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บทที่ 2 : ความรูพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(BASIC KNOWLEDGE IN ELECTRICITY AND ELECTRONICS) 

  

  

ในโลกของวิทยาศาสตร โลกของเทคโนโลยี โลกแหงขอมูลขาวสาร  และโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลง การหยุดนิ่งไมรับรูส่ิงใหม ๆ การหยุดการปรับตวัใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง จึงเปนหนทางของการอยูอยางลาหลังในโลกปจจุบัน และโลกในอนาคต แตอยางไรก็
ตามการบริโภคเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารควรมีการเลือก มีการกลั่นกรอง มีการใชใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา และใชอยางมีสติ และส่ิงที่สําคัญคือการไมละทิง้คุณคาของความเปนมนุษย ซ่ึง
นับวันจะถูกลบเลือนไปภายใตความโดดเดนของเทคโนโลยี 
 ถึงแมวาการเรยีนรูเกีย่วกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอาจจะไมมีความสําคัญ เทากับการเรียนรู
หลักการทํางานของเครื่องมือ แตการรอบรูเร่ืองพื้นฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส จะเปนสวน
เสริมสรางความเขาใจในดานการทํางาน การพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องมือวิทยาศาสตรตาง ๆ ใน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งยังเปนฐานความรูที่สําคัญในการเลือกเครื่องมือ  การใชเครื่องมือ การ
บํารุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนการซอมแซมเครื่องมืออีกดวย 
 การเรียนรูเกี่ยวกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ควรตองเริ่มเรียนรูจากความรูพื้นฐาน ซ่ึง
นอกจากจะตองจดจําทฤษฎแีลว การทดลองฝกปฏิบัติเพิ่มเติมมีความจําเปนอยางยิ่ง  จึงจะเกิดความ
เขาใจ เกดิทักษะ และเกดิความเชี่ยวชาญ สําหรับความรูพื้นฐานทีจ่ําเปนเบื้องตนสําหรับ
นักวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรการแพทย มีดังนี ้

ตัวตานทาน (Resistor)  

ตัวตานทานเปนอุปกรณที่ทําหนาที่ลด หรือจํากัดปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหวงจรตาง ๆ ทํางานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
 1. ชนิดของตวัตานทาน(type of resistor) แบงออกเปน 3 ชนิดใหญ ๆ ตามประเภทของงานที่
ใชดังนี้(รูปที่ 2.1) 
                   1.1  ตัวตานคาคงที่(fixed resistor)   หมายถึงตัวตานทานที่มีคาคงที่สําหรับการใชงานที่
ตองการจํากัดการไหลของกระแสไฟฟาในปริมาณที่คงที่คาใดคาหนึ่งในวงจรใด วงจรหนึ่ง ตัว
ตานทานชนิดนี้จะพบไดในเครื่องมือวิยาศาตรในหองปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป  มีลักษณะเปนแทงยาว ตรง
กลางเปนสารที่ตานทานการไหลของกระแสไฟฟา  ปลายทั้งสองขางเปนลวดโลหะที่นํากระแสไฟฟา
ไดดี        ตวัตานทานชนิดนีย้ังแบงยอยออกไดเปน 4 ชนดิ ตามชนิดของสารที่ใชทําตัวตานทาน     คือ 
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รูปท่ี 2.1   รูปรางของตัวตานทานชนิดปรบัคาได(ก) และชนิดคาคงท่ี(ข) 
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                             1.1.1 ชนดิคารบอน(carbon type)  ทําจากผงคารบอนผสมกับสารที่เปนฉนวน      
ตัวอยางเชน ผงยาง(rubber powder) ผงดินเหนียว(clay powder) ผงทาลคัม(talcum powder)  ใน
อัตราสวนตาง ๆ เพื่อใหไดคาความตานทานที่ตองการ  เพราะลําพังผงคารบอนเองจะมีความตานทาน
อยูในชวงแคบคือ 20-27 โอหมตอฟุต(เมื่อทําเปนแทงกลมที่มีเสนผาศูนยกลาง 1 มม.)  ตัวตานทาน
ชนิดคารบอนโดยทั่วไปจะพบไดตั้งแตขนาด  1 - 22 MΩ   แตตัวตานทานชนิดที่นําผงคารบอนไป
เคลือบบนฟลมฉนวนแผนบางแลวพันบนแทงฉนวน เพื่อใหไดความยาวตามที่ตองการ และสามารถ
เพิ่มความตานทานไดถึง  33 MΩ 

1.1.2 ชนิดฟลมโลหะ(metal film type) สารตานทานมีลักษณะเปนแผนฟลมโลหะ 
แผนบางพันรอบแกนฉนวนตามความยาวที่ตองการ มีความตานทาน  0.5-100 MΩ  มีความผิดพลาด
ไมเกินรอยละ 2  
    1.1.3 ชนิดฟลมเซอเมท(cermet film type)  สารตัวตานทานเปนสวนผสมของผง
โลหะและเซรามิคพันรอบแกนฉนวน มีความตานทานสูงสุดไมเกิน 10 MΩ  มีความผิดพลาดไมเกิน
รอยละ 2  

1.1.4 ชนิดขดลวด(wire wound type)  ใชลวดโลหะ ตวัอยางเชน ลวดนิโครม ลวด 
แมงกานนิ(manganin wire) พันบนแทงกระเบื้อง หรือซีเมนต(cement) แลวหุมดวยกระดาษ หรือ
พลาสติก  ความยาวของลวดจะเปนตัวกําหนดความตานทาน ซ่ึงมีตั้งแต  1-150 kΩ  มีความผิดพลาด
ไมเกินรอยละ 5 
    1.2   ตัวตานทานชนิดปรับคาได (variable resistor) เปนตัวตานทานที่ใชสารตานทาน
เชนเดียวกับตัวตานทานชนิดคาคงที่ แตตางกันตรงที่สามารถเปลี่ยนคาความตานทานได   โดยการ
ปรับดวยมือหรือไขควง ขึ้นอยูกับลักษณะและรูปรางและลักษณะของตัวตานทาน ตัวตานทานชนิดนี้
มีหนาที่ในการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาใหเขาสูวงจรมากนอยตามความตองการ ตัวอยางเชน 
สวิทชควบคุมความเร็วของเครื่องหมุนเหวี่ยง(centrifuge) หรือพัดลม  สวิทชหร่ีแสงสวางของหลอด
ไฟฟา  ลักษณะโดยทั่วไปตัวตานทานแบบนี้จะมีสามขา ความตานทานระหวาง 2 ขาซึ่งอยูดานนอกจะ
คงที่ สวนขาที่ 3 ซ่ึงอยูตรงกลางจะเคลื่อนที่ได ทําใหความตานทานระหวางขานี้กับขา 2 อันแรก
เปลี่ยนไป  แตอาจมีรูปรางอื่นๆ อีกตามความเหมาะสมในการใชงาน(รูปที่ 2.1) 
    1.3   ตัวตานทานชนิดเลือกคาได(tapped resistor)  เปนตัวตานทานที่ใชกับไฟฟากําลังสูง 
ภายในตัวตานทานมีขดลวดตานทาน(ลวดนิโครม) พันอยูรอบแกนเซรามิก ภายนอกหุมดวยฉนวน 
และมีขาโลหะตอออกมาภายนอกหลาย ๆ จุด เพื่อใหสามารถเลือกตอชวงคาความตานทานไดตาม
ตองการ 

2.   การอานคาความตานทาน คาความตานทานอาจกําหนดเปนตัวเลขเชน 2Ω (หมายถึง 2 
โอหม,ohm) 10 kΩ (หมายถึง 10 กิโลโอหม, kilo ohm), 5 MΩ (หมายถึง 5 เมกกะโอหม, mega ohm) 
หรืออาจบอกคาความตานทานเปนรหัสสี 4 แถบ (ดูตารางที่ 2.1 ) โดยแถบที่ 1 จะเริ่มนับจากแถบสีที่
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อยูติดปลายดานใดดานหนึ่งของตัวตานทาน  แถบที่ 1 และแถบที่ 2 จะเปนคาตัวเลขตัวที่ 1 และตัวที่ 2 
ตามลําดับ แถบที่สามจะเปนตัวคูณ แถบที่ 4 จะเปนคาความผิดพลาด ตัวอยางเชน ถาแถบสีที่ตัว
ตานทานชนิดคารบอนเปน สีแดง สีดํา สีน้ําตาลและสีทองตามลําดับแสดงวา ตัวตานทานตัวนี้มีคา
เทากับ 20 x 10 = 200 โอหม โดยแถบสีทองแสดงวาผิดพลาด     + 5%  หมายความวาตัวตานทานตัวนี้
มีคาความตานทานอยูระหวาง 190 (95%) โอหมถึง 210 (105%)โอหม  ซ่ึงตัวตานทานชนิดคารบอน
และชนิดฟลมจะกําหนดคาความผิดพลาดตางกัน(ตารางที่ 2.1) ตัวตานทานที่ยิ่งมีความผิดพลาดยิ่ง
นอยยิ่งมีราคาแพง 

