ชุดการเรียน

ชุดที 7
วิชาวิทยาศาสตร์พืนฐาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 3

เรือง

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

นางปราณี แก้วพวง
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชาํ นาญการ
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

คําชีแจงสําหรั บนักเรี ยนในการใช้ ชุดการเรี ยน
1. ชุดการเรี ยนทีท่านได้ ศกึ ษาต่อไปนีเป็ นชุดการเรี ยนทีสร้ างขึนเพือให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้
ด้ วยตนเอง ดังนันท่านต้ องปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัดชุดการเรี ยนนีจึงจะเป็ นประโยชน์ต่อตัว
ท่านอย่างแท้ จริ ง
2. ให้ นกั เรี ยนศึกษาเนือหาจากชุดการเรี ยนไปตามลําดับให้ เข้ าใจโดยไม่ข้ามหน้ าไม่แอบดูเฉลย
ก่อนทีจะลงมือทําและปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยความตังใจ ซือสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3. การบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมให้ นกั เรี ยนบันทึกลงในชุดการเรี ยนทีครูแจกให้
4. ก่อนศึกษาขันต้ นโปรดทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและอย่าแอบดูเฉลยเมือศึกษาจนจบบทเรี ยน
นีแล้ วจึงค่อยตรวจคําตอบพร้ อมกับแบบทดสอบหลังเรี ยนจะทําให้ ทา่ นทราบความก้ าวหน้ าในการเรี ยน
5. ระหว่างทีกําลังศึกษาบทเรี ยนจะมีคําถาม กิจกรรมและแบบฝึ กหัดทบทวนให้ ปฏิบตั ิ โปรดทํา
ทุกครั งเพือความเข้ าใจยิงขึนและจะมีเฉลยให้ โดยเทียบเกณฑ์ ผ้ ูเรี ยนต้ องได้ คะแนนทุกอย่างรวมกัน
ร้ อยละ 70 ขึนไป
6. เมือศึกษาเนือหาจบแล้ วให้ ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
7. ตรวจคําตอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจากเฉลยโดยเทียบเกณฑ์การประเมิน ดังนี
คะแนน 0 – 4 ผลการประเมิน ปรับปรุง
คะแนน 5 – 7 ผลการประเมิน พอใช้
คะแนน 8 – 10 ผลการประเมิน ดี
เทียบเกณฑ์แล้ วถ้ าท่านได้ คะแนนหลังเรี ยนอยู่ในระดับ พอใช้ และดี ให้ ท่านศึกษาบทเรี ยนต่อไป
แต่ถ้าได้ คะแนนอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง โปรดกลับไปศึกษาใหม่อีกครังแล้ วทดสอบวัดความรู้ใหม่

พร้อมแล้วเริมทํา
กิจกรรมเลยครับ

ชุดการเรี ยนชุดที 7
เรื อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วิชา วิทยาศาสตร์ พืนฐาน รหัสวิชา ว33101 ระดับ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
สาระสําคัญ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นวงจรทีนําเอาชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ มาประกอบเข้ าด้ วยกันในวงจร
เพือให้ สามารถทํางานได้ ตามต้ องการ ซึงชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละอย่างก็จะทําหน้ าทีแตกต่างกันไป
ตามหน้ าทีของอุปกรณ์ นัน ๆ ดังนันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จึงต้ องศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในวงจร ทําความเข้ าใจกับสัญลักษณ์ ฝึ กการบัดกรี และตรวจสอบผลการบัดกรี ให้ ถูกต้ องอาจใช้
แผ่นวงจรพิมพ์หรื อไม่ก็ได้ สิงสําคัญทีสุดในการสร้ างวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือ ความใส่ใจในรายละเอียด
. ด กรี ล ายวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ งต้ อ งอาศัย ทัก ษะและความสนใจอย่ า งมากเพราะอุป กรณ์
และการบั
อิเล็กทรอนิกส์บางชินสามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานได้ มากมายหลายแบบขึนอยู่กับการประกอบและ
อุป กรณ์ ร่ว มวงจรชิ นอื น ๆ ที ประกอบลงในวงจรโดยก่ อ นการสร้ างวงจรไฟฟ้ าเพื อใช้ ง านนันจะต้ อ ง
ออกแบบวงจรก่อนและต้ องทดสอบอุปกรณ์ทกุ ชินทีจะใช้ ก่อนทําการประกอบวงจร วงจรอิเล็กทรอนิกส์มี
ประโยชน์มากในชีวิตประจําวัน เช่น เครื องใช้ ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ, เครื องมือสือสาร, เครื องมือทางการแพทย์,
การศึกษาและการคมนาคม เป็ นต้ น
ผลการเรี ยนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
สามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้ นสําหรับใช้ ประโยชน์ตา่ ง ๆ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ฝึ กการบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้ นได้
3. บอกประโยชน์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
สาระการเรี ยนรู้
1. การบัดกรี
2. แผ่นวงจรพิมพ์
3. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการนําไปใช้ ประโยชน์
เวลาทีใช้ ใช้ เวลา 2 ชัวโมง

