเพิ่มทางซายมือตอจาก MSB (เพราะไมทําใหคาเปลี่ยน) เพื่อ
จัดเปนกลุม ใหครบ 4 บิตได แลวเปลีย่ นเปนเลขฐานสิบหกทีละ 4 บิต เชน 100101010101102 =
0010 0101 0101 01102 = 255616
เลขฐานสอง 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
เลขฐานสิบหก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

9 E 8 516
1001 1110 1000 01012

100101010101102

MSB

LSB

จัดกลุม 4 บิต

เติมใหครบ 4 บิต

0010 0101 0101 01102
2 5 5 616

นอกจากเลขจํานวนแลว เรายังสามารถใชรหัสที่เขียนอยูในรูปของเลขฐานสองแทนสิ่งตางๆ
ได เชน แทนตัวอักษร แทนสถานะ แทนการกระทํา โดยรหัสที่เขียนอยูในรูปของเลขฐานสองนี้ เรียกวา
รหัสดิจิทัล (digital code) โดยปกติแลว ในระบบหนึ่งๆ จะกําหนดใหใชรหัส 1 รูปแบบแทนสิ่งที่อยูใน
ระบบนั้นเพียง 1 อยางเทานั้น กลาวคือ จะไมใชรหัส 1 รูปแบบแทนของมากกวา 1 อยาง เพราะจะ
ทําใหเกิดความสับสนวา รหัสนั้นหมายถึงของสิ่งใดกันแน
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รหัสแอสกี (ASCII ยอมาจาก American Standard Code for Information Interchange)
เปนรหัสขนาด 7 บิตใชแทนอักขระตางๆ (อักขระ ไดแก ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมาย สัญลักษณ)
ได 27 = 128 แบบ ดังแสดงตัวอยางในตารางที่ 6.1 ตารางตัวอยางรหัสแอสกี
ตารางที่ 6.1

เชน คําวา Digital แทนดวยรหัส 1000100 1101001 1100111 1110100 1100001 1101100
รหัส BCD (Binary-Coded Decimal) เปนรหัส
ที่ใชเขียนเลขฐานสิบแตละหลัก (เลข 0~9) ใหอยูในรูปของ
รหัสตัวเลขฐานสองขนาด 4 บิต (0000-1001) เชน 2013
เขียนแทนดวยรหัส BCD จะได 0010 0000 0001 0011
พีชคณิตบูลีน (Boolean algebra) เปนคณิตศาสตรแขนงหนึ่งที่เริ่มตนพัฒนาขึ้นโดยนัก
คณิตศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ จอรจ บูล (George Boole) วาดวยระบบพีชคณิตของตัวแปรที่มีคาเพียง
สองคา คือ 1 กับ 0 อันอาจหมายถึง จริง กับ เท็จ หรือ เปด กับ ปด หรือ สูง กับ ตํ่า เปนตน ตอมา
ไดถกู พัฒนาขึน้ จนเปนเครือ่ งมือทางคณิตศาสตรทสี่ าํ คัญทีส่ ามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบวงจร
ดิจิทัลได โดยมีขอกําหนดพื้นฐานที่สําคัญดังนี้
• ขอกําหนดที่ 1 ตัวแปรใดๆ หรือ สัญญาณ ณ จุดใดๆ ของวงจรดิจิทัล ณ ขณะใดขณะ
หนึง่ จะตองมีคา เสมอ จะไมมคี า อะไรเลยไมได และมีไดเพียงคาเดียว คือ 1 หรือ 0 เทานัน้
จะเปนคาอื่นนอกเหนือจากนี้ไมได จะเปน 1 และ 0 พรอมกันก็ไมได
• ขอกําหนดที่ 2 คาตรงขามของ 1 คือ 0 คาตรงขามของ 0 คือ 1 คาตรงขามของตัวแปรใด ๆ
เรียกวา นิเสธของตัวแปรนั้น สัญลักษณทางพีชคณิตที่ใช คือ X’ (อานวา เอกซ ไพรม)
หรือ X (อานวา เอกซบาร) โดย X เปนตัวแปรของสัญญาณ ณ จุดใดๆ ในวงจร ซึ่งถา
X = 0 แลว X = 1 หรือถา X’ = 1 แลว X = 0
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นิเสธของนิเสธของคาใด ๆ จะเทากับคาเดิม
ของคานั้นๆ กลาวคือ (0’)’ = 0 หรือ (1’)’ = 1 นั่นคือ
(X’)’ = X อุปกรณที่ใชในการนิเสธของวงจรดิจิทัล คือ
NOT gate (อานวา นอตเกต) ซึ่งมีสัญลักษณทางไฟฟา
ดังรูปที่ 6.2

X

X X’
0 1
1 0
รูปที่ 6.2 NOT gate
X’

• ขอกําหนดที่ 3 การ AND (อานวา แอนด แปลวา และ) ของคาสองคา (สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรที่ใช คือ “.” คั่นกลางระหวางคาทั้งสอง) จะใหผลลัพธดังนี้
0 . 0 = 0 (อานวา ศูนย แอนด ศูนย เทากับ ศูนย)
0 . 1 = 0 (อานวา ศูนย แอนด หนึ่ง เทากับ ศูนย)
1 . 0 = 0 (อานวา หนึ่ง แอนด ศูนย เทากับ ศูนย)
1 . 1 = 1 (อานวา หนึ่ง แอนด หนึ่ง เทากับ หนึ่ง)
อุปกรณทใี่ ชในการ AND ของวงจรดิจทิ ลั
คือ AND gate (อานวา แอนดเกต) ซึง่ มีสญั ลักษณ
ทางไฟฟาดังรูปที่ 6.3

X
Y

XY
00
01
X.Y
10
11
รูปที่ 6.3 AND gate

X.Y
0
0
0
1

• ขอกําหนดที่ 4 การ OR (อานวา ออร แปลวา หรือ) ของคาสองคา (สัญลักษณทาง
คณิตศาสตรที่ใช คือ “+” คั่นกลางระหวางคาทั้งสอง) จะใหผลลัพธดังนี้
0 + 0 = 0 (อานวา ศูนย ออร ศูนย เทากับ ศูนย)
0 + 1 = 1 (อานวา ศูนย ออร หนึ่ง เทากับ หนึ่ง)
1 + 0 = 1 (อานวา หนึ่ง ออร ศูนย เทากับ หนึ่ง)
1 + 1 = 1 (อานวา หนึ่ง ออร หนึ่ง เทากับ หนึ่ง)
อุปกรณที่ใชในการ OR ของวงจรดิจิทัล
คือ OR gate (อานวา ออรเกต) ซึง่ มีสญั ลักษณทาง
ไฟฟาดังรูปที่ 6.4
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X
Y

X Y X+Y
00 0
X+Y
01 1
10 1
11 1
รูปที่ 6.4 OR gate

จากขอกําหนดพื้นฐานทั้ง 3 ขอ จะไดสมบัติทางพีชคณิตเพิ่มเติมที่มีประโยชนสําหรับการ
ออกแบบวงจรดิจิทัลหลายประการ ดังนี้
1. สมบัติการสลับที่ การสลับที่ตัวแปรที่นํามา AND กัน ไมมีผลตอผลลัพธที่ได นั่นคือ
X . Y = Y . X หมายความวา ถึงแมจะปอนสัญญาณอินพุตของ AND gate สลับกัน ก็ไมทาํ ใหคา ของเอาตพุต
เปลี่ยนไป ดังตัวอยางในรูปที่ 6.5 (ก)
X
Y
Y
X

X.Y

ผลลัพธ
เหมื
อนกัน
.
Y X

XY
00
01
10
11

X.Y
0 .. 0 = 0
0.1 = 1
1.0 = 1
1 1=1

Y.X
0 .. 0 = 0
1.0 = 1
0.1 = 1
1 1=1

X
Y
Y
X

รูปที่ 6.5 (ก) สมบัติการสลับที่ของ AND

X Y X+ Y
ผลลัพธ 0 0 0 + 0 = 0
เหมือนกัน 01 10 01 ++ 10 == 11
Y+X
1 1 1+1=1
X+Y

Y+ X
0+0=0
1+0=1
0+1=1
1+1=1

รูปที่ 6.5 (ข) สมบัติการสลับที่ของ OR

ในทํานองเดียวกัน การ OR กัน ก็มีสมบัติการสลับที่ กลาวคือ X + Y = Y + X ในการแสดง
คาที่เปนไปไดทั้งหมดนั้น โดยทั่วไปนิยมเขียนแจกแจงในรูปแบบของตารางที่เรียกวา ตารางความจริง
(truth table) ดังตัวอยางในรูปที่ 6.5 (ข)
2. สมบัติการเปลี่ยนกลุม การเปลี่ยนลําดับการ AND กัน ไมมีผลตอผลลัพธท่ีได นั่นคือ
(X . Y) . Z = X . (Y . Z) หมายความวา การนําสัญญาณ X และ Y มาทําการ AND กันกอน แลวนําผลทีไ่ ด
ไปทําการ AND กับสัญญาณ Z อีกที ก็ใหผลลัพธเทากับกรณีที่นําสัญญาณ Y และ Z มาทําการ AND
กันกอน แลวนําผลที่ได ไปทําการ AND กับสัญญาณ X อีกที
X
Y
Z
X
Y
Z

X.Y

Y.Z

(X . Y) . Z
X . (Y . Z)

ผลลัพธ
เหมือนกัน

XYZ
000
001
010
011
100
101
110
111

(X . Y) . Z
(0 . 0) . 0 = (0) . 0 = 0
(0 . 0) . 1 = (0) . 1 = 0
(0 . 1) . 0 = (0) . 0 = 0
(0 . 1) . 1 = (0) . 1 = 0
(1 . 0) . 0 = (0) . 1 = 0
(1 . 0) . 1 = (0) . 1 = 0
(1 . 1) . 0 = (1) . 0 = 0
(1 . 1) . 1 = (1) . 1 = 1

Y+ X
0 . (0 . 0) = 0 . (0) = 0
0 . (0 . 1) = 0 . (0) = 0
0 . (1 . 0) = 0 . (0) = 0
0 . (1 . 1) = 0 . (1) = 0
1 . (0 . 0) = 1 . (0) = 0
1 . (0 . 1) = 1 . (0) = 0
1 . (1 . 0) = 1 . (0) = 0
1 . (1 . 1) = 1 . (1) = 1

รูปที่ 6.6 สมบัติการเปลี่ยนกลุมของ AND
ในทํานองเดียวกัน การ OR กัน ก็มสี มบัตกิ ารเปลีย่ นกลุม กลาวคือ (X + Y) + Z = X + (Y + Z)
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3. สมบัติการดึงตัวรวมและสมบัติการกระจาย การ OR กันของการ AND กันที่มีตัวแปรรวม
เดียวกัน เราสามารถดึงตัวแปรรวมนั้นมาทําการ AND หลังจากทําการ OR กันของตัวแปรที่เหลือได
กลาวคือ X . Y + X . Z = X . (Y + Z) เมื่อ X เปนตัวแปรรวม
การดึงตัวรวมชวยใหประหยัดการใชอุปกรณในวงจรดิจิทัล กลาวคือ X . Y + X . Z จะมีการใช
AND gate จํานวน 2 ตัว กับ OR gate 1 ตัว แตหลังจากดึงตัวรวมเปน X . (Y + Z) จะใช AND gate
จํานวน 1 ตัว กับ OR gate 1 ตัว ลดการใช AND gate ได 1 ตัว การตอวงจรแสดงดังรูปที่ 6.7
X
Y
X
Z
X
Y
Z

X.Y
X.Z
Y+Z

XYZ
000
.
.
X Y+X Z
001
ผลลัพธ 0 1 0
เหมือนกัน 0 1 1
100
.
X (Y + Z)
101
110
111

(X . Y) + (X . Z)
.
0 0+0.0 = 0+0 = 0
0.0+0.1 = 0+0 = 0
0.1+0.0 = 0+0 = 0
0.1+0.1 = 0+0 = 0
1.0+1.0 = 0+0 = 0
1.0+1.1 = 0+1 = 1
1.1+1.0 = 1+0 = 1
1.1+1.1 = 1+1 = 1

X . (Y . Z)
.
0 (0 + 0) = 0 . (0) = 0
0 . (0 + 1) = 0 . (1) = 0
0 . (1 + 0) = 0 . (1) = 0
0 . (1 + 1) = 0 . (1) = 0
1 . (0 + 0) = 1 . (0) = 0
1 . (0 + 1) = 1 . (1) = 1
1 . (1 + 0) = 1 . (1) = 1
1 . (1 + 1) = 1 . (1) = 1

รูปที่ 6.7 X . Y + X . Z = X . (Y + Z)
ในทางตรงขาม ถาเรามี X . (Y + Z) เราสามารถกระจายตัวแปร X ที่ AND อยูน อกวงเล็บเขาไป
ในวงเล็บเพือ่ AND กับตัวแปรอืน่ ๆ ที่ OR กันได กลายเปน X . Y + X . Y นัน่ คือ X . (Y + Z) = X . Y + X . Z
ในทํานองเดียวกัน การ AND กันของการ OR ที่มีตัวแปรรวมเดียวกัน ก็มีสมบัติการดึงตัวรวม
และสมบัติการกระจายเชนกัน กลาวคือ (X + Y) . (X + Z) = X + (Y . Z) เมื่อ X เปนตัวแปรรวม
ขอสังเกต หากมีการกระทําทั้งการ AND และการ OR
เราสามารถกําหนดลําดับกอนหลังไดโดยใหใสวงเล็บในสวนที่
ตองการทํากอน แตถาไมมีการใสวงเล็บใหทําการ AND กอน
แลวจึงนําผลการ AND มา OR กันทีหลัง
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4. สมบัติการครอบคลุม หรือ สมบัติการดูดกลืน เปนกรณีเฉพาะของสมบัติการดึงตัวรวม ซึ่ง
จะมีตัวแปรรวมตัวหนึ่ง แตแทนที่จะมีตัวแปรสองตัวมา AND ดวย จะเหลือเพียงแคตัวเดียว กลาวคือ
X+X.Y=X.1+X.Y
= X . (1 + Y)
=X.1
=X
นั่นคือ สรุปไดวา X + X . Y = X หรือเหลือเพียงแคตัวแปรรวมเพียงตัวเดียวเทานั้น ซึ่งชวย
ประหยัดอุปกรณอยางมาก
X
X
Y
X

X+X.Y
X.Y
X

XY
ผลลัพธเหมือนกัน 00 01
10
11

X +X .Y
0+0.0 = 0+0 = 0
0+0.1 = 0+0 = 0
1+1.0 = 1+0 = 1
1+1.1 = 1+1 = 1

X
0
0
1
1

รูปที่ 6.8 X + X . Y = X
จากตารางความจริงของรูป 6.8 จะเห็นวาคาของอินพุตที่ทําให X = 1 จะครอบคลุมคาของ
อินพุตที่ทําให X . Y = 1 ทุกกรณี ดวยเหตุนี้อาจกลาวไดวาเมื่อนํา X ซึ่งครอบคลุม X . Y มารวมกัน
พจน X จึงดูดกลืนพจน X . Y ใหหายไป
ในทํานองเดียวกัน X . (X + Y) = X ก็มีสมบัติการดูดกลืน
5. สมบัติการควบรวม (เพิ่มรูปตารางความจริงประกอบ) เปนกรณีเฉพาะของสมบัติการดึง
ตัวรวมอีกเชนกัน กลาวคือจะมีตัวแปรรวมตัวหนึ่ง แตตัวแปรที่มา AND ดวยนั้น จะมีคาตรงขามกัน
กลาวคือ X . Y + X . Y’ = X . (Y + Y)’
=X.1
=X
นั่นคือ สรุปไดวา X . Y + X . Y’ = X หรือเหลือเพียงแคตัวแปรรวมเพียงตัวเดียวเทานั้น
สวนตัวแปรที่มีคาตรงขามกันที่มา AND ดวยจะหายไป

เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

91

X.Y

X
Y
X
Y’
X

X . Y + X . Y’

XY
ผลลัพธเหมือนกัน 00 01
10
11

X . Y’
X

X . Y + X . Y’
0 . 0 + 0 . 0’ = 0 + 0 = 0
0 . 1 + 0 . 1’ = 0 + 0 = 0
1 . 0 + 1 . 0’ = 0 + 1 = 1
1 . 1 + 1 . 1’ = 1 + 0 = 1

X
0
0
1
1

รูปที่ 6.9 X . Y + X . Y’ = X
ในทํานองเดียวกัน (X + Y) . (X + Y’) = X ก็มีสมบัติการควบรวม

6. สมบัติตามทฤษฎีบทเดอมอรแกน
นิเสธของการ AND กัน มีคาเทากับ การ OR กันของคานิเสธ กลาวคือ (X . Y)’ = X’ + Y’
นิเสธของการ OR กัน มีคาเทากับ การ AND กันของคานิเสธ กลาวคือ (X + Y)’ = X’ . Y’
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

X.Y
X’
Y’
X’
Y’

(X . Y)’
X’ + Y’

X+Y

ผลลัพธเหมือนกัน

XY
00
01
10
11

(X . Y)’
(0 . 0)’ = 0’ = 1
(0 . 1)’ = 0’ = 1
(1 . 0)’ = 0’ = 1
(1 . 1)’ = 1’ = 0

X’ + Y’
0’ + 0’ = 1 + 1 = 1
0’ + 1’ = 1 + 0 = 1
1’ + 0’ = 0 + 1 = 1
1’ + 1’ = 0 + 0 = 0

ผลลัพธเหมือนกัน

XY
00
01
10
11

(X + Y)’
(0 + 0)’ = 0’ = 1
(0 + 1)’ = 1’ = 0
(1 + 0)’ = 1’ = 0
(1 + 1)’ = 1’ = 0

X’ . Y’
0’ . 0’ = 1 . 1 = 1
0’ . 1’ = 1 . 0 = 0
1’ . 0’ = 0 . 1 = 0
1’ . 1’ = 0 . 0 = 0

(X + Y)’
X’ . Y’