3.  การใชงาน  การเลือกใชตัวตานทานนอกจากจะดูโอหมแลว จําเปนตองดูอัตราทน
กระแสไฟฟา( วัตต , watt)  ซ่ึงคํานวณไดจาก  กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวตานทานมีหนวยเปน
แอมแปร (ampere, A) ยกกําลังสองคูณคาความตานทาน มีหนวยเปนโอหม (ohm, Ω)  เพราะถามี
กระแสไฟฟาไหลผานตัวตานทานมากเกินจะเกิดความรอนขึ้นมากจะทําใหตัวตานทานไหม  หรือทํา
ใหคาของความตานทานผิดไป โดยทั่วไปตัวตานทานที่มีขนาดใหญกวาจะมีอัตราทนกําลังไฟฟาสูง
กวา 

 
     ตารางที่  2.1 แสดงวิธีการอานรหัสสีของตัวตานทานในหนวยโอหม 
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สี แถบที่ 1 
(ตัวเลขตัว
แรก) 

แถบที่ 2 
(ตัวเลขตัวท่ี 

2) 

แถบที่ 3 
(ตัวคูณ) 

แถบที่ 4 
(ความผิดพลาด
ชนิดคารบอน) 

แถบที่ 4 
(ความผิดพลาด
ชนิดฟลม) 

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

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 
- 
- 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 
- 
- 

1 
10 
100 

1,000 
10,000 
100,000 

1,000,000 
10,000,000 

0.01 
0.1 
0.1 
0.01 

- 

20 % 
1% 
2% 
3% 
- 

0.5 % 
6 % 

12.5 % 
30 % 
10 % 
5% 
10% 
20% 

0 % 
1 % 
2 % 

- 
- 

0.5 % 
1.25 % 
0.1 % 
0.05 % 

- 
5 % 
10 % 

- 
 

4.  การตรวจสอบตัวตานทาน จากประสบการณที่พบในหองปฏิบัติการ พบวาตัวตานทาน
แบบคาคงที่มักจะมีอายุการใชงานยาวนานหลายป  เวนแตจะเสียหายเนื่องจากสาเหตุอ่ืน ๆ เชน เกิด
การลัดวงจร หรือเกิดการไหมในบริเวณใกลเคียง สวนตัวตานทานแบบปรับคาไดมักเสียหายบอยกวา 
โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัสระหวางขากลางกับขาดานนอกทั้งสองมักจะสัมผัสกันไมสนิท  เนื่องจากมี
ฝุนละอองบริเวณหนาสัมผัส หรือเกิดจากการหมุนกลับไปกลับมาบอย ๆ จนทําใหหนาสัมผัสเกิดการ
สึกหรอ  การตรวจสอบตัวตานทานแบบคาคงที่ อาจกระทําไดโดยการใชนิ้วสัมผัสตัวตานทานที่สงสัย
ซ่ึงมักจะพบวามีอุณหภูมิสูงกวาปกติในตัวตานทานที่เสียหาย  หรืออาจใชมัลติมิเตอร(multimeter) วัด
ความถูกตองของคาความตานทาน  ตัวตานทานที่เสื่อมคาความตานทานมักคลาดเคลื่อนจากที่กําหนด
ไวคอนขางมาก   สําหรับตัวตานทานแบบปรับคาไดควรใชมัลติมิเตอรตรวจสอบการเชื่อมตอกันของ
ขาทั้งสามของตัวตานทาน ซ่ึงการเชื่อมตอกันควรมีความตอเนื่อง สม่ําเสมอทุก ๆ ตําแหนงที่หมุนเพื่อ
กําหนดคาความตานทาน 

ตัวเก็บประจุ (Capacitor)  

ต ัวเก็บประจุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่สะสมประจุไฟฟาไวในตัว และคายประจุ
ไฟฟาใหวงจรอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจึงนิยมใชตัวเก็บประจุเพื่อรักษาอัตราการไหลของกระแสไฟฟาใน
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วงจรใหคงที่  รวมทั้งใชสําหรับตัดสัญญาณรบกวน  ใชในวงจรกําเนิดความถี่ และวงจรอื่น ๆ อีก  
หลายวงจร สําหรับการสะสมประจุของตัวเก็บประจุขึ้นอยูกับขนาดและชนิดของตัวเก็บประจุ 
 โครงสรางของตัวเก็บประจุประกอบดวยแผนโลหะที่เปนตัวนําสองแผนวางขนานกัน โดยมี
สารที่เปนฉนวนกั้นอยูตรงกลาง ภายนอกมักหุมดวยสารที่เปนฉนวน การเก็บประจุจะเกิดเมื่อข้ัวทั้ง
สองของตัวเก็บประจุตอกับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ โดยแผนตัวนําที่ตอกับขั้วลบจะเก็บประจุ
ลบ และแผนตัวนําที่ตอกับขั้วบวกจะเก็บประจุบวก เมื่อปลดขั้วแบตเตอรี่ออกประจุบวกและลบยังถูก
เก็บอยูในตัวเก็บประจุ  ดังนั้นการถอดองคประกอบเพื่อซอมแซมเครื่องมือที่มีตัวเก็บประจุขนาดใหญ
อยูจึงตองทําลายประจุที่ยังถูกเก็บนี้ เพื่อปองกันอันตรายแกผูซอมแซม โดยการเอาโลหะแตะระหวาง
ปลายทั้งสองของปลั๊กไฟฟาของเครื่องมือ หรือเอาสายไฟฟาแตะระหวางขั้วบวกและขั้วลบของตัวเก็บ
ประจุ  ถามีประจุไฟฟาตกคางอยูมากจะมองเห็นประกายไฟเกิดขึ้นทันทีระหวางที่เอาโลหะหรือ
สายไฟฟาแตะขั้วทั้งสองของตัวเก็บประจุ 
 1.  ชนิดของตัวเก็บประจุ (type of capacitor) แบงออกเปนหลายชนิด ดังนี้(รูปที่ 2.2) 
    1.1  ตัวเก็บประจุชนิดกระดาษ (paper capacitor)  ตัวนําทั้งสองแผนทําจากกระดาษ
อะลูมินัมฟอยล(aluminum foil ) ตรงกลางเปนแผนฉนวนทําดวยกระดาษเคลือบไข(waxed paper) 
มวนกันเปนทรงกระบอก โดยใหปลายตัวนําของทั้งสองแผนโผลทะลุช้ันนอกสุดของทรงกลม ซ่ึงมัก
หุมดวยพลาสติก คาความจุไฟฟามักจะพิมพไวบนตัวเก็บประจุโดยมีคาความจุตั้งแต 300 pF ถึง 4  μF  
ตัวเก็บประจุชนิดนี้สามารถทนความตางศักยไดถึง  600 โวลต 

1.2 ตัวเก็บประจุชนิดไมกา (mica capacitor)  ตวัเก็บประจุชนดินี้จะใชแผนไมกาเปนแผน 
ฉนวนกั้นระหวางแผนโลหะตัวนํา  คาของความจุอาจบอกเปนตวัเลข หรือใชรหัสสีคลายกับตัว
ตานทานแตไมคอยนิยมใชในปจจุบัน  ตัวเก็บประจุชนิดนี้มีคาความจุนอย โดยอยูในชวง 1-500 
pF(picro farad)  และสามารถทนความตางศักยไดสูงถึง 7,500 โวลต 
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        รูปท่ี 2.2   รูปรางของตวัเก็บประจุชนิดตาง  ๆ 
 

     1.3   ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก(ceramic capacitor) มีรูปรางไดหลายแบบ แตที่พบมากมัก
เปนรูปแบนกลมเหมือนจาน  เพราะโครงสรางภายในประกอบดวยแผนเซรามิกรูปวงกลมกลมกั้นอยู
ระหวางแผนอะลูมีเนียมทรงกลม 2 แผน ซ่ึงแตละแผนจะตอกับขาโลหะแลวยื่นออกมาภายนอกตัว
เก็บประจุ  มักมีคาความจุ  1 pF - 0.01 μF สามารถทนความตางศักยไฟฟาไดสูงถึง 30,000 โวลต 