แบบทดสอบก่ อนเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยน ชุดที 7
เรื อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
คําชีแจง : 1. ให้ นกั เรี ยนทําเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้ าข้ อทีเห็นว่าถูกต้ องทีสุด
2. แบบทดสอบมีทงหมด
ั
10 ข้ อ เวลา 10 นาที
1. จงพิจารณาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไปนี
C

D

S

A

B

3. การบัดกรี แต่ละครังต้ องทําความสะอาด
ชินงานก่อน เพราะเหตุผลใด
ก. เพือให้ การบัดกรี งา่ ย
ข. เพือให้ เกิดความสวยงาม
ค. เพือให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ งา่ ย
ง. เพือความคงทนแข็งแรงของชินงาน
4. ข้ อใดกล่าวถึงการบัดกรี ได้ ถกู ต้ องทีสุด
ก. จุดทีจะบัดกรี ต้องทําความสะอาด
ข. ใช้ ตะไบขัดปลายหัวแร้ งทุกครังทีบัดกรี
ค. การป้อนตะกัวบัดกรี จะให้ ทีหัวแร้ งตอนต้ น
ง. ใช้ ปลายหัวแร้ งสัมผัสกับชินงานให้ น้อยทีสุด

จากรูป A, B และ C คือ อุปกรณ์ชนิดใด
ตามลําดับ
ก. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานค่าคงตัวและไอซี
ข. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานค่าคงตัวและ
ตัวเก็บประจุ
ค. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานแปรค่าและ
จงพิจารณารูปวงจรแล้ วตอบคําถามข้ อ 5 - 7
ทรานซิสเตอร์
ง. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานแปรค่าและ
+9
ไดโอดปล่อยแสง
R2
2. การบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์การกระทําของ
ใครไม่ ถูกต้ อง
A
D
ก. แตงโมสํารวจสายไฟทุกครังก่อนเสียบหัวแร้ ง
R1
ข. ขณะทําการบัดกรี ส้มจะวางหัวแร้ งไว้ บน
C
พืนโต๊ ะ
B
ค. ก่อนบัดกรี องุน่ จะทําความสะอาดจุดทีจะ
OV
บัดกรี ด้วยกระดาษทราย
ง. ส้ มโอสวมหน้ ากากอนามัยปิ ดปากและจมูก
ทุกครังทีทําการบัดกรี

5. ตําแหน่ง B คือ ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
ก. ไดโอด
ข. ตัวเก็บประจุ
ค. ทรานซิสเตอร์
ง. ตัวต้ านทานแปรค่า
6. เมืออุณหภูมิสงู ขึนทีตําแหน่ง A จะเป็ นอย่างไร
ก. ความเข้ มแสงลดลง
ข. ความเข้ มแสงเพิมขึน
ค. ค่าความต้ านทานคงที
ง. ค่าความต้ านทานลดลง
7. ข้ อใดไม่ ใช่ สว่ นประกอบของตําแหน่ง C
ก. เบส
ข. บัซเซอร์
ค. อิมิตเตอร์
ง. คอลเล็กเตอร์
8. เมือใส่ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงใน
แผ่นวงจรพิมพ์ควรดัดขาอุปกรณ์อย่างไร
ก. ไม่จําเป็ นต้ องดัดก็ได้
ข. ดัดติดกับลายวงจรพิมพ์เพือความคงทน
ค. ดัดไปในทิศทางทีสะดวกในการบัดกรี
ง. ดัดเป็ นมุม 30 – 40 องศาไปทิศทาง
เดียวกัน

จงพิจารณาแผนผังวงจรต่ อไปนีแล้ วตอบ
คําถามข้ อ 9 – 10

A

9. จากแผนผังวงจรข้ างต้ นเป็ นการทดลองเรื องใด
ก. การวัดความต้ านทานในวงจร
ข. การวัดความสว่างของหลอดไฟ
ค. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าทีไหลในวงจร
ง. การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจร
10. ถ้ าเปลียนหลอดไฟเป็ นไดโอดปล่อยแสง
ในวงจรจะได้ ผลดังข้ อใด
ก. ไดโอดปล่อยแสงจะสว่าง
ข. ไดโอดปล่อยแสงจะไม่สว่างเลย
ค. ไดโอดปล่อยแสงจะกระพริ บแสง
ง. ไดโอดปล่อยแสงจะสว่างเล็กน้ อยแล้ วไม่
สว่าง

