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วัตถุประสงค ์

1. สามารถบอกคุณสมบัติต่าง ๆ ของวงจรดิจิตอลได้ 

2. สามารถแบ่งแยกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานดิจิตอล งานแอนาลอก หรือเทคโนโลยีต่างๆได้ 

3. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสัญญาณดิจิตอลและสัญญาณแอนาลอกและบอกระดับลอจิกสูง
(High) หรือลอจิกตํ่า(Low)ในลักษณะรูปคลืน่สัญญาณดิจิตอลได้ 

4. สามารถเขียนวงจรมัลติไวเบรเตอร์ทั้ง 3 ชนิดและอธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักของแต่ละวงจรได้ 

5. สามารถวิเคราะห์วงจรหาระดับลอจิกอย่างง่ายได้ 

6. สามารถเขียนวงจรดิจิตอลอย่างง่ายได้ 

 
ความหมายและความสาํคญัของวงจรดจิิตอล 

 วงจรดิจิตอลหมายถึงวงจรที่ออกแบบเพื่อใช้ประมวลผล หรือ ดําเนินการสัญญาณดิจิตอล ให้เกิด
ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ออกแบบ  โดยสามารถกําหนดรูปแบบอินพุต และ เอาต์พุต ได้โดยการเขียน
ตารางความจริง กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าอินพุตและเอาต์พุต นํามาลดรูปให้อยูใ่นรูปสมการ และนําไป
เขียน ลอจิกไดอะแกรม  

ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันเกือบทุกชนิดมีส่วนประกอบของวงจรดิจิตอลทั้งสิ้น ซึ่งอยู่
ในรูปแบบไมโครชิพที่เป็นสมองกลภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทีใ่ช้สําหรับการประมวลผลสัญญาณที่ถูกสั่งงาน
โดยผู้ใช้งาน หรือ อุปกรณ์ทรานดิวเซอร์ ที่เปลี่ยนคุณลักษณะทางฟิสิกต์เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าและถูกแปลง
สัญญาณเป็นสญัญาณดิจิตอลให้กับหน่วยประมวลผล และดําเนินการตามโปรแกรมที่ผูอ้อกแบบได้เขียนไว้
ภายในหน่วยความจํา และ ดําเนินการให้สญัญาณทางออกส่งไปควบคุมอุปกรณ์โหลดให้เป็นไปตามต้องการ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงองค์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน 

 

 อุปกรณ์ทรานดิวเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนสัญญาณเชิงฟิสิกต์เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งเราเรียกว่า
สัญญาณแอนาลอก โดยสัญญาณเชิงฟิสิกต์ประกอบด้วยสัญญาณ เชิงกล สัญญาณเสียง สัญญาณแสง 
สัญญาณภาพ ซึ่งเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบค่าความต้านทาน และ เมื่อจ่ายไฟฟ้า ทําให้ค่าแรงดันเปลี่ยนแปลง
ตามค่าความต้านทาน ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าที่ได้เราเรียกว่าสัญญาณแอนาลอก ดังนั้นก่อนที่สัญญาณจะเข้าสู่หน่วย
ประมวลผลไดจ้ะต้องแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเสียก่อน หน่วยประมวลผลจึงสามารถนําสัญญาณไป
ประมวลผลได้  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงวงจรแปลงสัญญาณภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน 

การออกแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลนั้นควรจะต้องมีความเข้าใจถึงการออกแบบวงจร
ดิจิตอล ตัวกระทํา หรือ ตัวดําเนินการ ในรปูแบบสัญลักษณ์เชิงคณิตศาสตร์  สญัลักษณท์ี่ใช้งาน การเขียน
ตารางความจริง การลดรูปการดําเนินการที่มีความซับซ้อนให้อยู่ในรูปตัวดําเนินการที่น้อยที่ที่สุด แต่มีฟังก์ชัน
การทํางานเหมือนเดิม ซึ่งทําให้เกิดการใช้พ้ืนที่ในหน่วยความจําน้อยลง และ มีการประมวลผลที่เร็วขึ้นอีกด้วย 

สัญญาณทางเข้า 

(อุปกรณ์ทรานดิวเซอร์) 

