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งานที่ 2 

งานพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร มีการน าไปใช้ในงานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกเรียกรวมๆ ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการใช้งานอุปกรณ์
เหล่านี้กันอย่างกว้างขวางมากในปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาคุณสมบัติและหน้าท่ีของอุปกรณ์เหล่านี้ จึง
ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและพบเห็นการน าไปใช้งานโดยท่ัวไป 
มีดังนี้ 
 

2.1 ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ (Fix Resistor) 
ตัวต้านทานแบบค่าคงท่ี เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีจ ากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งในตัว

ต้านทานแบบค่าคงท่ีทุกตัว จะมีค่าความต้านทานภายในตัวมันเอง เป็นค่าท่ีคงท่ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ ซึ่งตัวต้านทานแบบค่าคงท่ี จะมีการบอกค่าความต้านทานไว้ด้วยการใช้สีเป็นรหัสใน
การแสดงค่าความต้านทานโดยหน่วยท่ีแสดงค่าความต้านทาน คือ โอห์ม (Ohm, ใช้สัญลักษณ์ Ω) 
โดยท่ีตัวต้านทานท่ีมีค่าความต้านทานมาก จะยอมให้กระแสไหลผ่านได้น้อย ในทางกลับกันตัว
ต้านทานท่ีมีค่าน้อย จะยอมให้กระแสไหลผ่านได้มากกว่าตัวต้านทาน ท่ีมีค่ามาก ตัวต้านทานแบบ
ค่าคงท่ีนี้จะมีขาต่อออกมาใช้งาน 2 ขา เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่มีข้ัวแน่นอน สามารถต่อใช้งานขาใดก่อนหลัง
ก็ ไ ด้  แ ล ะ ตั ว ต้ า น ท าน แ ต่ ล ะ ตั ว จ ะ มี ค่ า ก าร ทน ต่ อ ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ต่ า ง กั น  ซึ่ ง มี ต้ั ง แ ต่ 
1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W จนถึงหลายสิบวัตต์ เนื่องจากในการสร้างหุ่นยนต์ภายในเอกสารนี้ วงจร
ส่วนมากเป็นวงจรที่ใช้แรงดันและกระแสต่ า ตัวต้านทานส่วนมากท่ีใช้จึงใช้เพียง 1/4W เท่านั้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 สัญลักษณ์ตัวต้านทานแบบค่าคงท่ี 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างตัวต้านทานแบบค่าคงท่ี 
ท่ีมา : http://fenogretmeni.net/2017/06/12/6-sin-3/ 
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ภาพที่ 2.3 การอ่านค่าความต้านทาน 

ท่ีมา : http://www.star-circuit.com/article/Ohm-Law-Resistance.html 
 

2.2 ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistor) 
ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ เป็นอุปกรณ์ท่ีจ ากัดการไหลของกระแสเหมือนตัวต้านทานแบบ

ค่าคงท่ีแต่มีข้อดีคือ สามารถเปล่ียนแปลงค่าความต้านทานได้โดยการปรับ ซึ่งค่าความต้านทานจะ
ขึ้นอยู่กับการปรับแกนของตัวต้านทาน การบอกค่าความต้านทานจะบอกโดยการเขียนค่าความ
ต้านทานก ากับไว้ท่ีตัวต้านทานโดยตรง ในแบบตัวต้านทานแบบโวลุ่มจะบอกเป็นค่าความต้านทาน
สูงสุด เช่น 100K คือ ตัวต้านทานตัวนี้สามารถปรับค่าความต้านทานได้ ต้ังแต่ค่าต่ าสุดท่ีใกล้เคียงกับ
ค่าท่ีไม่มีความต้านทานไปจนถึงค่า 100K หรือ 100 กิโลโอห์ม แต่ในตัวต้านทานแบบเกือกม้าจะบอก
คาสความต้านทานเป็นรหัสตัวเลข เช่น 103 โดยมีความหมายดังนี้คือ 10 จะเป็นตัวต้ัง และเลขตัวท่ี 
3 ในท่ีนี้คือเลข 3 จะเป็น ตัวคูณ นั่น คือ ให้คูณ 10 ด้วย 10 ยกก าลัง 3 หรือ 1000 ก็จะได้ค่าความ
ต้านทานคือ 10000 หรือ 10K นั่นเอง ตัวต้านทานปรับค่าได้มีขาใช้งาน 3 ขา 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงตัวอย่างตัวต้านทานชนิดต่าง ๆ 