ทําข้อสอบเสร็จแล้ว
ไปศึกษาเนือหากันครับ

เนือหาประกอบการเรี ยนชุดการเรี ยน ชุดที 7
เรื อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้ นจะต้ องยึดหลักการออกแบบทีถูกต้ อง คือ ต้ องเลือก
วงจรทีจะออกแบบ ศึกษาการทํางานของวงจรทีเลือกให้ เข้ าใจ เลือกอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีจะใช้ ให้ เหมาะสม
และควรตรวจสอบความถูกต้ องของอุปกรณ์ แต่ละชนิ ดเมื อออกแบบวงจรเสร็ จแล้ วซึงการประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพือใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันต้ องรู้ จักเครื องมือทีจะใช้ เป็ นอย่างดีและรู้ วิธีการ
บัดกรี เช่น การใช้ หวั แร้ ง การใช้ ตะกัวบัดกรี ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ทีใช้ ในการบัดกรี ด้วยเพือไม่ให้ เกิด
ความผิดพลาดในการต่อวงจร
มารูจ้ กั อุปกรณ์พนฐานที
ื
จะช่วยในการต่อวงจรกันเถอะ

ตารางที 7.1 อุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์
มีดปอกสายไฟ
คีมปอกสายไฟ
หรื อคีมตัดสายไฟ
คีมปากคีบ
หัวแร้ งไฟฟ้า
ตะกัวบัดกรี
ไขควงวัดไฟ
กระดาษทราย

การใช้ งาน
ใช้ ปอกฉนวนประเภทต่าง ๆ ออกจากสายไฟ
ใช้ ปอกฉนวนออกจากสายไฟและช่วยหยิบจับชินส่วนต่าง ๆ รวมทัง
ช่วยในการตัดสายไฟ
ใช้ ในการจับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น คีมปากจระเข้ เป็ นต้ น
ใช้ ในการละลายตะกัวในการบัดกรี เพือเชือมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ ในการเชือมต่อวงจรต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
ใช้ ในการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าในวงจร
ใช้ ในการเก็บรายละเอียดของชินงาน

1. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สงที
ิ ต้ องรู้มีอะไรบ้ าง.............................................................
.........................................................................................................................................
2. จงบอกอุปกรณ์ทีจําเป็ นในการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้ อย 5 ชนิด ................................
.........................................................................................................................................

เฉลย

1. เครื องมือทีจะใช้ และวิธีการบัดกรี
2. มีดปอกสายไฟ, คีมปากคีบ, หัวแร้ งไฟฟ้า, ตะกัวบัดกรี , ไขควงวัดไฟ
เรารูจ้ กั และทราบเกียวกับหน้าทีของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
มาแล้วต่อไปพี ๆ นักเรียนจะได้ลงมือต่อวงจรด้วยการเชือมบัดกรี
ซึงพีนักเรียนจะต้องฝึกการบัดกรีให้มคี วามชํานาญยิงวงจรซับซ้อน
มากก็ยงต้
ิ องใช้ความชํานาญ และรอบคอบสูง

การบัดกรี
การบัดกรี เป็ นการใช้ ความร้ อนจากหัวแร้ งหลอมตะกัวเพือเชือมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็ น
วงจรต่าง ๆ ทีสมบูรณ์ ดังรูปที 7.1

รู ปที 7.1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทีมา : http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=87421
(10 สิงหาคม 2552)
อุปกรณ์ ทใช้
ี ในการบัดกรี ได้ แก่ ตะกัวบัดกรี ซึงเป็ นโลหะผสมระหว่างตะกัวและดีบกุ โดยมี
ตะกัวร้ อยละ 60 โดยมวล หัวแร้ งไฟฟ้าชนิดแช่ขนาด 10 – 30 วัตต์
การบัดกรีเพือประกอบวงจร มี 2 ลักษณะคือ
1. การบัดกรี ทีไม่ต้องใช้ แผ่นวงจรพิมพ์ มักทําในกรณีทีมีอปุ กรณ์ในการประกอบน้ อย
2. การบัดกรี ทีต้ องใช้ แผ่นวงจรพิมพ์ มักทําในกรณีทีมีอปุ กรณ์ประกอบในวงจรมาก
3. การบัดกรี คืออะไร................................................................................................................

เฉลย

3. เป็ นการใช้ ความร้ อนจากหัวแร้ งหลอมตะกัวเพือเชือมต่อ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้ เป็ นวงจร