หน่วยประมวลผล 

(CPU) 

สัญญาณทางออก 

(อุปกรณ์โหลด) 

หน่วยความจํา 

(โปรแกรมเฟิรม์แวร์) 

สัญญาณทางเข้า 

(อุปกรณ์ทรานดิวเซอร์) 

หน่วยประมวลผล 

(CPU) 

สัญญาณทางออก 

(อุปกรณ์โหลด) 

วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอก
เป็นสัญญาณดิจิตอล 

วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็น
สัญญาณแอนาลอก 



วิวัฒนาการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

 เราอาจแบ่งยุคของวิวัฒนาการของอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันออกเป็น 4 ยุค ดังนี้ 

 ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ (1920 - 1950) อิเล็กทรอนิกส์ในยุคนี้เริ่มมบีทบาททางด้านวิทยุ
โทรคมนาคมกอ่น จากนั้นจึงขยายขอบเขตไปสู่การใช้งานด้านอื่นๆ ตอนปลายๆ ยุคเริม่มีการประยุกต์ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ 

 ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์ (1950 - 1970) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประเภทพกพาได้ 
(Portable) เป็นแรงผลักดันให้อิเล็กทรอนิกส์ยุคทรานซสิเตอร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงด้านคุณภาพ
พร้อมๆ กับการลดขนาดของอุปกรณ์เป็นจุดเด่นของยุคนี้ 

 ยุคที่ 3 ยุคไอซ ี(1970 - 1780) เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งซิลิคอน) ทําให้เกิดจุดเด่น
คือ การเพิ่มขดีความสามารถของอุปกรณ์ 

 ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่ 4 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบวีแอลเอสไอ ซึ่งเรารู้จักดี ได้แก่ ไมโคร
โพรเซสเซอร ์และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบดิจิตอล แนวโน้มในขณะนี้คือ จะมีการใช้วีแอลเอสไอมากขึ้น 
และการใช้ช้ินส่วนเอกเทศ (Discrete Components) น้อยลง 

เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ เริม่ต้นด้วยระบบแอนาลอกซึ่งผ่านวิวัฒนาการในช่วงเวลาอันยาวนานจาก
ประมาณปี 1920 จนถึงประมาณปี 1950 หากเรามองจากสภาพปัจจุบันอาจรู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใด
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์จึงไม่เริ่มต้นด้วยระบบดิจิตอล ทั้งๆ ที่ระบบดิจติอลเป็นระบบที่ง่ายกว่าทั้งในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่องนี้อาจมีเหตุผลสองประการด้วยกันคือ ประการแรกโลกของเราเป็นโลกของระบบแอนา
ลอกปริมาณต่างๆ ที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันส่วนใหญเ่ป็นปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องทั้งในเชิงขนาดและเวลา 
ประการที่สอง การที่จะใช้วงจรดิจิตอลมาทาํหน้าที่อย่างเดียวกับวงจรแอนาลอกนั้นมักจะต้องสิ้นเปลืองจํานวน
ช้ินส่วนเพิ่มขึ้นนับเป็นสิบเท่าร้อยเท่า กล่าวคือการทํางานของระบบดิจิตอลอาศัยการทํางานง่ายๆ ของ
หน่วยงานจํานวนมาก ในขณะที่การทํางานของระบบแอนาลอกมีวิธีการทํางานที่ยุ่งยากกว่า แต่ใช้หน่วยงาน
จํานวนน้อยกว่า ดังนั้นในยุคแรกๆ ของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังไม่มีวิธีการผลิตช้ินส่วนให้มคีวามกะทัดรัดพอที่จะ
นําเอาชิ้นส่วนจํานวนมากๆ มารวมเป็นระบบให้ทํางานสัมพันธ์กันได้ ในยุคนั้น แมจ้ะมีผู้พบหลักการของระบบ
ดิจิตอล ก็จะเป็นเพียงหลักการทางทฤษฎีที่ไม่สามารถนํามาประยุกต์ได้ 

 ต้ังแต่เริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกสแ์บบดิจิตอลขึ้นในปี 1946 เป็นต้นมาระบบ
ดิจิตอลก็ได้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าระบบดิจิตอลจะเข้ามาแทนที่ระบบแอนาลอกมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในการใช้งานทุกประเภท ทั้งนี้เพราะระบบดิจิตอลมีข้อดีเหนือกว่าระบบแอนาลอกคือ 

