
บทท ี2 
อุปกรณ์สารกงึตัวนํา 

 (Power semiconductors devices)  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้เข้าใจถึงการพิจารณาการทํางานของสวิตซ์ในอดุมคต ิและทางปฏิบตั ิ

2. เพือให้เข้าใจถึงอปุกรณ์สารกึงตวันําทีใช้เป็นสวิตช์ โดยศกึษาอปุกรณ์สวิตซ์ชนิดตา่งๆ

ทีถกูนํามาใช้งานในรูปแบบทีแตกตา่งกนัไป 

 
2.1 บทนํา 

ในการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลงัทีเป็นส่วนของการแปลงผนักระแสไฟฟ้าส่วน

ใหญ่จะใช้อุปกรณ์ประเภทสวิตซ์เป็นส่วนประกอบในวงจร ซึงอุปกรณ์สวิตซ์เป็นอุปกรณ์สารกึง

ตวันําทีมีความเหมาะสมในการใช้งานในรูปแบบทีแตกต่างกันไป ดงันนัจึงจําเป็นต้องเริมศึกษา

คณุสมบตัพืินฐานของอปุกรณ์สวิตซ์ประเภทตา่งๆ เพือให้สามารถออกแบบและเลือกใช้อปุกรณ์ใน

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลงัได้อย่างเหมาะสม โดยทีจะยกตวัอย่างอธิบายการทํางานของอุปกรณ์ 

สวิตซ์ในอุดมคติของ ไดโอด ไทริสเตอร์ มอสเฟต ทรานซิสเตอร์กําลงั และไอจีบีที เพือให้เข้าใจ

ลกัษณะสําคญัและความแตกตา่งของอปุกรณ์สวิตซ์ได้ ทีในบทนีจะเป็นเนือหาของอปุกรณ์สวิตซ์ที

ประกอบไปด้วย 

• คณุลกัษณะของอปุกรณ์สวติซ์ในอดุมคต ิ

• ไดโอด 

• ไทริสเตอร์ 

• มอสเฟต 

• ทรานซสิเตอร์กําลงั 

• ไอจีบีที 

 
2.2 คุณลักษณะของอุปกรณ์สวิตซ์ในอุดมคต ิ
 การใช้งานอุปกรณ์สวิตซ์ทางไฟฟ้าทีใช้สารอุปกรณ์กึงตัวนํากําลงัเริมใช้งานอย่างมาก

ในช่วงปี ค.ศ.1970 [1] โดยอุปกรณ์สวิตซ์ทางไฟฟ้านีจะมีพิกัดกําลังไฟฟ้าและความถีในการ

ทํางานทีสูงขึน มีความง่ายต่อการใช้งาน และราคาทีถูกลง ทําให้อุปกรณ์สวิตซ์ทางไฟฟ้าได้รับ

ความนิยมใช้อยา่งแพร่หลายทงัในงานอตุสาหกรรม และในงานด้านตา่งๆในครัวเรือนทวัไป ซงึการ

ทํางานของสวิตซ์ทางไฟฟ้านีจะมีหน้าทีหลกัคือ ควบคมุการนํากระแส (On) และการไม่นํากระแส 
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(Off) แต่ในการพิจารณาอุปกรณ์สารกึงตวันําจะมีลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ในอุดมคติและ

ในทางปฏิบตัทีิแตกตา่งกนั ทําให้ต้องทําการศกึษาคณุลกัษณะในอดุมคติเพือศกึษาความแตกตา่ง

ของคณุลกัษณะการทํางานจริงและในทางอุดมคติของอุปกรณ์สวิตซ์ เพือมีความเข้าใจลกัษณะ

การทํางานและปรากฏการณ์ตา่งๆ ทีเกิดจากการนําอปุกรณ์สวิตซ์ไปใช้งานจริงได้ 

  
2.2.1 ความต้านทานตกคร่อมอุปกรณ์สวิตซ์ 
 จากหน้าทีการทํางานหลกัของสวิตซ์ทีมีสถานะนํากระแส (On) และไมนํ่ากระแส (Off) เมือ

นํามาวิเคราะห์ความต้านทานตกคร่อมสวิตซ์จะสามารถพิจารณาได้ดงันี 

1) สวิตซ์นํากระแส ความต้านทานตกคร่อมสวิตซ์จะมีความต้านทานเท่ากบัศนูย์ ( 0=R ) 

ดงัแสดงดงัรูปที 2.1 (ก) 

2) สวิตซ์ไม่นํากระแส ความต้านทานตกคร่อมสวิตซ์จะมีความต้านทานเท่ากับอนนัต์ (

∞=R ) ดงัแสดงดงัรูปที 2.1 (ข) 

 

Ω= 0R

                              

Ω∞=R

 
                             (ก)                                                 (ข) 

รูปท ี2.1 คณุลกัษณะความต้านทานในอดุมคตขิองสวิตซ์ (ก) กรณีสวิตซ์นํากระแส  

และ (ข) กรณีสวิตซ์ไมนํ่ากระแส 

 
2.2.2 กาํลังทสูีญเสียขณะอุปกรณ์สวิตซ์เริมนํากระแสและเริมหยุดนํากระแส 
 การพิจารณาอุปกรณ์สวิตซ์ในทางอุดมคติจะมีการตอบสนองเพียง 2 ช่วง คือ ช่วง

นํากระแส ( ont ) และช่วงไม่นํากระแส ( offt ) เท่านนัดงัแสดงการตอบสนองดงัภาพที 2.2 แต่ในทาง

ปฏิบตันินัการทํางานของอปุกรณ์สวิตซ์จะมีช่วงการตอบสนอง 4 ช่วงคือ ช่วงเริมนํากระแส ( onturnt ) 

ช่วงนํากระแส ( ont ) ช่วงเริมหยดุนํากระแส ( offturnt ) และช่วงหยดุนํากระแส ( offt ) ซงึในทางอดุมคติ

ช่วงสวิตซ์นํากระแสจะรวมถึง onturnt  และ offturnt  ด้วย ทําให้การพิจารณาการทํางานในทางอดุมคติ

และทางปฏิบตัแิตกตา่งกนัไป 

 



14 
 

onturnt offturntontofft offt
t

i

)(idealont
 

รูปท ี2.2 การตอบสนองของอปุกรณ์สวิตซ์ในทางอดุมคตแิละทางปฏิบตั ิ

 