รูปที่ 6.10
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6.2 การออกแบบวงจรดิจิทัล
อุปกรณที่ใชสรางวงจรดิจิทัลไดแกลอจิกเกตชนิดตาง ๆ ดังนี้
1. Buffer gate (อานวา บัฟเฟอรเกต) เปน
ลอจิกเกตทีใ่ หคา ทางลอจิกของเอาตพตุ เหมือนกับอินพุต
กลาวคือ เมื่ออินพุตเปนลอจิก 0 เอาตพุตก็จะเปนลอจิก
0 ดวย และเมื่ออินพุตเปนลอจิก 1 เอาตพุตก็จะเปน
ลอจิก 1 ดวย เราใช buffer gate เพื่อเพิ่มความแรง
ของสัญญาณ เชน ลอจิก 1 ของทางอินพุตอาจมีแรงดัน
3 โวลต แตลอจิก 1 ของเอาตพุตจะมีแรงดันประมาณ
5 โวลต มีสัญลักษณทางไฟฟาแสดงดังรูปที่ 6.11
X
X

X’
X’

X X’
0 1
1 0

รูปที่ 6.12 NOT gate

X

X

X
0
1

X
0
1

รูปที่ 6.11 Buffer gate

2. NOT gate (อานวา นอตเกต) เปนลอจิก
เกตที่ใหคาทางลอจิกของเอาตพุตตรงขามกับอินพุต
กลาวคือ เมื่ออินพุตเปนลอจิก 0 จะใหเอาตพุตเปน
ลอจิก 1 และเมื่ออินพุตเปนลอจิก 1 จะใหอาตพุตเปน
ลอจิก 0 สําหรับสัญลักษณทางไฟฟานั้นจะคลายกับ
บัฟเฟอรเกต แตจะมีสญั ลักษณวงกลมซึง่ แทนการนิเสธ
เขียนเพิ่มเขาไปที่ขาเอาตพุตหรืออินพุตดังรูปที่ 6.12

3. AND gate (อานวา แอนดเกต) เปน
ลอจิกเกตที่ใหคาเอาตพุตเทากับผลการ AND กัน
ของอินพุต และมีสัญลักษณดังรูปที่ 6.13

X
Y

4. OR gate (อานวา ออรเกต) เปน
ลอจิกเกตที่ใหคาเอาตพุตเทากับผลการ OR กัน
ของอินพุต และมีสัญลักษณ ดังรูปที่ 6.14

X
Y

XY
00
X.Y
01
10
11
รูปที่ 6.13 AND gate

X.Y
0
0
0
1

XY
00
X+Y
01
10
11
รูปที่ 6.14 OR gate

X+Y
0
1
1
1
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5. NAND gate (อานวา แนนดเกต
ซึ่งยอมาจาก Not AND) เปนลอจิกเกตที่ให
ผลลั พ ธ ต รงข า มกั บ AND gate กล า วคื อ
หากมีอินพุตเปน X กับ Y แลวจะใหเอาตพุต
เปน (X . Y)’ หรือเทากับ X’ + Y’ (จากสมบัติ
เดอมอรแกน) ทําใหสามารถเขียนสัญลักษณ
ทางไฟฟาไดดงั รูปที่ 6.15 โดยสัญลักษณวงกลม
ที่ขาอินพุตหรือเอาตพุตแทนการนิเสธ
X
Y
X
Y

(X + Y)’
X’ . Y’

X
Y
X
Y

X Y (X + Y)’
00 1
01 0
10 0
11 0

รูปที่ 6.16 NOR gate

7. XOR gate (อานวา เอกซออรเกต
ซึ่งยอมาจาก Exclusive OR) เปนลอจิกเกตที่
เอาตพตุ เปน 1 เมือ่ อินพุตมีคา ตางกัน และเอาตพตุ
เปน 0 เมื่ออินพุตมีคาเหมือนกัน ซึ่งมีลักษณทาง
คณิตศาสตรเปนเครื่องหมายและมีสัญลักษณทาง
ไฟฟา ดังรูปที่ 6.17
8. XNOR gate (อานวา เอกซนอรเกต
ซึ่งยอมาจาก Exclusive NOR) เปนลอจิกเกตที่ให
เอาตพุตตรงขามกับ XOR gate กลาวคือ จะให
เอาตพุตเปน 1 เมื่ออินพุตมีคาเหมือนกัน และ
เอาต พุ ต เป น 0 เมื่ อ อิ น พุ ต มี ค  า ต า งกั น ซึ่ ง มี
สัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนเครื่องหมาย และมี
สัญลักษณทางไฟฟาดังรูปที่ 6.18
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(X . Y)’
X’ + Y’

X Y (X . Y)’
00 1
01 1
10 1
11 0

รูปที่ 6.15 NAND gate

6. NOR gate (อานวา นอรเกต ซึ่ง
ยอมาจาก Not OR) เปนลอจิกเกตที่ใหผลลัพธ
ตรงขามกับ OR gate กลาวคือ หากมีอินพุต
เปน X กับ Y แลวจะใหเอาตพตุ เปน (X+Y)’ หรือ
เทากับ X’ + Y’ (จากสมบัตเิ ดอมอรแกน) ทําให
สามารถเขียนสัญลักษณทางไฟฟาไดดังรูปที่
6.16 โดยสัญลักษณวงกลมที่ขาอินพุตหรือ
เอาตพุตแทนการนิเสธ
X
Y

XY X Y
X Y 00 01 01
10 1
11 0
รูปที่ 6.17 XOR gate

X
Y

X Y (X Y)’
(X Y)’ 00 01 10
10 0
11 1
รูปที่ 6.18 XNOR gate

6.3 การสรางวงจรในทางปฏิบัติ
ในทางปฏิบตั ิ ลอจิกเกตแตละชนิดจะถูกสรางขึน้ จากทรานซิสเตอรหลายสิบตัวตอกันเปนวงจร
รวมไอซี โดยจะมีตัวถังที่มีขาเรียงกันสองแถว ที่เรียกวา DIP ซึ่งยอมาจาก Dual In-Line Package
ดังแสดงในรูป วิธีการนับขาของไอซีนั้น สังเกตไดจากรอยเวาที่มีลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม หรือจุด
วงกลม เมือ่ มองจากดานบน จะเห็นขาที่ 1 จะอยูด า นซายของรอยเวา สวนขาลําดับถัดๆ มาจะนับเรียง
วนในทิศทวนเข็มนาฬกา

รูปที่ 6.19 ไอซีและตัวถังแบบ DIP
ไอซีดิจิทัลที่มีการใชกันอยางแพรหลาย ไดแก ไอซีตระกูล TTL กับ ตระกูล CMOS ตระกูล TTL
(Transistor-Transistor Logic) จะทํางานได ตองตอกับแหลงจายไฟตรง 5 V เลี้ยงวงจรเอาไวตลอดเวลา
โดยการขั้วที่มีศักยไฟฟา 5 V เขาที่ขา VCC และขั้วที่มีศักยไฟฟา 0 V เขาที่ขา GND (ดูรูปประกอบ)
ซึ่งจะมีคาลอจิก 1 อยูในชวงแรงดัน 2-5 V และคาลอจิก 0 อยูในชวงแรงดัน 0-0.8 V เบอรของไอซี
ตระกูล TTL นี้ อาจขึน้ ตนดวย 74…, 74LS… หรือ 74ALS… เปนตน แลวตามดวยหมายเลขชนิดของวงจร
เชน ไอซีเบอร 7408, 74LS08, 74ALS08 จะเปนไอซีที่บรรจุ AND gate 4 ตัวเหมือนกัน แตจะแตกตาง
กันในเรื่องของพลังงานที่ใชและความเร็วในการทํางาน
ไอซีตระกูล CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) จะทํางานได
ตองตอกับแหลงจายไฟตรงเลีย้ งวงจรเอาไวตลอดเวลาเชนกัน โดยระดับแรงดันไฟเลีย้ งสามารถมีไดหลาย
ระดับ เชน 3.3 V หรือ 5 V ในกรณีที่ใชระดับไฟเลี้ยง 5 V คาลอจิก 1 จะอยูในชวงแรงดัน 3.5 - 5 V
และคาลอจิก 0 จะอยูในชวงแรงดัน 0 - 1.5 V ซึ่งแตกตางไปจากชวงแรงดันของไอซีตระกูล TTL ฉะนั้น
จึงตองระมัดระวังการที่จะนําไอซีของ 2 ตระกูลนี้มาตอวงจรรวมกัน เบอรของไอซีตระกูล CMOS นี้
อาจขึ้นตนดวย 74HC…, 74HCT… หรือ 40…, 40H… เปนตน
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ในการตอนําไอซีมาตอใชงานเปนวงจรดิจทิ ลั โดยปกติแลวจะตองมีสวิตชสาํ หรับใหผใู ชกดเพือ่
ปอนสัญญาณอินพุตเขาวงจร และตองมีการแสดงผลลัพธการทํางานใหผใู ชทราบได สําหรับการตอสวิตช
ใชงานอาจตอดังรูปที่ 6.20-6.21

รูปที่ 6.20

รูปที่ 6.21

รูปที่ 6.22

รูปที่ 6.23

ในรูปที่ 6.20 เมื่อยังไมกดสวิตช แรงดันที่ถูกปอนเขาวงจรจะเปน 0 V แตเมื่อกดสวิตช แรง
ดันที่ถูกปอนเขาวงจรจะเปน 5 V ในรูปที่ 6.21 เมื่อยังไมกดสวิตช แรงดันที่ถูกปอนเขาวงจรจะเปน 5 V
แตเมื่อกดสวิตช แรงดันที่ถูกปอนเขาวงจรจะเปน 0 V ดวยเหตุที่การตอสวิตชตามรูปที่ 6.20 เมื่อกด
สวิตชแลวทําใหเกิดแรงดัน 5 V จึงเรียกการตอวงจรแบบนี้วา active high สวนการตอสวิตชตามรูปที่
6.21 จะเปนแบบ active low เนื่องจากเมื่อกระทําการกดสวิตชจะไดแรงดัน 0 V
ในรูปที่ 6.22-6.23 เปนการตอ LED เพื่อใชในการแสดงผล โดย LED ในรูปที่ 6.22 จะติดสวาง
ก็ตอเมื่อมีแรงดัน 5V ปอนเขามา จึงเรียกการตอแบบนี้วา active high สวนการตอ LED ตามรูปที่ 6.23
จะเปนแบบ active low เนื่องจาก LED จะติดสวางเมื่อแรงดันที่ปอนเขามาเปน 0V
นอกจากนี้ ในบางการใชงานอาจตองการแสดงผลเปนตัวเลขใหผูใชเห็น จึงมีการประดิษฐตัว
แสดงผลแบบเจ็ดสวน (seven-segment display) ประกอบดวย LED ที่มีลักษณะเปนทอนยาวๆ
เจ็ดทอนเรียงกันเปนรูปเลข 8 ดังรูปที่ 6.24 คือ ทอน a, b, c, d, e, f และ g และอาจมี LED สําหรับ
แสดงจุดทศนิยมดวย หาก LED ทอน a, b, c สวาง ก็จะเห็นเปนตัวเลข 7 หรือหากทอน b, c, f, g สวาง
ก็จะเห็นเปนตัวเลข 4 เปนตน
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ตัวแสดงผลแบบเจ็ดสวนสามารถแบงไดเปน 2 ชนิดใหญๆ คือ
1. ชนิดคอมมอนแคโทด (common cathode) ชนิดนีจ้ ะมีการเชือ่ มตอขาแคโทดของ LED
รวมกัน และในการใชงานจะตอขาแคโทดที่มีการตอรวมกันนี้กับแรงดัน 0 V สวนขาแอโนดจะเปนขา
อินพุตสําหรับกําหนดวาจะให LED ทอนใดติดบาง โดยหากตองการให LED ทอนใดติดสวาง ก็จะปอน
แรงดัน 5 V เขาที่ขาอินพุทของ LED ทอนนั้น
2. ชนิดคอมมอนแอโนด (common anode) ชนิดนี้จะมีการเชื่อมตอขาแอโนดของ LED
รวมกัน และในการใชงานจะตอขารวมนี้กับแรงดัน 5 V และจะปอนแรงดัน 0 V เขากับขาอินพุตซึ่งเปน
ขาแคโทดของ LED ทอนที่ตองการใหติดสวาง
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รูปที่ 6.24
เนื่องจากการทํางานของวงจรดิจิทัลจะอิงอยูกับเลขฐานสอง ฉะนั้นในการนําคาไปแสดงผล
ออกทางตัวแสดงแบบเจ็ดสวนจําเปนตองทําการแปลงคาตัวเลขที่อยูในรูปแบบรหัสเลขฐานสองใหเปน
สัญญาณขนาด 7 บิตเพื่อไปตอเขากับขา a, b, c, d, e, f, g ตัวอยาง ไอซีเบอร 7447 กับไอซีเบอร 7448
ซึ่งมีไวถอดรหัสเลขฐานสองที่มีคา 0000 - 1001 ใหเปนสัญญาณขนาด 7 บิตที่ทําใหตัวแสดงผลแบบ
เจ็ดสวนแสดงผลเปนตัวเลข 0 - 9 โดยไอซีเบอร 7447 จะใหกับเซเวนเซกเมนทแบบคอมมอนแอโนด
สวนเบอร 7448 จะใชกับแบบคอมมอนแคโทด ตัวอยางตารางการแปลงการถอดรหัสเลขฐานสองเปน
สัญญาณที่ใชควบคุม LED 7 บิต แสดงดังตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2

ชื่อขาไอซีที่มีขีด (bar อานวา บาร) อยูขางบน เชน BI, RBI, LT จะทํางานที่สภาวะแรงดันตํ่า
(active low) ตัวอยางเชน หากตองการบังคับให LED ดับทุกดวงก็จะปอนแรงดันที่ขา BI ใหเปน 0 V
หากตองการบังคับให LED ของเซเวนเซกเมนตติดทุกดวงก็จะปอนแรงดันที่ขา BI = 5 V (เพื่อใหขา BI
ไมทํางาน) และให LT = 0 V (ใหขา LT ทํางาน)
ตัวอยางการตอวงจรโดยใชไอซีเบอร 7447 ตอเขากับตัวแสดงผลแบบเจ็ดสวนชนิดคอมมอน
แอโนดดังรูปที่ 6.25

7447
Seven-segment display

รูปที่ 6.25 ตัวอยางการตอวงจรควบคุมตัวแสดงผลแบบเจ็ดสวน
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6.4 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬกา
สัญญาณนาฬกา เปนสัญญาณแรงดันไฟฟาที่มีคาแรงดันสองระดับสูงตํ่าสลับกันไป ดังแสดง
ในรูปที่ 6.26 ซึ่งใชทําหนาที่กําหนดจังหวะการเปลี่ยนสถานะการทํางานของวงจรที่มีการใชงานอุปกรณ
ประเภทฟลิปฟล็อปอยูดวย รายละเอียดเกี่ยวกับฟลิปฟล็อปจะอธิบายในตอนตอไป
หลักการทํางานของวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬกาในรูป สามารถอธิบายไดดังนี้

รูปที่ 6.26 (ก) วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬกา

รูปที่ 6.26 (ข) สัญญาณนาฬกา

สมมติใหนอตเกตใหเอาตพุตเปน 5 V เมื่อแรงดันอินพุตตํ่ากวา 2 V และใหเอาตพุตเปน 0 V
เมื่ออินพุตสูงกวา 2 V เมื่อแรงดัน Vx < 2 V (เชน 0 V) ทําให Vy = 5 V, Vz = 0 V และเนื่องจาก Vy
มากกวา Vz ทําใหมีการอัดประจุเขาตัวเก็บประจุ ซึ่งสงผลใหศักยไฟฟา Vx มีคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้ง
เมื่อ Vx เริ่มมากกวา 2 V ก็จะทําให Vy = 0 V และ Vz = 5 V และดวยสมบัติของตัวเก็บประจุที่พยายาม
รักษาแรงดันตกครอมตัวมันใหคงที่ ทําใหทันทีที่ Vz เปลี่ยนจาก 0 V เปน 5 V เนื่องจากสภาวะวงจร
ขณะนี้ Vy นอยกวา Vz ทําใหตัวเก็บประจุคายประจุยอนออกมา ซึ่งสงผลใหศักยไฟฟา Vx มีคาลดลง
เรื่อยๆ จะกระทั่งเมื่อ Vx เริ่มตํ่ากวา 2 V ก็จะทําให Vy = 5 V และ Vz = 0 V และเกิดเหตุการณเชนนี้
ไปเรื่อยๆ สัญญาณที่มีคาแรงดันสูงตํ่าสลับกันดังเชน Vz เรียกกวาคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งจะนํามาใชเปน
สัญญาณนาฬกาของวงจรตอไป
หมายเหตุ หากคํานึงถึงปริมาณกระแสที่ขาอินพุตของนอตเกตดวย ผลการทํางานจะแตกตางไปจากนี้
บาง
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6.5 ฟลิปฟล็อป (Flipflop)
ดี ฟลิปฟล็อปมีสัญลักษณดังรูปที่ 6.27 เปนวงจรที่มีอินพุตเขาทางขา D และเอาตพุตออกทาง
ขา Q โดยการเปลี่ยนสถานะของเอาตพุต Q นั้นจะเปนไปตามจังหวะสัญญาณนาฬกาที่ปอนเขามาทาง
ขา CLK กลาวคือ ทุกครั้งเวลาที่สัญญาณนาฬกา CLK เปลี่ยนคาลอจิกจาก 0 เปน 1 หรือที่เรียกวาขอบ
ขาขึ้น ( ) ฟลิปฟล็อปจะเปลี่ยนสถานะของเอาตพุต Q ใหเปนคาของอินพุต D ที่อานได ณ เวลาที่เกิด
ขอบขาขึ้นนั้น นั่นคือขณะที่สัญญาณ CLK มีคาเปน 1 คงที่ หรือ เปน 0 คงที่ หรือมีการเปลี่ยนคาจาก
1 เปน 0 หรือที่เรียกวาขอบขาลง ( ) เอาตพุต Q ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังสังเกตไดจาก
ตัวอยางของสัญญาณของวงจรที่ทํางานตามแผนภาพเวลา (timing diagram) ในรูปที่ 6.27