   1.4   ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต (electrolyte capacitor) มักมีรูปรางคลายกระปอง
โลหะอะลูมิเนียมทรงกระบอกหุมดวยพลาสติก  ภายในประกอบดวยแผนอะลูมินัม(aluminum foil) 2 
แผน   แผนที่ 1 ซ่ึงทําหนาที่เปนขั้วบวกจะเคลือบผิวดวยออกไซดทําใหเกิดเปนชั้นฉนวนคั่นระหวาง
แผนอลูมิเนียมทั้ง สองแผน   แผนที่ 2 ซ่ึงทําหนาที่เปนขั้วลบจะประกบติดแผนผา หรือแผนกระดาษที่
เคลือบสารอิเล็กโทรไลต   แลวจึงมวนเขาหากันเปนทรงกระบอก บรรจุในกระบอกอะลูมิเนียมหุม
ดวยหุมดวยพลาสติก ตัวเก็บประจุชนิดนี้สามารถเก็บประจุไฟฟาไดสูงถึงหลายพันไมโครฟารัดแตทน
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ความความตางศักยไดไมเกิน 400 โวลต  ในการใชงานตองตอใหถูกขั้ว โดยข้ัวบวกของตัวเก็บประจุ
ตองตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่   และขั้วลบของตัวเก็บประจุตองตอกับขั้วลบของแบตเตอรี่ และไม
ควรใหคาความตางศักยไฟฟาสูงกวาคาที่กําหนดไวบนตัวเก็บประจุ  เพราะตัวเก็บประจุอาจเกิดการ
ระเบิด 
    1.5  ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัม(tantalum capacitor)   ตัวนําของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็ก
โทรไลตใชแผนโลหะแทนทาลัมแทนแผนอะลูมิเนียมออกไซด  เพราะทําใหมีกระแสไฟฟาร่ัวไหล
นอยกวา มีความเที่ยงตรงในการใชงาน มีความจุอยูในชวง 0.01-400 ไมโครฟารัด  แตมีขอเสียที่มี
ราคาแพง และทนความตางศักยไดนอย กลาวคืออยูในชวง 5-50 โวลต  
       1.6   ตัวเก็บประจุชนิดแกนอากาศ  เปนตัวเก็บประจุที่ประกอบดวยแผนโลหะ 2 แผน แผน
ที่หนึ่งจะอยูนิ่ง(strator plate) แผนที่ 2 จะเคลื่อนไหว(rotor plate) โดยมีอากาศเปนฉนวนกั้นระหวาง
แผนโลหะตัวนํา ทําใหเก็บประจุไดนอยมาก  ดังนั้นจึงตองเพิ่มความสามารถในการเก็บประจุโดย
จํานวนแผนโลหะวางขนานกันหลายแผน ตัวเก็บประจุชนิดนี้สามารถเปลี่ยนความจุไปเรื่อย ๆ ตาม
พื้นที่ผิวของแผนโลหะที่อยูใกลกัน มักพบในวงจรหมุนหาคลื่นความถี่ในเครื่องรับวิทยุระบบเกา 
  2.  การใชงาน ตองพิจารณาโวลตของตัวเก็บประจุใหสูงกวาโวลตในวงจรที่ตกครอมตัวเก็บ
ประจุเสมอ   ควรเลือกคาความจุใหเมาะสมกับวงจรเพราะคาความจุที่มากเกินไปหรือนอยเกินไปอาจ
ทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสบางวงจรไมทํางาน  

3.  การตรวจสอบตัวเก็บประจุ วิธีที่งายคือใชมัลติมิเตอรโดยปรับสเกลของมัลติมิเตอรมิเตอร
ในตําแหนงโอหมใหอานคาไดสูงสุด แลวใชปลายสายวัดทั้งสองของมัลติมิเตอรมิเตอรแตะที่ขั้วของ
ตัวเก็บประจุทั้งสอง ถาตัวเก็บประจุไมเสียเข็มชี้ของมัลติมิเตอรจะวิ่งมาที่ศูนยแลวคอย ๆ เคลื่อน
กลับไปที่สเกลอินฟนิตี้(infinity scale)  

ถาตัวเก็บประจุเสียเข็มชี้มักจะวิ่งกลับไปไมถึงสเกลอินฟนิตี้  การตรวจสอบนี้จะทําไมไดผล
ในตัวเก็บประจุที่มีคาความจุต่ํา ๆ  ในกรณีที่ใชดิจิตอลมัลติมิเตอรบางชนิดตรวจสอบอาจจะวัดคา
ความจุของตัวเก็บประจุไดโดยตรง 

ปลั๊กไฟฟา (Electrical plug)  
ปล๊ักไฟฟาที่มาตรฐานควรมีขาโลหะตัวนําสามขาคือ ground terminal, hot terminal และ 

common terminal โดย hot terminal เปนปลายที่กระแสไฟฟาไหลสูเครื่องมือ สวน common terminal 
เปนปลายที่กระแสไฟฟาไหลออกจากเครื่องมือกลับสูแหลงกําเนิดไฟฟา สวน ground terminal เปน
ทางที่ใหกระแสไฟฟาที่อาจรั่วจากวงจรลงสูตัวเครื่องมือไหลลงสูพื้นดิน  

1.  ชนิดของปลั๊กไฟฟา ปล๊ักไฟฟาอาจแบงออกไดเปน 2 แบบคือ ปล๊ักตัวเมียซ่ึง terminal ทั้ง
สามมีลักษณะเปนรูยุบเขาไป   สวนปลั๊กตัวผู terminal ทั้งสามมีลักษณะเปนแทงโลหะยื่นออกมา(รูป
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ที่ 2.3)  โดยทั่ว ๆ ไปสายไฟฟาสีดําจะตอกับ common terminal สวนสายสีแดงจะตอกับ hot terminal 
และสายสีเขียวจะตอกับ ground terminal  แตในเครื่องมือวิทยาศาสตรบางชนิด อาจใชสายไฟฟาสีอ่ืน
ที่แตกตางไป ซ่ึงควรมีการตรวจสอบใหแนนอนกอนตอสายไฟฟากับปลั๊ก  

 
รูปท่ี 2.3    โครงสรางของปลั๊กไฟฟาตัวผูแบบ2 ขาและแบบ3 ขา 
 

2.  การใชงาน เนื่องจากปลั๊กไฟฟาสวนมากที่พบในปจจุบันมักจะเปนปลั๊กซึ่งมีเฉพาะ 
common terminal และ hot terminal ดังนั้นจึงควรตอสายดินเพิ่มเติมเอง  โดยใชลวดทองแดงหรือ
สายไฟฟาขนาดใหญเพื่อใหกระแสไฟฟาไหลสะดวกตอกับสวนที่เปนโลหะของตัวเครื่องมือ แลวตอ
ปลายอีกขางหนึ่งกับแทงโลหะทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร ซ่ึงฝงอยูในดิน
ลึกประมาณ 1 ฟุต ถาดินบริเวณที่ฝงแทงโลหะแหงตองเอาน้ํารดใหเปยกชุมอยูเสมอ  และไมควรตอ
สายดินของเครื่องมือพวงกันหลาย ๆ เครื่อง  เพราะถาเครื่องมือเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีการรั่วของ
กระแสไฟฟา  กระแสไฟฟาที่ร่ัวไหลอาจรบกวนระบบการทํางานของเครื่องมือเครื่องอื่น ๆ   

สายดินจะชวยลดอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟาได เพราะลวดทองแดงเปนตัวนํากระแส   
ไฟฟาที่ดีกวารางกายคน ทําใหกระแสไฟฟาที่ร่ัวสวนใหญไหลลงสูพื้นดินมากกวาไหลผานรางกายคน 

Common terminal 

Hot terminal 
Ground terminal 

ฟวส 

Ground terminal 
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นอกจากนี้สายดินยังชวยลดการรบกวนทางกระแสไฟฟาในเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีความไวตอการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟาเปนพิเศษ ตัวอยางเชน เครื่องตรวจวัดปริมาณแกสในเลือด( blood gas 
analyzer) เครื่องตรวจวัดอิเล็กโทรไลตชนิดที่ใชอิเล็กโทรด   เครื่องวัดพีเอช(pH meter)  ฯลฯ.  ซ่ึง
เครื่องมือเหลานี้มักจะแสดงอาการคาไมนิ่ง หรือไมสามารถปรับ(calibrate)เครื่องใหถูกตองเมื่อมี
สัญญาณรบกวนทางไฟฟาเกิดขึ้น 

ในกรณีที่มีปล๊ักตัวผู และตัวเมียอยูบริเวณเดียวกันมาก ๆ ควรทําเครื่องหมาย หรือ เขียน
ตัวอักษรติดที่สายไฟเสนตาง ๆ เพื่อใหทราบวาเปนสายไฟฟาของเครื่องมือเครื่องใด เพื่อความสะดวก
ในการใชงาน  และไมควรเสียบปลั๊กตัวผูแยกจากปลั๊กตัวเมียมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหสายไฟ
ของปลั๊กตัวเมียทนกระแสไฟฟาที่ไหลผานเปนจํานวนมากไมไดจนเกิดการลุกไหม   นอกจากนี้ใน
การเสียบหรือถอกปลั๊กไฟฟาควรใชมือที่แหงจับที่ฉนวนหุมตัวปล๊ักไฟฟา ไมควรจับที่สายไฟที่ตอกับ
ตัวปล๊ักเพราะจะทําใหสายไฟฟาขาดภายใน หรือขั้วตอกับขาปลั๊กหลุดหลวม 

3.  การตรวจสอบปลั๊กไฟฟา   โดยทั่วไปปลั๊กไฟฟาตัวผูที่ใชงานไปนาน ๆ มักมีการโยก
คลอนของขาปลั๊ก  ถาชํารุดมากควรเปลี่ยนใหม   และควรตรวจสอบความแนนของการตอสายไฟกับ
ขาปลั๊กไฟฟา  ในกรณีที่ปล๊ักไฟฟามีฟวสฝงอยูในตัวควรตรวจสอบการขาดของฟวสดวย 

สายไฟฟา (Electrical wire)  

สายไฟฟาเปนตัวนําไฟฟาที่ดี มักทําจากโลหะที่มีวาเลนทอิเล็กตรอน นอยกวา 4 ซ่ึงถา
เปรียบเทียบใหคาความตานทานของลวดเงินมีคาเปน 1  ลวดทองแดง ลวดทองคํา  ลวดอะลูมิเนียม       
ลวดพลาตินัม และลวดตะกั่ว จะมีคาความตานทานเปน 1.08, 1.40, 1.80, 7.0  และ   13.50  ตามลําดับ  
ดังนั้นจึงนิยมใชลวดทองแดงทําสายไฟฟาเพราะมีความตานทานต่ําและมีราคาถูก   

