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จุดประสงค์การสอน 
 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัชนิดของตวัตา้นทาน หน่วยความตา้นทาน การอ่านค่า
ความตา้นทาน และการอ่านค่าความตา้นทาน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายรายละเอียดของตวัตา้นทานแบบต่าง ๆ ได ้

2. เขียนหน่วยของตวัตา้นทานได ้
3. อ่านค่าความตา้นทานได ้
 

การอ่านค่าความต้านทาน 
บทน า 
 ตวัตา้นทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้า นิยม
น ามาประกอบในวงจรทางดา้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ไป ตวัอยา่งเช่นวงจรเคร่ืองรับวทิย,ุ 
โทรทศัน์,เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ เป็นตน้ ตวัตา้นทานท่ีต่ออยูใ่นวงจรไฟฟ้า ท าหนา้ท่ีลดแรงดนั และ
จ ากดัการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตวัตา้นทานมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกนัตามลกัษณะ
ของการใชง้าน นอกจากน้ียงัแบ่งออกเป็นชนิดค่าคงท่ีและชนิดปรับค่าได ้
2.1 ตัวต้านทาน (Resistor)  
 ตวัตา้นทาน (Resistor)เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อท า
ใหก้ระแสและแรงดนัภายในวงจร ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ เน่ืองจากอุปกรณ์ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์
แต่ละตวัถูกออกแบบใหใ้ชแ้รงดนัและกระแสท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นตวัตา้นทานจึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมี
บทบาทและใชก้นัมากในงานดา้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วทิย,ุ โทรทศัน์, คอมพิวเตอร์, เคร่ือง
ขยายเสียง ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างดา้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นตน้ สัญลกัษณ์ของตวั
ตา้นทาน ท่ีใชใ้นการเขียนวงจรมีอยูห่ลายแบบดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 



 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงสัญลกัษณ์ของตวัตา้นทาน 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

 2.1.1 ชนิดของตวัตา้นทาน 
          ตวัตา้นทานท่ีผลิตออกมาในปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด ในกรณีท่ีแบ่งโดยยดึเอาค่าความ 
ตา้นทานเป็นหลกัจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 
  2.1.1.1 ตวัตา้นทานแบบค่าคงท่ี  (Fixed Resistor) คือ ตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ีมีหลาย
ประเภท ในหนงัสือเล่มน้ีจะขอกล่าวประเภทท่ีมีความนิยม ในการน ามาประกอบใชใ้นวงจร ทางดา้น
อิเล็กทรอนิกส์โดยทัว่ไป ดงัน้ี 
  ก) ตวัตา้นทานชนิดคาร์บอนผสม (Carbon Composition) เป็นตวัตา้นทานท่ีนิยมใชก้นั
แพร่หลายมาก มีราคาถูก  โครงสร้างท ามาจากวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัตา้นทาน ผสมกนัระหวา่งผง
คาร์บอนและผงของฉนวน อตัราส่วนผสมของวสัดุทั้งสองชนิดน้ี จะท าใหค้่าความตา้นทานมีค่ามากนอ้ย 
เปล่ียนแปลงไดต้ามตอ้งการ บริเวณปลายทั้งสองดา้นของตวัตา้นทานต่อดว้ยลวดตวัน า บริเวณดา้นนอกของ
ตวัตา้นทานจะฉาบดว้ยฉนวน 

 

รูปท่ี 2.2 แสดงตวัตา้นทานชนิดคาร์บอนผสม 
ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 

   
  ข) ตวัตา้นทานแบบฟิลม์โลหะ (Metal  Film) เป็นตวัตา้นทานแบบฟิลม์โลหะท ามาจาก
แผน่ฟิลม์บางของแกว้และโลหะหลอมเขา้ดว้ยกนัแลว้น าไปเคลือบท่ีเซรามิค ท าเป็นรูปทรงกระบอก แลว้
ตดัแผน่ฟิลม์ท่ีเคลือบออกให้ไดค้่าความตา้นทานตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอนสุดทา้ยจะท าการเคลือบดว้ยสารอี
ป๊อกซี (Epoxy) ตวัตา้นทานชนิดน้ีมีค่าความผิดพลาดบวกลบ 0.1 % ถึงประมาณ บวกลบ 2% ซ่ึงถือวา่มีค่า