 เมือพิจารณารูปที 2.2 จะพบว่าช่วงเวลาในการเริมนํากระแส ช่วงนํากระแส รวมไปถึงช่วง

เริมหยดุนํากระแสในทางปฏิบตัล้ิวนทําให้เกิดพลงังานสญูเสียทงัสนิ เมือกําหนดให้พลงังานสญูเสยี

ในช่วงเริมนํากระแส ( onturnlossW , ) พลังงานสูญเสียช่วงสวิตซ์นํากระแส ( onlossW , ) และพลังงาน

สญูเสียช่วงเริมหยดุนํากระแส ( offturnlossW , ) โดยนําแรงดนัตกคร่อมสวิตซ์ขณะนํากระแส     ( onV ) มา

พิจารณาร่วมกับกระแสทีไหลผ่านสวิตซ์ ( circuitI ) จะได้ความสมัพนัธ์ของพลงังานสญูเสียดงัรูปที 

2.3 ซึงจะพบว่าพลังงานสูญเสียจะเกิดขึนอย่างมากในช่วงสวิตซ์กําลังเริมนําและช่วงเริมหยุด

นํากระแส โดยถ้าอปุกรณ์ประเภทสวิตซ์ทีมีช่วงเวลา onturnt  และ offturnt  น้อยลงเท่าไหร่ก็จะสามารถ

ลดพลงังานสญูเสียน้อยลงเท่านนั และนอกจากนนัขณะสวิตซ์นํากระแสก็ยงัมีพลงังานสญูเสียอนั

เนืองมาจากแรงดนัตกคร่อมสวิตซ์ 

 

DV

tP

0

0

v

t

t

0I

1t

onV

lossonsW ,, lossconW , lossoffsW ,,  

รูปท ี2.3 พลงังานทีสญูเสยีขณะสวิตซ์ทํางาน 
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2.2.3 การจาํแนกประเภทของสวิตซ์ตามลักษณะการควบคุม  
 การควบคมุการทํางานของสวิตซ์สามารถจําแนกชนิดของสวิตซ์เป็น 3 ชนิดตามลกัษณะ

การควบคมุ โดยสามารถแสดงได้ดงันี [1] 

 1) ควบคมุการทํางานสวิตซ์ โดยอาศยัการทํางานของวงจรกําลงั เช่น ไดโอด 

 2) ควบคมุการนํากระแสโดยใช้วงจรควบคมุ เช่น ไทริสเตอร์ 

 3) ควบคมุการนําและหยดุนํากระแสโดยใช้วงจรควบคมุ ซงึในกรณีนีจะถกูแบง่ออกเป็น 2 

ประเภทยอ่ยได้ดงันี 

• ใช้กระแสไฟฟ้า ควบคมุการนําและหยุดนํากระแสของสวิตซ์ เช่น จีทีโอ 

ไทริสเตอร์ และทรานซสิเตอร์กําลงั 

• ใช้แรงดนัไฟฟ้า ควบคมุการนําและหยดุนํากระแสของสวิตซ์ เช่น ไอจีบีที 

และมอสเฟต 

นอกจากการจําแนกประเภทของสวิตซ์จากการควบคุมการทํางานของสวิตซ์แล้ว การ

จําแนกประเภทของสวิตซ์ยงัสามารถจําแนกประเภทของสวิตซ์โดยการพิจารณาสารกึงตวันําที

นํามาใช้ผลิตเป็นอปุกรณ์สวิตซ์ได้อีกด้วย สารกึงตวันําทีถกูนํามาใช้ผลิตอปุกรณ์สวิตซ์ประกอบไป

ด้วยสารซิลิคอน (Silicon) และสารซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide) ซงึสารกึงตวันําแตล่ะชนิดมี

ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกนัไป โดยทีสารอปุกรณ์กึงตวันําทีทํามาจากสารซิลิคอนจะมีข้อดีคือ ทนแรง

พิกัดทางไฟฟ้าได้ดีทําให้สามารถทนต่อกระแสและแรงดนัสูงๆได้ มีราคาถูก แจะมีข้อเสียคือมี

แรงดนัตกคร่อมระหว่างรอยต่อสงูถึง 0.6 – 0.7 โวลต์ ซึงต่างจากอปุกรณ์ทีทํามาจากสารซิลิคอน

คาร์ไบด์ทีแรงดนัตกคร่อมเพียง 0.3 โวลต์ ซึงตรงนีจะช่วยลดการสญูเสียของพลงังานได้ แต่ยงัมี

ราคาทีค่อนข้างสูงอยู่ซึงในอนาคตอาจพัฒนาให้มีราคาทีถูกลงและนํามาใช้กันมากขึน จาก

ประเภทสารกึงตวันําทงัสองสามารถนํามาเขียนเป็นแผนภาพทีมีความสมัพนัธ์กบัการผลิตอปุกรณ์

ได้ดงัรูปที 2.4  
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รูปท ี2.4 แสดงแผนภาพวสัดทีุนํามาผลติเป็นอปุกรณ์สารกึงตวันํา 

(ทีมา : วีระเชษฐ์  ขนัเงิน, 2547) 

 

 จากการจําแนกประเภทของอุปกรณ์สวิตซ์ทังทีจําแนกจากการควบคุมการทํางาน และ

จําแนกจากสารกึงตวันําทีนํามาผลิตทีแสดงให้เห็นถึงการเลือกอปุกรณ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

และเพือให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะการทํางานและการนําอุปกรณ์สวิตซ์มาใช้งานได้อย่าง

เหมาะสม นักศึกษาจําเป็นต้องเข้าใจคุณลกัษณะของอุปกรณ์สวิตซ์แต่ละชนิด ดงัในทีแสดงใน

หวัข้อถดัไป 
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2.3 ไดโอดกาํลัง (Power diode) 
 ไดโอดเป็นอปุกรณ์ทีนิยมใช้กนัมากในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ โดยทีการใช้งานไดโอดมี

หลากหลายรูปแบบกนัไปอาทิเช่น ไดโอดทีใช้งานในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีใช้ไดโอด

ในงานปรับปรุงสญัญาณทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Signal diode) ไดโอดทีใช้เป็นแหลง่กําเนิดแสง (Light 

emitting diode) และไดโอดทีใช้เป็นอปุกรณ์สวิตซ์ในวงจรทางไฟฟ้ากําลงั (Power diode) เป็นต้น 

ในการศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลัง  จะเลือกพิจารณาไดโอดกําลังทีใช้เป็นสวิตซ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึงทีสามารถควบคุมการทํางานได้โดยอาศัยการทํางานของวงจร โดยถ้า

พิจารณากระแส ( i ) ดงัรูปที 2.5 ถ้ากระแสไหลจากขวัแอโนด (Anode) ไปยงัคาโทด (Cathode) 

ไดโอดจะนํากระแสหรือพดูอีกนยัหนงึคือสวิตซ์เปิด (On) การนํากระแสลกัษณะนีจะเรียกว่า ไดโอด

ถกูไบอสัไปข้างหน้า (Forward biased) ส่วนอีกกรณีหนึงคือ ถ้ากระแสไหลจากขวัคาโทดไปยงั

แอโนด ไดโอดจะไมนํ่ากระแสโดยจะเรียกวา่ไดโอดถกูไบอสัย้อนกลบั (Reverse biased)  

 

1D
 

(ก) 
 

  
(ข) 

รูปท ี2.5 แสดงโครงสร้างไดโอด (ก) รูปสญัลกัษณ์ของไดโอด  

และ (ข) แสดงตวัอยา่งรูปทรงของไดโอดกําลงั 
 

เมือพิจารณาการทํางานของไดโอดทีจะเปรียบเทียบทงัการทํางานในทางอดุมคติและการ

ทํางานจริง ดงัแสดงในรูปที 2.6 (ก) และ 2.6 (ข) ตามลําดบั ซงึในทางอดุมคติเมือไดโอดนํากระแส 

จะมีแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมเท่ากบั 0 โวลต์ และในช่วงไมนํ่ากระแสไดโอดจะต้องทนแรงดนัย้อนกลบั

ได้โดยไม่มีกระแสรัว (Leakage current) แต่ในทางปฏิบตัิเมือไดโอดนํากระแส จะมีแรงดนัไฟฟ้า

ตกคร่อมเป็นอัตราส่วนตามกระแสทีไหลผ่านไดโอดดังรูปที 2.6 (ข) และในขณะทีไดโอดไม่
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นํากระแสก็จะมีกระแสรัวเพิมขนึเป็นอตัราส่วนไปตามแรงดนัไฟฟ้าทีไบอสักลบัทาง และไดโอดจะ

ถกูกําหนดให้ทนต่อค่าแรงดนัไฟฟ้าไบอสักลบัทางค่าหนึงทีเรียกว่า แรงดนัเบรกดาวน์ (Reverse 

breakdown voltage) ซงึไดโอดแตล่ะตวัมีแรงดนัเบรกดาวน์แตกตา่งกนัไป เมือในวงจรมีแรงดนัสงู

กว่าแรงดนัเบรกดาวน์ของไดโอดทีกําหนดในข้อมลูจําเพาะ (Data sheet) ของไดโอด ทําให้ไดโอด

เกิดความเสียหายขนึได้  
 

i

v

DI

DV

 

v

DI

i

 
                               (ก)                                                                    (ข) 

รูปท ี2.6 คณุลกัษณะการทํางานของไดโอด  

(ก) แบบอดุมคต ิและ (ข) แบบการตอบสนองในการใช้งานจริง 

 

 จากคุณลกัษณะการทํางานของไดโอดในการใช้งานจริงจะแตกต่างจากการทํางานของ

ไดโอดในอดุมคต ิโดยทีจะมีช่วงเวลาในการเปลียนแปลงสภาวะการทํางานตา่งๆ ประกอบไปด้วย 

  ช่วงเวลาฟืนตวัไปข้างหนา้ (Forward recovery time) เป็นสภาวะทีไดโอดเปลียน

จากสภาวะการทํางานจากสถานะไมนํ่ากระแสเป็นสถานะนํากระแส หรือเรียกอีกอย่างว่าช่วงเทริน

ออน (Turn-on) 

  ช่วงเวลาฟืนตวัยอ้นกลบั (Reverse Recovery time) เป็นสภาวะทีไดโอดเปลียน

จากสภาวะการทํางานจากสถานะนํากระแสไปเป็นสถานะหยดุนํากระแส หรือเรียกอีกอย่างว่าช่วง

เทรินออฟ (Turn-off) 

 

ในสถานะทํางานของไดโอดช่วงเทรินออฟ จะเป็นคุณลักษณะหนึงทีเป็นตัวกําหนด

ความเร็วในการทํางานของไดโอด คือ จะมีช่วงเวลาฟืนตวัย้อนกลบั ( rrt ) ถ้าไดโอดมีช่วงเวลาฟืนตวั

ย้อนกลบันีมากจะส่งผลต่อความเร็วในสวิตช์ ถ้าพิจารณาจากรูปที 2.7 พบว่าในช่วงนีกระแสของ

ไดโอดจะมีการกลบัทิศ และใช้เวลาช่วงหนึงจนกระทงักระแสเข้าสู่ศนูย์ จากปรากฏการณ์กระแส

ไหลย้อนกลับนีจะไม่ส่งผลต่อลักษณะของรูปคลืนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังมากนัก จึงไม่
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จําเป็นต้องนําไปพิจารณาในการวิเคราะห์วงจร แต่อาจส่งผลกระทบต่อวงจรทีมีโหลดเป็นตัว

เหนียวนํา ซึงก่อให้เกิดแรงดนัเกิน และในช่วงเวลาเวลาฟืนตวัย้อนกลบั ( rrt ) จะประกอบไปด้วย

เวลา at  ทีเปลียนจากกระแสไหลย้อนกลบัมีค่าเป็นศนูย์ จนกระทงัถึงกระแสย้อนกลบัสงูสดุ ( rrI ) 

และเวลา rrt  เป็นเวลาในช่วงกระแสย้อนกลบัมีคา่สงูสดุจนกระทงัถึงกระแสย้อนกลบัมีคา่เป็น 0.25 

เท่าของกระแสย้อนกลบัสงูสดุ 

 

FI

rrI

rrI
t

at

rrt

bt
 

รูปท ี2.7 แสดงช่วงเวลาฟืนตวัย้อนกลบัของไดโอด 
 
การจาํแนกประเภทของไดโอดกาํลัง 
 ไดโอดกําลงัมีหลากหลายชนิดเพือให้เหมาะสมตอ่การใช้งานในรูปแบบตา่งๆ โดยทีจะแบง่

ชนิดไดโอดได้เป็น 3 ประเภทได้ดงันี [2] 