ขันตอนในการบัดกรี
1. เตรียมอุปกรณ์ บดั กรี : สิงทีควรเตรี ยมไว้ ก่อนการบัดกรี คือ หัวแร้ ง, ฐานตังหัวแร้ ง, ฟองนํา
หรื อผ้ าชุบนําหมาด ๆ, ตะกัวเส้ นสําหรับบัดกรี , กระดาษทรายละเอียด, ทินเนอร์ และมีดปอกสายไฟ
2. อุ่นหัวแร้ ง : นําหัวแร้ งมาเสียบปลัก
3. ทําความสะอาดปลายหัวแร้ ง : เมือหัวแร้ งร้ อนได้ ทีให้ เช็ดปลายหัวแร้ งด้ วยฟองนําหรื อผ้ า
ชุบนําหมาด ๆ เช็ดจนสะอาดปราศจากคราบฟลักซ์
4. เตรี ยมพืนผิวทีจะบัดกรี : ทําความสะอาดบริ เวณทีจะบัดกรี ก่อนโดยใช้ ทินเนอร์ ชบุ สําลีเช็ด
ขาอุปกรณ์ และแผ่นวงจรพิมพ์หรื อใช้ กระดาษทรายหรื อมีดขูดพืนผิวทีจะบัดกรี เบา ๆ ให้ ทวเพื
ั อให้ สิง
สกปรกและคราบนํามันหลุดออกระวังอย่างขัดแรงเกินไปจนดีบกุ หรื อเงินทีเคลือบขาอุปกรณ์ไว้ หลุดหรื อ
แผ่นวงจรพิมพ์ขาด
5. ติดตังอุปกรณ์ : นําอุปกรณ์ทีจะบัดกรี (เช่น ตัวต้ านทาน, ทรานซิสเตอร์ , ไดโอด) มาเสียบกับ
แผ่นวงจรพิมพ์เมือเสียบแล้ วดัดขาอุปกรณ์เป็ นมุม 30 – 40 องศา เพือกันไม่ให้ อปุ กรณ์หลุด
6. อุ่นจุดบัดกรี : นําหัวแร้ งมากดแช่ไว้ ทีจุดบัดกรี สกั 2 - 5 วินาที เพือให้ จดุ บัดกรี ร้อน
7. ใส่ ตะกัว : นําตะกัวมาจีทีจุดบัดกรี กดแช่ไว้ จนกว่าตะกัวจะละลาย
8. อยู่นิง : เมือตะกัวละลายซึมอาบไปทัวจุดบัดกรี แล้ วให้ นําหัวแร้ งและเส้ นตะกัวออกจากจุด
บัดกรี ระวังอย่าให้ อปุ กรณ์หรื อแผ่นวงจรพิมพ์ขยับขณะตะกัวยังไม่แข็งตัวให้ รอสัก 2 - 5 วินาทีจงึ ค่อย
ขยับชินงาน
9. ตัดขา : เมือตะกัวแข็งตัวดีแล้ วให้ ตดั ขาอุปกรณ์สว่ นทีเกินออก

ข้อควรระวัง ขณะทําการบัดกรีควรใช้ผา้ ปิ ดจมูกเพือหลีกเลียงการสูดดม
ไอหรือควันทีเกิดขึนจากตะกัวบัดกรี

ปลอดภัยไว้ ก่อน
การบัดกรี ทีผิดวิธีอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดปฏิบตั ิตามหลักความปลอดภัยต่อไปนี
1. อย่าให้ ร่างกายสัมผัสปลายหัวแร้ งรวมถึงแท่งก่อนปลายส่วนทีไม่ใช่ด้ามจับด้ วย
2. ขณะทียังไม่ได้ ใช้ งานให้ เสียบหัวแร้ งไว้ ในฐานตังหัวแร้ งเสมอ
3. ทํางานในห้ องทีมีอากาศถ่ายเทได้ ดี
4. ล้ างมือหลังบัดกรี เพือป้องกันตะกัวเข้ าสูร่ ่างกาย
4. ถ้ านักเรี ยนจะทําการบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์จะมีวิธีการปฏิบตั ิอย่างไรเพือความปลอดภัย
จงอธิบาย .......................................................................................................................
เรี ยนรู ้ขนตอนการบั
ั
ดกรี แล้ว เราไปฝึ กบัดกรี กนั นะครับ
.......................................................................................................................................
เรี ยนรู ้ขนตอนการบั
ั
ดกรี แล้ว เราไปฝึ กบัดกรี กนั นะครับ

เรียนรูข้ นตอนการบั
ั
ดกรีแล้วเราไปฝึกบัดกรีกนั นะครับ

กิจกรรมที 7.1
ฝึ กบัดกรี
จุดประสงค์ การทดลอง
เพือศึกษาวิธีการบัดกรี อย่างง่าย
วัสดุอุปกรณ์
1. สายไฟสีแดงและสีดํา
ชนิดละ 1 เส้ น
2. ถ่านไฟฉายขนาดกลาง
จํานวน 1 ก้ อน
3. หลอดไฟขนาด 2 โวลต์
จํานวน 1 หลอด
4. อุปกรณ์สําหรับบัดกรี ได้ แก่ หัวแร้ งพร้ อมฐาน, ฟองนํา, ตะกัวเส้ น, กระดาษทรายและมีด

เฉลย 4. ไม่ให้ ร่างกายสัมผัสหัวแร้ งถ้ าไม่ใช้ งานหัวแร้ งให้ เสียบไว้ ทีฐานเสมอควรทําการบัดกรี
ในห้ องทีมีอากาศถ่ายเทและล้ างมือทุกครังหลังทําการบัดกรี