 1. วงจรดิจิตอลที่ออกแบบและสร้างขึ้นอย่างถูกต้องสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการปรับแต่ง 

 2. ระบบดิจิตอลสามารถรักษาคุณภาพสัญญาณได้ดีกว่าระบบแอนาลอกมาก หลังจากผ่าน
กระบวนการต่างๆ 

 3. ระบบดิจิตอลสามารถทําการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสัญญาณได้ตามความพอใจอย่างชนิดที่ระบบ
แอนาลอกไม่สามารถทําได้ 



 ดังนั้นในการใช้งานหลายๆ อย่างที่มีสัญญาณแอนาลอกลว้นๆ เช่น ระบบโทรทัศน์ หรอืระบบ
เครื่องส่ง-เครื่องรับโทรทัศฯ ก็ยังมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นระบบที่มีการจัดการกับสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล 
โดยทําการแปลงสัญญาณแอนาลอกเป็นดิจิตอลที่ต้นทางก่อน เมื่อผ่านกระบวนการสัญญาณเรียบร้อยแล้วจึง
ค่อยแปลงกลับมาเป็นสัญญาณแอนาลอกทีป่ลายทาง ทั้งๆ ทีม่ีความสิ้นเปลืองมากกว่า แต่ด้วยข้อดีที่เหนือกว่า
ดังกล่าวแล้ว จึงทําให้วิธีนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ 

 

สัญญาณแอนาลอก และ สญัญาณดิจิตอล 

สัญญาณแอนาลอกเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าระดับแรงดันที่ต่อเนื่องไม่มีช่วงระยะเวลาการเกิด
สัญญาณที่แนน่อนระดับความแรงของสัญญาณผลต่อความสูงของสัญญาณ เช่น สญัญาณแอนาลอกที่มีแรงดัน 
1 โวล์ต 2 โวล์ต 3 โวล์ต หรือค่าใดๆช่วงระยะเวลาระหว่างแรงดันนั้นๆจะมีความต่อเนื่องกัน สามารถ
นํามาเขียนกราฟสัญญาณแรงดันกับเวลาได้ตลอดช่วงเวลาของการเกิดสัญญาณ 

สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าระดับแรงดันที่ไม่ต่อเนื่องมีช่วงระยะเวลาการเกิดสัญญาณที่
แน่นอนมี 2 ระดับ คือสัญญาณ สูง หรือ ลอจิก “1”  และ สัญญาณ ตํ่า หรือ ลอจิก “0”  หรือ อาจเรียกได้ว่า
สัญญาณเชิงตัวเลข ความแรงของสัญญาณผลต่อการเกิดสัญญาณสูงหรอืตํ่าแล้วแต่รูปแบบโปรโตคอลที่
ผู้ออกแบบได้กําหนด เช่น สัญญาณดิจิตอลที่มีแรงดัน 3.3 โวล์ต กับ แรงดัน 0 โวล์ต ช่วงระหว่างการ
เกิดสัญญาณจะเกิดขึ้นในแนวดิ่งหรือไม่เกิดก็ได้เมื่อนําไปเขียนกราฟสัญญาณความสัมพันธ์แรงดันกับเวลาจะมี
การเกิดสัญญาณเป็นชิ้นๆหรอืช่วงๆ ไม่มีความต่อเนื่องของสัญญาณ  

 

 

 