สายไฟฟาพบไดในเครื่องมือที่ใชไฟฟาทุกชนิด เพราะสายไฟฟาทําหนาที่เปนทางไหลของ
กระแสไฟฟาในเครื่องมือ ถาเปรียบสายไฟฟากับทอประปา  สายไฟฟาที่มีขนาดเล็กกวาจะยอมให
กระแสไฟฟาไหลผานไดนอยกวา  ถาเอาสายไฟฟาขนาดเล็กไปเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชกระแสไฟฟา
มาก สายไฟฟาจะเกิดความรอนและไหมไดในที่สุด เชนเดียวกันกับทอประปา ทอเล็ก ๆ ที่แตกเมื่อมี
แรงดันของน้ําในทอมาก ๆ     

การเลือกใชสายไฟฟาจึงจําเปนตองคํานึงถึงอัตราทนกระแสไฟของสายไฟแตละเบอรดวย
(ตารางที่ 2.2)  หรืออาจดูจากอัตราทนกําลังที่ระบุไวที่ฉนวนหุมสายไฟฟา 

ฉนวน (Insulator)   

ฉนวนเปนสารที่มีวาเลนทอิเล็กตรอน(valent electron) มากกวา 4  ซ่ึงมีคุณสมบัติยอมให
กระแสไฟฟาไหลผานตัวมันเองไดยากหรือไมไดเลย เนื่องจากวาเลนทอิเล็กตรอนหลุดออกจาก
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อะตอมไดยาก สารตาง ๆ มีความเปนฉนวนที่แตกตางกัน  โดยนิยมใชสุญญากาศ เปนตัวอางอิงโดย
ใหมีคาความนําไฟฟา (dielectric constant)  เทากับ 1    พบวาอากาศ  ยาง ไม กระดาษพาราฟฟน  แกว  
ไมกา และ น้ําบริสุทธิ์ มีคาความนําไฟฟาเปน 1.0006 , 2.5-35, 2.5-8, 3.5, 5-10, 5-6 และ 81 ตามลําดับ  
ดังนั้นสารใดที่มีคาความนําไฟฟายิ่งมาก จะยิ่งมีคุณสมบัติในการเปนฉนวนนอยลง  ฉนวนจึงมีหนาที่
ปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร และใชปองกันอันตรายแกผูใชงานเครื่องมือ 

  
   ตารางที่ 2.2   แสดงอัตราการทนกระแสไฟฟาสูงสุดของลวดทองแดงเบอรตาง ๆ ตามมาตรฐานของ                
                           American  Wire  Grade (AWG) 

เบอร เสนผาศูนยกลา
ง(มม.) 

แอมแปร เบอร เสนผาศูนยกลาง
(มม.) 

แอมแปร 

12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

2.05 
1.63 
1.45 
1.29 
1.15 
1.02 
0.912 
0.813 
0.723 

8.70 
5.40 
4.30 
3.40 
2.70 
2.10 
1.70 
1.30 
1.10 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.644 
0.573 
0.511 
0.455 
0.405 
0.361 
0.321 
0.286 
1.255 

0.85 
0.75 
0.54 
0.43 
0.34 
0.27 
0.21 
0.19 
0.13 

 
ฟวส (Fuse)  

ฟวสเปนอุปกรณที่ทําหนาที่ปองกันความเสียหายของเครื่องมือ และลดอันตรายจาก
กระแสไฟฟา โดยการตัดกระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูเครื่องมือ เมื่อเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใน
เครื่องมือ  หรือเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลเขาสูเครื่องมือมากเกินไป 
 1.  ชนิดของฟวส  ฟวสอาจแบงไดเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 
    1.1  ฟวสอิเล็กทรอนิกส (electronic fuse)   เปนฟวสที่มีความไวในการตัดกระแสไฟฟาที่
เขาสูเครื่องมือ ถามีกระแสไฟฟาเขาสูเครื่องมือมากเกินคาที่ฟวสอิเล็กทรอนิกสกําหนด หรือมีความ
ตางศักย(potential)ของกระแสไฟฟามีคาสูงหรือต่ําเกินไป (220 v ± 20%)  

ฟวสชนิดนี้เปนฟวสที่มีราคาคอนขางแพง เพราะประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน  
แตการซื้อฟวสอิเล็กทรอนิกสมาติดตั้งเพิ่มเติมใหเครื่องมือจึงเปนทางเลือกที่นาจะคุมคาสําหรับการ
รักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีราคาสูง 
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    1.2   ฟวสธรรมดา (physical fuse) ฟวสชนิดนี้จะตัดกระแสไฟฟาโดยอาศัยหลักการหลอม
ตัวของโลหะที่ใชทําฟวส เมื่อไดรับความรอนเกินกําหนด  สําหรับโลหะท่ีใชทําฟวสมักเปนโลหะ
หรือโลหะผสมที่มี ความตานทานนอยและมีจุดหลอมเหลว(melting point) ต่ํา  ตัวอยางเชน ลวด
อะลูมิเนียม ลวดนิเกิล  ลวดดีบุกเคลือบทองแดง  ความรอนที่ฟวสไดรับอาจเกิดจากการลัดวงจร หรือ
ความตางศักยของกระแสไฟฟาต่ําหรือสูงเกินไป แตเนื่องจากฟวสชนิดนี้ขาดคอนขางชา โดยเฉพาะ
ในกรณีที่กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นเกินอัตราทนกระแสสูงสุด(overload current)  ของฟวสไมมากนัก (1.35 
เทา) จะตองใชเวลา 1-2 นาทีฟวสจึงจะขาด  ดังนั้นจึงมักพบวาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่บอบบางมาก
ของเครื่องมือ ตัวอยางเชน ไอซี(integrated circuit, IC) หรือไดโอด(diode) มักจะเสียหายกอนที่ฟวส
จะขาดเสมอ ๆ  ฟวสแบบนี้แบงไดเปนอีก 3 ชนิด ตามความเร็วของการขาดคือ (ดูรูปที่ 2.4 ) 
 

 
 
                   รูปท่ี 2.4   โครงสรางของฟวสธรรมดาชนิดตาง ๆ 
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  1.2.1  ฟวสขาดเร็ว(fast blow fuse)  ฟวสชนิดนี้มักทําดวยโลหะผสมที่มีจุด
หลอมเหลวต่ํา ออกแบบใหขาดเร็วโดยการขึงเสนลวดฟวสในแนวทะแยงมุมระหวางขั้วของหลอดทํา
ใหฟวสขาดออกจากกันอยางรวดเร็ว    โดยพบวาถากระแสไฟฟาไหลผานฟวสในอัตรา 5 เทาของ
อัตราทนกระแสสูงสุดของฟวส    ฟวสจะขาดในเวลา 0.01 วินาที   จึงนิยมใชฟวสชนิดนี้ในเครื่องมือ      
วิทยาศาสตรที่จะเสียหายจากกระแสไฟฟาไดงาย 
  1.2.2   ฟวสขาดเร็วปานกลาง(medium blow fuse)  ทําจากโลหะผสมที่จุด
หลอมเหลวต่ําเชนกัน ลักษณะฟวสอาจเปนเสนตรงหรือหยักแบบฟนปลา  จากการทดลองพบวาถา
กระแสไฟฟาไหลผานฟวสในอัตรา 5 เทาของอัตราทนกระแสสูงสุดของฟวส  ฟวสจะขาดในเวลา 2  
วินาที  นิยมใชในเครื่องมือที่ใชกระแสไฟฟาสูงสุด(peak current) ที่เครื่องมือตองการขณะเริ่มปลอย
กระแสไฟฟาเขาสูเครื่องมือ ไมแตกตางจากกระแสไฟฟาที่เครื่องมือตองการขณะเครื่องทํางาน
ตามปกติ (operating current) มากนัก เปนฟวสที่ใชในเครื่องมือวิทยาศาสตรทั่ว ๆ ไป   

1.2.3 ฟวสขาดชา(slow blow fuse)  สรางขึ้นมาเพื่อใชกับเครื่องมือที่ตองการกระแส   
ไฟฟาสูงสุดแตกตางจากกระแสไฟฟาที่ทํางานตามปกติมาก ๆ   ตัวอยางของเครื่องมือเหลานี้ไดแก 
เครื่องมือที่มีมอเตอรขนาดใหญ เครื่องมือที่มีขดลวดความรอน(heating coil)  เพราะถาใชฟวสขาดเร็ว
ปานกลาง ขณะที่เปดเครื่องมือจะมีกระแสไฟฟาไหลเขาสูเครื่องมือเปนจํานวนมากทําใหฟวสขาด
บอย ๆ  ฟวสขาดชาจึงชะลอการขาดของฟวสโดยการเพิ่มแทงโลหะหรือขดลวดสปริงเขาไประหวาง
ฟวส หรือเพิ่มตัวตานทานขนาดเล็ก(ไมเกิน 200 โอหม) เพื่อจํากัดปริมาณกระแสที่จะไหลผาน ซ่ึงจะ
ชวยลดปริมาณความรอนที่เกิดบนโลหะฟวสเปนการชั่วคราวทําใหฟวสไมขาดทันทีในขณะที่เปด 
สวิทชปลอยกระแสไฟฟาเขาสูเครื่องมือ   