รูปที่ 6.27 สัญลักษณของ D flip-flop และตัวอยางแผนภาพเวลาแสดงการทํางานของ D flip-flop

รูปที่ 6.28 ไอซี 7474

ไอซีเบอร 7474 เปนไอซีทีมี D ฟลิปฟล็อป
ภายใน 2 ตัว ดังรูปที่ 6.28 โดยแตละตัวจะมีเอาตพุต
2 แบบ คือ แบบ active high (Q) กับแบบ active
low (Q) ซึ่งจะมีคาตรงขามกันเสมอ นอกจากนี้ ยังมี
ขา preset (PR) กับขา clear (CLR) ซึง่ เมือ่ ขา PR = 0
จะเปนการบังคับให เอาตพุต Q = 1 ทันทีโดยไมตอง
รอจังหวะจากสัญญาณนาฬกา และเมื่อ ขา CLR = 0
ก็จะบังคับใหเอาตพุต Q = 0 ทันที ซึ่งในการใชงาน
D ฟลิปฟล็อป ตามปกติแลวจะตอวงจรใหขา PR = 1
และ CLR = 1 ทั้งคู
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JK ฟลิปฟล็อป (JK Flip-Flop อานวา เจเค ฟลิปฟล็อป)
JK ฟลิปฟล็อปมีสญั ลักษณดงั รูปที่ 6.29 เปนวงจรทีม่ อี นิ พุตเขาทางขา J กับขา K และเอาตพตุ
ออกทางขา Q โดยเมื่อเกิดขอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬกา CLK ( ) เอาตพุต Q จะมีคาเปนไปตาม
เงื่อนไขของคาอินพุต ดังตอไปนี้
• ถาอินพุต ณ จังหวะขอบขาขึ้นมีคาเปน J = 0, K = 0 เอาตพุต Q จะมีคาคงเดิม ซึ่ง
เรียกวา การ hold
• ถาอินพุต ณ จังหวะขอบขาขึ้นมีคาเปน J = 1, K = 1 เอาตพุต Q จะกลับสถานะเปนคา
ตรงขาม ซึ่งเรียกวาการ toggle
• ถาอินพุต ณ จังหวะขอบขาขึ้นมีคาเปน J = 1, K = 0 เอาตพุต Q จะมีคาเปน 1 ซึ่ง
เรียกวา การ set
• ถาอินพุต ณ จังหวะขอบขาขึ้นมีคาเปน J = 0, K = 1 เอาตพุต Q จะมีคาเปน 0 ซึ่ง
เรียกวา การ reset

รูปที่ 6.29 สัญลักษณ JK Flip-Flop และตัวอยางแผนภาพเวลาแสดงการทํางานของ JK Flip-Flop

เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

101

ไอซีเบอร 74109 เปนไอซีทีมี JK ฟลิปฟล็อปภายใน
2 ตัว ดังรูปที่ 6.33 โดยขาอินพุต J เปนแบบ active high
ขาอินพุต K เปนแบบ active low นั่นคือ
• หากตองการ hold ตองให J และ K ไม active
ทั้งคู กลาวคือ J = 0 , K = 1
• หากตองการ toggle ตองให J และ K active
ทั้งคู กลาวคือ J = 1, K = 0
• หากตองการ set ตองให J active ตัวเดียว สวน
K ไม active กลาวคือ J = 1, K = 1
• หากตองการ reset ตองให J ไม active และ K
active กลาวคือ J = 0, K = 0
• สวนขา preset, ขา clear หรือขาเอาตพุต Q
และ Q มีการใชงานเชนเดียวกับ D ฟลิปฟล็อป

รูปที่ 6.30

6.5 วงจรเรจิสเตอร (Register)
เปนวงจรที่มีการใช D ฟลิปฟล็อปหลายๆ ตัวชวยในการเก็บขอมูลขนาดหลายบิต โดย D
ฟลิปฟล็อปทุกตัวจะใชสญั ญาณนาฬกาเดียวกันเพือ่ ใหมจี งั หวะในการเก็บขอมูลของฟลิปฟล็อปแตละตัว
พรอมเพรียงกัน

รูปที่ 6.31 เรจีสเตอรแบบขนาน
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รูปที่ 6.32 shift register

= D2
= D3
= D4

รูปที่ 6.33 ตัวอยางแสดงการทํางานของ shift register
ขอสังเกตถานําเอาตพุต Q1 ไปตอเขากับอินพุต D2, ตอ Q2 เขากับ D3, ตอ Q2 เขากับ D3,
ตอ Q3 เขากับ D4 และตอ Q4 เขากับ D1 ดังแสดงในรูปที่ 6.34 ก็จะไดวงจรเรจิสเตอรแบบเลื่อนขอมูล
(shift register) กลาวคือ ทุกๆ ครัง้ ทีเ่ กิดขอบขาขึน้ ของสัญญาณนาฬกา CLK ก็จะเกิดการถายโอนขอมูล
ใหเลื่อนจาก Q1 ไป Q2, จาก Q2 ไป Q3 และจาก Q3 ไป Q4 ตามลําดับ ดังตัวอยางการทํางานที่
แสดงในแผนภาพเวลาของรูปที่ 6.33 ดังนี้ เริ่มตนสมมติให Q4Q3Q2Q1 = 0001 และให D1 = 0 ตลอด
เวลา นั่นคือจากลักษณะการตอวงจรจะได D4 = Q3 , D3 = Q2, D2 = Q1 , D1 = 0 ฉะนั้นในตอนเริ่มตน
D4D3D2D1 = 0010 ทําใหเมื่อเกิดสัญญาณขอบขาขึ้นของ CLK ครั้งแรก เอาตพุตจึงเปลี่ยนคาเปน
Q4Q3Q2Q1 = 0010 ซึ่งสงผลใหอินพุตเปลี่ยนคาเปน D4D3D2D1 = 0100 จากนั้นเมื่อเกิดขอบขาขึ้นของ
CLK ครั้งที่ 2 เอาตพุตจะเปลี่ยนคาเปน Q4Q3Q2Q1 = 0100 ซึ่งสงผลใหอินพุตเปลี่ยนคาเปน D4D3D2D1
= 1000 จากนั้นเมื่อเกิดขอบขาขึ้นของ CLK ครั้งที่ 3 เอาตพุตจะเปลี่ยนคาเปน Q4Q3Q2Q1 = 1000 ซึ่ง
สงผลใหอินพุตเปลี่ยนคาเปน D4D3D2D1 = 0000 จากนั้นเมื่อเกิดขอบขาขึ้นของ CLK ครั้งที่ 4 เอาตพุต
จะเปลี่ยนคาเปน Q4Q3Q2Q1 = 0000 ซึ่งสงผลใหอินพุตเปลี่ยนคาเปน D4D3D2D1 = 0000 หลังจากนั้นถา
D1 ยังคงเปน 0 เอาตพุตของวงจรก็จะมีคาเปน Q4Q3Q2Q1 = 0000 ไปเรื่อยๆ
จากผลการทํางานของวงจรจะเห็นวาเอาตพตุ จะลําดับการเปลีย่ นแปลงคาดังนี้ Q4Q3Q2Q1 =
0001 → 0010 → 0100 → 1000 → 0000 ซึ่งเกิดการเลื่อนขอมูลไปทางซายทีละ 1 บิตตามจังหวะ
สัญญาณนาฬกา
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ไอซีเบอร 74273 เปนไอซีที่มีเรจิส
เตอรขนาด 8 บิต หรือ 1 ไบต (1 byte = 8
bit) กลาวคือ ภายในจะมี D ฟลิปฟล็อป
จํานวน 8 ตัว ที่มีขา CLK เชื่อมตอรวมกัน
และมีขา CLR ซึ่งเมื่อขา CLR active หรือ
CLR = 0 ก็จะทําการเคลียรคาใหขอมูลของ
ฟลิปฟล็อปเปน 0 กลาวคือ เปนการรีเซตให
ขาเอาตพุตให Q = 0 ทุกตัว

รูปที่ 6.34 ไอซี 74273

ไอซีเบอร 74194 เปนไอซีที่มีการทํางารของเรจิสเตอรแบบเลื่อนขอมูลขนาด 4 บิตอยูภายใน
โดยมีขา S1S0 ควบคุมการทํางานใน 4 รูปแบบดังนี้ (หมายเหตุ QA* QB* QC* QD* เปนคาเอาตพุต
หลังจากมีขอบขาขึ้นของ CLK เกิดขึ้น)
• เมือ่ S1S0 = 00 จะทําการคงคาเดิม (hold) กลาวคือเอาตพตุ QAQBQCQD จะมีคา คงเดิม
• เมื่อ S1S0 = 01 จะเลื่อนขอมูลไปทางขวา (shift right) กลาวคือเอาตพุต QA* QB* QC*
QD* = RIN QA QB QC
• เมื่อ S1S0 = 10 จะเลื่อนขอมูลไปทางซาย (shift right) กลาวคือเอาตพุต QA* QB* QC*
QD* = QA QB QC LIN
• เมื่อ S1S0 = 11 จะรับขอมูลจากอินพุตภายนอกพรอมกัน (load) กลาวคือเอาตพุต QA*
QB* QC* QD* = A B C D

(RIN)

(LIN)

รูปที่ 6.35 ไอซี 74794 และตารางแสดงการทํางาน
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6.7 วงจรนับ (Counter)
เปนวงจรทีม่ ลี าํ ดับการเปลีย่ นสถานะไลเรียงกันไปเรือ่ ยๆ จนเมือ่ ถึงสถานะสุดทายก็จะกลับมา
เริ่มตนสถานะแรกอีก เชน วงจรนับเลขฐานสองขนาด 4 บิต ที่มีการนํา JK ฟลิปฟล็อปมาตอวงจร
ดังรูป 6.36 โดยใหขาอินพุตมีคา J = 1 และ K = 1 ตลอดเวลา เพื่อใหทุกครั้งที่เกิดสัญญาณขอบขาขึ้น
( ) ที่ขา CLK ของฟลิปฟล็อปตัวใด เอาตพุตของฟลิปฟล็อปตัวนั้นก็จะกลับสถานะเปนคาตรงขาม
(toggle) กลาวคือ
• ฟลิปฟล็อปตัวที่ 1 ทีม่ เี อาตพตุ เปน Q1 จะกลับสถานะทุกครัง้ ทีเ่ กิดขอบขาขึน้ ของสัญญาณ
นาฬกาจากภายนอก
• ฟลิปฟล็อปตัวที่ 2 ทีม่ เี อาตพตุ เปน Q2 จะกลับสถานะทุกครัง้ ทีเ่ กิดขอบขาขึน้ ของสัญญาณ
จาก Q1
• ฟลิปฟล็อปตัวที่ 3 ทีม่ เี อาตพตุ เปน Q3 จะกลับสถานะทุกครัง้ ทีเ่ กิดขอบขาขึน้ ของสัญญาณ
จาก Q2
• ฟลิปฟล็อปตัวที่ 4 ทีม่ เี อาตพตุ เปน Q4 จะกลับสถานะทุกครัง้ ทีเ่ กิดขอบขาขึน้ ของสัญญาณ
จาก Q3
นั่นคือ ถาเริ่มตนใหเอาตพุตมีสถานะเปน Q4Q3Q2Q1 = 0000 เมื่อสัญญาณนาฬกาเกิดขอบขา
ขึน้ ในแตละครัง้ จะทําใหเอาตพตุ Q4Q3Q2Q1 มีการเปลีย่ นแปลงสถานะดังแสดงในรูป กลาวคือ เอาตพตุ
จะมีการเพิ่มคาทีละ 1 ทุกๆ ครั้งที่เกิดขอบขาขึ้นของสัญญาณ CLOCK ตามลําดับดังนี้ Q4Q3Q2Q1=
0000 → 0001→ 0010 … 1111→ 0000 ซึ่งเปนการนับเลขฐานสองวนไปเรื่อยๆ ตามจังหวะสัญญาณ
นาฬกา
ขอสังเกต เนื่องจาก Q1 มีคาตรงขามกับ Q1 เสมอ ดังนั้น เมื่อ Q1 เปลี่ยนคาจาก 1 เปน 0
ซึ่งเปนขอบขาลง ( ) ก็จะสงผลให Q1 มีคาเปลี่ยนจาก 0 เปน 1 หรือเปนขอบขาขึ้น ( ) นั่นเอง

รูปที่ 6.36 วงจรนับ
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บทที่ 7
เทคนิคการบัดกรี
ผดุงศักดิ์ วงศเขียวแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม
นักรบ จินาพร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.1 การออกแบบและสรางลายทองแดงบนแผนวงจรพิมพ
แผนวงจรพิมพ (Print Circuit Board หรือ PCB) หรือทีเ่ รียกกันวาแผนปริน้ ท เปนสวนประกอบ
ที่สําคัญในงานอิเล็กทรอนิกส ใชทําหนาที่เชื่อมตอทางไฟฟา และยึดตัวอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนแผน
ฉนวน โดยบัดกรีขาอุปกรณกับเสนลายทองแดงใหเชื่อมตอถึงกันทางไฟฟา วัสดุที่นํามาใชทําแผน PCB
จะมีลักษณะเปนแผนฉนวนทางไฟฟาบาง มีความแข็งแรง ทนความรอนไดสูง ไมแตกหักงาย อีกดาน
หนึ่งเคลือบหรือติดดวยแผนทองแดง โดยความหนาของฉนวน จํานวนชั้นของทองแดง ขึ้นอยูกับการนํา
ไปใชงาน
7.1.1 โครงสรางของแผนวงจรพิมพ
วัสดุที่นิยมนํามาใชทําแผน PCB มีอยู 3 ชนิด คือ
• เซลลูโลสฟโนลิกเรซิน (phenolic cellulose paper)
ลักษณะจะเปนเนือ้ เดียวกันหมด ราคาถูก เนือ้ แผนเปนสีนาํ้ ตาลเขม
ขอดี คือ ราคาถูก การตัด
ทําไดงาย และมีนํ้าหนักเบา
ขอจํากัด คือ หักงาย เปราะ
บาง จะเกิดสัญญาณรบกวน
ที่ความถี่สูงไดงาย
รูปที่ 7.1แผนวงจรพิมพแบบเซลลูโลสฟโนลิกเรซิน
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• แบบเซลลูโลสอีพอกซีเรซิน (epoxy cellulose
paper) และมีลักษณะคลายกับแบบแรก แตจะแบงออกเปน
สามชั้น แลวทําการบีบอัดใหเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหมีความ
แข็งแรงกวา เนื้อแผนจะมีสีนํ้าตาลออน หรือเขียวออน
ขอดี คือ มีความแข็งแรง ทนความรอน
ขอจํากัด คือ ตัวฉนวนมีความเหนียวทําใหตัดยาก

รูปที่ 7.2 แผนวงจรพิมพแบบ
เซลลูโลสอีพอกซีเรซิน

• แบบอี พ อกซี เ รซิ น (epoxy woven glass
fabric) มีลกั ษณะถักแบบตาราง จึงมีความแข็งแรงมากทีส่ ดุ
มีเนือ้ แผนเปนสีขาวขุน โปรงแสง หรือเขียวออนๆ เมือ่ กัดลาย
ทองแดงออกแลว สามารถมองทะลุเห็นลายทองแดงจากดาน
บนได ราคาจะสูงกวาแบบอื่น
รูปที่ 7.3 แผนวงจรพิมพแบบ
อีพอกซีเรซิน

ขอดี คือ มีความแข็งแรง ทนตออุณหภูมสิ งู เหมาะ
กับงานสัญญาณความถี่สูง
ขอจํากัด คือ ราคาแพง การตัดทําไดยากเนือ่ งจาก
มีความเหนียว ตองใชเครื่องมือเฉพาะ

7.1.2 การยึดติดแผนทองแดงบนแผนวงจรพิมพ มีอยู 4 แบบคือ
• แบบหนาเดียว (single
side) เป น แผ น วงจรพิ ม พ ที่ มี ล าย
ทองแดงอยูเพียงดานเดียว

รูปที่ 7.4 แผนวงจรพิมพแบบหนาเดียว
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• แบบสองหนา (double side) เปน
แผนวงจรพิมพทมี่ ลี ายทองแดงอยูท งั้ สองดานโดย
อุปกรณจะวางอยูดานใด ดานหนึ่งตามที่เราได
ออกแบบไว เนื้อแผนจะเปนอีพอกซีเรซินเทานั้น
สวนการเชื่อมตอแผนทองแดงระหวางดานบน
กับดานลาง จะใชวิธีการเจาะรูแลวทําใหภายใน
รูน้ัน มีสภาพความนําเรียกวา Plated Through
Hole (PTH) โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซอนกวา
แบบแรก

วัสดุที่เปนฉนวน

ทองแดง

ลายทองแดงระหวางชั้น

วัสดุที่เปนฉนวน

ลายทองแดง

รูใสขาอุปกรณ

รูปที่ 7.6 แผนวงจรพิมพแบบหลายชั้น
• แบบยึดหยุน (flexible
circuit) เป น แผ น วงจรพิ ม พ ที่
สามารถ บิด โคงงอและยืดหยุน ได
โดยไมกระทบการทํางานของวงจร
เนื้ อ วั ส ดุ ที่ นํ า มาผลิ ต จะเป น ยาง
โพลี เ มอร ซึ่ ง มี ค วามยื ด หยุ  น
และบาง มีความหนาประมาณ 300
ไมครอน