ความผดิพลาดนอ้ยมาก นอกจากน้ียงัทนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกไดดี้ สัญญาณรบกวนนอ้ย
เม่ือเทียบกบัตวัตา้นทานชนิดอ่ืน ๆ 
 

 

รูปท่ี 2.3 แสดงตวัตา้นทานแบบฟิลม์โลหะ 
ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 

 
  ค) ตวัตา้นทานแบบฟิล์มคาร์บอน (Carbon Film) เป็นตวัตา้นทานแบบฟิล์มคาร์บอน เป็น
ตวัตา้นทานแบบค่าคงท่ีโดยการฉาบผงคาร์บอน ลงบนแท่งเซรามิคซ่ึงเป็นฉนวน หลงัจากท่ีท าการเคลือบ
แลว้ จะตดัฟิลม์เป็นวงแหวนเหมือนเกลียวน๊อต ในกรณีท่ีเคลือบฟิลม์คาร์บอนในปริมาณนอ้ย จะท าใหไ้ดค้่า
ความตา้นทานสูง แต่ถา้เพิ่มฟิล์มคาร์บอนในปริมาณมากข้ึน จะท าให้ไดค้่าความตา้นทานต ่า ตวัตา้นทาน
แบบฟิลม์โลหะมีค่าความผิดพลาด บวกลบ 5% ถึงบวกลบ 20% ทนก าลงัวตัตต์ั้งแต่ 1/8 วตัตถึ์ง 2 วตัต ์มีค่า
ความตา้นทานตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 100 เมกกะโอห์ม 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 แสดงตวัตา้นทานแบบฟิลม์คาร์บอน 
ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 

 
  ง) ตวัตา้นทานแบบไวร์วาวด ์(Wire Wound) มีโครงสร้างของตวัตา้นทานแบบน้ีเกิดจาก
การใชล้วดพนัลงบนเส้นลวดแกนเซรามิค หลงัจากนั้นต่อลวดตวัน าดา้นหวัและทา้ยของเส้นลวดท่ีพนั ส่วน
ค่าความตา้นทานข้ึนอยูก่บัวสัดุ ท่ีใชท้  าเป็นลวดตวัน า ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของแกนเซรามิคและความยาว
ของลวดตวัน า ขั้นตอนสุดทา้ยจะเคลือบดว้ยสารประเภทเซรามิค บริเวณรอบนอกอีกคร้ังหน่ึง ค่าความ



ตา้นทานของตวัตา้นทานแบบน้ี จะมีค่าต ่าเพราะตอ้งการใหมี้กระแสไหลไดสู้ง ทนความร้อนไดดี้ สามารถ
ระบายความร้อนโดยใชอ้ากาศถ่ายเท 
 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงตวัตา้นทานแบบฟิลม์คาร์บอน 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

  จ) ตวัตา้นทานแบบแผน่ฟิลม์หนา (Thick Film Network)มีโครงสร้างของตวัตา้นทานแบบ
น้ีท ามาจากแผน่ฟิลม์หนา มีรูปแบบแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการใชง้าน ในรูปท่ี 2.6 แสดงตวัตา้นทานแบบ
แผน่ฟิลม์หนาประเภทไร้ขา (Chip Resistor) ตวัตา้นทานแบบน้ีตอ้งใชเ้ทคโนโลย ีSMT (Surface Mount 
Technology) ในการผลิต มีอตัราทนก าลงัประมาณ 0.063 วตัต ์ถึง 500 วตัต ์ค่าความคลาดเคล่ือนบวกลบ 1 
% ถึง บวกลบ 5 %  
 

 
รูปท่ี 2.6 แสดงตวัตา้นทานแบบแผน่ฟิลม์หนา 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