2.   การใชงาน การเลือกใชฟวสควรพิจารณาเลือกชนิดของฟวสใหเหมาะสมกับชนิดของ
เครื่องมือ สําหรับฟวสอิเล็กทรอนิกสควรเลือกชนิดที่สามารถตอวงจรดวยตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อ
กระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูเครื่องมือกลับสูสภาพปกติ  ซ่ึงจะมีประโยชนสําหรับเครื่องมือที่มีความ       
จําเปนตองเปดเครื่องมือไวตลอดเวลา สําหรับฟวสธรรมดาควรเลือกฟวสที่ทนกระแสไดสูงกวา
กระแสไฟฟาที่เครื่องมือตองการ ประมาณรอยละ  25  ตัวอยางเชน คูมือการใชเครื่องมือกําหนดวา
เครื่องวัด พีเอช ใชกระแสไฟฟา 1.00 แอมแปร ก็ควรเลือกใชฟวสขนาดไมเกิน 1.25 แอมแปรเปนตน 
ในสวนของความตางศักยไฟฟาควรเลือกความตางศักยไฟฟาใหเทากับหรือสูงกวาความตางศักยที่
เครื่องมือตองการเล็กนอย ตัวอยางเชน ใชฟวสที่ทนแรงดัน 250 โวลต ในเครื่องมือที่ใชแรงดัน 220 
โวลต เปนตน 

3.  การตรวจสอบฟวส การขาดของฟวสอาจตรวจดูดวยตาเปลาซึ่งมีความแนนอนนอยกวา
การวัดดวยมัลติมิเตอร  ในกรณีที่ฟวสของเครื่องมือขาด ไมควรรีบเปลี่ยนฟวสทันที แตควรหาสาเหตุ
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ใหพบกอนเปลี่ยนใสฟวสตัวใหม เพราะการใสฟวสตัวใหมโดยไมทราบสาเหตุ อาจทําใหเครื่องมือ
เสียหายมากขึ้น  

หมอแปลงไฟฟา (Transformer)  

หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณที่ประกอบดวยขดลวดทองแดงพันอยูบนแกนเหล็ก แกน
พลาสติก หรือวัสดุอ่ืน ๆ   

1. ชนิดของหมอแปลงไฟฟา   หมอแปลงไฟฟาที่พบในเครื่องมือไดบอยมี 3 ชนิดคือ 
1.1  หมอแปลงควบคุมโวลต(voltage transformer)   ใชเพิ่ม(step up)   หรือลด(step down) 

โวลตของกระแสไฟฟาสลับจากวงจรหนึ่งไปสูอีกวงจรหนึ่ง โดยความถี่ของไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง 
(ความถี่ของกระแสไฟฟาประเทศไทยมีคา 50 cycle/sec) เครื่องมือที่ใชหมอแปลงชนิดนี้จะทาํให
ส้ินเปลืองกระแสไฟฟาเพิ่มเล็กนอย    เนือ่งจากกระแสไฟฟาบางสวนถูกเปลี่ยนไปเปนพลังงานความ
รอน 
    1.2   หมอแปลงแหลงจายไฟฟา (power transformer) ในเครื่องมือตาง ๆ ที่นิยมใชมี 2 แบบ 
คือ(รูปที่ 2.5) 
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       รูปท่ี 2.5   แสดงการพันขดลวดทองแดงในหมอแปลงไฟฟาชนิดแหลงจายไฟฟา 
 

       1.2.1 Isolation transformer  ประกอบดวยขดลวดปฐมภูมิ (primary coil)  และ  
ขดลวดทุติยภมูิ(secondary coil) แยกกัน 

      1.2.2  Autotransformer   ขดลวดปฐมภูมิ (primary coil) และ ขดลวดทุติยภูมิ 
(secondary coil) อยูในขดลวดเดียวกัน   แตแยกปลายสายขดลวดออกมาตามจํานวนรอบของขดลวดที่
ตองการ 

2.  การใชงาน  ควรเลือกเลือกใหถูกชนิของหมอแปลง และตองเลือกหมอแปลงที่สามารถทน
กระแสไฟฟาไดมากกวา กระแสไฟฟาที่เครื่องมือตองการเสมอ   เพื่อปองกันหมอแปลงไหม  แตถาใช
หมอแปลงไฟฟาที่ทนกระแสไฟฟาไดสูงเกินไป    จะทําใหเครื่องมือมีขนาดและน้ําหนักมากเกิน
ความจําเปน 
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เคร่ืองควบคุมกระแสไฟฟา ( Electrical stabilizer) 

  เครื่องควบคุมกระแสไฟฟาเปนเครื่องมือที่ทําหนาที่ควบคุมกระแสไฟฟา ทั้งในดานความตาง
ศักย (แรงดัน) และปริมาณกระแสไฟฟา หรืออยางใดอยางหนึ่งใหคงที่อยูในชวงที่เครื่องมือไมเกิดการ
เสียหาย  เพราะถาแรงดันไฟฟาต่ํามากจะมีปริมาณกระแสไฟฟาไหลเขาสูเครื่องมือมากจนเกิดการ
ไหมเสียหาย และกรณีที่แรงดันไฟฟาสูงเกินอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีขีดจํากัดในการทํางานจะ
เสียหาย การที่แรงดันไฟฟาสูงขึ้นหรือต่ําลงมากบางครั้งไมทําใหเครื่องมือเสียหาย แตจะเปนผลให
อายุการใชงานของเครื่องมือส้ันลง เครื่องมือหยุดทํางาน หรือทําใหตัวตรวจหา( detector) อานคา
ผิดพลาด 
  แรงดันของกระแสไฟฟาต่ํามากอาจเกิดจากการเปดเครื่องมือใหเร่ิมทํางานพรอม ๆ กันหลาย
เครื่อง มีการใชเครื่องมือที่ใชกระแสไฟฟามาก ๆ  ตัวอยางเชน เครื่องปรับอากาศ       ลิฟท   หรือมี
เครื่องมือที่เสื่อมสภาพและมีการลัดวงจร ทําใหใชกระแสไฟฟาในปริมาณมาก  หรือเกิดจากการตอ
พวงเครื่องมือในวงจรจายไฟมากเกินไป  

แรงดันไฟฟาสูงอาจเกิดจากการตอพวงเครื่องมือในวงจรจายไฟนอยเกินไป หรือเครื่องมืออยู
ใกลแหลงผลิตไฟฟามาก เกิดฟาผาที่สายไฟทําใหเกิด spike voltage ที่มีคาสูงมากวิ่งเขาสูเครื่องมือใน
ระยะเวลาสั้น ๆ   

แรงดันกระแสไฟฟาสูง ๆ ต่ํา ๆ อาจเกิดจากการเปด การปดเครื่องมือหรือโหลด(load)  อ่ืน ๆ 
ที่ใชกระแสไฟฟามาก โรงงานผลิตกระแสไฟฟาผลิตไฟฟาไมพอเพียงตอความตองการในการใชของ
บานเรือนตาง ๆ ทําใหแรงดันเปลี่ยนแปลงไดงาย  

1. ชนิดของเครื่องควบคุมกระแสไฟฟา  แบงออกเปน 2 ชนดิตามลักษณะการทํางานคือ 
1.1 ชนิดธรรมดา(manual type) เปนเครื่องควบคุมโวลตที่อาศัยการเปลี่ยนจํานวนขดลวด 

ของหมอแปลงไฟฟาในเครื่องควบคุมโวลต เพื่อควบคุมกระแสไฟฟาใหคงที่ตามที่ตองการ แต
เนื่องจากผูใชตองเปนผูควบคุมดวยตวัเองทําใหไมสามารถควบคุมโวลตไดตลอดเวลา  และการ
ควบคุมโวลตมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงไมนิยมใชในหองปฏิบัติการวทิยาศาสตร เพราะมีโอกาสที่จะ
ทําใหเครื่องมอืวิทยาศาสตรเสียหายเปนจํานวนมาก 

1.2 ชนิดอัตโนมัต(ิautomatic type)   เปนเครื่องควบคุมโวลตที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ชวยควบคุมโวลตใหคงที่ตลอดเวลาโดยอตัโนมัติ และสามารถควบคุมโวลตใหผิดพลาดไมเกินรอยละ 
7 จึงเหมาะสําหรับใชในหองปฏิบัติการวทิยาศาสตร ถึงแมวาจะมีราคาสูงกวาเครื่องควบคุมโวลตชนิด
ธรรมดา เครื่องควบคุมโวลตชนิดนี้สามารถแบงออกไดเปนอีก 2 ชนิดยอยตามหลักการทํางานคือ 
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  1.2.1  ชนิดเฟอโรเรโซแนนท(ferroresonant type)  ควบคุมโวลตใหคงที่โดยการใช
ขดลวดเหนี่ยวนํา(inductance coil)  และตัวเก็บประจุควบคุมโวลตที่จายใหเครื่องมือใหคงที่อยูในชวง
แคบ ๆ   ถึงแมวาโวลตของกระแสไฟฟาที่ปอนสูเครื่องควบคุมจะเปลี่ยนแปลง 