 1) ไดโอดกําลงัแบบความถีตํา หรือไดโอดทีใช้งานทวัไป (General purpose diode) ทีมี

พิกดัแรงดนัตงัแต่ 50 ถึง 5000 โวลต์ และพิกดักระแสได้สงูสดุมากกว่าพนัแอมแปร์ ไดโอดชนิดนี

จะมีช่วงเวลาฟืนตวัย้อนกลบั ( rrt ) คอ่นข้างสงูกวา่ไดโอดชนิดอืนๆทีจะกลา่วถึงตอ่ไป โดยทีปกติจะ

มีค่า rrt  ประมาณ 25 ไมโครวินาที เหมาะกับการใช้งานทีความถีตํา เช่น ความถีในไฟบ้าน 50 

เฮิรตซ์ 

2) ไดโอดแบบชอทท์กี (Schottky diode) เป็นไดโอดทีมีพิกดัแรงดนัไม่เกิน 100 โวลต์และ

พิกดักระแสไมเ่กิน 400 แอมแปร์ ไดโอดชนิดนีมีแรงดนัตกคร่อมขณะนํากระแสตําและช่วงเวลาฟืน

ตวัย้อนกลบัมีคา่ตํามาก ซงึช่วงเวลาดงักลา่วอาจจะน้อยถึงระดบันาโนวินาที (ns) 

3) ไดโอดแบบฟืนตวัเร็ว (Fast recovery diode) เป็นไดโอดทีมีจดุเดน่ในเรืองเวลาฟืนตวั

เร็วหรืออาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึงคือ เป็นไดโอดทีทํางานด้วยความเร็วสงู มีค่าฟืนตวัย้อนกลบั 

(Reverse Recovery Time) อยูใ่นช่วง 0.1 ถึง 5 ไมโครวินาที ซงึไดโอดชนิดนีมีพิกดัแรงดนัสงูสดุได้

ถึง 3000 โวลต์ พิกดักระแสมากกว่าร้อยแอมแปร์ ในภาพที 2.8 แสดงตวัอย่างข้อมลูของไดโอด

กําลงัของบริษัท Fairchild semiconductor [5] 
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รูปท ี2.8 แสดงข้อมลูของอปุกรณ์สารกึงตวันําประเภทไดโอดกําลงัชนิดเวลาฟืนตวัย้อนกลบัเร็ว  

ของบริษัท Fairchild semiconductor [5] 
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รูปท ี2.8 แสดงข้อมลูของอปุกรณ์สารกึงตวันําประเภทไดโอดกําลงัชนิดเวลาฟืนตวัย้อนกลบัเร็ว  

ของบริษัท Fairchild semiconductor [5] (ตอ่) 
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2.4 ไทริสเตอร์ (Thyristor) 
ไทริสเตอร์เป็นอปุกรณ์สวิตซ์ทีมีขาแอโนด (Anode: A) ขาแคโทด (Cathode: K) คล้ายกบั

ไดโอดในหวัข้อทีผ่านมา แตไ่ทริสเตอร์จะมีขาเกต (Gate: G) ทีสามารถควบคมุการสวิตซ์ได้ ซงึทํา

ให้ไทริสเตอร์สามารถกําหนดการนํากระแสได้จากการป้อนสญัญาณควบคมุ โดยทีไทริสเตอร์จะมี

รูปทรงทีแตกตา่งกนัไปเพือให้เหมาะแก่การใช้งานดงัแสดงในรูปที 2.9 (ก)  

 

 

(ก) 

p

p

n

n

1J

2J

3J

 

                          (ข)                                                 (ค) 

R 0vtVv ms ωsin=

GKv

 

(ง) 

รูปท ี2.9 แสดงภาพไทริสเตอร์ (ก) รูปร่างโดยทวัไปของไทริสเตอร์ (ข) สญัลกัษณ์ของไทริสเตอร์ 

(ค) โครงสร้างภายในของไทริสเตอร์ และ (ง) วงจรทีใช้ไทริสเตอร์เป็นสวิตซ์ควบคมุ 
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นอกจากนนัยงัแสดงถึงสญัลกัษณ์ และโครงสร้างภายในของไทริสเตอร์ในภาพที 2.9 (ข) 

และ (ค) ตามลําดบั การทํางานของไทริสเตอร์จะสามารถนํากระแสได้ก็ตอ่เมือแรงดนัตกคร่อมมีคา่

เป็นบวก ถ้าพิจารณาการนําไทริสเตอร์ไปใช้ในวงจรดงัแสดงในภาพที 2.9 (ง) พบว่าแรงดนัตก

คร่อมไทริสเตอร์ต้องมีค่าเป็นบวก ( GKV+ ) หรือพูดอีกนยัหนึงคือแรงดนัไฟฟ้าทีขวัแอโนดมีค่าสูง

กว่าขวัแคโทด และขาเกตของไทริสเตอร์จะต้องถูกป้อนด้วยสญัญาณพลัส์บวกในช่วงเวลาสนัๆ 

จากปัจจยัดงักลา่วทําให้ไทริสเตอร์นํากระแส โดยทีไทริสเตอร์จะรักษาการนํากระแสโดยทีไม่ต้องใช้

สญัญาณควบคมุทีขาเกต สภาวะนีจะเรียนวา่ สภาวะแลทช์ออน (Latched on)  

ในการหยดุนํากระแสของไทริสเตอร์จะหยดุนํากระแสก็ตอ่เมือแรงดนัตกคร่อมไทริสเตอร์มี

คา่เท่ากบัศนูย์หรือมีคา่เป็นลบ หรืออาจจะใช้วงจรในการควบคมุการหยดุนํากระแส โดยปกติทีไทริ

สเตอร์นํากระแสจะมีแรงดนัตกคร่อมมีคา่อยู่ระหว่างประมาณ 1 ถึง 3 โวลต์ ขนึอยู่กบัชนิดของไทริ

สเตอร์ 

จากโครงสร้างของไทริสเตอร์ทีแสดงดงัรูปที 2.9 (ค) เป็นอปุกรณ์สารกึงตวันําแบบ 4 ชนั (4 

Layers) ทีมีโครงสร้างเป็นแบบ pnpn  เมือมีแรงดนัไฟฟ้าทีขวัแอโนดสงูกว่าขวัแคโทด จะทําให้