ทองแดง

รูใสขาอุปกรณ

รูปที่ 7.5 แผนวงจรพิมพแบบสองหนา

• แบบหลายชัน้ (multi layers) เปนแผน
วงจรพิมพหลายๆ แผนมาวางซอนกัน แลวทําการ
บี บ อั ด ให ยึ ด ติ ด กั น เป น แผ น เดี ย ว โดยที่ ล าย
ทองแดงของแผนวงจรพิมพแตละแผนอาจถูกเชือ่ ม
ตอใหถึงกันโดยผานรูที่เปนตัวนํา ซึ่งภายในรูนั้น
จะถูกเคลือบดวยทองแดง เพื่อใหการนําไฟฟาตอ
ถึงกัน ในปจจุบันสามารถผลิตใหมีจํานวนชั้นได
มากกวาสิบชั้น

3 to 50 ไมครอน
6 to 50 ไมครอน
12 to 300 ไมครอน
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ลายทองแดง

ทองแดง
ฉนวนโพลีเมอร
สารยึ
ดติดเลเยอร
ฐานรับนํ้าหนัก

รูปที่ 7.7 แผนวงจรพิมพแบบยึดหยุน

7.2 การออกแบบและการสรางลายทองแดงบนแผนวงจรพิมพ
ทําไดหลายวิธีทั้งเขียนดวยมือ หรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ แลวใชเครื่องกัด แต
สําหรับผูเ ริม่ ตน แนะนําใหใชวธิ กี ารเขียนดวยมือกอน เพือ่ เปนการฝกพืน้ ฐานการออกแบบลายวงจรพิมพ
7.2.1 อุปกรณที่ใชในการออกแบบลายวงจรพิมพโดยใชกระดาษไข มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระดาษขนาด A4
กระดาษไข A4
ดินสอ
ยางลบดินสอ
ไมบรรทัด
สติ๊กเกอร PVC ที่นิยมนํามาแกะเปนตัว
อักษรที่ติดรถยนตทั่วไป
7. แผนปริ้นท ตัดตามขนาดของลายวงจรที่
ออกแบบไว
8. กรดกัดปริ้นท ใชแบบเปนนํ้าหรือเปนกอน
ก็ได

9. สวานและดอกสวาน 1 มิลลิเมตร
10. ปากกาเขียนซีดีหรือสีเมจิก
11. นํ้ายาเคลือบแผนปริ้นทหรือยางสน
12. มีดคัตเตอรแบบปลาย 30o หรือมีดสําหรับ
งานแกะสติ๊กเกอรก็ได
13. กาวลาเท็กซ
14. กะละมัง (พลาสติก)
15. สก็อตไบรท
16. นํ้ายาลางจาน
17. เข็ม

7.2.2 การทําฟุตปริ้นท
ฟุตปริ้นท คือ รูปราง ขนาด ระยะ
หาง และตําแหนงการวางของขาอุปกรณจริงที่
ใชในการเชือ่ มตอกับอุปกรณตวั อืน่ ๆ ในวงจร
จะใชการมองจากดานบนลงมาดานลาง (top
view) เพื่อใชเปนตําแหนงในการวางอุปกรณ
จริงบนแผนวงจรพิมพ ตัวอยางฟุตปริ้นทของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แสดงดังรูป 7.8
รูปที่ 7.8 ตัวอยางฟุตปริ้นท
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7.2.3 ขั้นตอนการออกแบบลายวงจรบนกระดาษไข
1. เขียนวงจรลงบนกระดาษ โดย
ใหมีขนาดและระยะหางเทากับของจริง โดย
การนํ า อุ ป กรณ ข องจริ ง มาวางทาบตรง
ตําแหนงสัญลักษณของอุปกรณบนกระดาษ
กําหนดระยะหาง และตําแหนงของขาตอใช
งานใหถกู ตอง โดยเฉพาะอุปกรณทมี่ มี ากกวา
2 ขา เชน ทรานซิสเตอร

รูปที่ 7.9 รูปวงจร

2. ใสจดุ วงกลมตรงปลายขาอุปกรณ
ทุกขา เพื่อกําหนดเปนจุดยึดบนแผน PCB
ดังรูปที่ 7.10
รูปที่ 7.10
3. เปลี่ยนสัญลักษณของอุปกรณ
เขียนเปนกรอบแสดงขนาดของอุปกรณแทน
ดังรูปที่ 7.11
รูปที่ 7.11
4. นํากระดาษไขมาวางทับ แลวใช
ดินสอเขียนตําแหนงของขา และลากเสน
เชื่อมตอระหวางขาของอุปกรณแตละตัว ดัง
รูปที่ 7.12
รูปที่ 7.12
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การเชือ่ มตอขาอุปกรณแตละขา
ใหตอถึงกันดวยการเดินเสนลายทองแดง
เราลากเสนไมใหตดั กัน ยกเวนเสนทีเ่ ชือ่ ม
ตอกัน สําหรับการหักโคงจะมี 3 ลักษณะ
ดังนี้
รูปที่ 7.13
ขอกําหนดในการลากเสน
• ขนาดของเสนลายทองแดง ขึน้ อยูก บั กระแสไฟฟาทีไ่ หลผาน หากตองการใหกระแสไหลผาน
ไดปริมาณมากๆ ควรลากเสนใหมีขนาดใหญ
• ระมัดระวังการเดินเสนลายทองแดง ตองไมใหสัมผัสกับเสนลายทองแดงเสนอื่น
• การเดินเสนลายทองแดงสามารถลากเสนลอดใตตัวอุปกรณได
• ใหเวนตําแหนงที่จะตองเจาะรูใสน็อตสําหรับไวยึดแผนวงจรพิมพ ไวในตําแหนงที่สามารถ
เดินเสนทองแดงไดโดยไมทับกัน
5. นํ า กระดาษที่ มี รู ป
วงจรออก ก็จะเสร็จขั้นตอนของ
การออกแบบลายเสนทองแดงบน
กระดาษไข ดังรูปที่ 7.14
รูปที่ 7.14
6. เขียนกรอบแสดงขนาดของ
แผนวงจรพิมพใหครอบคลุมลายวงจร
ทั้ ง หมด ตี เ ส น กรอบครอบลายวงจร
ทัง้ หมด พรอมทัง้ กําหนดตําแหนงเจาะรู
น็อต สําหรับยึดแผนวงจร ดังรูปที่ 7.15

รูปที่ 7.15

7. ตรวจสอบความถูกตองของการเดินลายเสนทองแดง
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7.2.4 การทําแผนวงจรพิมพดวยการแกะสติ๊กเกอร
นํากระดาษไขทีไ่ ดออกแบบแผนวงจรพิมพเรียบรอยแลว ทากาวดานบนของกระดาษไขทีเ่ ขียน
ลายวงจร นําไปติดบนแผนสติก๊ เกอร (จะเปนการพลิกแผนกระดาษไข) แลวแกะสติก๊ เกอรใหเหลือเฉพาะ
ลายเสนทองแดงไวบนแผนวงจรพิมพ มีขั้นตอนการทําดังนี้

1

2

3

4

5

6

7
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1. ตัดแผน PCB ตามขนาดที่
ออกแบบ โดยใชคตั เตอรกรีดดานทีเ่ ปน
ทองแดง แลวนําวางพาดใหแนวทีต่ ดั อยู
ขอบโตะ และหักพับกับขอบโตะ
2. ทําความสะอาดแผนปริ้นท
ดวยนํ้ายาลางจาน
3. ตัดสติก๊ เกอรตามขนาดของ
แผนปริ้นท และนําไปติดกับแผนปริ้นท
ดานแผนทองแดง รีดใหอากาศออก
หากมีอากาศเปนจุดใหใชเข็มจิ้มเปนรู
แลวรีดใหเรียบ
4. นํากระดาษไขทีต่ ดั แลว มา
ทากาวด า นบน นํ า ไปติ ด ทั บ บน
สติ๊กเกอรที่ติดอยูบนแผนปริ้นท
5. ใชมดี คัทเตอรแกะตามลาย
เสนทองแดงบนกระดาษไข
6. ลอกสติ๊กเกอรสวนที่ไมใช
ออก และทําความสะอาดคราบกาว
สติ๊กเกอร
7. นําแผนวงจรพิมพที่แกะ
สติก๊ เกอรเรียบรอยแลวไปทําการกัดลาย
ทองแดงกับนํ้ายากัดปริ้นท

7.2.5 ขั้นตอนการกัดลายทองแดงของแผนวงจรพิมพ
การกัดลายทองแดงที่ไมตองการออก จะใชกรดกัดปริ้นท ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา เกลือ
Ferric chloride โดยการนํา Nitric acid และ Dutch mordant มาใชกัดทองแดง มีขั้นตอนดังนี้
11. นํากรดกัดปริ้นทมาทุบใหเปนกอนเล็กๆ (เพื่อใหละลาย
ไดเร็ว) จากนั้นนําไปใสในภาชนะ และเติมนํ้ารอนลงไป
(จะทําใหกรดละลายเร็วขึ้น) เมื่อกรดกัดปริ้นทละลาย
เปนนํ้า ใหนําแผนปริ้นทที่แกะสติ๊กเกอรเรียบรอยแลว
จุม ลงไปโดยควํา่ ดานลายทองแดงลงไป (เพือ่ ใหทองแดง
ที่ถูกกัดแลวตกตะกอน)

25. เขยาหรือเอียงภาชนะไปมาใหกรดกัดปริ้นท

มี
การเคลื่อนที่ผานแผนทองแดงตลอดเวลา เพื่อ
เรงใหเกิดการกัดกรอนเร็วขึ้น ขั้นตอนนี้ใชเวลา
ประมาณ 5 -10 นาที

36. นําแผนปริ้นทที่ถูกกัดลายทองแดงเฉพาะ
สวนที่ไมตองการออกจนหมด ไปลางดวย
นํ้าสะอาด

47. ลอกสติ๊กเกอรออก ลางนํ้าเปลา นําไปเจาะรู ลางทําความสะอาดดวยทินเนอร แลวเคลือบดวยนํ้ายา

เคลือบแผนปริ้นทหรือยางสน นําไปตากแดดหรือใชที่เปาผมเปาใหแหง เราก็จะไดแผนลายทองแดง
ตามที่ตองการ
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ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชกรดกัดปริ้นท
1. อยาใหกรดถูกแผล หรือ ตา แตถาสัมผัสแลวใหรีบลางออกโดยเร็ว
2. กรดกัดปริ้นทเมื่อสัมผัสกับเสื้อผาจะทําใหเกิดคราบสีเหลืองและซักลางไมออก
3. ภาชนะที่ใชใสกรดกัดปริ้นท ควรทําจากพลาสติก หรือแกว
4. กรดกัดปริ้นทที่ใชแลวใหนําไปใสในขวดหรือถังเก็บไวใหตกตะกอน สามารถนําสวนที่ใสมาใชงาน
ไดอีก
เทคนิคควรรูเกี่ยวกับกรดกัดปริ้นท
1. วิธีการทดสอบวากรดกัดปริ้นทยังสามารถใชงานได ใหนําเอาอลูมิเนียม (Ae) จุมลงในกรดกัดปริ้นท
แลวรอดูปฏิกริ ยิ า ถาเกิดไอควัน รอยไหมและมีความรอนทีเ่ กิดขึน้ แสดงวากรดยังมีประสิทธิภาพดีอยู
ขอควรระวัง กาซ AeCe3 ระคายเคืองผิวหนัง ตา ระบบหายใจ
2. การเลือกซือ้ กรดกัดปริน้ ทควรเลือกทีเ่ ปนกอนจะดีกวาแบบทีเ่ ปนนํา้ เพราะเก็บรักษาไดนานและสะดวกกวา

7.3 การบัดกรีแผนวงจรพิมพ
การสรางโครงงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง ใหมีความสวยงาม สามารถใชงานไดดี จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีความถูกตองเหมาะสมในการประกอบโครงงานนั้นๆ เครื่องมือ
ในงานอิเล็กทรอนิกส เชน หัวแรงไฟฟา คีม ไขควง เปนสวนสําคัญและจําเปน นอกจากการมีเครื่องมือ
ที่ดีแลว เทคนิคในการใชเครื่องมือตางๆ อยางถูกตอง ก็เปนสิ่งที่ไมควรมองขามเชนกัน
1. หัวแรงไฟฟา
ในการบัดกรีขาอุปกรณเขากับแผนวงจร หรือ
บัดกรีขาอุปกรณตางๆ เขาดวยกัน จะใชเครื่องมือที่
เรียกวา ”หัวแรงไฟฟา” โดยหัวแรงไฟฟาจะเปนตัวให
ความรอนแกชนิ้ งาน มีตะกัว่ เปนตัวประสานยึดระหวาง
ตัวชิ้นงานกับลายทองแดง
หากปลายหัวแรงที่ใชงานเกิดคราบสกปรก
ซึง่ เปนสาเหตุใหการบัดกรีไมดเี ทาทีค่ วร ใหใชผา หนาๆ
ชุบนํ้าหมาดๆ หรือฟองนํ้าทนความรอนเช็ดทําความ
สะอาด และควรทําความสะอาดหัวแรงทุกครัง้ หลังเลิก
ใชงาน
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รูปที่ 7.27 หัวแรงไฟฟา

2. แทนวางหัวแรง
แทนวางหัวแรงใชตงั้ วางหัวแรงระหวางการใชงาน
เนื่องจาก หัวแรงเปนเครื่องมือที่มีความรอน ในขณะที่ใช
งานจึงตองมีที่วางหัวแรง บางแทนวางจะมีที่ยึดแผนวงจร
ขณะบัดกรีขาอุปกรณ พรอมดวยที่ใสตะกั่ว และที่เช็ด
ทําความสะอาดหัวแรงเพิ่มเขามา

รูปที่ 7.29 ตะกั่วบัดกรี

รูปที่ 7.28 แทนวางหัวแรง

3. ตะกั่วบัดกรี
ตะกั่วบัดกรีสําหรับงานอิเล็กทรอนิกส คือ ตะกั่ว
บัดกรีที่มีอัตราสวนผสมของดีบุกตอตะกั่ว ในอัตราสวน 60
ตอ 40 เปอรเซ็นต หรือเรียกวาตะกั่ว 60/40 โดยภายใน
ตะกั่วที่เปนเสนลวดนั้นจะมีนํ้ายาประสานหรือฟลักซ อยู
ภายในเพื่อชวยในการบัดกรีใหดีขึ้น

4. ไขควง
ไขควงมีรูปรางลักษณะเปนแทงเหล็ก พรอมดามจับพลาสติก
หรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา ไขควงที่นิยมใชบอยมีอยู 2 แบบ คือ แบบ
ปลายแบน และแบบปลายแฉก โดยเลือกใชงานตามลักษณะของหัวสกรู
สําหรับขันสกรูเขา หรือคลายตัวสกรูออก

รูปที่ 7.30 ไขควง

5. คีม
คีมเปนอุปกรณอกี ชิน้ ทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส คีมตัด และคีมปลาย
แหลมปากยาว (หรือที่เรียกวาคีมปากจิ้งจก) เปนคีมที่นิยมใชในงานพื้นฐาน
คีมตัด ลักษณะบริเวณปากจะมีคมมีดทัง้ สองดาน คลายกรรไกร ใช
ในการตัดสายไฟใหขาดออกจากกัน หรือตัดขาอุปกรณสว นเกินหลังจากบัดกรี
ลงแผนวงจรแลว และบางแบบจะสามารถใชปอกสายไฟไดดวย
คีมปากยาว มีลกั ษณะทีป่ ากจับจะยาวออกมา ทําใหสามารถจับชิน้
สวนที่อยูในซอกแคบๆ ไดบริเวณปากจับจะมีฟนเล็กๆ ชวยจับยึดน็อตที่มี
รูปที่ 7.31 คีมแบบตางๆ ขนาดไมใหญนัก และยังสามารถใชสําหรับดัดขาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได
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6. มีดคัตเตอร
ใชสําหรับปอกสายไฟเสนเล็ก ๆ และใชขูดสารเคลือบที่
ตัวขาของอุปกรณกอนทําการบัดกรี เพื่อใหงายตอการบัดกรี

รูปที่ 7.32 มีดคัตเตอร

7. มัลติมิเตอร
ใช สํ า หรั บ การตรวจวั ด
วิเคราะหการทํางาน และตรวจเช็ค
อุปกรณในวงจร สามารถใชในการ
ตรวจซอมแผงวงจรได
มิเตอรแบบแอนะล็อก
มิเตอรแบบดิจิทัล
รูปที่ 7.33 มัลติมิเตอร

7.4 เทคนิคการบัดกรี
การบัดกรีคือการเชื่อมตอโลหะเขาดวยกันโดยการใชวัสดุตัวกลางเปนตัวเชื่อมประสาน เชน
โลหะผสมของดีบุกและตะกั่ว เพื่อใหมีการเชื่อมตอกันทางไฟฟา โดยนิยมใชในการเชื่อมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
การบัดกรีเปนทักษะที่สามารถพัฒนาโดยการฝกปฏิบัติดวยตนเอง และมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการทํางานของวงจร เนื่องจากการบัดกรีที่ไมถูกตอง จุดบัดกรีติดกันไมสนิท สกปรกหรือปริมาณ
ตะกั่วบัดกรีนอยเกินไปอาจเปนสาเหตุทําใหการทํางานของวงจรผิดพลาด