 1.2.2   ชนิดออโตทรานฟอรมเมอร(autotransformer type)  ควบคุมโวลตใหคงที่โดย
อาศัยการเปลี่ยนจํานวนขดลวดของออโตทรานฟอรมเมอรใหสอดคลองกับโวลตที่ตองการควบคุม  
โดยเครื่องควบคุมชนิดนี้จะมีตัวเปรียบเทียบโวลต(voltage comparator) ทําหนาที่เปรียบเทียบโวลตที่
ปอนเขาสูเครื่องควบคุมกับคา 220 โวลต  ถาโวลตมีความแตกตางกันจะสงสัญญาณไปยังมอเตอรของ
สะพานไฟฟาใหเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงขดลวดของออโตทรานฟอรมเมอรที่ตองการ กลาวคือถาโวลต
เกิน 220 โวลต มอเตอรจะหมุนสะพานไฟฟาเลือกจํานวนรอบของขดลวดเพิ่มขึ้น เพื่อลดโวลตที่จาย
ใหเครื่องมือใหคงที่อยูที่ 220 โวลต โดยมีความผิดพลาดอยูในชวงรอยละ 1-5 แตเมื่อโวลตลดลงต่ํา
กวา 220 โวลต มอเตอรจะทํางานในทางตรงกันขาม   

นอกจากการใชมอเตอรควบคุมสะพานไฟฟาแลวยังมีการใชรีเลย(reley)  หลาย ๆ ตัวทํา
หนาที่ควบคุมสะพานไฟฟาแทนมอเตอร  กลาวคือเมื่อโวลตเพิ่มขึ้นมากวา 220 โวลต รีเลยตัวที่ตอกับ
ขดลวดที่มากกวาของออโตทรานฟอรมเมอรจะทํางาน เมื่อโวลตลดลงต่ําวา 220 โวลต รีเลยตัวที่ตอ
กับขดลวดที่นอยกวาของออโตทรานฟอรมเมอรจะทํางาน      แตเนื่องจากเปนการควบคุมจํานวนรอบ
ของขดลวดแบบไมตอเนื่อง จึงทําใหการควบคุมโวลตมีความผิดพลาดมากกวาการใชมอเตอรควบคุม
(รูปที่ 2.6 )  

2.   การเลือกใช  ถึงแมวาเครื่องมือวิทยาศาสตรสวนใหญจะใชไอซีชวยควบคุมแรงดัน
กระแสไฟฟาในเครื่องมืออยูแลว แตเนื่องจากไอซีเปนชิ้นสวนที่บอบบางและเสียหายไดงาย การใช
เครื่องควบคุมกระแสไฟฟาจึงมีความจําเปน เครื่องมือที่มีระบบไมโครโพรเซสเซอรควรใชเครื่อง
ควบคุมกระแสไฟฟาที่มีวงจรตัดสัญญาณรบกวน มีอุปกรณปองกันความถี่ของคลื่นตาง ๆ  ที่จะเขามา
ตามสายไฟฟาแลวรบกวนการทํางานของเครื่องมือ โดยเฉพาะการหมุนของมอเตอรในเครื่องมือที่อยู
ในบริเวณไกลเคียงมักจะสรางความถี่มารบกวนการทํางานของเครื่องมือเสมอ ๆ   

นอกจากนี้ยังไมควรใชเครื่องควบคุมโวลตเกินขีดความสามารถของเครื่องมือ ตัวอยางเชน  
ถาโวลตที่ปอนใหกับเครื่องควบคุมโวลตเกินชวง 170-250 โวลต เครื่องควบคุมโวลตจะไมสามารถ
ควบคุมโวลตใหคงที่ที่ 220 โวลตไดอีกตอไป 

จากประสบการณพบวาเครื่องมือในหองปฏิบัติการประมาณรอยละ 80-90 เกิดความเสียหาย 
หรือทํางานขัดของจากสาเหตุทางกระแสไฟฟา        ดังนัน้เครื่องควบคมุกระแสไฟฟาจึงมีความจําเปน      
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รูปท่ี 2.6   แผนผังแสดงการทํางานของเครื่องควบคุมกระแสไฟฟาแบบใชมอเตอร(ก) 
                  และแบบใชรีเลย(ข) 

 
อยางยิ่งตอเคร่ืองมือวิทยาศาสตรสมัยใหมที่มีความละเอียดออน มีความซับซอน และมีระบบไมโคร
โพรเซสเซอรมาก 

เคร่ืองจายไฟฟาสํารอง(Uninterruptible power system, UPS)   

ในเครื่องมือวิทยาศาสตรสมัยใหมมักใชโปแกรมคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน ซ่ึงเมื่อมี
กระแสไฟฟาดับขณะที่เครื่องทํางานจะทําใหกระบวนการสั่งงานที่ซับซอนหยุดลงทันทีจนเกิดผล
เสียหายตอผลการวิเคราะห  ในกรณีที่ตองการใหเครื่องมือทํางานไดตอไปแมกระแสไฟฟาจะดับควร
ตองหาเครื่องจายไฟฟาสํารองสําหรับเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีความสําคัญ  

1. องคประกอบ เครื่องจายไฟฟาสํารองมิองคประกอบที่สําคัญ 4 สวนดังนี้(รูปที่ 2.7) 
 1.1   เอ/ดี อินเวอทเตอร(  A/D Inverter)       ทําหนาที่แปลงกระแสไฟฟาสลับใหเปน
กระแสไฟฟาตรงเพื่อประจลุงในแบตเตอรี่ 
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                 1.2   แบตเตอรี่(Battery)   ทําหนาที่เก็บไฟฟาสํารอง   เพื่อจายใหกับเครื่องมือตลอดเวลา 

 
           
                รูปท่ี 2.7  แผนผังแสดงองคประกอบของเครื่องจายไฟฟาสํารองแบบอัตโนมัติ 
 

ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ  ไฟฟาที่สะสมในแบตเตอรี่จะคอย ๆ ถูกใชไปจนหมดในชวงเวลาที่ตาง ๆ 
กัน ขึ้นอยูกับความจุของแบตเตอรี่และอัตราการใชกระแสไฟของเครื่องมือ 

1.3  ดี/เอ อินเวอทเตอร (D/A  inverter)      ทําหนาที่แปลงกระแสไฟฟาตรงจากแบตเตอรี ่
ใหเปนกระแสไฟฟาสลับกอนจายใหเครื่องมือ 

1.4 ตัวควบคุมกระแสไฟฟา( voltage regulator)   ทําหนาที่ควบคุมกระแสไฟฟาที่จายให 
กับเครื่องมือใหคงที่ 
 2. การใชงาน  ควรเลือกขนาดเครื่องจายไฟฟาสํารองใหเหมาะสมกับขนาดของเครื่องมือ และ
ระยะเวลาที่ตองการใหจายไฟฟาสํารอง   ไมควรปลอยใหแบตเตอรี่จายไฟฟาสํารองจนหมดเกลี้ยง 
เพราะจะทําแบตเตอรี่เสียหายแบบถาวร   และถามีเสียงหรือสัญญาณเตือนแสดงการใกลจะหมดของ
แบตเตอรี่ควรหยุดใชเครื่องมือทันที เพราะเครื่องมืออาจเกิดการไหมเสยีหาย 

สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor)  

สารกึ่งตัวนําหมายถึงสารที่มีวาเลนท อิเล็กตรอนเทากับ  4     ตัวอยางเชน   เยอมานเนียม, 
ซีลีเนียม และซิลิกอน เปนตน มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ เมื่อไดรับพลังงานแสงจะปลอยกระแส
อิเล็กตรอนออกมาเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณแสงที่ตกกระทบ และเมื่ออยูในที่อุณหภูมิสูงจะ
ปลอยกระแสอิเล็กตรอนออกมามากขึ้น(เปนตัวนํามากขึ้น) และเมื่ออยูในอุณหภูมิต่ําจะปลอยกระแส
อิเล็กตรอนออกมานอยลง(เปนตัวตานทานมากขึ้น)  อุณหภูมิจึงมีผลอยางมากตอการทํางานของ
เครื่องมือที่มีสารกึ่งตัวนําเปนองคประกอบ   
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ดังนั้นเครื่องมอืวิทยาศาสตรซ่ึงมักมีสารกึ่งตัวนําเปนองคประกอบจึงควรไดรับการติดตั้งในหอง
ปรับอากาศ เพื่อลดอิทธิพลของอุณหภูมิที่จะมีผลกระทบตอการทํางานของเครื่องมือวิทยาศาสตร 

สารกึ่งตัวนําถูกนําไปสรางเปนตัวไวแสง(photodetector)ในการวัดแสง(photometry) หรือใช
เปนตัวไวความรอน(thermister) เพื่อวัดความรอน หรือควบคุมอณุหภูมิในเครื่องมือวิทยาศาสตร  
ชนิดตาง ๆ  ตัวอยางเชน ตูอบลมรอน เครื่องวเิคราะหอัตโนมัติ(autoanalyzer)  สเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(spectrophotometer)  เครื่องวัดการดดูกลืนแสงของอะตอม(atomic absorption spectrophotometer) 
ฯลฯ . 