วิธีทดลอง
1. ศึกษาวิธีการใช้ งานของอุปกรณ์ทกุ ชินอย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยต้ องรี บสอบถามจาก
ครูผ้ คู วบคุมการทดลองทันที
2. นักเรี ยนศึกษารูปการทดลองทีกําหนดให้

1

สายไฟใช้ แตะขัวบวก
ของถ่านไฟฉาย

3

แผ่นสังกะสี

2

3. นักเรี ยนทําการบัดกรี ตําแหน่งที 1, 2 และ 3 ดังนี
3.1 ทําความสะอาดตรงแผ่นสังกะสีของถ่านไฟฉาย
3.2 เสียบปลักหัวแร้ งไฟฟ้าชนิดแช่ขนาด 10 – 30 วัตต์ เป็ นเวลา 2 นาที แล้ วนําไปจีที
แผ่นสังกะสีตําแหน่งที 1 เป็ นเวลา 2 – 5 วินาที
3.3 นําลวดทองแดงของสายไฟไปจีแล้ วนําตะกัวบัดกรี ไปจีตรงจุดทีจะให้ ลวดทองแดง
เชือมต่อกับถ่านไฟฉาย แช่หวั แร้ งไว้ ประมาณ 2 วินาที จึงนําออกตรวจงานบัดกรี วา่ เป็ นมันวาวหรื อไม่
ถ้ าขุน่ ต้ องทําใหม่
3.4 ตําแหน่งที 2 และ 3 ทําการบัดกรี เช่นเดียวกับตําแหน่งที 1
4. ทดลองให้ อปุ กรณ์ทํางานโดยใช้ สายไฟสีแดงด้ านทีต่อกับหลอดแตะกับขัวบวกของ
ถ่านไฟฉายสังเกตการเปลียนแปลงของหลอดไฟ บันทึกผลการทดลอง
ตาราง
บันทึก
ผล

การทดลอง
สีของตะกัวตรงตําแหน่งทีบัดกรี
เมือนําสายไฟสีแดงแตะทีขัวบวกของถ่านไฟฉาย

ผลการสังเกต

ตัวอย่ างผลการทดลอง
การทดลอง
ผลการสังเกต
สีของตะกัวตรงตําแหน่งทีบัดกรี
สีของตะกัวเป็ นมันวาว
เมือนําสายไฟสีแดงแตะทีขัวบวกของถ่านไฟฉาย หลอดไฟสว่าง

เป็ นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหม
ไปตอบคําถามกันครับ

จากผลการทดลองจงตอบคําถามต่ อไปนี
5. วงจรทีนักเรี ยนต่อขึนมาใช้ การได้ หรื อไม่ เพราะเหตุใด ........................................................
........................................................................................................................................
6. นักเรี ยนจะสรุปผลการทดลองนีได้ อย่างไร ..........................................................................
........................................................................................................................................

อย่าลืม หลังการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เก็บอุปกรณ์ทุกชินเข้าทีด้วยนะครับ

เฉลย

5. ใช้ การได้ เพราะหลอดไฟสว่าง
6. การบัดกรี เป็ นการเชือมต่ออุปกรณ์ให้ เป็ นวงจรทีสมบูรณ์ใช้ งานได้

เมือฝึกการบัดกรีจนชํานาญแล้วต่อไปลองฝึก
การบัดกรีโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์กนั นะครับเราไป
เรียนรูก้ นั

การต่ อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ แผ่ นวงจรพิมพ์
แผ่นวงจรพิมพ์หรื อแผ่นปริ นท์ เป็ นแผ่นทีทําหน้ าทีในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เข้ า
ด้ วยกันโดยมีตวั นําไฟฟ้าเป็ นตัวเชือมขาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึงด้ านหนึงทีใส่อปุ กรณ์จะเป็ นฉนวนและ
อีกด้ านจะเป็ นแผ่นทองแดงบาง ๆ จุดเด่นของการเชือมวงจรด้ วยแผ่นวงจรพิมพ์แทนการใช้ สายต่อคือ
อุปกรณ์ จะถูกวางอย่างเป็ นระเบียบ ประหยัดพืนที ลดความวุ่นวายจากการโยงสายทีซับซ้ อนและ
สามารถทีจะผลิตเป็ นอุตสาหกรรมได้ ด้วย แผ่นวงจรพิมพ์มีลกั ษณะดังรูปที 7.2

รูปที 7.2 แผ่นวงจรพิมพ์
ทีมา : http://www.chontech.ac.th/~abhichat/WBTPI_Model/PCB/pcb1.html
(12 พฤศจิกายน 2551)
7. จุดเด่นของการเชือมวงจรด้ วยแผ่นวงจรพิมพ์ คืออะไร .........................................................
........................................................................................................................................