โลหะที่บัดกรีได

โลหะที่บัดกรีไมได

เหล็ก
สังกะสี
ทองเหลือง
ทองแดง
เงิน

อะลูมิเนียม
สแตนเลส
เหล็กหลอ
เหล็กชุบโครเมี่ยม
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ในการบัดกรีใหจับหัวแรงเหมือนจับปากกา
เขียนหนังสือ จี้ปลายหัวแรงไปยังจุดที่ตองการบัดกรี
แชทิ้งไวประมาณ 2 วินาที เพื่อใหความรอนกระจาย
ไปทั่วชิ้นงาน จากนั้นใหปอนตะกั่วเขาไปในปริมาณที่
พอเหมาะ ไมเยิ้มหรือเลอะไปจุดขางเคียง แลวยก
หัวแรง และตะกั่วออกพรอมๆ กัน การฝกบัดกรี
บอยๆ จะทําใหบัดกรีไดสวยงามขึ้น
รูปที่ 7.34 การจับหัวแรง
คําแนะนําในการใชหัวแรง
การบัดกรีที่ดีจะทําใหการเชื่อมตออุปกรณตางๆ ตอเชื่อมถึงกันอยางสมบูรณแข็งแรง หลัก
สําคัญในการบัดกรีใหประสบความสําเร็จ ควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรใชหัวแรงกําลังตํ่า 20-30 วัตต
2. ใชตะกัว่ บัดกรีทมี่ นี าํ้ ยาประสานในตัว อยาใชตะกัว่ บัดกรีทมี่ นี าํ้ ยาประสานเปนกรด เพราะ
จะทําใหสายไฟหรือชิ้นสวนที่บัดกรีแลวเกิดสนิมได
3. ตะกั่วบัดกรีจะไมเกาะติดกับสี จาระบี นํ้ามัน ไข หรือสนิม ใหทําความสะอาดชิ้นงานโดย
การขัดดวยกระดาษทรายเบอรละเอียดหรือใชคัตเตอรขูดออกใหสะอาดกอน และอยาลืม
ทําความสะอาดแผนวงจรกอนบัดกรีดวย
4. การลงมือบัดกรีตองนําหัวแรงไปจิ้มที่จุดบัดกรีหรือชิ้นงานกอน ประมาณ 2-3 วินาที แลว
จึงปอนตะกั่วตามไป
5. ใหตะกั่วไหลวิ่งไปรอบๆ จุดบัดกรีจนทั่ว กอนยกหัวแรงออก และอยาใชตะกั่วมากเกินไป
6. รักษาปลายหัวแรงใหสะอาดอยูเสมอ โดยการเช็ดปลายหัวแรงดวยผา ชุบนํ้าหมาดๆ หรือ
เช็ดดวยฟองนํา้ ทนความรอน ในขณะทีห่ วั แรงรอนไมควรเคาะหัวแรงเพราะจะทําใหขดลวด
ความรอนขาดได
ขอควรระวังในการใชหัวแรง
1. ระมัดระวังรางกายไมใหสัมผัสปลายหัวแรงขณะทํางาน
2. ถอดปลั๊กหัวแรงทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน
3. ตรวจดูสายไฟของหัวแรง ไมใหสัมผัสกับปลายหัวแรง
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วิธีการบัดกรีอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ
1. ในการบัดกรีใหจับหัวแรงเหมือนกับจับดินสอเขียนหนังสือ
2. เตรียมชิน้ งานทีจ่ ะบัดกรีใหพรอม ใสอปุ กรณลงบนแผนวงจรพิมพโดยใหพบั ขาอุปกรณเล็ก
นอย เพื่อไมใหอุปกรณหลุดจากแผนวงจรพิมพ
3. จีป้ ลายหัวแรงไปยังจุดทีต่ อ งการบัดกรีแชไวประมาณ 2-3 วินาที เพือ่ ใหความรอนกระจาย
ไปทั่วชิ้นงาน จากนั้นใหปอนตะกั่วเขาไปในปริมาณที่พอเหมาะ ไมเยิ้มไปรอยตอดานขาง
แลวคอยๆ ยกหัวแรงและตะกั่วบัดกรีออกพรอมๆ กัน
4. ตัดขาอุปกรณสวนเกินที่ไมไดใชงานออกไปและเก็บไว เพราะขาอุปกรณยังมีประโยชน
สามารถนํามาทําเปนจุดตอ (jumper) ในวงจรได

รูปที่ 7.35 ขั้นตอนการบัดกรีอุปกรณลงบนแผนวงจรพิมพ
ลักษณะของจุดบัดกรีที่ดีและไมดี
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รูปที่ 7.36 การบัดกรีสายไฟกับขั้วตอ
เทคนิคการไลตะกั่วบนสายไฟ

เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส

119

บทที่ 8
การประยุกตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
วิศรวัศ จันทวีสมบูรณ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

8.1 จุดเริ่มตนของการประยุกตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานสารพัดประโยชน เนื่องจากพลังงานไฟฟาสามารถแปรเปลี่ยนเปน
พลังงานรูปแบบอื่นๆ ได เชน พลังงานความรอน พลังงานกล พลังงานแสง และพลังงานเสียง ตาม
ความตองการ ดวยความตองการที่จะนําพลังงานไฟฟามาใชประโยชน มนุษยจึงคิดสรางอุปกรณไฟฟา
และพัฒนาเรือ่ ยมาเปนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส เราสามารถเห็นอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสไดแทบทุกทีใ่ นชีวติ
ประจําวัน ตั้งแตเครื่องใชสวนตัว เชน อุปกรณสองสวางภายในบาน เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา นาฬกาดิจิทัล โทรศัพทมือถือ ไปจนถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่คนทั่วไปแทบจะ
ไมมโี อกาสไดสมั ผัส เชน เครือ่ งมือวัดทีม่ คี วามละเอียดสูงในหองปฏิบตั ิ
การ หุนยนตในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
ดาวเทียมสื่อสาร ยานอวกาศ ฯลฯ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสถูกสรางขึ้น
มาเพือ่ ใชอาํ นวยความสะดวกแกมนุษย เพือ่ ความบันเทิง เพือ่ ชวยเหลือ
ในสิ่งที่มนุษยไมสามารถกระทําไดดวยมือเปลา และเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของมนุษย เปนตน ทุกวันนี้ เราแทบจะไมสามารถอาศัย
อยู  ไ ด โ ดยปราศจากอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ไม ใ ช อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสในการดํารงชีวิตเลย
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8.2 ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคคืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชในชีวิตประจําวัน
ทั่วไป เพื่อความบันเทิง การติดตอสื่อสาร หรือใชทํางานเปนอุปกรณในสํานักงาน ตลอดระยะเวลาที่
ผานมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีตนทุนในการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตํ่าลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทีส่ งู ขึน้ มีระบบอัตโนมัตเิ ขามาชวยในกระบวนการผลิตมากขึน้ ความ
กาวหนาดานวัสดุและสารกึ่งตัวนํา และการพัฒนาดานการออกแบบวงจร กอปรกับภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมเองที่สามารถกระจายสวนการผลิตไปยังประเทศตางๆ ที่มีตนทุนแรงงานตํ่ากวา
ดวยปจจัยดานตนทุนนี้ ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคเติบโตอยางรวดเร็ว
ปจจุบนั ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกสไดรบั การออกแบบและพัฒนาใหสามารถทํางานไดหลากหลาย
มากขึ้น การออกแบบสําหรับผลิตภัณฑสมัยใหมนิยมออกแบบโดยรวมคุณสมบัติการทํางานของ
ผลิตภัณฑหลายชนิดเขาไวดวยกัน นอกจากนี้ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสมแี นวโนมทีจ่ ะรวมเขากับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร สงผลใหเกิดผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเกี่ยวของมากขึ้น
เชน

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคมีอยูมากมาย สามารถพบเห็นไดท่ัวไป ยกตัวอยาง

เครื่องรับโทรทัศน
เปนเครือ่ งใชไฟฟาทีม่ วี งจรอิเล็กทรอนิกส
ภายใน ประกอบดวยวงจรภาครับสัญญาณ ซึ่งทํา
หนาทีร่ บั สัญญาณโทรทัศน (คลืน่ แมเหล็กไฟฟาสง
มาจากสถานีสงสัญญาณผานทางอากาศ) ตาม
ความถี่ (ชองรายการโทรทัศน) ที่ตองการ วงจร
แสดงภาพ ซึ่งทําหนาที่แปลงสัญญาณภาพและ
แสดงผลบนหนาจอ และวงจรเสียง ซึง่ ทําหนาทีใ่ น
การแปลงสัญญาณเสียงใหกลายเปนเสียงออก
ทางลํ า โพง เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มสู ง และมี ก าร
พัฒนาเรื่อยมา เริ่มตั้งแต เครื่องรับโทรทัศนแบบ
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ใชหลอดสูญญากาศและหลอดภาพรังสีแคโถด ทีต่ อ งอาศัยเสาอากาศแอนะล็อกในการรับสัญญาณ จนถึง
เครือ่ งรับโทรทัศนแบบหนาจอแบนและบาง เครือ่ งรับโทรทัศนสมัยใหมใชเทคโนโลยีหนาจอและการแสดง
ผลแตกตางกันไป และมีชื่อเรียกตามชนิดของเทคโนโลยีการแสดงผล เชน เครื่องรับโทรทัศนจอ
พลาสมา จอ LCD หรือจอ LED นอกจากนี้ เครือ่ งรับโทรทัศนรนุ ใหมๆ ในปจจุบนั ยังใชวงจรอิเล็กทรอนิกส
สมองกลฝงตัวที่สามารถประมวลผลไดมาควบคุมการทํางาน เพื่อใหผูใชสามารถใชงานไดสะดวกขึ้น
ดวยปุมสัมผัส กลองจับภาพและระบบจับการเคลื่อนไหวของผูใช ผูใชยังสามารถเลือกแหลงของภาพ
และเสียงไดหลากหลาย เชน ปรับใหเครื่องรับโทรทัศนรับภาพและเสียงจากเสาอากาศแอนะล็อกทั่วไป
รับภาพและเสียงจากสายสัญญาณดาวเทียมดิจิทัล รับภาพและเสียงจากเครื่องเลนสื่อบันทึก DVD หรือ
รับภาพและเสียงจากเครื่องเลนวิดีโอเกม การพัฒนาอีกขั้นของเครื่องรับโทรทัศนคือการทําใหเครื่อง
รับโทรทัศนสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรได สามารถรับขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ
แสดงผลขอมูลนั้นโดยโปรแกรมที่ทํางานอยูภายในตัวเครื่องรับโทรทัศนเอง

เครื่องเลนวิดีโอเกม
เปนผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกสเพือ่ ความบันเทิงทีส่ ามารถ
ติดตอกับผูใ ชและแสดงผลภาพเคลือ่ นไหวของเกมผานหนาจอ
โทรทัศนหรือมอนิเตอร เครือ่ งเลนวิดโี อเกมมีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องมากกวาสามสิบป เครื่องเลนวิดีโอเกมในยุคแรกๆ
ที่เชื่อมตอกับเครื่องรับโทรทัศนใชตลับเกมซึ่งภายในบรรจุ
วงจรและหนวยความจําอิเล็กทรอนิกสไวเพื่อเก็บขอมูลเกม
ผูเลนจึงสามารถเปลี่ยนเกมไดโดยเพียงหาซื้อตลับเกมใหมมาเสียบเขากับเครื่องเลนแทนที่ตลับเกมเดิม
เครื่องเลนเริ่มการทํางานโดยอานขอมูลเกมจากตลับและพรอมรับคําสั่งจากผูเลน ระหวางการทํางาน
เครื่องเลนจะรับคําสั่งจากผูเลนผานสวิตชและปุมกดตางๆ จากนั้นนําไปประมวลผลกับขอมูลเกม แลว
แสดงผลดวยภาพทางหนาจอ ตอมาวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในเครือ่ งเลนวิดโี อเกมไดรบั การพัฒนาดาน
การแสดงผลและประมวลผล ทําใหเครื่องเลนวิดีโอเกมสามารถแสดงภาพของตัวละครไดสวยงามเปน
ธรรมชาติมากขึ้น และดวยความสามารถดานการแสดงผลและประมวลผลเกมที่มากขึ้น ใหเครื่องเลน
ตองการขอมูลเกมที่มีขนาดใหญขึ้น ผูผลิตเครื่องเลนวิดีโอเกมหันมาใชแผน CD เปนสื่อบันทึกขอมูล
เกมแทนตลับเกม เพราะแผน CD มีความจุขอมูลมากกวา อีกทั้งแผน CD ยังมีตนทุนในการผลิตตํ่า
กวาตลับเกม เนือ่ งจากแผน CD ไมมวี งจรและหนวยความจําอิเล็กทรอนิกสภายในเพือ่ บันทึกขอมูลเกม
แตอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องเลนเพื่ออานขอมูลที่บันทึกอยูบนแผน CD แทน
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ในยุคตอมา วงจรอิเล็กทรอนิกสภายในเครื่องเลนถูกออกแบบใหมีการทํางานคลายกับ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรมากขึ้น มีหนวยประมวลผลหลัก หนวยความจําอิเล็กทรอนิกส และหนวย
ความจําแฟลชหรือฮารดไดรฟในการเก็บขอมูลเกม สําหรับเทคโนโลยีดา นสือ่ บันทึกขอมูล จากแผน CD
ก็ถูกพัฒนาไปเปนแผน DVD ซึ่งสามารถบันทึกขอมูลไดมากกวาแผน CD หกถึงสิบสามเทา ผูผลิตเกม
จึงสามารถสรางเกมที่มีเนื้อหายาวมากขึ้น มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่มีมิติสมจริงมากขึ้น ในยุคของ
การพัฒนาเครื่องเลนนี้ ผูผลิตยังออกแบบและพัฒนาใหเครื่องเลนสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย
คอมพิวเตอรสูโลกออนไลนได เปนการขยายขอบเขตขอจํากัดดานจํานวนผูเลนที่สามารถเลนไดพรอม
กัน ทําใหผูเลนสามารถติดตอและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันมากขึ้น เนื้อหาเกมหลากหลาย
มีทวี่ า งสําหรับผูส รางเกมใหสามารถปรับปรุงเกมขึน้ ไปไดเรือ่ ยๆ และผูเ ลนสามารถบันทึกขอมูลตัวละคร
และฉากในเกมไวสวนตัวหรือเพื่อไวแลกเปลี่ยนระหวางกันบนโลกออนไลนได
ตอมา เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสดานอุปกรณตรวจจับสัญญาณและปริมาณทางฟสิกส
(เซ็นเซอร) และอุปกรณควบคุมแบบไรสาย (เชน ใชคลื่นวิทยุ) ไดรับการพัฒนา ผูผลิตจึงไดนํากลอง
สําหรับตรวจจับการเคลือ่ นไหวของผูเ ลน อุปกรณระบุตาํ แหนงโดยใชแสงอินฟราเรด และอุปกรณควบคุม
ไรสายมาใชในเครื่องเลนวิดีโอเกม ทําใหผูเลนสามารถเลนเกมไดโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของรางกาย
นอกเหนือจากการกดปุม ซึ่งเปนวิธีการใหมของการควบคุมตัวละครในเกม
การพัฒนาเทคโนโลยีส่ือบันทึกก็ไดกาวไปอีกขั้น โดยผูผลิตมีการเปลี่ยนไปใชสื่อบันทึกแบบ
ใหมที่สามารถจุขอมูลไดมากกวาแผน DVD หลายเทาและมีความเร็วในการถายโอนขอมูลเร็วขึ้นอีก
เรียกวาแผนบูลเรย (Blu-ray Disc หรือ BD) ทําใหภาพวิดีโอของเกมมีความละเอียดสูงดูสมจริงขึน้ ไปอีก
เครื่องเลนที่ใชสื่อบันทึก DVD เองก็ไดรับการปรับปรุงใหมีความสามารถมากขึ้น เชน สามารถใชเปน
เครื่องเลนภาพยนตรจากแผน DVD ไดดวย