ภาพ 3 แสดงสญัญาณแอนาลอก และ สัญญาณดิจิตอล 

 ระบบแอนาลอกกับระบบดิจิตอลมีความแตกต่างพื้นฐานอยู่ที่ความต่อเนื่องของสัญญาณ  กล่าวคือ
สัญญาณแอนาลอกเป็นสัญญาณที่มีความต่อเนื่องในเรื่องขนาดของสัญญาณที่มีความต่อเนื่องในเรื่องขนาดของ
สัญญาณ  และมีความต่อเนื่องในเรื่องของเวลา ตัวอย่างเช่นเครื่องมือวัดพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ มลัติมเิตอร์ ถ้า
เป็นแอนาลอกมัลติมิเตอร์ (Volt Ohm Meter : VOM) ที่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ ความ
ต้านทาน โดยเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด และ คํานวณปริมาณการไหล กําหนดเป็นย่านการวัด
แบบต่างๆ เราเรียกว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็ม หรือ แอนาลอกมัลติมิเตอร์  ซึ่งมีข้อดีคือสามารถได้ค่าของการวัดที่
รวดเร็วกว่าแบบดิจิตอล แต่มคีวามยุ่งยากในการอ่านค่าจากสเกลที่มีจํานวนมาก  หรอื มัลติมิเตอรอีิกชนิดหนึ่ง
ที่เป็นที่นิยมใช้งานในงานทดลองหรือต้องการหาค่าที่แน่นอนแม่นยํา คือดิจิตอลมัลติมิเตอร(์Digital Multi 
Meter : DMM) โดยพ้ืนฐานแล้วใช้สําหรบัวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ ความต้านทาน แต่สามารถ

3.3 V 

0 V 
“0”  “1”  “0”  “1”  “0”   “1” 

3 V 

0 V 



เพิ่มรูปแบบการวัดแบบอ่ืนๆ ได้ เช่น วัดอุณหภูมิ วัดค่าความเหนี่ยวนํา หรือ วัดค่าความจุทางไฟฟ้าได้ 
สามารถแสดงผลการวัดเป็นตัวเลขที่มีหน่วยการวัดที่ง่ายแต่มีข้อเสียตรงที่ต้องรอให้ผลการวัดหยุดนิ่งซึ่งใช้เวลา 
เล็กน้อย แต่คา่ที่ได้มีความแม่นยํามากว่าแบบแอนาลอก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดง มัลติมิเตอร์ แบบแอนาลอก  และ มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล 

ระบบแอนาลอกที่ใช้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เกือบครบทุกกระบวนการได้แก่ระบบการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์   แมว่้าระบบแอนาลอกจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนก็ตาม แต่ระบบแอนาลอกใช้วงจรที่
เปลืองชิ้นส่วนน้อยกว่าระบบดิจิตอลมาก  ด้วยเหตุนี้ระบบแอนาลอกจึงได้รับการพัฒนามาก่อน  แต่ในปัจจุบัน
นี้เทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์  ทําใหเ้ราสามารถสรา้งชิ้นอุปกรณ์ที่มีช้ินส่วนจนวนมากๆ ใหม้ขีนาดเล็ก
กะทัดรัดได้ เช่น ไอซีระดับวีแอลเอสไอประกอบด้วยทรานซิสเตอร์มากกว่า 20,000 ตัว บนชิ้นซิลิคอนขนาด
ประมาณ 5x5x0.2 ม. ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ นี้ระบบดิจิตอลจึงได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว  และมีแนวโน้ม
ว่าอาจเข้ามาแทนที่ระบบแอนาลอกทั้งหมดในอนาคต 

สัญญาณแอนาลอกสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล หรือ สญัญาณดิจิตอล สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาณแอนาลอก  ได้เช่นกัน ด้วยวงจรแปลงสญัญาณ (Converter) วงจรแปลงสัญญาณแอ
นาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter) หรือวงจร  A to D  ซึ่งนิยมใช้ช่ือเรียกว่า วงจร 
ADC และ วงจรแปลงสญัญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนาลอก (Digital to Analog Converter : D to A  : 
DAC) สําหรับวิธีการแปลงสัญญาณ จะอธิบายไว้ในบทการแปลงสัญญาณต่อไป ภาพ 5 และ 6 แสดงระบบแอ
นาลอก และระบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดระดับน้ําในถังกักเก็บน้ํา 



V
R

ภาพ 5 ระบบแอนาลอกสําหรับวัดระดับน้ําในถังเก็บน้ํา 

 

ภาพ 6 ระบบดิจิตอลสําหรับวัดระดับน้ําในถังเก็บน้ํา 

 