เฉลย

7. อุปกรณ์จะถูกวางอย่างเป็ นระเบียบและประหยัดพืนที ลดความวุน่ วาย
จากการโยงสายทีซับซ้ อนและผลิตเป็ นอุตสาหกรรมได้

ต่อไปเป็ นการฝึกบัดกรีโดยการต่อวงจรไฟกระพริบก่อนอืน
จะต้องสํารวจว่า ... นอกจากจะต้องใช้อุปกรณ์พนฐานแล้
ื
ว
จะต้องช่วยกันหาวัสดุอุปกรณ์เหล่านีก่อน
จงเขียนเครืองหมาย

9

ลงใน

เพือช่ วยจําในการหาอุปกรณ์

แบตเตอรี ขนาด 6 โวลต์ พร้ อมสายต่อ
สายไฟสีแดงและสีดํา
แผ่นวงจรพิมพ์
ตัวเก็บประจุ 470 μF
ไดโอดปล่อยแสง
ทรานซิสเตอร์ C 458
ตัวต้ านทาน 100 Ω
ตัวต้ านทาน 24 kΩ
สวิตช์
หัวแร้ งพร้ อมตะกัวบัดกรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
2
2
2
2
2
1
1

ชุด
ชุด
แผ่น
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ชุด

ก่อนลงมือประกอบวงจรอย่าลืม
ตอบคําถามด้านล่างก่อนนะครับ

คําถามก่ อนการทดลอง
8. นักเรี ยนคิดว่าอุปกรณ์ชินใดทีทําให้ ไฟกระพริ บ ...................................................................
9. ไดโอดปล่อยแสงทําหน้ าทีอะไรในวงจรนี............................................................................

เฉลย 8. ทรานซิสเตอร์
9. ทําหน้ าทีเปลียนกระแสไฟฟ้าให้ เป็ นแสงสว่าง
กิจกรรมที 7.2
การบัดกรีเชือมวงจรไฟกระพริบ
จุดประสงค์ การทดลอง
เพือศึกษาและฝึ กการบัดกรี เชือมวงจรไฟกระพริ บ

วิธีทดลอง
1. เตรี ยมอุปกรณ์ให้ พร้ อมและศึกษาวิธีการใช้ ให้ เข้ าใจถ้ ามีข้อสงสัยให้ รีบถามครูผ้ สู อนทันที
2. นักเรี ยนศึกษาวงจรดังรูป
S
24 kΩ
100 Ω
+

_

24 kΩ
_

100 Ω
6V

+

3. ประกอบวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์แล้ วทําการบัดกรี อปุ กรณ์ในวงจรโดยทําทีละชินและให้ ทํา
ความสะอาดบริ เวณทีจะบัดกรี แล้ วนําหัวแร้ งทีร้ อนไปจีทีขาของอุปกรณ์และนําตะกัวมาจีทีจุดบัดกรี
สังเกตจุดบัดกรี วา่ เรี ยบร้ อยหรื อไม่
4. ทดลองให้ อปุ กรณ์ทํางาน สังเกตผลทีเกิดขึนและบันทึกผลการต่อวงจร
ตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลอง
ต่อวงจรแล้ วกดสวิตช์

ผลทีสังเกตได้

ตัวอย่ างผลการทดลอง

การทดลอง
ต่อวงจรแล้ วกดสวิตช์

ผลทีสังเกตได้
ไดโอดปล่อยแสงเกิดแสงสว่างกระพริ บ

ทดลองเสร็จแล้วอย่าลืม
ล้างมือด้วยนะครับ

จากผลการทดลองจงตอบคําถามต่ อไปนี
10. ไดโอดปล่อยแสงสว่างได้ เพราะเหตุใด ...................................................................
............................................................................................................................
11. ไดโอดปล่อยแสงสว่างไม่พร้ อมกันได้ เพราะเหตุใด...................................................
...........................................................................................................................
12. นักเรี ยนคิดว่าจะนําวงจรดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ อย่างไร ...............
...........................................................................................................................

ทําได้ใช่ไหมค่ะ
เก่งจังเลย

เฉลย

10. เพราะ ต่อวงจรได้ ถกู ต้ อง
11. เพราะ การทํางานของทรานซิสเตอร์ นํากระแสไฟฟ้าไม่พร้ อมกัน เนืองจากมี
ตัวเก็บประจุช่วยในการนํากระแสไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์
12. ติดทีท้ ายยานพาหนะ, นาฬิกาปลุกแบบใช้ แสงปลุก
อย่าพึงรีบร้อนนะค่ะ
ถ้าเหนือยพักก่อน
แล้วค่อยศึกษาเรืองต่อไป