กลองถายภาพ
เปนอุปกรณบนั ทึกภาพและจัดเก็บภาพในตัวอุปกรณเอง
หรือสงภาพออกไปยังอุปกรณอื่น กลองถายภาพมีการพัฒนาเริ่ม
จากกลองที่ใชกลไกเชิงกลลวนๆ ไมมีวงจรอิเล็กทรอนิกสในการ
ทํางาน จนกลายเปนกลองถายภาพดิจิทัลที่การทํางานภายใน
เกือบทั้งหมดเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางของสวนประกอบ
ตางๆ ของกลองถายภาพที่ใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ไดแก
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• อุปกรณจับภาพและบันทึกภาพ
ในยุคทีก่ ลองถายภาพดิจทิ ลั ถูกประดิษฐขนึ้ ฟลม เปนอุปกรณจบั ภาพและสือ่ บันทึกภาพสําหรับ
กลองที่ใชกลไกเชิงกล มีหลักการทํางาน คือ เมื่อมีแสงตกกระทบบนแผนฟลม สารเคมีบนแผนฟลมจะ
มีการเปลีย่ นแปลงทําใหเกิดเปนภาพขึน้ บนแผนฟลม การจับภาพและบันทึกภาพเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
บนแผนฟลมนั้น
เมื่อกลองถายภาพดิจิทัลถูกประดิษฐขึ้น ฟลมเคมีก็ไดรับความนิยมลดลง เนื่องจากกลองถาย
ภาพดิจิทัลใชเซ็นเซอรแสงอิเล็กทรอนิกสในการจับภาพแทน จุดรับแสงขนาดเล็กจํานวนมหาศาลวาง
เรียงอยางหนาแนนและเปนระเบียบบนเซ็นเซอรแสงเปนสารกึ่งตัวนําที่ทําหนาที่แปลงพลังงานแสงที่
ตกกระทบบนจุดรับแสงใหกลายเปนประจุไฟฟาสะสมในจุดรับแสงนัน้ และปลอยออกมาเปนกระแสไฟฟา
กระแสไฟฟานี้จะถูกประมวลผลตอโดยสมองกลอิเล็กทรอนิกสจนกลายเปนขอมูลภาพที่จะถูกบันทึกลง
ในหนวยความจําอิเล็กทรอนิกสอีกตอหนึ่ง หนวยความจําอิเล็กทรอนิกสสําหรับกลองถายภาพดิจิทัลมี
หลายประเภท เชน Compact Flash, Memory Stick, Multimedia Card, Secure Digital Card หนวย
ความจําเหลานีส้ ามารถถอดออกจากกลองไปตอกับคอมพิวเตอรเพือ่ ดึงขอมูลภาพออกมา และสามารถ
นํากลับมาใชบันทึกขอมูลใหมไดนับครั้งไมถวน
• เลนส
เลนสถอื เปนสวนประกอบสําคัญของกลองถายภาพทีม่ ผี ลตอคุณภาพและมุมมองของภาพ การ
ออกแบบและผลิตเลนสสําหรับกลองถายภาพดิจิทัลมีการนําวงจรอิเล็กทรอนิกสมาประกอบรวมกับชิ้น
เลนสแกวเพื่อใหเลนสมีความสามารถพิเศษบางประการ เชน ระบบปรับระยะโฟกัสอัตโนมัติโดยอาศัย
มอเตอรขยับชิน้ เลนสในทิศทางตามยาวของกระบอกเลนส ระบบลดปญหาภาพไมชดั จากการสัน่ ของตัว
กลองขณะผูใชกําลังถือกลองดวยมือเปลาถายภาพโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการขยับชิ้นเลนสใน
ทิศทางตามขวางของกระบอกเลนส และระบบปรับความกวางของรูรับแสงภายในเลนสเพื่อควบคุม
ปริมาณแสงที่จะเขาสูกลองและตกกระทบบนเซ็นเซอรแสงใหเหมาะสมแบบอัตโนมัติ
• มานแสง
มานแสงภายในตัวกลองจะอยูหนาเซ็นเซอรแสงทําหนาที่ปดบังเซ็นเซอรแสงเพื่อควบคุมระยะ
เวลาทีแ่ สงจะตกกระทบเซ็นเซอร กลองถายภาพดิจทิ ลั มีวงจรอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับปรับระยะเวลาในการ
เปดปดมานแสงขณะถายภาพไดอตั โนมัตเิ พือ่ ใหไดปริมาณแสงตกกระทบเซ็นเซอรแสงเพียงพอตามสภาพ
แวดลอมขณะถายภาพ
กลองถายภาพดิจิทัลบางชนิดไมมีมานแสงแตอาศัยการทํางานทางอิเล็กทรอนิกสในการเปด
ปดการทํางานของเซ็นเซอรรับแสงแทน
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• หนวยประมวลผลภาพ
บนแผงวงจรของกลองถายภาพดิจิทัลมีสมองกลอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่ประมวลผลสัญญาณ
ไฟฟาจากเซ็นเซอรแสงใหกลายเปนขอมูลภาพที่จะจัดเก็บภายในหนวยความจําอิเล็กทรอนิกส การ
ประมวลผลนี้อาจมีการกระทําหลายขั้นตอนขึ้นอยูกับการออกแบบของผูผลิต อาจมีการแตงภาพให
แลดูคมชัดขึ้น เติมสีสันใหดูสดขึ้น หรือมีลูกเลนในการปรับแสงสีตางๆ ที่ผูใชกลองสามารถเลือกได
และกอนบันทึกขอมูลภาพลงในหนวยความจํา หนวยประมวลผลจะบีบอัดขอมูลภาพเพือ่ ประหยัดเนือ้ ที่
จัดเก็บ ผูใชจะตองเลือกปรับระดับของการบีบอัดขอมูลตามความเหมาะสม
• ชองมองภาพ
กลองบางชนิดใชกระจกเงาภายในกลองสะทอนแสงที่ผานเขามาทางเลนสไปยังชองมองภาพ
โดยตรง แตกลองบางชนิดใชชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนจอ LCD ขนาดเล็ก ฉายภาพที่ผานการ
ประมวลผลสัญญาณภาพจากเซ็นเซอรแสงแทน หรือกลองบางชนิดอาจไมมีชองมองภาพเลย แตใชจอ
LCD ขนาดใหญขึ้น อยูดานหลังกลองทําหนาที่ฉายภาพใหผูใชเห็นขณะถายภาพแทน

โทรศัพทมือถือ
เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับการสื่อสารผาน
คลื่นวิทยุ โดยผูใชสามารถเคลื่อนที่หรืออยูในตําแหนงทาง
ภูมิศาสตรบริเวณกวาง วงจรอิเล็กทรอนิกสภายในจะทําหนาที่
รับสงคลื่นวิทยุเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทสาธารณะผาน
เครือขายโทรศัพทของผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ เมื่อ
การเชือ่ มตอสําเร็จ ผูใ ชจงึ สามารถติดตอสือ่ สารกับผูอ นื่ (ทีก่ าํ ลัง
ใชโทรศัพทบนเครือขายโทรศัพทสาธารณะเชนกัน) ได นอกจาก
การสือ่ สารดวยเสียงแลว โทรศัพทมอื ถือยังรองรับการสือ่ สารดวย
ขอความตัวอักษร พรอมกับภาพและเสียงดวย
ดวยมาตรฐานการติดตอสือ่ สารผานโทรศัพทมอื ถือทีถ่ กู กําหนดขึน้ เพือ่ ผูผ ลิตโทรศัพทมอื ถือทุก
ยี่หอ ในทุกประเทศ ทําใหโทรศัพทมือถือทุกรุนทุกยี่หอมีการทํางานบางอยางเหมือนกันและสามารถใช
งานรวมกันได โดยการทํางานพื้นฐานที่โทรศัพทมือถือควรตองรองรับคือ สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย
โทรศัพท GSM และรองรับบริการพื้นฐานของเครือขาย ดวยเหตุนี้ ไมวาเราจะใชโทรศัพทยี่หอไหน
เครือขายอะไร และอยูที่ไหน เราก็สามารถติดตอสื่อสารดวยกันได ผูผลิตโทรศัพทมือถือเองมีความ
เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส
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ตองการที่จะดึงดูดลูกคาใหซื้อผลิตภัณฑของตน จึงตองพยายามพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง
และดีกวาผูผลิตรายอื่น ดวยการเพิ่มการทํางานบางอยาง หรือรองรับเทคโนโลยีใหมๆ จากการทํางาน
พื้นฐานตามมาตรฐาน เปนเวลามากกวายี่สิบปที่เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสใหมๆ ไดรับการพัฒนา
เขามารวมกับโทรศัพทมอื ถือ เชน การติดตอสือ่ สารไรสายระยะสัน้ (อินฟราเรด บลูทธู ฯลฯ) กลองถายรูป
กลองวิดีโอ ระบบชี้ตําแหนงบนโลก (GPS) รวมถึงการประมวลผลแบบเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งทําให
โปรแกรมใชงานตางๆ บนโทรศัพทมอื ถือถูกสรางสรรคขนึ้ เชน นาฬกา นาฬกาปลุก ปฏิทนิ เครือ่ งคิดเลข
และเกม
โทรศัพทมอื ถือประกอบดวยวงจรและชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสหลายๆ สวนเขาดวยกัน เริม่ ตัง้ แต
แหลงพลังงานหรือแบตเตอรี่ที่จายพลังงานสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบตเตอรี่ตองอาศัยวงจร
อิเล็กทรอนิกสมาคอยควบคุมการประจุพลังงานและการใชพลังงานจากแบตเตอรี่ วงจรวัดระดับพลังงาน
ในแบตเตอรีแ่ ทจริงแลวก็ใชวธิ กี ารงายๆ คือ การวัดคาความตางศักยระหวางขัว้ ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
ขณะมีประจุไฟเต็มจะมีความตางศักยระหวางขั้วสูงกวาแบตเตอรี่ขณะหมดประจุไฟอยูคาหนึ่ง เมื่อ
แบตเตอรี่เต็ม วงจรอิเล็กทรอนิกสจะทําหนาที่คลายสวิตชตัดกระแสไฟฟาที่จะไหลเขาแบตเตอรี่ เพื่อ
ปองกันไมใหแบตเตอรีเ่ สียหายจากการประจุไฟมากเกินไป ในทางกลับกัน เมือ่ แบตเตอรีถ่ กู ใชจนระดับ
พลังงานเหลือนอยใกลหมด วงจรอิเล็กทรอนิกสจะทําหนาที่ตัดการจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ เพื่อ
ปองกันไมใหแบตเตอรี่เสียหายเชนกัน
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชิ้นหนึ่งที่ไมไดอยูบนแผงวงจรหลักของโทรศัพทมือถือแตมีความสําคัญ
ตอการทํางานและสําหรับผูใหบริการเครือขายที่ชวยใหสามารถระบุผูใชบริการได (หมายเลขโทรศัพท)
ก็คือ ซิมการด (SIM card) แผนพลาสติกที่บรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก แตสามารถเก็บขอมูล
เกีย่ วกับเครือขายและของตัวผูใ ชเครือขายไดมากมาย ไดแก กุญแจรหัสเขาใชบริการเครือขาย หมายเลข
ประจําตัวที่ไมซํ้ากันทั่วโลก ขอมูลดานความปลอดภัย รหัสผาน PIN และ PUK ขอมูลชั่วคราวเกี่ยวกับ
เครือขายทองถิน่ และรายการบริการทีผ่ ใู ชสามารถเขาถึงได เปนตน เนือ่ งจากซิมการดสามารถแยกออก
จากเครือ่ งโทรศัพทมอื ถือได ทําใหผใู ชสามารถเปลีย่ นโทรศัพทมอื ถือเครือ่ งใหมโดยทีย่ งั คงเบอรโทรศัพท
และสิทธิในบริการของเครือขายไดอยางสะดวก
ตัวอยางสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ โดยเฉพาะที่พบเห็นไดในโทรศัพทมือถือสมัยใหม
เชน หนาจอสัมผัสขนาดใหญทมี่ คี วามละเอียดสูง หนวยประมวลผลกลางทีม่ สี ถาปตยกรรมคลายหนวย
ประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร แตหนวยประมวลผลกลางในโทรศัพทมอื ถือจะถูกออกแบบใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอมที่มีพื้นที่จํากัดและตองใชพลังงานตํ่า วงจรและมอเตอรขนาดเล็กสําหรับระบบสั่น
หนวยความจําแฟลช วงจรการสื่อสารผาน USB และวงจรการสื่อสารไรสาย WiFi
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แนวโนมของการออกแบบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสใหรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลให
โทรศัพทมือถือในปจจุบันรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตได โดยมีโปรแกรมสําหรับทองเว็บและติดตอกับ
สังคมออนไลน โทรศัพทมือถือมีความสามารถใกลเคียงคอมพิวเตอรมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเปนรองเพียง
ขอจํากัดทางกายภาพ ที่ตองมีหนาจอขนาดเล็กกวา ไมมีแปนพิมพขนาดใหญ มีความสามารถในการ
ประมวลตํา่ กวาและชากวาเพราะตองใชพลังงานตํา่ กวา โทรศัพทมอื ถืออัจฉริยะทีม่ คี วามสามารถในการ
ประมวลผลแบบคอมพิวเตอรนี้ เรียกวา smartphone เปนโทรศัพทมือถือที่ใชประโยชนไดหลากหลาย
นอกเหนือจากความเปนเพียงโทรศัพท เชน เครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบพกพา อุปกรณเพื่อความ
บันเทิงทัง้ ภาพและเสียง กลองถายภาพและวิดโี อ เครือ่ งระบุตาํ แหนง และเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส สิง่ หนึง่
ที่ทําใหโทรศัพทมือถืออัจฉริยะกําลังไดรับความนิยมอยางสูง คือ ความสามารถในการรองรับโปรแกรม
ใชงานหลากหลายและเปดกวางใหผูใดก็ไดสามารถสรรคสรางโปรแกรมขึ้นมาใชงานเอง

8.3 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสูอนาคต
อิเล็กทรอนิกสถกู นํามาใชในผลิตภัณฑตา งๆ มากมาย การพัฒนาผลิตภัณฑหลายชนิดประสบ
ความสําเร็จทางเทคโนโลยีและการตลาดไดดวยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการทํางาน ใน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรผูออกแบบจะนําเอาสมบัติทางแมเหล็กไฟฟา
ของชิ้นสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา ไดโอด และ
ทรานซิสเตอร มาคํานวณและออกแบบวงจร ทําการทดลองสรางวงจรขึน้ มา เพือ่ ทดสอบ ทําการปรับปรุง
วงจรตามความเหมาะสม จากนั้นจึงนําการออกแบบมาสรางวงจรเขากับสวนประกอบอื่นๆ จนเปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ การออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกสตองอาศัยองคความรูทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ตองบูรณาการกับองคความรูในหลายสาขายอยเขาดวยกัน ในที่นี้จะขอยก
ตัวอยางองคความรูทางเทคโนโลยีในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเพียงบางสวน

การประมวลผลสัญญาณ
คือการศึกษาวิเคราะหและจัดการสัญญาณ หรือการวัดปริมาณทางฟสิกส สัญญาณในที่นี้อาจ
หมายถึง เสียง แสง สัญญาณไฟฟาจากเซ็นเซอร สัญญาณชีพจร สัญญาณแมเหล็กไฟฟาจากเครื่อง
เอ็กซเรย เปนตน การประมวลผลสัญญาณแบงออกเปน
• การประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก เชน วงจรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องเสียงที่ทําหนาที่
ขยายและกรองสัญญาณเสียง วงจรอิเล็กทรอนิกสในโทรศัพทมือถือที่ทําหนาที่กรองสัญญาณโทรศัพท
จากคลื่นรบกวนและแปลงรูปรางของสัญญาณที่ไดรับจากสถานีสงสัญญาณ
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• การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ลั เชน วงจรอิเล็กทรอนิกสในจอภาพมอนิเตอรทที่ าํ หนาที่
แปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรใหเปนจุดแสงและสีตางๆ จํานวนมหาศาลบนหนาจอ วงจร
อิเล็กทรอนิกสในเครือ่ งพิมพทที่ าํ หนาทีแ่ ปลงสัญญาณขอมูลจากคอมพิวเตอรเปนตัวอักษรปรากฏลงบน
กระดาษ วงจรอิเล็กทรอนิกสในกลองถายภาพดิจิทัลที่ทําหนาที่บีบอัดขอมูลภาพจากเซนเซอรแสงกอน
บันทึกขอมูลภาพนั้นลงในหนวยความจํา

สารสนเทศและการสื่อสาร
เกีย่ วของกับการรับสงขอมูลโดยอาศัยการสงคลืน่ แมเหล็กไฟฟาผานทีว่ า งสูญญากาศหรือผาน
ตัวกลางตางๆ เชน อากาศ สายสัญญาณลวดตัวนํา สายสัญญาณแสง หนาทีห่ ลักของวงจรอิเล็กทรอนิกส
ในอุปกรณรบั สงสัญญาณขอมูลคลืน่ แมเหล็กไฟฟา คือ การรับและสงขอมูลผานคลืน่ พาหะทีม่ ชี ว งความถี่
เหมาะสมกับตัวกลาง โดยสมบัติของคลื่นพาหะ เชน ความถี่ เฟส และขนาดของคลื่น จะเปลี่ยนแปลง
ตามขอมูลทีอ่ ยูบ นคลืน่ พาหะ วิศวกรผูอ อกแบบวงจรจะตองเลือกความชวงถีค่ ลืน่ พาหะและเทคนิคการ
ใสขอ มูลในคลืน่ พาหะใหเหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงคใหสามารถสงขอมูลไดรวดเร็วโดยใชตน ทุนสําหรับ
การผลิตวงจรและจัดการคลืน่ ทีย่ อมรับได นอกจากนีย้ งั จะตองเลือกระดับความแรงของสัญญาณทีเ่ หมาะ
สมตามกฎขอบังคับการใชคลืน่ สาธารณะ กฎขอบังคับดานความปลอดภัย และเพือ่ การประหยัดพลังงาน
ของอุปกรณ

ระบบควบคุม
เปนเทคโนโลยีทใี่ ชในการออกแบบระบบใดๆ ใหมผี ลลัพธของการทํางานตามทีผ่ อู อกแบบหรือ
ผูใ ชตอ งการ มีเสถียรภาพในการทํางานเมือ่ เผชิญกับสิง่ รบกวนภายนอกไดในระดับหนึง่ และมีการตอบ
สนองตอคาหรือคําสั่งที่รับเขามาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสถูกนําไปใช
ประโยชนหลากหลาย เชน เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค การควบคุมสภาพแวดลอม
ทางการเกษตร ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ระบบเชื้อเพลิงในเครื่องยนต และระบบขับ
เคลื่อนของจรวดและยานอวกาศ ตัวอยางระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส เชน ระบบควบคุมอัตราเร็วคงที่
(cruise control) ในรถยนต ซึง่ ทําหนาทีค่ วบคุมใหรถวิง่ ดวยอัตราเร็วคงทีโ่ ดยไมตอ งเหยียบคันเรง ระบบ
ชวยบินอัตโนมัติ (autopilot) ในเครื่องบินโดยสาร ที่ชวยใหเครื่องบินบินไปยังจุดหมายดวยระดับความ
สูงและความเร็วที่ตองการ โดยไมตองการการบังคับจากนักบิน หลักการทํางานของระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส คือ การใชเซนเซอรอิเล็กทรอนิกสวัดคาผลลัพธของระบบที่ตองการควบคุม แลวนําคาที่
วัดไดจริงกลับมาประมวลผลเทียบกับคาผลลัพธที่ควรจะเปน จากนั้นสั่งใหระบบปรับการทํางานอยาง
เหมาะสม
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อุปกรณและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องมือวัดทางฟสิกส เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อัตราการ
ไหล การนําไฟฟา ฯลฯ การออกแบบเครือ่ งมือวัดเหลานีต้ อ งอาศัยความกาวหนาทางดานวัสดุ เพือ่ สราง
เครือ่ งมือวัดใหมคี วามละเอียดแมนยํามากขึน้ เครือ่ งมือวัดทีม่ คี วามละเอียดแมนยําสูงมีประโยชนอยาง
มากตอการออกแบบผลิตภัณฑและการพัฒนาเทคโนโลยีดานอื่นๆ

คอมพิวเตอร
คือการออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรม
และระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งครอบคลุมถึง
อุปกรณฮารดแวรในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
อุปกรณฮารดแวรในโรงงาน อุปกรณฮารดแวรใน
ระบบสมองกลฝงตัว และซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ
ฮารดแวรเหลานั้น