  ฉ) ตวัตา้นทานแบบแผน่ฟิล์มบาง (Thin Film Network)มีโครงสร้างของตวัตา้นทานแบบน้ี
ท ามาจากแผน่ฟิลม์บาง  มีลกัษณะรูปร่างเหมือนกบัตวัไอซี (Integreate Circuit) ใชเ้ทคโนโลย ีSMT 
(Surface Mount Technology) ในการผลิตเช่นเดียวกบัตวัตา้นทานแบบแผน่ฟิลม์หนา โดยส่วนใหญ่จะมีขา



ทั้งหมด 16 ขา การใชง้านตอ้งบดักรีเขา้กบัแผน่ลายวงจร อตัราทนก าลงั 50 มิลลิวตัต ์มีค่าความคลาดเคล่ือน
บวกลบ 0.1 % และอตัราทนก าลงั 100 มิลลิวตัต ์จะมีค่าความคลาดเคล่ือนบวกลบ 5 % ท่ีแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด
ไม่เกิน 50 VDC 
 

 
รูปท่ี 2.7 แสดงตวัตา้นทานแบบแผน่ฟิลม์บาง 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

  2.1.1.1 ตวัตา้นทานแบบปรับค่าได ้
   โครงสร้างของตวัตา้นทานแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบไวร์วาวด ์แต่โดยส่วน
ใหญ่บริเวณลวดตวัน า จะไม่เคลือบดว้ยสารเซรามิคและมีช่องวา่งท าใหม้องเห็นเส้นลวดตวัน า เพื่อท าการ
ลดัเขม็ขดัค่อมตวัตา้นทาน โดยจะมีขาปรับใหส้ัมผสัเขา้กบัจุดใดจุดหน่ึง บนเส้นลวดของความตา้นทาน ตวั
ตา้นทานแบบน้ีส่วนใหญ่มีค่าความตา้นทานต ่า  แต่อตัราทนก าลงัวตัตสู์ง การปรับค่าความตา้นทานค่าใดค่า
หน่ึง สามารถกระท าไดใ้นช่วงของความตา้นทานตวันั้น ๆ เหมาะกบังาน ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงความ
ตา้นทานเสมอ ๆ 
 

 
รูปท่ี 2.8 แสดงตวัตา้นทานแบบปรับค่าได ้

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

  ก) ตัวต้านทานแบบเป ล่ียนค่ าได้ (Variable Resistor) โครงส ร้างภายในท ามาจาก
คาร์บอน  เซรามิค หรือพลาสติกตวัน า ใช้ในงานท่ีตอ้งการเปล่ียนค่าความตา้นทานบ่อย ๆ เช่นในเคร่ืองรับ
วิทยุ, โทรทศัน์ เพื่อปรับลดหรือเพิ่มเสียง, ปรับลดหรือเพิ่มแสงในวงจรหร่ีไฟ มีอยู่หลายแบบข้ึนอยู่กับ



วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่นโพเทนชิโอมิ เตอร์ (Potentiometer) หรือพอต (Pot)ส าห รับชนิด 
ท่ีมีแกนเล่ือนค่าความตา้นทาน หรือแบบท่ีมีแกนหมุนเปล่ียนค่าความตา้นทานคือโวลลุ่ม (Volume) เพิ่ม
หรือลดเสียงมีหลายแบบให้เลือกคือ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น เป็นตน้ ส่วนอีกแบบหน่ึงเป็นแบบท่ีไม่มีแกน
ปรับโดยทัว่ไปจะเรียกวา่ โวลลุ่มเกือกมา้ หรือทิมพอต (Trimpot) 

 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงตวัตา้นทานแบบเปล่ียนค่าได ้