การสรา้งและการทดสอบวงจรดิจิตอล 

วิธีการสรางสญัญาณดิจิตอล 

 สัญญาณดิจิตอลจะประกอบดวยสัญญาณ 2 ระดับ คือ สัญญาณลอจิก “1” และสัญญาณลอจิก 

“0” ลอจิกทั้ง 2 ประเภทสามารถแทนดวยระดับแรงดันไฟฟาได เชน แรงดัน 0 โวลต ใชแทนลอจิก “0” 

และแรงดัน +3 ถึง +5 โวลตแทนลอจิก “1” คาแรงดันคานี้เรียกวา ระดับแรงดัน TTL ซ่ึงใชกับไอซี

ตระกูล Transistor - Transistor Logic สัญญาณดิจิตอล TTL น้ีสามารถสรางไดโดยใชสวติชกดทั่วๆ ไป 

พิจารณาตัวอยางวงจร ในรูปที่ 1.15 (ก) จะเห็นวาถาปลายของสวติช single-pole, double-throw 

(SPDT) เคลื่อนขึ้นลงจะทําใหเกิดรูปคลื่นสัญญาณดิจิตอลดังที่แสดงไวในรูป ทีค่าบเวลา t1 คาแรงดัน



เปน 0 หรือ Low ที่ t2 คาแรงดันจะกลายเปน +5 โวลตหรือ High ดังน้ันเราสามารถใชสวิตชสราง

สัญญาณดิจิตอลไดโดยงาย แตปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเม่ือใชสวติชแบบกดคือการเกิด bounce จาก

ผิวสัมผัสของสวิตช โดยขณะที่สวติชปด-เปดทําใหเกิดสัญญาณจาก Low เปน High จะเกิดสัญญาณสั่น

ลักษณะดังรูปที่ 1.15 (ข) โดยรูปคลื่นในตอนแรกจะไมเปลี่ยนจาก Low เปน High โดยทันทีเน่ืองจากมี 

bounce จากหนาสัมผัสของตัวสวิตช ทาํใหเกิดแรงดันตกกลบัไปบาน Low แลวคอยกลับเปน High อีก

ครั้ง แมวามันจะเกิดในชวงสั้นๆแตวงจรดิจิตอลมีความเร็วพอที่จะรบัรูสัญญาณเหลานี้ได ในรูปที่1.15(ข)

แสดงใหเห็นชวงของคาแรงดันที่สามารถบงบอกไดวาเปน High หรือ Low สําหรับชวงที่ไมสามารถบอก

ไดวาเปน High หรือ Low เปนปญหาหนึ่งในวงจรดิจิตอล เพ่ือขจัดปญหาที่เกิดขึ้นในรูปที่1.15 (ข) เรา

จะแกปญหานี้ไมใหเกดิ bounce ได เรียกวาการทํา debounce แผนภาพของ debounce logic แสดงได

ดังรูปที่1.15(ค)ซ่ึงเปนวงจร debounceing หรือ latch การใชสวติซทางกลศาสตรโดยทั่วไปจะเห็นได

ตามเครื่องมือตางๆโดยจะแกไมใหเกิด bounce ดวยวงจร latch ซ่ึงบางครั้งจะใชฟลิบฟลอปทาํงานเปน

วงจรนี้ สังเกตรูปที่ 1.15(ค)เอาตพุตของวงจร Latch ในระยะคาบเวลา t
1
 เปน  Low แตไมใช 0 โวลต

ทีเดียว คาบเวลา t 2  เอาตพุตของวงจร Latch เปน High โดยมีคาประมาณ +5 โวลต ในทํานองเดียวกัน

t 3  เปน Low และ t 4 เปน High  

 

1t 2t 4t3t

 

ภาพ แสดงสัญญาณดิจิตอลที่ตองการจากสวิตซ 

 พิจารณาวงจรดังตัวอยางในรูป1.16(ก)เม่ือกดสวิตซจะใหสัญญาณดิจิตอลออกมา โดยถาปุมถูก

กดจะใหสัญญาณเปน High ถาปลอยปุมจะให Low เม่ือสวิตซถูกกดจะทําใหแรงดันประมาณ +5 โวลต

ถูกสรางออกมาจากเอาตพุต อยางไรก็ตาม การใชสวติชแบบน้ีคาแรงดันที่เอาตพุตไมสามารถกําหนด