ท่ีมา : http://www.workin.in.th/category/55/ 
2.3 แอลดีอาร์ (LDR) 
       แอลดีอาร์ (LDR) หรือ ตัวต้านทานแปรเปล่ียนค่าตามแสง หลายครั้งท่ีหลายๆคนอาจเรียกหรือ
จ าสับสนกับ LED , LDR แต่เมื่อมาอ่านบทความนี้แล้ว ผมก็หวังว่าจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น โดยสัญลักษณ์
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ LDR นี้คือ 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 สัญลักษณ์ของแอลดีอาร์ (LDR) 
 

       แอลดีอาร์(LDR) หรือช่ือเต็มๆคือ Light Dependent Resistor โดยแปลความหมายตรงตัว
คือ "ต้านทาน ขึ้นอยู่กับ แสง" LDR คือ ความต้านทานชนิดท่ีไวต่อแสง กล่าวคือ ตัวความต้านทานนี้
สามารถเปล่ียนสภาพทางความน าไฟฟ้า ได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบ บางครั้งเรียกว่าโฟโตรีซีสเตอร์ ( 
Photo Resistor) หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo Conductor)   เป็นตัวต้านทานท่ีท ามาจากสารกึ่ง
ตัวน า (Semiconductor) ประเภทแคดเมี่ยมซัลไฟด์ ( Cds : Cadmium Sulfide) หรือแคดเมี่ยมซิลิ
นายส์ ( CdSe : Cadmium Selenide) ซึ่งท้ังสองตัวนี้ก็เป็นสารประเภทกึ่งตัวน า เอามาฉาบลงบน
แผ่นเซรามิกท่ีใช้เป็นฐานรองแล้วต่อขาจากสารที่ฉาบ ไว้ออกมา 
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ภาพที่ 2.6 โครงสร้างภายในแอลดีอาร์ (LDR) 

 

การท างานของ LDR เพราะว่าเป็นสารกึ่งตัวน า เวลามีแสงตกกระทบลงไปก็จะถ่ายทอด
พลังงาน ให้กับสาร ท่ีฉาบอยู่ ท าให้เกิดโฮลกับอิเล็กตรอนวิ่งกนัพล่าน. การท่ีมีโฮล กับ
อิเล็กตรอนอิสระนี้มากก็เท่ากับ ความต้านทานลดลงนั่นเอง ยิ่ง ความเข้มของแสงท่ีตกกระทบมาก
เท่าไร ความต้านทานก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้น 

เมื่อเทียบกับการท างาน ของอุปกรณ์ไวแสง ประเภทอื่น ๆ แต่ถึงอย่างไรแสงในช่วงคล่ืนนี้ ก็
มีอยู่ในแสงอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟแบบไส้ และ แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้วย หรือ ถ้าจะ
คิดถึงความยาวคล่ืน ท่ี LDR จะตอบสนองไวที่สุดแล้ว ก็มีอยู่หลาย ความยาวคล่ืน โดยท่ัวไป LDR ท่ี
ท าจากแคดเมียมซัลไฟด์ จะไวต่อแสงท่ีมีความยาวคล่ืนในช่วง 5,000 กว่า อังสตรอม. ซึ่งเราจะเห็น
เป็นสีเขียว ไปจนถึงสีเหลือง ส าหรับ บางตัวแล้ว ความ ยาวคล่ืนท่ีไวที่สุดของมันใกล้เคียงกับความ
ยาวคล่ืนท่ีไวที่สุดของตาคนมาก ( ตาคนไวต่อความ ยาวคล่ืน ประมาณ 5,550 อังสตรอม ) จึงมักจะ
ใช้ท าเป็นเครื่องวัดแสง ในกล้องถ่ายรูป ถ้า LDR ท าจาก แคดเมียมซีลิไนด์ก็จะไวต่อ ความ ยาวคล่ืน
ในช่วง 7,000 กว่า อังสตรอม ซึ่งไปอยู่ใน ช่วงอินฟราเรดแล้ว 
ท่ีมา : https://phukphan.blogspot.com/2016/05/ldr-ldr-sensor.html 
 2.4 ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอไลต์ 

ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กทรอไลต์หรือตัวเก็บประจุแบบมีข้ัว ท าหน้าท่ีในการเก็บประจุและ
สามารถคายประจุไฟฟ้าออกมาได้เหมือนแบตเตอรี่ มักน ามาใช้ในการกรองแรงดันและใช้เป็นตัว
ถ่ายทอดสัญญาณมีหน่วยเป็นฟารัด (Farad ,F) แต่ถ้าหากตัวเก็บประจุแบบนี้มีหน่วยเป็นฟารัดจะมี
ขนาดท่ีใหญ่มาก ดังนั้น จึงมีการลดหน่วยให้เล็กลง ซึ่งเรามักจะเห็นตัวเก็บประจุเหล่านี้ มีหน่วยลดลง
ไปเป็นไมโครฟารัด (uF) ซึ่งค่าไมโครฟารัดนี้เป็นหน่วยที่เล็กกว่าฟารัดถึง 1,000,000 เท่า ตัวเก็บ
ประจุแบบอิเล็กทรอไลต์จะมีขาใช้งาน 2 ขา คือ ขาขั้วบวกและขาขั้วลบ การน าไปต่อใช้งานจะต้องต่อ
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ขั้วบวกและลบให้ถูกต้องด้วย ถ้าหากต่อผิดพลาดก็อาจท าให้ตัวเก็บประจุเกิดการเสียหายได้ โดยท่ีขั้ว
ลบจะมีแถบคาดแสดงให้ทราบว่าเป็นขั้วลบ การบอกค่าในการเก็บประจุจะใช้วิธีการเขียนค่าลงบนตัว
เก็บประจุโดยตรง ซึ่งจะบอกถึงค่าการเก็บประจุและค่าแรงดันสูงสุดท่ีทนได้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างตัวเก็บประจุอิเล็กทรอไลต์ 
 

ท่ีมา : http://www.tmgeletronica.com.br/Produto-CAPACITORES-Capacitor-Eletrolitico-
105-100UF-63V---CAPACITOR-ELETROLITICO-RADIAL-105C-versao-785-785.aspx 

 
2.5 ตัวเก็บประจุชนิดไม่มีขั้ว 

ตัวเก็บประจุแบบไม่มีข้ัว จะท าหน้าท่ีคล้ายกับตัวเก็บประจุแบบมีข้ัว คือ มักน ามาใช้ในการ
ถ่ายทอดสัญญาณ มีช่ือเรียกหลายช่ือตามชนิดของสารที่ใช้ท า เช่น โพลีโพรไพลีน โพลีเอสเตอร์ โพลี
คาร์บอเนต แทนทาล่ัม แต่ท่ีเห็นใช้กันส่วนมากในงานอิเล็กทรอนิกส์ คือ แบบเซรามิกและแบบไมล่าร์ 
ซึ่งหน้าตาของตัวเก็บประจุแต่ละชนิด ก็แตกต่างกันออกไปมีหน่วยการเก็บประจุเป็นฟารัด (F) 
เหมือนกับตัวเก็บประจุแบบมีข้ัว และต้องมีหน่วยให้เล็กลงเช่นกัน แต่ว่าตัวเก็บประจุแบบไม่มีข้ัวจะมี
ค่าประจุน้อยกว่าแบบมีข้ัวมาก หน่วยที่เห็นใช้กับตัวเก็บประจุแบบไม่มีข้ัวจะมีหน่วยเป็น นาโนฟารัด 
(nF) หรือพิโคฟารัด (pF) เลยทีเดียว ซึ่งพิโคฟารัดจะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าไมโครฟารัดอีก 1,000,000 
เท่า ตัวเก็บประจุแบบไม่มีข้ัวจะมีขาใช้งาน 2 ขา การต่อใช้งานสามารถติอสลับขากันได้โดยไม่มี
ผลเสียต่อวงจร 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 2 

ชื่อวิชา       หุ่นยนต์เบ้ืองต้น 

รหัสวิชา      2105-2121 หน้าที่ 
13 ชื่องาน           งานพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างตัวเก็บประจุแบบไม่มีข้ัว 
 