เซมิคอนดักเตอรไดโอด(Semiconductor diode)  

เซมิคอนดักเตอรไดโอด(รูปที่ 2.8) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกดิจากการเอาสารกึ่งตัวนํา
ชนิดประจุลบ(negative หรือ N type) ตัวอยางเชน  Antimony(Sb), Arsenic(As) , ฟอสฟอรัส(P)       
มาเรียงตอกับสารกึ่งตัวนําชนิดประจุบวก(positive หรือ P type)             ตัวอยางเชน  Aluminium(Al) ,   

 

 
 

         รูปท่ี 2.8   รูปรางของไดโอดแบบตาง ๆ  
 

Boron(Br), Gallium(Ga)  แลวทําใหเกิดคณุสมบัติพิเศษคือ  ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานจากสารกึ่ง
ตัวนําชนดิประจุลบ(cathode)ไปยังสารกึ่งตัวนําชนดิประจุบวก(anode) แตไมยอมใหกระแสไฟฟา
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ไหลผานในทศิทางตรงกันขาม  ดังนั้นจึงนิยมเอาไปใชเปนตวัเปลีย่นกระแสไฟสลับใหเปนกระแส
ไฟตรงกอนจายไปเลี้ยงเครื่องมือ โดยไดโอดจะยอมใหความตางศักยดานบวกของกระแสไฟสลับผาน
เทานั้น(รูปที่ 2.9) และเพื่อใหกระแสไฟฟาที่ผานไดโอดมีความสม่ําเสมอและตอเนื่อง  อาจใชไดโอด
หลายตัวตอรวมกันซึ่งเรียกไดโอดนี้วา เรคติไฟเออร(rectifier)  
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รูปท่ี 2.9   ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาผานไดโอด 
 
1.  การใชงานไดโอด   ควรเลือกขนาดไดโอดที่สามารถทนแรงดัน(ความตางศักย)ในวงจรได 

โดยไดโอดชนิดที่ทนแรงดันสูงจะมีขนาดใหญกวาไดโอดที่ทนแรงดันไดนอยกวา และระมัดระวังการ
ตอกลับขั้วเพราะจะทําใหกระแสไฟฟาไหลกลับทิศทาง ซ่ึงสามารถสังเกตดานแคโทดไดจาก ปลาย
เครื่องหมายลูกศรบนไดโอด    แถบสี   ปลายไดโอดขยายออก   ปลายไดโอดเรียวเล็กลง  แตอยางไรก็
ตามการดูทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาในไดโอดขนาดใหญ ซ่ึงนอกจากจะดูการขยายออกใหญ
ของตัวไดโอดดานแคโทดแลวควรดูทิศทางของลูกศรที่ปรากฎดวย 
 2.  การตรวจสอบไดโอด    ควรใชมัลติมิเตอรเปนตัวทดสอบ  ถาไดโอดดีเมื่อตอสายสีดําซึ่ง
เปนขั้วลบที่ปลายแคโทดของไดโอด  และตอสายสีแดงที่ปลายแอโนดของไดโอด  มัลติมิเตอรจะอาน
คาความตานทานไดนอยลง    แตเมื่อสลับการตอสายของมัลติมิเตอรคาความตานทานที่อานไดจะมี
คาสูงสุด  

 ไดโอดเปลงแสง (Light emitting diode , LED)  

ไดโอดเปลงแสงเปนสารประเภทกึ่งตัวนํา ตัวอยางเชน gallium phosphite (GaP), gallium 
arsenide phosphite (Ga AsP) ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานอิเล็กตรอนจะไดรับ
พลังงานกระโดดไปสูสถานะพลังงานสูง(excited state) และเมื่ออิเล็กตรอนกลับสูสถานะพื้น(ground 
state) จะเกิดการเปลงแสงสีตาง ๆ ออกมา เชน สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน แสงอินฟราเรด หรือ
แสงเลเซอร   

ไดโอดเปลงแสงใชทําหลอดไฟสัญญาณขนาดเล็ก  เพือ่แสดงสถานะการทํางานของเครื่องมือ  
ใชเปนตวัเลขในภาคแสดงผลเพื่อใชอานคาตาง ๆ แทนการอานคาจากเขม็มิเตอร โดยจะใช
ไดโอดเปลงแสงขนาดยาวจาํนวน 7 ตัวตอกันเปนเลขแปด  หรือใชไดโอดเปลงแสงทรงกลม จํานวน 
35 ตัว วางเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา(รูปที่ 2.10) แลวใชวงจรอิเล็กทรอนิกสควบคุมใหไดโอดเปลงแสง
หรือไมเปลงแสงเปนบางตัว ทําใหเกดิเปนตัวเลขไดตั้งแต 0 ถึง 9 หรือเปนสัญลักษณอ่ืนๆ  

ขอดีของการใชไดโอดเปลงแสงคือใชกระแสไฟนอยกวาการใชเข็มมิเตอร  สามารถมองเห็น
ไดในที่มดื  มีราคาถูกกวา มีความไวในการอานคามากกวาเข็มมิเตอร  มีความละเอียดในการอานคา
มากกวา มีอายกุารใชงานยาวนานกวา ฯลฯ. 

ผลึกเหลวแสดงผล(Liquid crystal display, LCD )   

  ผลึกเหลวแสดงผลมีลักษณะคลาย ไดโอดเปลงแสงมาก  แตกระบวนการทําใหเกดิภาพไม
เหมือนกนั กลาวคือผลึกเหลวแสดงผลประกอบไปดวยแผนกระจกใส 2 แผนประกบผลึกเหลวซึ่ง
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ประกอบดวยสารอินทรียที่เปนเสนยาว(long chain organic molecule) ที่เรียกวา nematic liquid ไวตรง
กลาง  ดานหลังของกระจกแผนที่อยูดานหนาและดานหนาของกระจกแผนหลังเคลือบดวยแผน         
ฟลมโลหะใสบาง ๆ โดยมีการเจาะเปนรูปเลข 8 เหมือนกับการเอาแทง LED 7 แทงมาตอกัน(รูปที่ 
2.10)  ในสภาวะปกติโมเลกลุของ nematic liquid ซ่ึงมีลักษณะเปนแทงยาวจะเรยีงตวัขนานกับทิศทาง
ของแสงที่ผานกระจก  แตถามีกระแสไฟฟาไหลผานสวนใดสวนหนึ่งของฟลมโลหะที่เจาะเปนตวัเลข 
8 จะทําใหโมเลกุลของ nematic liquid  บิดตัว 90 องศาบงัทางเดินของแสง   ทําใหเกดิเงาดํามืดในสวน 
  
 

 
  

รูปท่ี 2.10   รูปรางของไดโอดเปลงแสง(ก,ข) และผลึกเหลวแสดงผล(ค) 
 
นั้น  ดังนั้นการควบคุมกระแสไฟฟาใหไหลผานสวนตาง ๆ ของ nematic liquid จึงสามารถทําให
แสดงตัวเลขหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ ได 
 ผลึกเหลวแสดงผลสามารถใชงานไดในอุณหภูมิ  –40 ถึง  + 85 องศาเซลเซียส   ใช
กระแสไฟฟาในชวง 3-5 โวลต   อาจทําในลักษณะใหแสงสองผานมาจากดานหลัง(transmissive  
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type)    แบบแสงสะทอนจากดานหนา( reflective type) หรือแบบผสมระหวางแสงสองผานและแสง
สะทอนจากดานหนา(transfective type) มีขอดีกวาไดโอดเปลงแสงเพราะใชกระแสไฟฟานอยกวา แต
มีขอเสียตรงที่ไมสามารถมองเห็นไดในที่มืดเชนเดียวกับไดดเปลงแสง 
ทรานซิสเตอร(Transistor)  

ทรานซิสเตอร(รูปที่ 2.11)       เปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจาการเอาสารกึ่งตัวนําประเภท 

 
 

              รูปท่ี 2.11   รูปรางของทรานซิสเตอรชนิดตาง  ๆ 
 
ประจุลบและสารกึ่งตัวนําประเภทประจุบวก(positive type) มาเรียงตอกันจนมีคุณสมบัตพิิเศษที่
สามารถนําไปขยายสัญญาณไฟฟา หรือทาํหนาที่เปนสวทิชตัดตอสัญญาณทางไฟฟาได ในเครื่องมือ
วิทยาศาสตรอาจพบไดในรปูรางหลายลักษณะ ตัวทรานซิสเตอรอาจทําดวยโลหะหรือพลาสติก มี
ลักษณะที่สําคัญคือมีขาโลหะ 3 ขายืน่ออกมาจากตวัทรานซิสเตอร คือขาเบส(base, B) ขา
คอลเลคเตอร(collector, C) และขาอีมิตเตอร(emitter, E)  แตทรานซิสเตอรบางชนิดอาจมีขายื่นออกมา
เพียง 2 ขา โดยใชตวัถังโลหะทําหนาทีแ่ทนขาคอลเลคเตอร  ทรานซิสเตอรแตละเบอรหรือแตละชนิด
มักจะไมระบตุําแหนงของขามาให ผูใชจําเปนตองสังเกตตําแหนงของขาตาง ๆ เอง(รูปที่ 2.12) 
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1. ชนิด  ทรานซสิเตอรแบงออกเปน 2 ชนดิตามโครงสรางคือชนิด พีเอ็นพี(PNP)  และชนิด  
เอ็นพีเอ็น(NPN) ซ่ึงทรานซิสเตอรชนิดพีเอ็นพี  จะมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาในขาตาง ๆ 
แตกตางกนัดังรูปที่ 2.13 

2.  การตรวจสอบทรานซิสเตอร    ควรใชมัลตมิิเตอรตรวจสอบทิศทางการไหลของ
กระแสไฟฟาในขาตาง ๆ คลายกับการตรวจสอบเซมิคอนดัคเตอรไดโอด 

เอสซีอาร(Silicon controlled rectifier, SCR)   

เอสซีอารเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เกดิจากการเอาสารกึ่งตัวนําชนดิประจุบวก     และชนิด 
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รูปท่ี 2.12   แสดงตําแหนงขาของทรานซิสเตอรชนิดตาง ๆ 
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          รูปท่ี 2.13   ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาในทรานซิสเตอรชนดิเอ็นพีเอ็นและชนิดพีเอ็นพ ี
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ประจุลบมาเรียงตอกัน  ตัวเอสซีอารประกอบดวยขาแอโนด ขาแคโทด  และขาเกท(gate)  ในสภาพ
ปกติจะไมมีกระแสไฟฟาไหลระหวางแคโทด  แตเมื่อมกีระแสไฟฟาไหลมาที่ขาเกทจํานวนมากพอจะ
เกิดกระแสไฟฟาไหลระหวางขาแอโนดและขาแคโทด ถึงแมวากระแสไฟฟาที่ขาเกทจะหยุดไหลแลว
ก็ตาม(รูปที่ 2.14 ) จากคณุสมบัติดังกลาวเอสซีอารจึงถูกนําไปใชในวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร  
วงจรหรีแ่สงสวาง  สวิทชตอไฟฟากระแสตรง วงจรควบคุมอุณหภูมิ  ฯลฯ. 
 