สรุ ปสาระสําคัญ
สรุ ปสาระสําคัญ

1. วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นวงจรทีนําเอาชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ มาประกอบเข้ าด้ วยกัน
ในวงจรเพือให้ สามารถทํางานได้ ตามต้ องการ ซึงชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละอย่างก็จะทําหน้ าที
แตกต่างกันไปตามหน้ าทีของอุปกรณ์นนั ๆ
2. การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพือใช้ งานต้ องศึกษาส่วนประกอบของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในวงจร
ทํ า ความเข้ า ใจกั บ สัญ ลัก ษณ์ ฝึ กการบัด กรี แ ละตรวจสอบผลการบัด กรี ใ ห้ ถู ก ต้ อ งอาจใช้
แผ่นวงจรพิมพ์หรื อไม่ก็ได้
3. การสร้ างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สิงสําคัญทีสุด คือ ความใส่ใจในรายละเอียดและการบัดกรี
ลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซงต้
ึ องอาศัยทักษะและความสนใจอย่างมากเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บางชินสามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานได้ มากมายหลายแบบขึนอยู่กับการประกอบและอุปกรณ์
ร่วมวงจรชินอืน ๆ ทีประกอบลงในวงจร
4. การบัดกรี วงจรต้ องเลือกอุปกรณ์ขนพื
ั นฐานให้ ถกู ต้ องเหมาะสมและปลอดภัยโดยต้ องฝึ ก
ทักษะในการบัดกรี เชือมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ ชํานาญชินงานจึงจะมีคณ
ุ ภาพและก่อนลงมือ
บัดกรี ควรทบทวนวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ พร้ อมเพราะเมือบัดกรี เชือมต่อวงจรแล้ ว
ถอดออกมาประกอบใหม่นนยุ
ั ง่ ยากมาก
5. วงจรอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์มาก ซึงเรานํามาใช้ ในการดํารงชีวิต เช่น เครื องมือสือสาร,
เครื องใช้ ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ, เครื องมือทางการแพทย์, การศึกษาและการคมนาคม เป็ นต้ น
(ประดับ นาคแก้ ว, วัชวัลย์ ครุทไชยันต์ และดาวัลย์ เสริ มบุญสุข 2548 : 164-168)

แบบฝึ กหัดทบทวน

คําชีแจง : ให้ นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนีให้ ถกู ต้ อง
1. สิงสําคัญในการสร้ างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่อะไรบ้ าง....................................................
.....................................................................................................................................
2. การบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทําอย่างไร จงอธิบาย ...........................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. เพราะเหตุใดก่อนลงมือบัดกรี จะต้ องตรวจสอบแผนผังวงจรให้ แน่ใจว่าถูกต้ องก่อนลงมือ
บัดกรี .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. จงบอกอุปกรณ์พืนฐานทีจําเป็ นในการบัดกรี อย่างน้ อย 4 ชนิด .......................................
.....................................................................................................................................
5. เพราะเหตุใดหลังจากบัดกรี วงจรเสร็จแล้ วจึงต้ องทดลองให้ อปุ กรณ์ทํางานก่อนนําไปใช้
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. ในชีวิตประจําวันนักเรี ยนรู้จกั เครื องใช้ ไฟฟ้าทีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนประกอบ
อะไรบ้ าง........................................................................................................................
.....................................................................................................................................

เฉลยแบบฝึ กหัดทบทวน

1. ความใส่ใจในรายละเอียดและการบัดกรี
2. การบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบตั ิดงั นี
- จัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื องมือทีใช้ ในการบัดกรี ให้ ครบ ตรวจสอบสภาพของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ทําความสะอาดจุดทีจะบัดกรี ให้ สะอาด
- นําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ มาเสียบลงในแผ่นวงจรพิมพ์ตามแผนผังวงจรที
ออกแบบไว้
- เตรี ยมหัวแร้ งโดยเสียบปลักทิงไว้ ให้ หวั แร้ งร้ อนพอสมควรจากนันนําปลายหัวแร้ งมา
จีทีจุดบัดกรี นานประมาณ 2-5 วินาที
- นําตะกัวมาจีทีจุดบัดกรี ทนั ทีจนตะกัวบัดกรี ละลายประสานขาของอุปกรณ์เข้ ากับ
แผ่นวงจรพิมพ์โดยแช่หวั แร้ งไว้ ประมาณ 2 วินาที ก่อนนําออกปล่อยให้ เย็นเมือตะกัว
แข็งตัวดีแล้ วให้ ตดั ขาอุปกรณ์สว่ นทีเกินออก
3. เพือลดความผิดพลาดในการบัดกรี ซงจะทํ
ึ าให้ ไม่เสียเวลาในการแก้ ไขและไม่เสีย
ทรัพย์สินโดยใช่เหตุ
4. หัวแร้ ง, ตะกัวบัดกรี , กระดาษทราย, มีดปอกสายไฟ
5. เพราะ ต้ องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทํางานได้ หรื อไม่เพือหาจุดผิดพลาดแล้ วจะได้ แก้ ไข
ให้ ทํางานได้
6. คอมพิวเตอร์ , โทรทัศน์, วิดโี อ, เครื องถ่ายเอกสาร, ดาวเทียมและโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ทําแบบทดสอบ
หลังเรียนก่อนครับ

แบบทดสอบหลังเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยน ชุดที 7
เรื อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
คําชีแจง : 1. ให้ นกั เรี ยนทําเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้ าข้ อทีเห็นว่าถูกต้ องทีสุด
2. แบบทดสอบมีทงหมด
ั
10 ข้ อ เวลา 10 นาที
1. จงพิจารณาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไปนี
CC
D