2.6 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) 
เป็นไมโครโฟนชนิดหนึ่งท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนคล่ืนเสียง เป็นสัญญาณไฟฟ้า มีการ

ตอบสนองความถี่ได้กว้าง มักนิยมใช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีขาใช้งาน 2 ขา มีขั้วบวกและลบท่ี
แน่นอนโดยท่ีขั้วลบจะมีส่วนหนึ่งท่ีติดกับโครงของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

 

 
 

ภาพที ่2.9 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) 
2.7 ไดโอด 

ไดโอด ท าหน้าท่ีควบคุมทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลได้ในทิศทางเดียว คือ จะ
ยอมให้กระแสไฟฟ้าท่ีมีทิศทางท่ีถูกต้องไหลผ่านตัวมันไปได้ หากเป็นกระแสท่ีมีทิศทางการไหลไม่ตรง
ตามท่ีตัวมันยอมให้ไหลได้ กระแสไฟฟ้าส่วนนั้นกจ็ะไม่สามารถไหลผ่านตัวมันไปได้ ไดโอดมีขาใช้งาน 
2 ขา และมีข้ัวที่แน่นอน คือ ขาแอโนด (A) และขาแคโทด (K) โดยท่ีตัวไดโอดด้านท่ีมีสัญลักษณ์เป็น
แถบขีดข้างจะเป็นการแสดงให้ทราบว่า ขาด้านนั้นเป็นขาแคโทด (K)  
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ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างไดโอดชนิดต่างๆ 
2.8 ไดโอดเปล่งแสงหรือ LED 

ไดโอดเปล่งแสง เป็นไดโอดชนิดหนึ่ง แต่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากไดโอดธรรมดาคือ เมื่อ
มีกระแสทิศทางท่ีถูกต้องและปริมาณกระแสพอเหมาะไหลผ่านตัวมัน จะท าให้เกิดการเปล่งแสง
ออกมาได้ มีขาใช้งาน 2 ขา และมีข้ัวที่แน่นอนคือ ขาแอโนด (A) และขาแคโทด (K) เหมือนกับไดโอด
ธรรมดา แสงท่ีเปล่งออกมาส่วนมากจะเป็นแสงท่ีมีสีเดียวกันกับสีภายนอกของตัวมันเอง โดยท่ีผู้ผลิต
นิยมท าเป็นสีต่างๆ ดังนี้ สีแดง สีเขียว สีส้ม และมีไดโอดเปล่งแสงอีกแบบหนึ่งท่ีตัวเป็นสีขาวใส แต่
เมื่อเปล่งแสงออกมาจะเป็นแสงสีแดงเราเรียกไดโอดแบบนี้ว่า ไดโอดเปล่งแสงแบบซุปเปอร์ไบรต์ 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างไดโอดเปล่งแสงหรือ LED 
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2.9 ทรานซิสเตอร์ 
ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า มีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณและเป็นสวิตช์ตัด

ต่อในวงจร ทรานซิสเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด NPN และ PNP โดยมีขาใช้งาน 3 ขา คือ ขา
คอลเล็กเตอร์ (Collector : C) ขาอิมิตเตอร์ (Emitter : E) และขาเบส (Base :B) หลักการท างานของ
ทรานซิสเตอร์ จะเป็นการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าจ านวนมากๆ ให้ไหลผ่านระหว่างขา
คอลเล็กเตอร์ และขาอิมิตเตอร์ โดยการควบคุมท่ีขาเบสด้วยกระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย เหมือนกับ
ส่ังงานให้สวิตช์ตัดต่อวงจรนั่นเอง แต่ว่าทรานซิสเตอร์จะมีข้อดีกว่าสวิตช์แบบธรรมดา คือ เป็นสวิตช์
ตัดและต่อวงจรที่มีความเร็วสูงมาก ซึ่งทรานซิสเตอร์บางตัวสามารถตัดต่อวงจรด้วยความเร็วสูงเป็น
พันครั้งต่อวินาที 

 
ภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์ 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง ๆ 
ท่ีมา : http://ssc-servicecom.blogspot.com/2013/12/transistors-bias.html  
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2.10 มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหือดีซีมอเตอร์ ท าหน้าท่ีเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้