ในช่วงรอยต่อ 1J  และรอยต่อ 3J  ถกูไบแอสตรง แต่ในช่วงรอยต่อ 2J  ถกูไบแอสกลบั จากการ

ทํางานดงักล่าวทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขวัแอโนดไปยงัแคโทดเป็นเพียงแค่กระแสรัวไหลเพียง

เล็กน้อย แต่ก็ยงัอยู่ในสภาวะไทริสเตอร์ยงัไม่นํากระแส เมือพิจารณาร่วมกบัรูปที 2.10 แสดง

คณุลกัษณะการทํางานของไทริสเตอร์พบว่าถ้าทําการเพิมแรงดนั AKV  ให้มีคา่มากขนึจนกระทงัทํา

ให้รอยตอ่ 2J  พงัทลายจะทําให้เกิดสภาวะไทริสเตอร์นํากระแส (On state) โดยแรงดนัทีทําให้เกิด

การพงัทลายนีจะถกูเรียกว่า แรงดนัพงัทลายไปข้างหนา้ (Forward breakdown voltage : BOV ) 

แตใ่นการใช้งานไทริสเตอร์ในทางปฏิบตัเิมือต้องการให้นํากระแสจะไมใ่ช้การเพิมคา่แรงดนั AKV  ให้

มีค่ามากกว่าแรงดนั BOV  แต่จะใช้การป้อนสญัญาณแรงดนัพลัส์เข้าไปทีขาเกตเทียบกบัแคโทด

เพือให้ไทริสเตอร์เข้าสู่สภาวะนํากระแส การป้อนสญัญาณเกตนีอาจจะเรียกว่า การจุดชนวนหรือ

การทริกไทริสเตอร์  

ส่วนในกรณีทีแรงดนัไฟฟ้าทีขวัแคโทดมีค่าสงูกว่าขวัแอโนด ทําให้รอยต่อ 2J  ของไทริ

สเตอร์ถกูไบแอสตรง แต่รอยต่อ 1J  และรอยต่อ 3J  ถกูไบแอสกลบัทาง จากสภาวะดงักล่าวจะทํา

ให้ไทริสเตอร์ไม่นํากระแส แตถ้่าหากมีการป้อนแรงดนัไบแอสกลบัทางจนกระทงัถึงค่าๆหนึง ทําให้

รอยต่อ 1J  และรอยต่อ 3J  พงัทลายลง ทําให้กระแสไหลย้อนกลบัผ่านทางไทริสเตอร์ โดยจะเรียก

แรงดนัทีทําให้เกิดการพงัทลายของรอยต่อนีว่า แรงดนัพงัทลายย้อนกลบั (Reverse breakdown 

voltage) โดยทวัไปไทริสเตอร์จะทนตอ่แรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ในช่วงแรงดนัมีคา่เป็นบวกและลบที

มีขนาดเท่ากนั เมือพิจาณารูปที 2.10 (ก) และ 2.10 (ข) จะแสดงคณุลกัษณะของไทริสเตอร์ในอดุม

คตแิละในการใช้งานจริง ตามลําดบั 
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(ก) 

AKv

Ai

0

≈ ≈

 
(ข) 

รูปท ี2.10 แสดงคณุลกัษณะของการนํากระแสและทนตอ่แรงดนัพงัทลายย้อนกลบั  

(ก) ในทางอดุมคต ิและ (ข) ในทางปฏิบตั ิ
   

 จากการใช้งานไทริสเตอร์เป็นสวิตซ์ควบคมุการนํากระแสของวงจรเรียงกระแสดงัรูปที 2.11 

(ก) เมือมีแรงดนัตกคร่อมไทริสเตอร์เป็นค่าบวกใดๆ เมือถกูควบคมุด้วยสญัญาณพลัส์ ไทริสเตอร์

จะสามารถนํากระแส (On-state) ได้ โดยทีจะเริมหยดุนํากระแส (On-to-Off) ในช่วงแรงดนัตก

คร่อมมีค่าเท่ากับศนูย์ แล้วคงสถานการณ์หยุดนํากระแส (Off-state) ตลอดช่วงแรงดนัตกคร่อม

เป็นลบ และสามารถนํากระแสได้อีกในช่วงทีแรงดันกลับมาเป็นค่าบวกอีกครังด้วยการป้อน

สญัญาณพลัส์ควบคมุ ในทางปฏิบตัิช่วงเริมหยดุนํากระแส (On-to-Off) กระแส Ai  จะมีคา่เป็นลบ

ช่วงหนึงก่อนทีจะกลับมาเป็นศูนย์ โดยจะเรียกช่วงนีว่า ช่วงเวลาฟืนตัวย้อนกลับ (Reverse 

recovery time : rrt ) ดงัแสดงในรูปที 2.11 (ข) ซงึจะใช้ช่วงเวลาฟืนตวัย้อนกลบัในการเลือกใช้ไทริ

สเตอร์ในงานทีมีความถีทีเหมาะสม ถ้าใช้ไทริสเตอร์ทีมีช่วงเวลาฟืนตัวย้อนกลับมากกว่าช่วง 

TT
→

2
 ทําให้ไมส่ามารถควบคมุการนํากระแสของไทริสเตอร์ในคาบเวลาถดัไปได้ 
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รูปท ี2.11 แสดงกระแสและแรงดนัในวงจรไทริสเตอร์ควบคมุการนํากระแส  

(ก) รูปคลืนกระแสและแรงดนั และ (ข) ช่วงเวลาทีเปลียนสถานะจากนํากระแสเป็นหยดุนํากระแส 
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รูปท ี2.12 แสดงข้อมลูของอปุกรณ์สารกึงตวันําประเภทไทริสเตอร์  

ของบริษัท NXP semiconductor [6] 
 
2.5 มอสเฟต (Mosfet) 

มอสเฟตเป็นอปุกรณ์สารกึงตวันําทีมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ขา คือ ขาเกต (Gate) ขา

เดรน (Drain) และขาซอร์ส (Source) การทํางานของมอสเฟตมีจุดเด่นทีสามารถทํางานในช่วง

ความถีสงูได้ มีคา่อิมพีแดนซ์ระหว่างขาเกตกบัขาซอร์สสงูซงึทําให้ใช้กระแสการขบัตํา แตม่อสเฟต

ก็ยงัมีข้อจํากดัเรืองพิกดักําลงัค่อนข้างตําเมือเปรียบเทียบกบัอปุกรณ์สวิตซ์ประเภทอืนๆเช่น ไทริ