D

S

S

A

BB

3. ข้ อใดกล่าวถึงการบัดกรี ได้ ถกู ต้ องทีสุด
ก. จุดทีจะบัดกรี ต้องทําความสะอาดก่อน
ข. ใช้ ตะไบขัดปลายหัวแร้ งทุกครังทีบัดกรี
ค. การป้อนตะกัวบัดกรี จะให้ ทีปลายหัวแร้ ง
ง. ใช้ ปลายหัวแร้ งสัมผัสกับชินงานให้ น้อยทีสุด
4. การบัดกรี แต่ละครังต้ องทําความสะอาด
ชินงานก่อน เพราะเหตุผลใด
ก. เพือให้ การบัดกรี งา่ ย
ข. เพือให้ เกิดความสวยงาม
ค. เพือให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ งา่ ย
ง. เพือความคงทนแข็งแรงของชินงาน

จากรูป A , B และ C คือ อุปกรณ์ชนิดใด
ตามลําดับ
ก. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานค่าคงตัวและไอซี
ข. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานค่าคงตัวและ
ตัวเก็บประจุ
ค. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานแปรค่าและ
จงพิจารณารูปวงจรแล้ วตอบคําถามข้ อ 5-7
ทรานซิสเตอร์
ง. แบตเตอรี , ตัวต้ านทานแปรค่าและ
+9V
ไดโอดปล่อยแสง
R2
2. การบัดกรี วงจรอิเล็กทรอนิกส์การกระทําของใคร
ไม่ ถูกต้ อง
A
D
ก. แตงโมสํารวจสายไฟทุกครังก่อนเสียบหัวแร้ ง
R1
ข. ขณะทําการบัดกรี ส้มจะวางหัวแร้ งไว้ บน
C
พืนโต๊ ะ
B
ค. ก่อนบัดกรี องุน่ จะทําความสะอาดจุดทีจะ
OV
บัดกรี ด้วยกระดาษทราย
ง. ส้ มโอสวมหน้ ากากอนามัยปิ ดปากและจมูก
ทุกครังทีทําการบัดกรี

จงพิจารณาแผนผังวงจรต่ อไปนีแล้ วตอบ
5. ตําแหน่ง B คือ ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
คําถามข้ อ 9 – 10
ก. ไดโอด
ข. ตัวเก็บประจุ
ค. ทรานซิสเตอร์
ง. ตัวต้ านทานแปรค่า
A
6. เมืออุณหภูมิสงู ขึนทีตําแหน่ง A จะเป็ นอย่างไร
ก. ความเข้ มแสงลดลง
ข. ความเข้ มแสงเพิมขึน
9. ถ้ าเปลียนหลอดไฟเป็ นไดโอดปล่อยแสงใน
ค. ค่าความต้ านทานคงที
วงจรจะได้ ผลดังข้ อใด
ง. ค่าความต้ านทานลดลง
ก. ไดโอดปล่อยแสงจะสว่าง
7. ข้ อใดไม่ ใช่ สว่ นประกอบของตําแหน่ง C
ข. ไดโอดปล่อยแสงจะไม่สว่างเลย
ก. เบส
ค. ไดโอดปล่อยแสงจะกระพริ บแสง
ข. บัซเซอร์
ง. ไดโอดปล่อยแสงจะสว่างเล็กน้ อยแล้ วไม่
ค. อิมิตเตอร์
สว่าง
ง. คอลเล็กเตอร์
10. จากแผนผังวงจรข้ างต้ นเป็ นการทดลอง
8. เมือใส่ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงใน
เรื องใด
แผ่นวงจรพิมพ์ควรดัดขาอุปกรณ์อย่างไร
ก. การวัดความต้ านทานในวงจร
ก. ไม่จําเป็ นต้ องดัดก็ได้
ข. การวัดความสว่างของหลอดไฟ
ข. ดัดติดกับลายวงจรพิมพ์เพือความคงทน
ค. การวัดค่ากระแสไฟฟ้าทีไหลในวงจร
ค. ดัดไปในทิศทางทีสะดวกในการบัดกรี
ง. การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจร
ง. ดัดเป็ นมุม 30 – 40 องศาไปทิศทาง
เดียวกัน

ยินดีดว้ ยครับ
ทุกคนเก่งจังเลย

เฉลยคําตอบแบบทดสอบก่ อนเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยน
เรื อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
1. ข
เฉลยคําตอบแบบทดสอบก่
2. ขอนทําชุดการเรียน
เรือง วงจรอิ3.เล็กคทรอนิกส์
4. ก
5. ง
6. ง
7. ข
8. ง
9. ค
10. ก

เฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยน
เรื อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
1. ข
2. ข
3. ก
4. ค
5. ง
6. ง
7. ข
8. ง
9. ก
10. ค
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