8.4 นาโนเทคโนโลยีสําหรับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ในอนาคต
เมื่อป ค.ศ. 1965 กอรดอน มัวร หนึ่งในผูรวมกอตั้งบริษัทอินเทลกลาวไวในบทความของเขา
วา “จํานวนทรานซิสเตอรซงึ่ บรรจุอยูใ นวงจรรวมเพิม่ ขึน้ เปนสองเทาทุกป นับตัง้ แตมกี ารประดิษฐคดิ คน
วงจรรวมขึ้นในป ค.ศ. 1958 จนถึง ป ค.ศ. 1965 และจะเปนเชนนี้เรื่อยไปในอีกประมาณสิบปขางหนา”
ขอคาดการณของกอรดอน มัวรมคี วามแมนยําอยางไมนา เชือ่ จนไดรบั การยอมรับในวงการวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง สวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะในอุตสาหกรรม
สารกึง่ ตัวนําและอิเล็กทรอนิกสเองไดใชการคาดการณของกอรดอน มัวรนมี้ าเปนแนวทางในการวางแผน
และเปาหมายในการคนควาและพัฒนา จนทําใหคํากลาวนี้ถูกขนานนามวา “กฎของมัวร”
ในป ค.ศ. 1975 มีการคาดการณใหมวา จํานวนทรานซิสเตอรซึ่งบรรจุอยูในวงจรรวมจะเพิ่ม
ขึ้นเปนสองเทาทุกๆ 18 เดือน และในป ค.ศ. 2010 ในเอกสาร International Technology Roadmap
for Semiconductors ไดกลาวไววาอัตราการเพิ่มจํานวนของทรานซิสเตอรในวงจรรวมลดชาลง และ
หลังจากถึงสิ้นป ค.ศ. 2013 อัตราการเพิ่มจะเปนสองเทาในทุกๆ 3 ป จากการคาดการณและสถิติดัง
กลาวแสดงใหเห็นวามีอุปสรรคบางประการตอพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสโดยการเพิ่มจํานวน
ทรานซิสเตอรในวงจรรวม
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วิธีการเพิ่มจํานวนทรานซิสเตอรในวงจรรวมวิธีหนึ่ง คือ การยอขนาดของทรานซิสเตอรให
เล็กลง ณ ขณะนี้เรามีทรานซิสเตอรขนาดเล็กกวา 1 ไมโครเมตร และกําลังถูกยอใหเล็กลงไปอีกถึง
ประมาณ 0.02 ไมโครเมตร มีการคาดการณไววา ในอนาคตอันใกลเราจะไมสามารถยอขนาด
ทรานซิสเตอรลงไปไดอีกเนื่องจากทรานซิสเตอรมีขนาดเขาใกลขนาดของอะตอมแลว เมื่อ
ทรานซิสเตอรมีขนาดเล็กระดับอะตอม source กับ drain ของทรานซิสเตอรจะอยูใกลกันมากขึ้น
อิเล็กตรอนจะสามารถวิ่งผานไดงายขึ้น และสนามไฟฟาที่ใชควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนจาก
source ไป drain จะตองมีขนาดลดลง แตในขณะเดียวกัน สนามไฟฟานี้ก็จะตองมีขนาดมากพอที่
จะไมถกู รบกวนจากคลืน่ รบกวนภายนอกทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติและจากตัวอะตอมเอง อีกประการหนึง่
เมื่อจํานวนทรานซิสเตอรเพิ่มมากขึ้นบนพื้นที่จํากัด จะทําใหทรานซิสเตอรเขามาอยูใกลกันมากขึ้น
จนอิ เ ล็ ก ตรอนในทรานซิ ส เตอร ตั ว หนึ่ ง มี โ อกาสที่ จ ะเล็ ด ลอดออกไปรบกวนการทํ า งานของ
ทรานซิสเตอรตัวอื่นๆ ไดมากขึ้น
จากปญหาดังกลาว จึงเกิดเทคโนโลยีใหมที่เรียกวา “นาโนเทคโนโลยี” ซึ่งปฏิวัติวงการ
อิเล็กทรอนิกสและนําไปสูการสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยโมเลกุล การทํางานของทรานซิสเตอรจะ
ไมอาศัยการเคลื่อนที่ของกลุมอิเล็กตรอนจํานวนมหาศาลแตจะใชอิเล็กตรอนเดี่ยวและผลทาง
ควอนตัมแทน การสรางวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยโมเลกุลทําใหสามารถสรางตัวนํานาโนและ
ทรานซิสเตอรจาํ นวนมหาศาลบนพืน้ ที่จาํ กัด นอกจากนีย้ ังมีการคิดคนวิจัย “ทอนาโน” (nanotube)
ซึ่งประกอบดวยอะตอมคารบอนกอรูปเปนโครงสรางสมมาตรลักษณะคลายทอ สามารถนํามาใชนํา
กระแสอิเล็กตรอนไดอยางดีเยี่ยม และนํามาเปนโครงสรางยึดเหนี่ยวในโครงสรางระดับนาโนอื่นๆ
นาโนเทคโนโลยีจึงเปนเทคโนโลยีใหมและทางออกสําหรับปญหาดานขอจํากัดของไมโคร
อิเล็กทรอนิกส ปจจุบันมีการทําวิจัยตางๆ เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อคนหาวัสดุและวิธีการสราง
วงจรอิเล็กทรอนิกสระดับโมเลกุล และตอยอดขึ้นไปเปนคอมพิวเตอรขนาดจิ๋วที่มีสมบัติพิเศษของ
วัสดุนาโน
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บทสงทาย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ เนคเทค ไดดําเนินโครงการคาย
นักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว หรือ NECTEC eCamp รวมกับสถาบันการศึกษา 19 แหง เปนระยะเวลา
กวา 16 ป ตั้งแต พ.ศ. 2543 เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ
ดานอิเล็กทรอนิกส และนําความรูท ไี่ ดรบั จากการเขาคายฯ ไปปรับใชในการประดิษฐคดิ คน เพือ่ ประยุกต
ใชงานตางๆ ดวยตนเอง และยังเปนการพัฒนาความรูสูการเปนนักวิจัยระดับอาชีพ ผานการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการ นําโดยอาจารยที่
ปรึกษาตลอดจนนิสิต นักศึกษาของคายฯ นั้นๆ รวมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ใหแกเยาวชนที่สมัครเขารวมคายตามเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
ในปจจุบัน คายนักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาวไดใหความรูแกเยาวชนที่สนใจเขารวมคายไปแลว
ทัง้ สิน้ ประมาณ 19,000 คน และมีโครงการทีข่ ยายผลใหเยาวชนอยางตอเนือ่ ง อาทิ คายนักอิเล็กทรอนิกส
ดานเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (NECTEC Embedded Technology Camp) โครงการตอกลาใหเติบใหญ
และการจัดแขงขันการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส (Youth’s Electronic Circuit Contest: YECC) ซึ่ง
ชวยใหเยาวชนที่เขารวมคายไดพัฒนาความรูดานอิเล็กทรอนิกสในระดับสูง และนําความรูดังกลาวมา
พัฒนา ตอยอดสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ โดยในอนาคตผูจัดโครงการฯ คาดหวังวาการเรียนการ
สอนในคายจะขยายผลไปยังนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมปลายเพิม่ ขึน้ รวมไปถึงการพัฒนาโครงงานแขงขัน
ของเยาวชนที่มีคุณภาพและเขมขน จะพัฒนาไปสูการแขงขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติได
มากขึ้น
สําหรับหนังสือ “ฮีโรตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส” เนคเทค
ไดกาํ หนดองคความรูห ลักดานอิเล็กทรอนิกส เพือ่ สรางเปนหลักสูตร
การเรียนการสอนในคายฯ แบงเปน 3 ดาน คือ ดานแอนะล็อก
(analog) ไดแก อุปกรณพื้นฐาน สามารถตรวจสอบและอานคา
อุปกรณพื้นฐานได กฎของโอหมและการวิเคราะหวงจรพื้นฐาน
ดานดิจิทัล (digital) ไดแก logic gate พื้นฐาน พีชคณิตบูลีน
วงจร combination และดานคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
ทัง้ นี้ สถาบันการศึกษาแตละแหงมีอสิ ระในการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยยึดกรอบองคความรูหลักที่กําหนดไวขางตน แตดวย
บริบทแวดลอมของแตละคายมีความแตกตางกันไปตามเหตุปจจัย
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อาทิ บุคลากร ระยะเวลา เทคนิค กิจกรรม ตามนโยบายของแตละสถาบัน ซึ่งสิ่งสําคัญคือ องคความ
รูหลักที่ทุกคายควรสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เหลาคณาจารยที่ปรึกษาคายจึงไดรวมตัวกัน
เปนคณะทํางานกําหนดขอบเขตเนื้อหาดานอิเล็กทรอนิกส และจัดทําหนังสือ “เนคเทคฮีโรตะลุยเมือง
อิเล็กทรอนิกส” เลมนี้ขึ้น โดยเปนการแปลงโฉมหนังสือ กาวทันโลกอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนหนังสือให
ความรูดานอิเล็กทรอนิกสเลมแรกที่เนคเทคไดจัดทําขึ้นเพื่อคาย NECTEC eCamp ใหเปนฉบับการตูน
ที่มีเนื้อหาและภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมุงหวังวาหนังสือเลมนี้
จะขยายผลการเรียนรูอ เิ ล็กทรอนิกสพนื้ ฐานใหแกเยาวชนทีเ่ ขารวมคายใหไดผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค
ของโครงการที่กําหนดไวทุกประการ
โครงการ NECTEC eCamp มีสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 19 แหง ดังนี้
ภาค
สถาบันการศึกษา
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
ภาคใต

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม
โรงเรียนพญาไท
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จังหวัดสงขลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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จังหวัดชลบุรี
กรุงเทพมหานคร

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดขอบเขตเนื้อหาดานอิเล็กทรอนิกส
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ลุนรับ Gift set จากโครงการ NECTEC eCamp โดยตอบแบบสอบถามตามลิ้งคดานลาง
เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขหนังสือ "เนคเทคฮีโร ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส"

https://goo.gl/forms/UmpZnNKlsHcoUjF42
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บทพิเศษ
อันตรายของไฟฟาตอรางกายมนุษย
เนื้อหาบทนี้คัดลอกมาจากหนังสือกาวทันโลกอิเล็กทรอนิกส
รางกายมนุษยเปนตัวนําไฟฟาเชนเดียวกับตัวนําตางๆ ไฟฟาสามารถผานรางกายไปไดอยาง
สะดวก ดังนัน้ จึงควรระมัดระวังไมใหรางกายทุกสวนสัมผัสถูกตัวนําไฟฟาที่อยูตอกับแหลงกําเนิดไฟฟา
หรือขณะที่มีกระแสผานตัวนําไฟฟา โดยเฉพาะขณะที่สวนหนึ่งสวนใดของรางกายสัมผัสอยูกับพื้นนํ้า
พื้นดิน พื้นปูน หรือโลหะที่ตอถึงพื้นดินหรือพื้นนํ้า ซึ่งจะทําใหกระแสไฟฟาสามารถไหลผานรางกาย
ลงสูพ นื้ นํา้ หรือพืน้ ดินไดสะดวก ในกรณีทรี่ า งกายสัมผัสถูกสายไฟฟาพรอมกันมากกวาหนึง่ เสน รางกาย
มนุษยจะกลายเปนโหลด (load) ไฟฟาแทนอุปกรณไฟฟาทําใหเกิดกระแสไหลผานรางกาย เรียกการ
เกิดลักษณะนี้วา ไฟฟาดูด หรือไฟฟาชอต แสดงดังรูปที่ 1
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อันตรายของไฟฟาตอรางกายมนุษยคอื อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บของอวัยวะตาง ๆ หรืออาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได อันตรายที่เกิดขึ้นอาจจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับขนาดของกระแสไฟฟาที่ไหลผาน
รางกายไป กระแสไฟฟาปกติมีหนวยเปนแอมแปร (A) หรือหนวยเล็กลงมาเปนมิลลิแอมแปร (mA)
โดยที่แรงดันไฟฟาจะเปนเทาไรก็ได (ปกติแรงดันไฟสลับใชตามบานเรือนมีคา 220 โวลต) กระแสไฟฟา
ปริมาณนอยเปนอันตรายนอย กระแสไฟฟาปริมาณมากเปนอันตรายมาก และระยะเวลาของกระแส
ไฟฟาที่ไหลผานนานก็จะอันตรายมาก เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานรางกายมนุษยจะสงผลใหเกิดอาการ
เกร็งของกลามเนือ้ ทําใหไมสามารถเคลือ่ นไหวหรือดิน้ ใหหลุดพนจากการถูกไฟฟาดูดได ความสัมพันธ
ของกระแสไฟฟา ระยะเวลาที่ถูกไฟฟาดูดกับปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นตอรางกาย แสดงไดดังตารางที่ 1.1 และ
ตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธของกระแสไฟฟากับปฏิกริยาที่เกิดขึ้นกับรางกายมนุษย
ปริมาณกระแสไฟฟาไหลผานรางกายมนุษย
ในหนวยมิลลิแอมแปร (mA)
นอยกวา 0.5
0.5-2
2-10
10-25
25-50
50-100
มากกวา 100

ปฏิกริยาที่เกิดขึ้น
ไมเกิดความรูสึก
เริ่มเกิดความรูสึก กลามเนื้อกระตุกเล็กนอย
กลามเนื้อหดตัว กระตุกปานกลาง ถึงกระตุกรุนแรง
เจ็บปวดกลามเนื้อ เกร็ง ไมสามารถขยับเขยื้อนได
กลามเนื้อกระตุกรุนแรง
หัวใจเตนผิดปกติ เตนถี่รัว และอาจเสียชีวิต
หัวใจหยุดเตน เนื้อหนังไหม

ตารางที่ 1.2 ความสัมพันธของกระแสไฟฟากับระยะเวลาทีก่ ระแสไฟฟาไหลผานรางกายมนุษยทาํ ใหเสียชีวติ
ปริมาณกระแสไฟฟาในหนวยมิลลิแอมแปร (mA)

ระยะเวลาในหนวยวินาที (s)

100
500
10,000

นานกวา 3
นานกวา 0.11
นานกวา 0.03
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สวนประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอความรุนแรงที่เกิดขึ้น คือตําแหนงที่สัมผัสและสภาพของผิวหนัง
ตรงจุดสัมผัส กลาวคือถากระแสไฟฟาผานรางกายตรงบริเวณอวัยะวทีส่ าํ คัญ เชน บริเวณทรวงอก หรือ
ศีรษะจะไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟามากกวาสวนอื่นๆ ของรางกาย สวนของผิวหนังที่สัมผัสกับ
ไฟฟาก็จะไดรบั ความรุนแรงทีแ่ ตกตางกัน ผิวหนังทีแ่ หงมีความตานทานตอกระแสไฟฟาสูง กระแสไฟฟา
ไหลผานไดนอยเกิดอันตรายนอย ผิวหนังที่มีความเปยกชื้นสูง เชน เปยกนํ้า เปยกเหงื่อ กระแสไฟฟา
ไหลผานไดสะดวก เกิดอันตรายมากขึ้น

การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ คือ การใชไฟฟาใหคมุ คาเกิดประโยชนสงู สุดตออุปกรณ หรือ
เครื่องใชไฟฟาและประหยัดคาใชจายในการเสียคาไฟฟาไดมากที่สุด การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเริ่มตั้งแตวิธีการเลือกใชอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน มีความรูความ
เขาใจในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางถองแท และใชไดอยางถูกวิธี การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากเปนการประหยัดพลังงานแลวยังชวยในแงของการอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอมหลักการใช
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพสามรถพิจารณาไดดังนี้
1. ควรเลือกและตรวจสอบใหแนนอนกอนวาจางหางราน บริษัท หรือชางที่จะมาดําเนินการ
ออกแบบและเดินสายติดตัง้ ระบบไฟฟาวาเปนผูม ปี ระสบการณ ความรู และความชํานาญ
ที่เพียงพอ
2. อุปกรณที่ใชติดตั้งทางไฟฟาตองเปนชนิดที่ผลิตและไดรับการรับรองจากมาตรฐานตางๆ
เชน สํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) UL1 IEC2 และ VDE3 เปนตน
ตรามาตรฐานตางๆ แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตรามาตรฐานอุปกรณไฟฟาประเทศตางๆ
1