สเตอร์ เป็นต้น ดงันันในการเลือกใช้มอสเฟตเป็นอุปกรณ์สวิตซ์จะนิยมใช้ในวงจรทีทํางานช่วง

ความถีสูงและพิกัดกําลังทีไม่สูงมากนัก อาทิเช่น แหล่งจ่ายไฟในเครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

แหล่งจ่ายไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และพิกัดของมอสเฟตจะส่งผลกระทบโดยตรงกับค่า
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ความต้านทานระหว่างขาซอร์สกบัขาเกต ยกตวัอย่างเช่น คา่ความต้านทานระหว่างขาทงัสองของ

มอสเฟตพิกัด 500 โวลต์จะมีค่าความต้านทานมากกว่ามอสเฟตพิกัด 100 โวลต์ ทําให้กําลงัที

สญูเสียขณะมอสเฟตพิกดั 500 โวลต์นํากระแสจะมีกําลงัสญูเสียมากกว่ามอสเฟตตวัทีพิกดัน้อย

กว่า  แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของมอสเฟตจะมีปัญหาเกียวกับการคายประจุไฟฟ้าสถิต 

(Electrostatic Discharge) 

 โครงสร้างของมอสเฟตจะถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ มอสเฟตชนิดพีแชนแนล (P-

channel) และมอสเฟตชนิดเอ็นแชนแนล (N-channel) ในหวัข้อนีจะเลือกใช้มอสเฟตชนิด

เอ็นแชนแนล โดยมีสญัลกัษณ์ของมอสเฟตดงัแสดงในภาพที 2.13 (ก) และรูปทรงของมอสเฟต

สําหรับการเลือกใช้งานให้เหมาะสมตา่งๆจะแสดงดงัภาพที 2.13 (ข) 
 

DI

D

S

G

                
 (ก)   

 
(ข) 

รูปท ี2.13 แสดงมอสเฟต (ก) สญัลกัษณ์ และ (ข) รูปร่างทวัไปของมอสเฟตกําลงั 

 

 จากการทํางานของมอสเฟตจะสามารถแสดงคณุสมบตัิได้ดงัรูปที 2.14 โดยทีจะแบ่งย่าน

การทํางานของมอสเฟตเป็น 3 ย่านคือ ย่านคตัออฟ ย่านอิมตวั และย่านลิเนียร์ เมือพิจารณา

ร่วมกบักราฟคณุลกัษณะของมอสเฟต ซงึจะมีค่าแรงดนัตกคร่อมขาเกตกบัขาซอร์ส ( GSV ) แรงดนั

ตกคร่อมขาเดรนกบัขาซอร์ส ( DSV ) และกระแสจะไหลจากขาเดรนและขาซอร์สได้ก็ต่อเมือแรงดนั 
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GSV  มีค่าสงูกว่าค่าใดๆ ทีเรียกว่าแรงดนัเทรสโฮลด์ (Threshold Voltage : TV ) โดยทีจะมี

ความสมัพนัธ์กบัการทํางานในยา่นตา่งๆดงัตอ่ไปนี 

  ยา่นคตัออฟ จะมีความสมัพนัธ์ของแรงดนัดงันี 

TGS VV ≤                 (2.1) 

  ยา่นลเินียร์ จะมีความสมัพนัธ์ของแรงดนัดงันี 

TGSDS VVV −≥                 (2.2) 

ยา่นอิมตวั จะมีความสมัพนัธ์ของแรงดนัดงันี 

TGSDS VVV −≤                 (2.3) 
 

DR

DDV

+n

−n

Metal

Oxide

DI

p-type
G

S

D

 
(ก) 

0 DSV

DI

1GSV

Saturation regionLinear region
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TGSGSGSGS VVVVV >>>> 1234

TGS VV =  
(ข) 

รูปท ี2.14 แสดงคณุลกัษณะของมอสเฟต (ก) แสดงโครงสร้างภายในของมอสเฟต  

และ (ข) กราฟคณุลกัษณะของกระแสและแรงดนัของมอสเฟต 
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 การควบคมุมอสเฟตจะใช้แรงดนัเป็นตวัควบคมุการนํากระแสของมอสเฟต ในการควบคมุ

ให้นําหรือหยุดนํากระแสของมอสเฟตโดยใช้แรงดนัควบคมุทีขาเกต ซึงในการใช้งานมอสเฟตใน

ปัจจุบนัทีมีพิกัดแรงดนัมากกว่า 1000 โวลต์ กระแสหลายสิบแอมป์ และจุดเด่นของมอสเฟตที

ทํ างานทีความถีหลาย ร้อย กิ โล เ ฮิ ร์ต  ดังแสดงคู่ มื อของมอสเฟตของบ ริ ษัท  Fairchild 

semiconductor [5] ดงัแสดงในรูปที 2.15 

 

 
รูปท ี2.15 แสดงข้อมลูของอปุกรณ์สารกึงตวันําประเภทมอสเฟตกําลงั  

ของบริษัท Fairchild semiconductor [5] 
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รูปท ี2.15 แสดงข้อมลูของอปุกรณ์สารกึงตวันําประเภทมอสเฟตกําลงั  

ของบริษัท Fairchild semiconductor [5] (ตอ่) 

 
2.6 ทรานซสิเตอร์กาํลัง (Power transistor) 

ทรานซิสเตอร์กําลงัเป็นอปุกรณ์สวิตซ์ทีทํางานในสถานะนํากระแสและไม่นํากระแส โดยมี

ความถีของการทํางานจะสงูกว่าไทริสเตอร์ แตพ่ิกดัของกระแสและแรงดนัจะตํากว่าไทริสเตอร์ ทํา

ให้การนําทรานซิสเตอร์กําลงัมาใช้งานในช่วงพิกดักําลงัไฟฟ้าตําจนถึงกลาง ทรานซิสเตอร์จะถูก

แบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิดคือ ชนิดพีเอ็นพี (PNP) และชนิดเอ็นพีเอ็น (NPN) โดยทีจะแสดง
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โครงสร้างและสญัลกัษณ์ดงัรูปที 2.16 (ก) และ 2.16 (ข) ตามลําดบั ส่วนโครงสร้างต่างๆของ

ทรานซิสเตอร์กําลงัดงัแสดงในรูปที 2.16 (ค) จะมีโครงสร้างแตกต่างกนัไปเพือให้เหมาะกบัการใช้