แนนอนได โดยทั่วไปแลวจะนําสวิตซน้ีไปใชเพ่ือสรางสญัญาณ pulse เปนดิจิตอลออกมา รูปที่1.15 (ข)

แสดงใหเห็นปุมกดซึ่งตอกับวงจร one-shot multi vibrator สําหรับการกดแตละครั้งจะสรางสัญญาณ

ออกมาหนึ่งลูกซึ่งเปนเอาตพุตของวงจร one-shot โดยความของ pulse สามารถกําหนดไดในรูปแบบ

ของวงจร multivibrator และจะไมเปลี่ยนแปลง จนกวาจะกดปุมอีกครั้ง วงจรที่กลาวมาเรียกวาวงจร 



multivibrator (MV) สําหรับวงจร Latch บางครั้งเรียกวา ฟลิปฟลอป (flip-flop) หรือไบสเตเบลิมัลติไว

เบรเตอร (bistable multivibrator) สวนวงจร one-shot เปนวงจรที่ใหสัญญาณออกมาลูกเดียวเรยีกวา 

โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร (mono-stable multivibrator) ในวงจรดิจิตอลหลายๆ วงจรมักจะเกี่ยวกบั

การสรางสัญญาณนาฬิกาหรือ clock ซ่ึงสามารถสรางไดโดยใชวงจร free-running MV ซ่ึงจะเกิดการ

ออสซิเลทโดยตัวมันเองไมตองอาศัยสวิตชหรือสัญญาณจากภายนอก แผนภาพของ free-running MV 

แสดงในรูปที่ 1.17 จะเห็นการสลับไปมาของระดับสัญญาณ Low และ High  บางครั้งจะเรียกสัญญาณนี้

วาสัญญาณนาฬิกา ถาหากคาบเวลาของสัญญาณเปนคาคงที ่

กด HIGH

ปล่อย LOW

+5 v

O v(GND)

ปล่อย LOW

+5 v

O v(GND)

กด HIGH

One-short
Multivibrator

 

ภาพ (ก) แสดงสวิตชแบบกด  (ข) แสดงสวิตชแบบกดที่เพ่ิมวงจร one-shot multivibrator เขาไป 

 การทดลองในหองปฏิบัติการหากตองใชสญัญาณดิจิตอลอาจทําไดโดยการใชสวิตชแบบกดปุม

หรือวงจร Free-Running Clock ซ่ึงจะใหระดับ TTL ดังแสดงในรูปที่ 1.15, 1.16 และ 1.17 ใน

หองปฏิบัติการสามารถใชสวิตชลอจิกซึ่งจะมีการปองกันการเกิด bounce โดยใชวงจร Latch สามารถท

ริกเกอร single-pulse clock โดยสวิตชแบบกด ซ่ึง single-pulse clock push button จะเชื่อมตอกับ 

one-shot multivibrator ดังภาพ (ข) หรืออาจใชวงจร free-running clock มาสรางสัญญาณดิจิตอลที่มี

ความตอเน่ืองของ pulse ดังภาพการใช Free running MV ก็ได 

 

ภาพ การใช free-running MV กําเนิดสัญญาณดิจิตอล 



 วงจรกําเนิดสัญญาณประเภทวงจรอะสเตเบลิ โมโนสเตเบลิ และไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร 

สามารถประกอบขึ้นไดโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไป เชน ตวัตานทาน ตัวเกบ็ประจุ และ

ทรานซิสเตอร หรือการใชอุปกรณในรูปของไอซี ซ่ึงจะใหคุณภาพที่ดีกวาและงายตอการใช อีกทั้งมีราคา

ไมแพงอีกดวย วงจรสําหรับ free-running clock สามารถสรางได ซ่ึงจะใหระดับเอาตพุต TTL ความถีต่่ํา 

(ประมาณ 1-2 Hz) โดยอุปกรณที่สําคัญของวงจร free-running clock วงจรนี้คือ ไอซีเบอร 555 Timer 

โดยมีตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ประกอบอยูในวงจรประกอบเพิ่มเติมภายนอก 

 ตัวอยางการตอวงจร free-running clock ที่สรางออกมาอาจเขียนไดดังภาพวงจรกําเนิด

สัญญาณ free running  โดยใชไอซี 555  สังเกตชนิดไอซีที่ใชจะเห็นวาบนขา 1 บนไอซีจะมีจุดใหเห็น