เป็นพลังงานกล ภายในตัวมอเตอร์ประกอบด้วย ชุดขดลวดเหนี่ยวน าท่ียึดติดอยู่กับแกนมอเตอร์และ
ชุดแม่เหล็กถาวรท่ียึดติดอยู่กับโครงของมอเตอร์ เมื่อมีไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปท่ีชุดขดลวดเหนี่ยวน าก็
จะเกิดการดึงและผลัก ระหว่างชุดของขดลวดเหนี่ยวน าและชุดของแม่เหล็กถาวร ซึ่งเมื่อชุดแม่เหล็ก
ถาวรอยู่กับท่ีนั้น ก็จะท าให้ชุดขดลวดเหนี่ยวน าเกิดการเคล่ือนท่ี แกนมอเตอร์ท่ีติดอยู่กับชุดชดลวด
เหนี่ยวน าจึงหมุนไปพร้อมกับขดลวดเหนี่ยวน า ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีการเคล่ือนท่ีของแกนมอเตอร์
จากการกระท าจากภายนอก ก็จะท าให้ขดลวดหมุนตัวกับสนามแม่เหล็กถาวร ซึ่งเป็นหลักการในการ
ก าเนิดไฟฟ้า ดังนั้น ท่ีขั้วของมอเตอร์ก็จะมีกระแสไฟฟ้าออกมา ซึ่งมอเตอร์กระแสตรงนั้นก็จะมีหลาย
ขนาด และหลายแบบข้ึนอยู่กับลักษณะการน าไปใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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2.11 มอเตอร์เกียร ์
มอเตอร์เกียร์ เป็นมอเตอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อต้องการให้ได้แรงบิดเพิ่มข้ึน เนื่องจากว่ามอเตอร์

ท่ัวไปจะมีแรงบิดต่ าแต่ความเร็วรอบสูง แต่ในงานบางงานท่ีต้องการแรงบิดสูง แต่ไม่ต้องการความเร็ว
รอบสูง จึงมีการน ามอเตอร์ท่ีมีความเร็วรอบสูงๆ มาทดรอบให้ช้าลงและได้แรงบิดท่ีเพิ่มมากขึ้นโดยใช้
เฟือง หรือใช้วิธีการทดรอบด้วยวิธีต่างๆ มอเตอร์ท่ีมีการทดรอบเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า มอเตอร์เกียร์ 

 

 
 

รูปท่ี 2.15 ตัวอย่างมอเตอร์เกียร์ 
2.12 เซอร์โวมอเตอร์ 

เป็นอุปกรณ์เปล่ียนก าลังงานทางไฟฟ้าเป็นพลังงานกลซึ่ง Servo motor ได้ถูกออกแบบให้มี
ความแม่นย าและความเร็วสูงท าให้ Servo motor แตกต่างจาก Induction Motor ท่ีเรารู้จักกันเป็น
อย่างดี คุณสมบัติของ Servo motor จะต้องมีดังนี้คือ  

1. มีอัตราเร่งท่ีดี 
2. ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
3. ย่านการควบคุมกว้าง 
4. ความเร็วในการหมุนต้องคงท่ี 
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงสร้างของมอเตอร์และวัสดุท่ีใช้ไม่ว่าจะเป็น

เหล็กท่ีน ามาท า Motor รวมถึงขดลวดท่ีน ามาเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เนื่องจากการควบคุมการ
ท างาน Servo motor เป็นการควบคุมแบบป้อนกลับดังนั้นท่ีตัว Servo motor จะต้องมีตัวนับรอบ 
(Encoder) ติดอยู่กับตัว Servo motor ด้วยทุกตัว 

ชนิดของ Servo motor แบ่งออกได้ดังนี้  
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1. DC Servo motor 
2. AC Servo motor 

2.1 Synchronous servo motor 
2.2 Induction servo motor 

3. Stepping motor 
ในปัจจุบันจะนิยมใช้ AC Servo ท่ีเป็นแบบ Synchronous servo motor กันมากท่ีสุด 

เพราะว่าใช้งานและการบ ารุงรักษาท าได้ง่าย ขนาดของมอเตอร์มีต้ังแต่ 30 W จนถึง 5.5 kW 
  