งานและขนาดพิกดักําลงั  
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(ค) 

รูปท ี2.16 แสดงโครงสร้างและสญัลกัษณ์ของทรานซสิเตอร์ (ก) ชนิดเอ็นพีเอน็ NPN  

(ข) ชนิดพีเอน็พี PNP และ (ค) โครงสร้างของทรานซสิเตอร์กําลงั 
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จากโครงสร้างของทรานซิสเตอร์พบว่าประกอบไปด้วย 3 ขา คือ ขาคอลเลคเตอร์ 

(Collector) ขาเบส (Base) และขาอีมิตเตอร์ (Emitter) โดยทีมียา่นการทํางานคล้ายกบัมอสเฟตคือ 

ย่านคตัออฟ ย่านอิมตวั และย่านลิเนียร์ ทรานซิสเตอร์จะมีย่านการทํางาน 3 ย่านคือ ย่านคตัออฟ 

ย่านอิมตวั และย่านลิเนียร์ เช่นเดียวกบัมอสเฟต ดงัแสดงกราฟคณุลกัษณะในรูปที 2.17 โดยที

ทรานซิสเตอร์ทํางานในย่านคทัออฟจะมีกระแสเบสน้อยและรอยต่อทงัสองถกูไบแอสกลบัทางทํา

ให้ทรานซิสเตอร์ไม่นํากระแส ส่วนในย่านแอคทีฟทรานซิสเตอร์จะทํางานเป็นวงจรขยายโดยทีมี

อตัราขยายทีค่าๆหนึง ทําให้ระหว่างรอยต่อคอลเลคเตอร์-เบสถูกไบแอสกลบัทาง และระหว่าง

รอยต่อเบส-อีมิตเตอร์ถูกไบแอสตรง และในย่านอิมตวัจะมีกระแสเบสมากพอทีจะทําให้แรงดนั

คร่อมระหว่างขาคอลเลคเตอร์-อีมิตเตอร์มีค่าตํา ทําให้การทํางานในย่านนีจะเปรียบเสมือนการ

ทํางานเป็นสวิตช์ทีนํากระแส ขณะทีทงัรอยต่อคอลเลคเตอร์-เบสและรอยต่อเบส-อีมิตเตอร์จะถกู

ไบแอสตรง  

BI

EI

CI

BR
CR

CEV
CCV

BEVBV
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รูปท ี2.17 แสดงการใช้งานทรานซสิเตอร์ (ก) วงจรควบคมุการทํางานของทรานซสิเตอร์ 
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และ (ข) กราฟคณุลกัษณะของทรานซสิเตอร์  

การพิจารณาคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์จะใช้แบบจําลองทีแสดงดังรูปที 2.18 ที

ประกอบไปด้วยตวัเก็บประจ ุ BEC  และ CBC  ซงึเป็นตวัเก็บประจรุะหว่างรอยตอ่เบส-อีมิตเตอร์และ

คอลเลคเตอร์-เบส ตามลําดบั จากการทีมีตวัเก็บประจุภายในทําให้ทรานซิสเตอร์ไม่สามารถ

นํากระแสได้ทนัที ทําให้ช่วงเริมนํากระแสจะไม่สามารถเปลียนแปลงได้ทนัที ซึงจะมีเวลาทีใช้เพือ

อดัประจใุนตวัเก็บประจรุอยต่อ BE  เพือจะให้เกิดแรงดนัไบแอสตรง จะเรียกเวลานีว่า ช่วงเวลา

หน่วง (Delay-time : dt ) นอกจากนนัยงัมีช่วงกระแสคอลเลคเตอร์เพิมขนึจากศนูย์ไปเป็นกระแส

คอลเลคเตอร์ในย่านอิมตวั ( CSI ) ทีใช้ระยะเวลาช่วงหนึงทีเรียกว่า เวลาขาขึน (Rise-time : rt ) 

ดงันนัเวลาทีใช้ในการนํากระแสสามารถแสดงได้ดงันี 

rdon ttt +=                 (2.4) 

สว่นในช่วงเริมหยดุนํากระแสจะพิจารณาช่วงเวลาทีนําประจอิุมตวัทีเกินออกจากย่านเบส 

( st ) ช่วงกระแสเบสลดลงจนกระทงัมีค่าเป็นศนูย์ เรียกช่วงเวลานีว่า เวลาขาลง (Fall-time : ft ) 

ดงันนัเวลาขว่งหยดุนํากระแสสามารถแสดงได้ดงันี 

fsoff ttt +=                 (2.5) 

  

cbC

beC Biβ

Bi Ci

Ei

beR cerr =0

B C

E  
รูปท ี2.18 แบบจําลองของทรานซสิเตอร์ 

 
 สว่นข้อมลูตวัอย่างของทรานซิสเอร์กําลงัของบริษัท STMicroelectronics [7] ดงัแสดงใน

รูปที 2.19 
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 รูปท ี2.19 แสดงข้อมลูของอปุกรณ์สารกึงตวันําประเภทมอสเฟตกําลงั  

ของบริษัท STMicroelectronics [7] 
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2.7 ไอจีบีท ี
ไอจีบีที (IGBT) เป็นอุปกรณ์สวิตซ์ทีมี 3 ขาประกอบไปด้วย ขาคอลเลคเตอร์ (Collector) 

ขาเบส (Base) และขาอีมิตเตอร์ (Emitter) ดงัแสดงสญัลกัษณ์และโครงสร้างดงัรูปที 2.20 (ก) และ 

2.20 (ข) ตามลําดบั โดยทีไอจีบีทีจะมีคา่อิมพีแดนซ์ทีขาเกตสงูทําให้ใช้พลงังานในการควบคมุการ

ทํางานตําคล้ายกบัมอสเฟต และมีแรงดนัตกคร่อมตําขณะทีนํากระแสคล้ายกบัทรานซิสเตอร์กําลงั 

ซึงเป็นการรวมเอาข้อดีของมอสเฟตและทรานซิสเตอร์กําลงัเข้าด้วยกัน นอกจากนันไอจีบีทียัง

สามารถทํางานในช่วงความถีสูงได้ การทํางานของไอจีบีทีจะใช้แรงดนัควบคุมทีขาเกตสําหรับ

ควบคมุให้ไอจีบีทีนํากระแสหรือหยุดนํากระแส และไอจีบีทีมีช่วงเวลาในการนํากระแสและหยุด