 
 

รูปท่ี 2.14   โครงสรางของเอสซีอาร(ก) และไตรแอก(ข) 
ไตรแอก(Triac)   
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ไตรแอกเปนชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจาการเอาสารกึ่งตัวนําชนดิเอน็พีเอ็น 2 ตัว มา
ประกบกับสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น  แลวจึงตอขาโลหะออกมาใชงาน 3 ขา คือขาที่1(terminal 1) ขาที่ 
2(terminal 2) และขาเกท(รูปที่  2.14 )  การทํางานคลาย เอส ซี อาร กลาวคือเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลมา
ที่ขาเกท   จึงจะมีกระแสไฟฟาสลับไหลผานขาที่ 1   และขาที่ 2   แตถากระแสไฟฟาที่ขาเกทหยุดไหล
กระแสไฟฟาที่ไหลระหวางขาที่ 1 และขาที่ 2 จะหยุดไหล   ไตรแอกจึงถูกใชเปนสวิทชกระแสไฟฟา
สลับ ใชในวงจรควบความความเร็วมอเตอร  รวมทั้งใชในวงจรควบคุมความรอน ฯลฯ. 
ไอซี(Integrated circuit, IC)  

ไอซีเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจาการยอสวนวงจรตาง ๆ หลาย ๆ วงจรลงในตัวไอซี 
โดยใชเทคโนโลยีจุลอิเล็กทรอนิกส(microelectronic technology)  ทําใหไอซีมีขนาดเล็กแตมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง  เครื่องมือวิทยาศาสตรยุคใหมจึงหันมาใชไอซีมากขึ้น เพราะทําให
เครื่องมือมีขนาดเล็กลงและมีตนทุนการผลิตถูกลง    ตัวไอซีอาจทําดวยพลาสติก แกว หรือโลหะ
ขึ้นอยูกับประเภทของการใชงาน(รูปที่ 2.15) 

 



เครื่องมือวิทยาศาสตร 

45

 

 

  
   

รูปท่ี 2.15   รูปรางของไอซีชนิดตาง ๆ 
1. การดูขาของไอซี  เนื่องจากไอซีมีขามากและแตละขาจะมีหนาที่ที่ตางกัน   การดูตําแหนง 

ขาใหถูกตองจงึเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการตรวจสอบ  สําหรับไอซีชนิดที่ทําจากเซรามิก หรือพลาสติก 
ขาที่ 1 จะเริ่มจากดานลางของดานที่มีจดุ หรือมีขอบเวาลงไป นับตอกันไปเรื่อยจนครบขาสุดทาย   
สําหรับไอซีแบบกระปองโลหะขนาดเลก็ใหหงายตวัไอซีขึ้น จะสังเกตเห็นปุมโลหะยื่นออกมาจากตัว
กระปองไอซี ใหเร่ิมนับขาที ่ 1 ทวนเข็มนาฬิกามาจนชนขาสุดทาย สําหรับไอซีที่เปนกระปองโลหะ
ขนาดใหญจะมีเพียง 2 ขา คือขาอินพุท(input) ขาเอาทพุท(output) สวนตัวกระปองโลหะจะตอกับ
กราวด(ground)(รูปที่ 2.16 ) 
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  รูปท่ี 2.16   ตําแหนงของขาไอซีแบบตาง  ๆ 
2. การใชงาน  ไอซีที่ผลิตจากแหลงตาง ๆ  มักมีคุณสมบตัิที่แตกตางกนั         การตรวจสอบ 

คุณสมบัติของไอซีจึงจําเปนตองดูจากเบอรที่ปรากฎอยูดานบนหรือดานลางของตัวไอซี  ตัวอยางเชน
ไอซีเบอร  MC7493AP   โดย MC หมายถึง ไอซีของบริษัทโมโตโรลา(Motorola) 74  หมายถึง ชวง
อุณหภูมิใชงาน 0 – 75 องศาเซลเซียส 93 หมายถึง ตัวเลขเฉพาะของแตละเบอร  A หมายถึง อักษร
แสดงอนุกรมการผลิต  P หมายถึง ตวัถังทําดวยพลาสติก  สวนรายละเอียดเพิ่มเตมิของไอซีตองคน
จากคูมือของผูผลิต สําหรับแนวทางการดูเบอรไอซีที่ผลิตโดยแหลงผลิตตาง ๆ อาจดจูากอักษรตวัแรก
ที่ปรากฏ ตัวอยางเชน 
  SN   หมายถึง  ผลิตโดย  Texas instruments Incorporate 
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F  หมายถึง  ผลิตโดย  Fairchild Semiconductor 
DM  หมายถึง  ผลิตโดย  National Semiconductor 
FL หมายถึง  ผลิตโดย  Siemens Akteingesellschaft 
MB หมายถึง  ผลิตโดย  Fujitsu Ltd. 
HD  หมายถึง  ผลิตโดย  Hitachi Ltd. 
M หมายถึง  ผลิตโดย  Mitsubishi Electric Corporation 
TD  หมายถึง  ผลิตโดย  Toshiba Corporation 

 3.   การตรวจสอบไอซี   การตรวจหาจดุบกพรองของไอซีที่มีประสิทธิภาพควรใชมัลติมิเตอร
ตรวจสอบการทํางานของขาตาง ๆ ของไอซี โดยตองอาศัยขอมูลการทํางานที่ปกตขิองไอซีจากคูมือ
แสดงคุณสมบตัิของไอซีเปนแนวทางในการตรวจสอบ 

มัลติมิเตอร(Multimeter)  

อุปกรณที่จําเปนสําหรับตรวจหาจุดบกพรองทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสคือ มัลติมิเตอร  
เพราะสามารถใชวัดโวลตทั้งกระแสไฟฟาตรงและกระแสไฟฟาสลับ  ใชวัดปริมาณกระแสไฟฟาทั้ง
กระแสไฟฟาตรงและกระแสไฟฟาสลับ   ใชวัดความตานทาน   ใชวัดคาความจุของตัวเก็บประจุ  ใช
วัดอัตราการขยายของทรานซิสเตอร   ฯลฯ.   

ดังนั้นจึงเปนเครื่องมือเอนกประสงคที่ควรจะมีไวประจําหองปฏิบัติการ  โดยมัลติมิเตอร
ชนิดอะนาล็อก(analog multimeter) มีราคาถูกกวามัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล(digital multimeter)   แต
ชนิดดิจิตอลจะใชงานงายกวา และมักมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวา(รูปที่  2.17) 

การอานวงจร 
 ในการตรวจหาสาเหตุของการเสียหาย ตลอดจนการซอมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มี
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีความจําเปนที่จะตองอานรายละเอียดของวงจรจากคูมือการใชงาน
หรือจากคูใอการซอมแซม รูปที่ 2.18 เปนตัวอยางสัญลักษณที่พบไดบอยในวงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงผูที่ทําหนาที่ซอมแซมควรฝกอานวงจร   แลวจึงไลดูตําแหนงที่ตั้งของชิ้นสวนตาง 
ๆ ที่คาดวาจะเสียหายดวยความระมัดระวังอยูตลอดเวลา  เพื่อทําการแกไขและซอมแซมตอไป 
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                               (ก)                                                                          (ข) 

รูปท่ี 2.17   รูปรางของมัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก(ก) และแบบดิจิตอล(ข) 

 

ในทางปฏิบตันิอกจากจะเรียนรูถึงหนาท่ีของชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ แลว การ

ฝกหัดใชมัลตมิิเตอร และการฝกอานสัญลักษณในวงจรอิเล็กทรอนิกส  ยังมีความจําเปนท่ีชวยใหทราบ

การทํางานของเครื่องมือวิทยาศาสตรแตละเคร่ืองใหลึกซ้ึงยิ่งขึ้น ความรูเก่ียวกับไฟฟา และ

อิเล็กทรอนิกสท่ีกลาวมาขางตนเปนเพยีงความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักวิทยาศาสตรท่ีตอง  เขาไป

สัมผัสกับเคร่ืองมือวิทยาศาสตรท่ีเต็มไปดวยอุปกรณไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส     ผูท่ีตองการมี

ความรูท่ีแตกฉาน ลึกซ้ึงจําเปนตองมีการฝกปฏิบตัิ มีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะ

เทคโนโลยีทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก    
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รูปท่ี 2.18   สัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีพบบอย 
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