2.13 โปรโตบอร์ด 
โปรโตบอร์ดหรือแผ่นเช่ือมต่อวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะภายนอกท าด้วยพลาสติก 

ส่วนภายในประกอบด้วยแผงโลหะท่ีเช่ือมต่อถึงกันในแนวต้ังและแนวนอน โดยในแนวต้ังมักเรียกว่า 
หลัก ส่วนแนวนอนมักเรียกว่า แถว แผงโลหะท่ีอยู่ภายในแถวและหลักเดียวกันจะเช่ือมต่อถึงกัน แต่
แผงโลหะดังกล่าวในแต่ละแถวและแต่ละหลัก จะแยกออกจากกันอย่างอิสระไม่ต่อถึงกัน ซึ่งในแต่ละ
แถวและแต่ละหลักจะมีรูส าหรับเสียบขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ างๆ ในการใช้งานโปรโตบอร์ด
ผู้ใช้งานจะสามารถออกแบบการต่อวงจรได้อย่างอิสระ ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ดังนั้น แผ่นโปรโตบอร์ด
จึงเหมาะส าหรับการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และช่วยให้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก 
เนื่องจากการต่อวงจรบนแผ่นโปรโตบอร์ด จะไม่ ต้องใช้การบัดกรี เห มือนการต่อวงจรบน
แผ่นวงจรพิมพ์ ดังนั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต่อลงบนแผ่นโปรโตบอร์ดจึงสามารถถอดและน า
กลับมาต่อเป็นวงจรใหม่ได้ 
 

 
 

รูปท่ี 2.16 ตัวอย่างโปรโตบอร์ด 
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2.14 สวิตช ์
สวิตช์เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ี เป็นตัวตัดต่อไฟเข้าวงจรหรือส่วนต่างๆ ของวงจร จะมีรูปร่าง

ต่างๆ สวิตช์แต่ละแบบ จะทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เท่ากัน 

 

 
รูปท่ี 2.17 ตัวอย่างสวิตช์ชนิดต่าง ๆ 

ท่ีมา : http://www.tbe.co.th/th/product8.htm 
2.15 ไอซี 

ไอซี เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อท างานเฉพาะอย่าง ไอซีมีมากมายหลาย
เบอร์ ซึ่งแต่ละเบอร์ก็จะมีการท างานหรือหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป โดยภายในจะเป็นอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า มาต่อเป็นวงจรที่ท างานได้เสมือนเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวไป ท่ีมีการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และอุปกรณ์ตัวเหนี่ยวน าต่างๆ แต่
ไอซีจะมีขนาดเล็กกว่าวงจรที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก และมีเสถียรภาพดีกว่า ลักษณะภายนอกเป็น
แพ็กเกจรูป่างต่างๆ และมีขาต่ออกมาใช้งานภายนอกตามความจ าเป็น 

 
 

รูปท่ี 2.18 ตัวอย่าง IC ชนิดต่าง ๆ 
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2.16 แบตเตอร่ี 
แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการขับเคล่ือน เนื่องจากเป็น

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะมี
ขั้วบวกและขั้วลบท่ีแน่นอน ดังนั้นการน าไปใช้งานต้องต่อขั้วให้ถูกต้องด้วย 

 

 
 

รูปท่ี 2.19 ตัวอย่างแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ 
2.17 สายไฟเชือ่มต่อวงจร 

สายไฟเช่ือมต่อวงจรเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการท าให้
อุปกรณ์แต่ละตัวเช่ือมต่อถึงกันได้นั้น ไม่สามารถท่ีจะน าขาอุปกรณ์มาเช่ือมต่อถึงกันได้โดยตรง แต่
ต้องเช่ือมต่อโดยผ่านตัวกลางนั่นก็คือ สายไฟ ซึ่งสายไฟท่ีดีจะต้องไม่มีค่าความต้านทานภายในสาย 
และสามารถน าไฟฟ้าได้ดี 

 
 

รูปท่ี 2.20 สายไฟเช่ือมต่อวงจร 
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2.18 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
ในวงจรไฟฟ้าท่ัว ๆ ไปจะมีส่ิงท่ีมาเกี่ยวข้อง 3 อย่าง คือ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และ