นํากระแสประมาณ 1 ไมโครวินาที [1] โดยทีมีพิกดัแรงดนั 5000 โวลต์และกระแส 2000 แอมป์ 

     

BER

MODR

 
                                           (ก)                                                        (ข) 

รูปท ี2.20 แสดงสญัลกัษณ์และวงจรของไอจีบีที (ก) แสดงสญัลกัษณ์  

และ (ข) วงจรสมมลูย์อยา่งง่าย 
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รูปท ี2.21 แสดงกราฟคณุลกัษณะของไอจีบีที 
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จากการทํางานของไอจีบีทีจะมีลกัษณะของการทํางานดงัแสดงในกราฟคณุลกัษณะของ

ไอจีบีทีดงัรูปที 2.21 โดยการเพิมคา่แรงดนั GEV  ทําให้ไอจีบีทีทํางานในสถานะนํากระแสได้ ในรูปที 

2.22 แสดงวงจรขบัเกตของไอจีบีที 
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รูปท ี2.22 แสดงวงจรควบคมุการทํางานของไอจีบีที 
 
2.8 อุปกรณ์สารกึงตวันําอืนๆ  
 ในบทนีได้ศึกษาอุปกรณ์สารกึงตวันํามาใช้เป็นสวิตซ์ โดยได้กล่าวถึงอุปกรณ์สวิตซ์ชนิด

ต่างๆ นอกจากทีกล่าวถึงในหัวข้อทีผ่านมาแล้วยังมีอุปกรณ์สารกึงตัวนํากําลังอืนๆทียังไม่ได้

กลา่วถึงรายละเอียดในบทนี ยงัมีอปุกรณ์สารกึงตวันําทีถกูใช้นํามาเป็นอปุกรณ์สวิตซ์ อาทิเช่น  

ไตรแอด (TRIAC) เป็นอปุกรณ์สวิตซ์ทีมีสญัลกัษณ์คล้ายกบัไทริสเตอร์สองตวัถกูนํามาตอ่

ขนานกันและต่อในทิศทางกลับกันดังแสดงในรูปที 2.23 จากลักษณะดังกล่าวทําให้ไตรแอด

สามารถนํากระแสได้ 2 ทิศทางตามลกัษณะของแหล่งจ่าย และควบคุมการนํากระแสได้ตาม

สญัญาณควบคมุ  

 

AI

 
รูปท ี2.23 แสดงสญัลกัษณ์ของไตรแอค 
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 จีทีโอ (GTO) หรือทีเรียกอีกอยา่งวา่เกตเทรินออฟไทริสเตอร์ (Gate turn off thyristor) เป็น

อปุกรณ์สวิตซ์ทีมีลกัษณะการทํางานคล้ายไทริสเตอร์ แตจ่ะสามารถควบคมุการนํากระแสและหยดุ

นํากระแสได้ด้วยสญัญาณควบคมุทีขาเกต ดงัแสดงสญัลกัษณ์ได้ดงัรูปที 2.24 ซึงการควบคมุให้

หยดุนํากระแสจะใช้จากควบคมุโดยการป้อนสญัญาณพลัส์ลบเข้าทีขาเกต  

 

AI

 
รูปท ี2.24 แสดงสญัลกัษณ์ของจีทีโอ 

 
2.9 บทสรุป 

ในบทนีได้กล่าวถึงอปุกรณ์สวิตช์ทางอิเล็กทรอนิกส์กําลงัชนิดต่างๆ อาทิเช่น ไดโอดกําลงั 

ทรานซิสเตอร์กําลงั ไทริสเตอร์ มอสเฟต เป็นต้น ทีเป็นการศกึษาทงัการทํางานในทางอดุมคติและ

งานนําไปใช้งานจริงเปรียบเทียบกันเพือทราบถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์สวิตซ์ต่างๆได้ดียิงขึน 

และสามารถนําอุปกรณ์สวิตซ์ไปใช้งานให้เหมาะสม โดยใช้มีความถีการสวิตช์ พิกัดกําลัง 

โครงสร้างและคณุลกัษณะต่างๆเหมาะสมกบังานเพือให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลงัมีประสิทธิภาพ

สงูขนึ ซงึอปุกรณ์สวิตซ์เหลา่นีมีข้อดีและข้อเสียแตล่ะตวัแตกตา่งกนั  
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2.10 คาํถามท้ายบท 
1. จงอธิบายถงึคณุลกัษณะของอปุกรณ์สวิตซ์ในเชิงอดุมคต ิ

2. จงยกตัวอย่างถึงอุปกรณ์สวิตซ์ทีสามารถควบคุมหยุดนํากระแสไม่ได้มา 2 ชนิดและ

อปุกรณ์ทีสามารถควบคมุการหยดุนํากระแสได้มา 2 ชนิด 

3. จงบอกถึงความแตกตา่งของอปุกรณ์ทีมีช่วงเวลาฟืนตวัย้อนกลบัแตกตา่งกนัไป 

4. จงอธิบายถึงความต่างของพลงังานทีสญูเสียของอุปกรณ์สวิตซ์ในทางอุดมคติและทาง

ปฏิบตั ิ

5. จงอธิบายการควบคมุการนํากระแสของไทริสเตอร์ 

6. จงอธิบายถึงการควบคมุการทํางานของอปุกรณ์สวิตซ์ว่าสามารถควบคมุได้อย่างไรบ้าง 

และยกตวัอยา่งมาประกอบ 

7. จงอธิบายข้อดี-ข้อเสียของมอสเฟตกําลงั 

8. จงอธิบายข้อดี-ข้อเสียของไทริสเตอร์ 

9. จงอธิบายถงึความสมัพนัธ์ของพิกดัของมอสเฟต และคา่ความต้านทาน ระหวา่งขาซอร์ส 

กบัขาเกต 

10. จงจําแนกชนิดไดโอดกําลงัวา่มีอะไรบ้าง 

11. จงอธิบายของยา่นการทํางานของไดโอดวา่มีอะไรบ้าง 

12. จงอธิบายถึงความแตกตา่งของไทริสเตอร์และจีทีโอ 

13. จงเปรียบเทียบลกัษณะการทํางานของไอจีบีทีและมอสเฟต ว่ามีส่วนใดบ้างทีทํางาน

ใกล้เคียงกนั 

14. จงยกตวัอยา่งอปุกรณ์สวิตซ์ทีสามารถให้กระแสไหลได้ 2 ทิศทาง 

  

 

 

 

 

 
 