ซ่ึงเปนเครื่องหมายของการอานหมายเลขขาบนไอซีโดยการอานหมายเลขขาจะอานแบบทวนเข็ม

นาฬิกา 

 

 

ภาพแสดงวงจรกําเนิดสัญญาณ free-running โดยใชไอซี 555 

1.5 วิธีทดสอบสัญญาณดิจิตอล 

 ในหัวขอที่แลวเราสามารถสรางสัญญาณดิจิตอลโดยใชสวิตชและวงจร MV แบบตางๆ ซ่ึงเปน

วงจรหนึ่งที่นิยมใชในหองปฏิบัติการเพือ่สรางเปนสัญญาณอินพุตของวงจรดิจิตอล ในหัวขอน้ีจะกลาวถึง

การทดสอบหรือวัดเอาตพุตของสัญญาณดิจิตอล 

 พิจารณาวงจรในภาพ (ก) อินพุตไดจากสวิตช SPDT และเพาเวอรซับพลาย การดูสัญญาณ

ลอจิกทางอินพุตสามารถดูไดจากไดโอดเปลงแสงหรอืหลอด LED โดยมีความตานทาน 150 โอหมตอ

อนุกรมอยูเพ่ือจํากัดกระแสที่จะไหลผานหลอด LED เม่ือ LED ถูกไบอัสตาม (Forward-bias) จะทําใหมี

กระแสไหลผานหลอด LED จะทําใหหลอด LED สวาง ดังน้ันเม่ืออินพุตจากสวติชเปน Low หลอด LED 



จะไมสวาง ถาอินพุตเปน High หลอดจะสวาง จะเห็นไดวาเราสามารถใชหลอด LED บอกสถานะ High 

สวาง หรือ Low ไมสวาง ของวงจรดิจิตอลได 

 

 

 

                      ภาพแสดงตัวอยางการตอ LED เอาตพุต     แสดงการตอสวิตชลอจิกกับ LED 

 สําหรับภาพ การตอสวติชลอจิกกับ LED เพ่ือใชบอกสถานะเชนกนั แตอินพุตจะไดมาจากสวิตช

ทางลอจิกซึ่งจะคลายกบัสวติชในภาพโดยจะนํา LED ตออนุกรมกับตัวตานทาน เม่ือสวิตชมีลอจิก Low 

หลอด LED จะไมสวาง แตถาสวติชมีลอจิก High หลอด LED จะสวาง นอกจากนี้ การตอหลอด LED 

เปนตวับอกสถานะยังสามารถทําไดอีกหลายแบบดังเชนในรูปที่ 1.20 จะใชทรานซิสเตอรเปนตวัขับ

กระแสที่ไหลผานหลอด LED แทนการตอโดยตรง โดยสามารถควบคุมกระแสที่ไหลผานหลอ LED ได

จากตัวตานทานที่ตอกับขา B ของทรานซิสเตอร การตอวิธีน้ีจะใชงานไดดีกวาการตอโดยตรง เน่ืองจาก

วงจรลอจิกไมตองสงสัญญาณมาขับหลอดโดยตรง 

HIGH

LOW

10 KOhm

 

ภาพ การใชทรานซิสเตอรขบักระแสใหกบัหลอด LED 

 



 

470 Ohm

HIGH

LOW

LOW

HIGH

470 Ohm

Output

+5 V

 

ภาพ การใชหลอด LED แสดงผล 2 หลอด 

 

 

 สําหรับภาพ แสดงการทําใหหลอด LED แสดงระดับลอจิกทั้ง Low และ High จากวงจรเมื่อ

อินพุตเปน High จะทําใหมีกระแสไหลผานหลอด LED ดวงลาง ทําใหหลอด LED ดวงลางสวาง ในขณะ

ที่ดวงบนไมสวาง แตเม่ืออินพุตเปน Low จะมีเพียงหลอด LED ดวงบนเทานั้นทีส่วาง ดวงลางจะไม