ความต้านทานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลไปได้หรือเคล่ือนท่ีไปได้จะต้องมีตัวน าหรือสายไฟฟ้า และ
จะต้องมีก าลังดันหรือแรงเคล่ือนไฟฟ้า(V) ดันให้กระแสไฟฟ้าไหลไป จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ตัวน า และความต้านทานประกอบกัน วงจรไฟฟ้า คือ ทางเดินของไฟฟ้าเป็นวง ไฟฟ้าจะ
ไหลไปตามตัวน าหรือสายไฟจนกระท่ังไหลกลับตามสายมายัง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นวงครบรอบ คือ 
ออกจากเครื่องก าเนิดแล้วกลับมายังเครื่องก าเนิดอีกครั้งหนึ่ง จนครบ 1 เท่ียว เรียกว่า 1 วงจร หรือ 1 
Cycle  
วงจรไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

2.18.1 วงจรปิด (Closed Circuit) จากรูปจะเห็น กระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งก าเนิด 
ผ่านไปตามสายไฟ แล้วผ่าน สวิทช์ไฟซี่งแตะกันอยู่ (ภาษาพูดว่าเปิดไฟ) แล้วกระแสไฟฟ้าไหลต่อไป
ผ่านดวงไฟ แล้วไหลกลับมาท่ีแหล่งก าเนิดอีกจะ เห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ครบวงจร 
หลอดไฟจึงติด  

 
 

รูปท่ี 2.21 วงจรไฟฟ้าแบบปิด 
2.18.2 วงจรเปิด (Open Circuit) ถ้าดูตามรูป วงจรเปิด ไฟจะไม่ติดเพราะว่า ไฟออกจาก

แหล่งก าเนิดก็จะไหลไปตาม สายพอไปถึงสวิทช์ซึ่งเปิดห่างออกจากกัน (ภาษาพูดว่าปิดสวิทช์) ไฟฟ้าก็
จะผ่านไปไม่ได้ กระแสไฟฟ้าไม่สามารถจะไหล ผ่านให้ครบวงจรได้ 

 

 
 

รูปท่ี 2.22 วงจรไฟฟ้าแบบเปิด 
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วงจรไฟฟ้า เป็นการน าเอาสายไฟฟ้าหรือตัวน าไฟฟ้าท่ีเป็นเส้นทางเดินให้กระแสไฟฟ้า
สามารถไหลผ่านต่อถึงกันได้นั้นเราเรียกว่า วงจรไฟฟ้า การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนท่ีอยู่ภายในวงจร
จะเริ่มจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 4 ส่วนคือ 

แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้า เช่น แบบเตอรี่ 
ตัวน าไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือส่ือท่ีจะเป็นตัวน าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยัง

เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต่อระหว่างแหล่งก าเนิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ท่ีสามารถเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอืน่ ซี่ง

จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โหลด 
สะพานไฟ (Cut out) หรือสวิทช์ (Switch) เป็นตัวตัดและต่อกระแสไฟฟ้า 

ท่ีมา : http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC1202/electricbasic/circuit.htm 
2.19 วงจรการต่อแบตเตอร์ร่ี 
 การต่อใช้งานแบตเตอร์รี่มีวิธีการต่ออยู่ 2 แบบ คือ แบบอนุกรมและแบบขนานดังรูป 

 
รูปท่ี 2.23 การต่อใช้งานแบตเตอร์รี่ 

 

2.20 DC to DC Converter: Step-Down 
 วงจรลดแรงดันแบบ Step-Down หรือเรียกอีกแบบว่า Buck Converter (บัคคอนเวอร์
เตอร์) ใช้ลดแรงดันจากแรงดันสูงให้ต่ าลง ใช้หลักการสวิตช่ิง-ตัวเหนี่ยวน า(L) จึงท าให้มีความร้อนและ
ความสูญเสียก าลังไฟน้อย ไม่เหมือนกับการลดแรงดันโดยใช้ IC ตระกูล 78xx / 317 ท่ัวไปท่ีใช้
หลักการลดทอนท าให้เกิดความร้อนสูง  วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เมื่อลดแรงดันลงแล้วจะได้กระแส 
Output เพิ่มข้ึน 
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รูปท่ี 2.24 ตัวอย่างการต่อใช้งาน DC to DC Converter: Step-Down 