UL = Underwriters Laboratories ของอเมริกา
IEC = International Electrotechnical Commission ของนานาชาติ
3
VDE = Verband der Elektrotechnik ของยุโรป
2
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3. การเดินสายไฟและการติดตัง้ อุปกรณไฟฟา ตองเปนไปตามกฎเกณฑการเดินสายและการ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาของการไฟฟานครหลวงฉบับลาสุด
4. อุปกรณไฟฟาและเครือ่ งใชไฟฟาทีม่ เี ปลือกหุม ภายนอกทําดวยโลหะทุกชนิด หรืออุปกรณ
ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาที่อาจมีไฟฟารั่วมากับนํ้า เชน ตูเย็น หมอหุงขาว เตาไมโครเวฟ
เตารีด กะทะไฟฟา หมอตมนํ้ารอน เตาไฟฟา เครื่องทํานํ้าอุน และเครื่องซักผา ควรตอ
สายดินของอุปกรณไฟฟาเขากับสายดินกับระบบ ดังนั้นจําเปนจะตองมีการติดตั้งระบบ
สายดินที่ถูกตองและใชเตาเสียบเตารับชนิดที่มีขั้วสายดินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
5. กอนใชอปุ กรณไฟฟาและเครือ่ งใชไฟฟา ผูใ ชตอ งอานและศึกษาคูม อื แนะนําการใชงานให
เขาใจ และปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด
6. ควรระมัดระวังการใชอปุ กรณไฟฟาและเครือ่ งใชไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลิตภัณฑราคา
ถูกที่ผลิตแบบไมไดมาตรฐาน ซึ่งจะมีอายุการใชงานสั้น งายตอการเกิดอัคคีภัยจาก
อุปกรณดังกลาว
7. ทุกครั้งที่เลิกใชเครื่องใชไฟฟาใหปดสวิตซ ที่เครื่องใชไฟฟากอน แลวใหถอดปลั๊กหรือ
เตาเสียบออกจากเตารับทุกครั้ง เพื่อไมใหเครื่องใชไฟฟาชํารุดเสียหายงาย
8. อุปกรณที่ตองเสียบปลั๊กทิ้งไวนานๆ โดยไมมีผูดูแล เชน หมอแปลงขนาดเล็ก (อะแดป
เตอร) เครื่องชารจแบตเตอรี่ขนาดเล็ก หลอดไฟฟาศาลเจา หรือศาลพระภูมิเจาที่ หากมี
ความจําเปนตองใชใหหลีกเลี่ยงการใชงานในบริเวณที่มีวัสดุติดไฟไดงาย
9. เมื่อรางกายขณะเปยกนํ้าหรือเปยกชื้น หามแตะตองสวนที่มีไฟฟา อุปกรณไฟฟา หรือ
เครื่องใชไฟฟาโดยเด็ดขาด เพราะขณะที่ผิวหนังเปยกชื้นจะมีคาความตานทานตอไฟฟา
ลดลง ทําใหกระแสําไฟฟาสามารถไหลผานรางกายไดสะดวก อาจทําใหเสียชีวิตไดโดย
งาย การปองกันสามารถทําไดโดยการเพิ่มสายดินเขากับเครือ่ งใชไฟฟา และติดตั้งเครือ่ ง
ตัดไฟรั่วชวยปองกันอีกสวน
10. หากไมมคี วามชํานาญไมควรซอมแซมเครือ่ งใชไฟฟาดวยตนเอง เพราะเครือ่ งใชไฟฟาบาง
ประเภทจําเปนตองใชอุปกรณตรวจสอบความปลอดภัย เชน เตาไมโครเวฟ ตองมีการ
ตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟไมใหมีมากเกินอัตราที่กําหนด หรือเครื่องใชไฟฟาที่
มีสายดินตองตรวจสอบความตอเนื่องและฉนวนของสายดินกับสายนิวทรัล
11. หลีกเลี่ยงการใชเครื่องใชไฟฟาในขณะที่มีฝนตกฟาคะนอง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชอเิ ล็กทรอนิกส เชน โทรทัศน เครือ่ งเสียง วีดที ศั น คอมพิวเตอร
อุปกรณสื่อสาร เพื่อปองกันการชํารุดเสียหายที่เกิดจากฟาผา ในบริเวณใกลเคียง ทางที่ดี
ควรปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ รวมทั้งสายอากาศหรือสายโทรทัศนออกจากเครื่องทุกครั้ง
ที่ฟาผาขณะฝนตก
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12. เครื่องใชไฟฟาที่ควบคุมดวยรีโมตคอนโทรล หรือปุมสัมผัสอิเล็กทรอนิกส เชน โทรทัศน
เครือ่ งเสียง วีดที ศั น หรือคอมพิวเตอร เครือ่ งใชไฟฟาเหลานีเ้ มือ่ ปดเครือ่ งแลวยังมีไฟจาย
เลี้ยงวงจรควบคุมภายในอยูตลอดเวลา จึงมักเกิดปญหาจากอุปกรณควบคุมภายในอยู
ตลอดเวลาและบางครัง้ อาจกอใหเกิดไฟลุกไหมทรัพยสนิ เสียหายอยูเ สมอ ดังนัน้ ทุกครัง้ ที่
เลิกใชงานควรถอดปลัก๊ ไฟหรือติดตัง้ สวิตซตดั วงจรเพิม่ เขาไปเพือ่ ตัดไฟออกทุกครัง้ ทีเ่ ลิก
ใชงาน
13. หมัน่ ตรวจสอบอุปกรณตดิ ตัง้ ทางไฟฟาและเครือ่ งใชไฟฟาเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครัง้
หรือตามที่กําหนดไวของแตละอุปกรณ
14. ฝกเปนคนชางสังเกตสิ่งผิดปกติจากสี กลิ่น เสียง และการสัมผัสอุณหภูมิ รวมทั้งการใช
อุปกรณตรวจสอบไฟฟาทีห่ าไดทวั่ ไป เชน ไขควงทดสอบไฟฟา ชวยในการตรวจสอบไฟฟา
ตามจุดตางๆ การสังเกตสิ่งผิดปกติตางๆ เชน สีสายไฟเปลี่ยนไป มีรอยเขมา มีรอยไหม
มีกลิ่นไหม ใชมือจับสวิตซไฟหรือปลั๊กไฟแลวรูสึกอุน หรือเกิดความรอน สิ่งเหลานี้แสดง
ใหทราบวาเกิดความผิดปกติขนึ้ แลว สาเหตุอาจเกิดจากจุดตอตางๆ เชน ขันสกรูไมแนน
เตาเสียบ เตารับเสียบหลวมหรือสัมผัสไมสนิท
15. อยาพยายามใชไฟฟาหรือเปดสวิตซไฟฟา เชน พัดลมระบายอากาศ พัดลม หรือเครื่อง
เปาลม ในบริเวณที่มีไอของสารระเหยหรือแกสไวไฟที่ปกคลุมอยูในพื้นที่นั้นๆ

การปฏิบัติงานทางดานไฟฟาอิเล็ทรอนิกสที่ปลอดภัย
การจับตองไฟฟาถือวาเปนอันตรายตอรางกายมนุษยอยางมาก ดังนัน้ การปฏิบตั งิ านทางดาน
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ตองมีความระมัดระวังอยางมาก ตองมั่นใจวาเกิดความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงาน
ตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวก และอุปกรณปองกันอันตรายอยางเพียงพอ ตองปฏิบัติงานใหถูก
ขั้นตอนทํางานอยางเปนระบบมีความรอบคอบ หลักการปฏิบัติงานทางดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ที่ปลอดภัยมีดังนี้
1. กอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา ตองถือวาอุปกรณไฟฟาเหลานี้ มีไฟฟาไหลอยูตอง
ตรวจสอบจนแนใจวาไมมีไฟฟาจายใหอุปกรณไฟฟาแลว
2. จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาเรื่องใด ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นกอนการปฏิบัติ
งาน หรือถาไมรูไมเขาใจควรสอบถามผูเชี่ยวชาญหรือใหผูเชี่ยวชาญจัดการ
3. อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน หากมีสวนชํารุดหรือไมสมบูรณไมควรนํามา
ใชงาน
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4.
5.
6.
7.

ไมควรปฏิบัติงานเมื่อรูสึกออนเพลีย เหนื่อย หรือรับประทานยาที่อาจจะทําใหงวงนอน
อยาปฏิบัติงานในขณะที่มีสวนใดๆ ของรางกายเปยก หรือยืนอยูบนพื้นที่เปยกนํ้า
การปฏิบัติงานแตละครั้ง ควรมีผูรวมปฏิบัติงานดวยอยางนอย 2 คน
การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟาแรงสูง ควรใชเครือ่ งชวยปองกันไฟฟาใหมากขึน้ กวาปกติ เชน
ใชเสื่อยางฉนวน ปูพื้น สวมถุงมือฉนวนและปอกแขนฉนวน เปนตน กอนการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การสวมเครื่องปองกันอันตรายจากไฟฟาขณะปฏิบัติงาน
8. ถาจําเปนตองปฏิบตั งิ านในทีม่ คี นพลุง พลานหรือมีการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ รวมดวย ตองแขวน
ปายหรือเขียนปายแสดงการงดใชไฟฟาไวใหมองเห็นชัดเจนทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน
9. ถาจะเปนตองปฏิบตั งิ านในทีๆ่ ไมสามารถตัดไฟออกได ตองกัน้ บริเวณหรือปองกันไมให
ผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกลได
10. การปฏิบัติงาน ถามีการละงานไปชั่วคราว เชน พักเที่ยง เมื่อกลับมาปฏิบัติงานตอตอง
ตรวจสอบสวิตซ ตัดตอนสะพานไฟ ตลอดจนเครื่องหมายตางๆ ที่ทําไวตองอยูในสภาพ
เดิมกอนปฏิบัติงานตอไป
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11. คํานึงถึงกฎแหงความปลอดภัยขณะทํางานหรือขณะทําการซอมบํารุงเครือ่ งใชและอุปกรณ
ไฟฟาทุกครั้ง
12. ไมทําสิ่งใดๆ ดวยความประมาท

การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟา
การชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟานับวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่ตองกระทํา
อยางถูกวิธีและทําดวยความรวดเร็ว รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อใหผูประสบอันตรายมีโอกาสรอดพน
จากอันตรายขัน้ รายแรง และผูใ หความชวยเหลือปลอดภัยไมเกิดอันตรายตามไปดวย วิธที ถี่ กู ตองในการ
ชวยเหลือมีดังนี้
1. ไมใชมอื เปลาแตะตองตัวผูท กี่ าํ ลังติดอยูก บั สายไฟฟาหรือตัวนําไฟฟาทีม่ กี ระแสไฟฟาไหล
ผาน เพื่อปองกันไมใหผูใหความชวยเหลือเกิดอันตรายไปอีกคน

รูปที่ 4 การใชเชือกชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟา

2. รีบหาทางตัดทางเดินของไฟฟากอน
โดยถอดปลัก๊ ปลดเบรคเกอร หรือเมน
สวิตซ ถาทําไดใหใชวัสดุที่ไมเปนสื่อ
ไฟฟา เชน ผา เชือก สายยาง ไมแหง
หรือพลาสติกทีแ่ หงสนิท เขีย่ สายไฟฟา
ใหหลุดออกจากตัวผูประสบอันตราย
หรือใชลากตัวผูประสบอันตรายใหพน
จากสิ่งที่มีไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 4

3. เมื่อไมสามารถทําวิธีอื่นใดไดแลวใหใชมีด ขวาน หรือของมีคมที่มีดามไมหรือดามที่เปน
ฉนวน พันสายไฟฟาใหขาดหลุดออกจากผูป ระสบภัยโดยเร็วทีส่ ดุ และตองแนใจวาสามารถ
ทําไดดวยความปลอดภัย
4. ไมควรลงไปในนํ้า ในขณะที่มีกระแสไฟฟาอยูในบริเวณที่มีนํ้าขัง ควรหาทางเขี่ยสาย
ไฟฟาออกไปใหพนนํ้าหรือตัดกระแสไฟฟาออกกอนจะลงไปชวยผูประสบอันตรายที่อยูใน
บริเวณนั้น
5. หากเปนสายไฟฟาแรงสูงใหพยายามหลีกเลี่ยง การกระทําใดๆ แลวรีบแจงการไฟฟาที่
รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
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การปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟาดูด
ผูประสบอันตรายจากกระแสไฟฟาดูดถาหากหมดสติไมรูสึกตัว หวใจหยุดเตนและไมหายใจ
สังเกตไดจากอาการที่เกิดขึ้นคือ ริมฝปากเขียว สีหนาซีดเขียวคลํ้า ทรวงอกเคลื่อนไหวนอยมากหรือไม
เคลื่อนไหว ชีพจรเตนชาและเบามาก หากหัวใจหยุดเตนจะคลําชีพจรไมพบ มานตาขยายคางไมหด
เล็กลง การหมดสติตองรีบใหการปฐมพยาบาลทันที เพื่อไมใหปอดและหัวใจหยุดทํางาน โดยวิธีการ
ผายปอดดวยการใหลมทางหากหรือเรียกวา เปาปาก รวมกับการนวดหัวใจกอนนําผูปวยสงแพทย
การปฏิบัติทําดังนี้
• การผายปอดโดยวิธีใหลมหายใจทางปาก
1. ใหผูปวยนอนราบ จัดทาที่เหมาะสมเพื่อเปดทางใหอากาสเขาสูปอด โดยผูปฐมพยาบาล
อยูท างดานขวา หรือดานซายบริเวณศีรษะของผูป ว ย ใชมอื ขางหนึง่ ดึงคางผูป ว ย หรือดัน
ใตคอพรอมกับใชมอื อีกขางหนึง่ ดันหนาผากใหหนาแหงนเปนวิธปี อ งกันไมใหลนิ้ ตกไปอุด
ปดทางเดินหายใจ และตองระมัดระวัง
ไมใหนิ้วที่ดึงคางนั้น กดลึกลงไปใน
สวนของเนือ้ ใตคาง เพราะจะทําใหอดุ
กัน้ ทางเดินหายใจได โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ในเด็กเล็ก สําหรับในเด็กแรกเกิดไม
ควรหงายคอมากเกินไป เพราะอาจ
ทําใหหลอดลมแฟบและอุดตันทางเดิน
หายใจได
2. สอดนิ้วหัวแมมือเขาไปในปากผูปวย
จับขากรรไกรลางยกขึน้ จนปากอาออก
ดังแสดงในรูปที่ 5
3. ลวงเอาสิ่งอื่นๆ ที่อาจติดคางอยูในปากและลําคอออกใหหมด เชน ฟนปลอม เศษอาหาร
เปนตน เพื่อไมใหขวางทางลม
4. ผูปฐมพยาบาลอาปากใหกวางหายใจเขาปอดใหเต็มที่ มือขางหนึ่งบีบจมูกผูปวยให
แนนสนิท ในขณะที่มืออีกขางหนึ่งยังดึงคางผูปวยอยู แลวจึงประกบปากผูปวยใหสนิท
พรอมกับเปาลมเขาไปเปนจังหวะๆ ประมาณ 12-15 ครั้ง/นาที ดังแสดงในรูปที่ 6
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5. ขณะทําการเปาปาก ตาตองเหลือบดูดวย
วาหนาอกผูปวยมีการขยายขึ้นลงหรือไม
หากไม มี ก ารกระเพื่ อ มขึ้ น ลงอาจเป น
เพราะทานอนไมดี หรือมีสิ่งกีดขวางทาง
เดินหายใจ ตองรีบแกไข จัดทาใหมและ
อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจ
6. ถาไมสามารถอาปากของผูปวยได ใหใช
มือปดปากผูปวยใหสนิทและเปาลมเขา
ทางจมูกแทนโดยใชวิธีปฏิบัติทํานองเดียว
กับการเปาปาก

ขณะนําสงโรงพยาบาลใหทาํ การเปาปากไปดวยจนกวาผูป ว ยจะฟน
หรือไดรบั การชวยเหลือจากแพทยแลว
• การนวดหัวใจ
เมือ่ พบวาหัวใจผูป ว ยหยุดเตน ตองรีบทําการชวยใหหวั ใจกลับเตนขึน้ มาใหมทนั ทีดว ยการนวด
หัวใจ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. ผูปวยนอนราบกับพื้นแข็งๆ หรือใช
ไม ก ระดานรองที่ ห ลั ง ผู  ป  ว ย ผู 
ปฐมพยาบาลคุกเขาลงขางขวาหรือ
ขางซายบริเวณหนาอกผูป ว ย คลําหา
สวนลางสุดของกระดูกอกที่ตอกับ
กระดูกซี่โครง โดยใชนิ้วสัมผัสชาย
โครงขึ้นมา ถาคุกเขาขางขวาใช
มือขวา คลําหากระดูกอก หากคุกเขา
ขางซายใชมือซายคลําหากระดูกอก
ตํ า แหน ง ส ว นล า งสุ ดของกระดู ก
ดังแสดงในรูปที่ 7
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2. สัมผัสชายโครงแลว เลื่อนนิ้วมาตรงกลางจนกระทั่งนิ้วนางสัมผัสปลายกระดูกหนาอกได
ใหปลายนิ้วชี้และนิ้วกลาง วางบนกระดูกหนาอกตอจากนิ้วนาง
3. วางมืออีกขางทับบนหลังมือทีว่ างในตําแหนง
ที่ถูกตองเหยียดนิ้วมือตรงเกี่ยวนิ้วมือ 2 ขาง
เขาดวยกัน เหยียดแขนตรงโนมตัวตัง้ ฉากกับ
หน า อกผู  ป  ว ย ทิ้ ง นํ้ า หนั ก ลงบนแขนกด
หน า อกผู  ป  ว ยให ก ระดู ก ลดระดั บ ลงมา
1.5-2 นิว้ เมือ่ กดสุดใหผา นมือขึน้ ทันที โดยที่
ตําแหนงมือไมตองเลื่อนจากจุดที่กําหนด
ขณะกดหนาอก นวดหัวใจ หามใชนิ้วมือกด
ลงบนกระดูกซี่โครงผูปวย ลักษณะการกด
หนาอกผูปวย แสดงดังรูปที่ 8
4. ขณะกดหนาอกแตละครัง้ ตองนับจํานวนครัง้ ทีก่ ดดังนี้ หนึง่ และสอง และสาม และสี่ และ
หา … โดยกดหนาอกทุกครั้งที่นับตัวเลข และปลอยมือตอนคําวา “และ” สลับกันไป ให
ไดอัตราการกดประมาณ 80-100 ครั้ง/นาที
5. ถาผูปฏิบัติมีคนเดียว ใหนวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกับการเปาปาก 1 ครั้ง โดยขณะที่
เปาปากตองหยุดนวดหัวใจ
6. ถามีผูปฏิบัติ 2 คน ใหนวดหัวใจ 5 ครั้ง สลับการเปาปาก 1 ครั้ง โดยขณะที่เปาปาก
อีกครั้งตองหยุดนวดหัวใจ
7. ในเด็กออนหรือเด็กแรกเกิด การนวดหัวใจใชนิ้วเพียง 2 นิ้ว กดบริเวณกึ่งกลางกระดูก
หนาอกใหไดอัตราการกดประมาณ 100-120 ครั้ง/นาที

การนวดหัวใจตองทําอยางระมัดระวังและถูกวิธี มิเชนนัน้ อาจทําให
กระดูกซีโ่ ครงหัก และมามแตกได โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเด็ก
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
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