สวาง 

 นอกจากนี้ แรงดันทางดานเอาตพุตของวงจรดิจิตอลสามารถวัดไดโดยใชโวลตมิเตอร สําหรับ

ตระกูล TTL ถาเอาตพุตทีว่ัดไดมีคาระหวาง 0 ถึง 0.8 โวลต จะแสดงวาเปน Low ถาคาแรงดันอยูในชวง 

2 ถึง 5 โวลตจะใหเปน High คาแรงดันระหวาง 0.8 ถึง 2 โวลตเปนขอบเขตที่ไมสามารถอธิบายไดวามี

ระดับลอจิกเปน High หรือ Low สําหรับไอซีเกตแบบ TTL ไอซีดิจิตอลตระกลู TTL น้ีสามารถใชกับ

แรงดันไฟฟาขนาด 5 โวลตเทานั้น สวนไอซีดิจิตอลตระกลู CMOS เปนไอซีที่สามารถจายแรงดันไฟฟา

ไดในชวงกวางโดยทั่วไปจะใชในชวง +3 โวลต ถึง +15 โวลต ถาหากมีแรงดันที่มีคาตั้งแต 70% ของ

ไฟเลี้ยงขึ้นไป ระบบจะตีความวาเปนลอจกิ High แตถามีแรงดันตั้งแต 30% ของไฟเลี้ยงลงมา ระบบจะ

ตีความวาเปนลอจิก Low แรงดันในชวงอ่ืนๆ ระบบจะไมสามารถตีความได 

 

 

 



 

 อุปกรณอีกตัวหน่ึงที่นิยมใชวัดระดับลอจกิเรียกวา ลอจิกโพรบ ซ่ึงมีราคาไมแพงมากนักและ

สามารถทําเองไดงาย ซ่ึงใชสําหรับวัดระดับลอจิก TTL โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ตอแหลงจายไฟ โดยสายสีแดงตอกับ +5 โวลตของวงจรที่จะทดสอบ 

2. ตอสายสีดํา GND กับ GND ของวงจรขณะทําการทดสอบ 

3. ตอสายที่สาม TTL กับ GND ของวงจรขณะทําการทดสอบ 

4. นําปลายเข็มของโพรบไปสัมผัสกับจุดใดจุดหนึ่งในวงจรดิจิตอลที่ตองการทดสอบ 

5. หลอด LED จะเปนตวัใดตัวหน่ึง จะเปนตัวบอกระดับลอจิกของสัญญาณที่กําลังวัด 

ลอจิกโพรบในรูปที่ 1.22 (ก) เปนรุนหนึ่งที่สามารถใชกับไอซีตระกูล CMOS ได คําวา CMOS 

ยอมาจาก Complementary Metal Oxide Semiconductor ถาใชลอจิกโพรบวัดระดับลอจิกของ

ไอซี CMOS สาย TTL ของลอจิกโพรบจะไมตองตอกบัวงจร ดังน้ันสายสีแดงจะตอเขากับขัว้

บอกของเพาเวอรซับพลายในขณะที่สายสีดําจะตอกับ GND ของวงจร จากนั้นนําปลายเข็มไป

สัมผัสกับจุดที่ตองการวัด และหลอด LED ก็จะบอกสถานะของวงจรเชนเดียวกบัการใชวัดกับ

ไอซี TTL 

 สําหรับวงจรลอจิกโพรบจะสรางจากไอซี 555 timer ซ่ึงสามารถใชไฟเลี้ยงไดตั้งแต 5 

โวลตจนถึง 18 โวลต ถานําไปใชกับไอซี TTL ก็ใชไฟเลี้ยง 5 โวลต แตถานําไปใชกับ CMOS 

สามารถใชไดถึง 15 โวลตขึน้อยูกับแหลงจายไฟที่จายใหไอซี 

 สายสําหรับตอกับแหลงจายไฟจะมี 3 เสนดังรูป โดยสีแดงจะตอกับแหลงจายไฟบวก สี

ดําจะตอกับ GND ถานําไปวัดกับระบบที่วัดจะเขามาทางขา 2 และขา 6 ของไอซี 555 ถาระดับ

แรงดันเปน Low หลอด LED D6 จะสวาง แตถาอินพุตที่เขามามีระดับแรงดันเปน High หลอด 

LED D5 จะสวาง 

 