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

 ตวัตา้นทานแบบเปล่ียนค่าไดน้ี้  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดว้ยกนัคือโพเทนชิโอมิเตอร์
(Potentiometer) และเซนเซอร์รีซิสเตอร์ (Sensor Resistor) 
  1) โพเทนชิโอมิเตอร์ หรือพอต (Potentiometer) คือตวัตา้นทานท่ีเปล่ียนค่าไดใ้นวงจรต่าง 
ๆ โครงสร้างส่วนใหญ่จะใชว้สัดุประเภทคาร์บอน ผสมกบัเซรามิคและเรซินวางบนฉนวน ส่วนแกนหมุนขา 
กลางใชโ้ลหะท่ีมีการยดืหยุน่ตวัไดดี้ โดยทัว่ไปจะเรียกวา่โวลลุ่มหรือ VR (Variable Resistor) มีหลายแบบท่ี
นิยมใชใ้นปัจจุบนัคือแบบ A , B และ C 

 
รูปท่ี 2.10 แสดงตวัตา้นทานแบบโพเทนชิโอมิเตอร์หรือพอต (Pot) 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

 จากรูปท่ี 2.10 (ก) จะเห็นวา่โพเทนชิโอมิเตอร์มี 3 ขา ขาท่ี 1 และ 2 จะมีค่าคงท่ีส่วนขาท่ี 3 
เปล่ียนแปลงข้ึนลงตามท่ีตอ้งการ ส่วนรีโอสตาทนั้นจะมี 2 ขา ตามรูปท่ี 2.10 (ข) แต่ในกรณีท่ีตอ้งการต่อโพ
เทนชิโอมิเตอร์ใหเ้ป็นรีโอสตาทก็ท าไดโ้ดยการต่อขาท่ี 3 เขา้กบัขาท่ี 2 ก็จะกลายเป็นรีโอสตาทตามรูปท่ี 
2.10 ค ส่วนรูปท่ี 2.10 ง. แสดงโครงสร้างทัว่ ๆ ไปของโพเทนชิโอมิเตอร์ 



  อีกชนิดหน่ึงคือจ าพวกฟิล์มคาร์บอนใช้วิธีการฉาบหรือพ่นฟิล์มคาร์บอนลงในสารท่ีมีโครงสร้าง
แบบเฟโนลิค (Phenolic) ส่วนแกนหมุนจะใช้โลหะประเภทท่ีใช้ท าสปริงเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น            
VR 100 KA หมายความว่า การเปล่ียนแปลงค่าความต้านทาน ต่อการหมุนในลักษณะของลอกการิทึม 
(Logarithmic) หรือแบบล๊อกคือเม่ือหมุนค่าความตา้นทานจะค่อย ๆ เปล่ียนค่า พอถึงระดบักลางค่าความ
ตา้นทานจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนิยมใช้เป็นโวลลุ่มเร่งความดังของเสียง ส่วนแบบ B นั้นค่าความ
ตา้นทานจะเปล่ียนไปในลกัษณะแบบลิเนีย (Linear) หรือเชิงเส้นคือค่าความตา้นทานเพิ่มข้ึนตามการหมุนท่ี
เพิ่มข้ึน ส่วนมากนิยมใชใ้นวงจรชุดควบคุมความทุม้แหลมและวงจรแบ่งแรงดนัไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 2.11 แสดงความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานแบบ A และแบบ B 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

 
รูปท่ี 2.12 แสดงลกัษณะรูปร่างของรีโอสตาทแบบต่างๆ ท่ีมีอตัราทนก าลงัวตัตสู์ง 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

 ตวัต้านทานแบบโพเทนชิโอมิเตอร์อีกประเภทหน่ึงคือ ตวัตา้นทานแบบปรับละเอียด(Trimmer 
Potentiometers) ตวัตา้นทานแบบน้ีส่วนมากมกัใชป้ระกอบในวงจรประเภทเคร่ืองมือวดัและทดสอบ เพราะ
สามารถปรับหมุน เพื่อต้องการเปล่ียนค่าความต้านทานได้ทีละน้อย และสามารถหมุนได้ 15 รอบหรือ
มากกว่า ซ่ึงเม่ือเทียบกบัโพเทนชิโอมิเตอร์ แบบท่ีใช้ในเคร่ืองรับวิทยุและเคร่ืองเสียง ซ่ึงจะหมุนไดไ้ม่ถึง     
1 รอบก็จะท าใหค้่าความตา้นทานเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 



 
 

รูปท่ี 2.13 แสดงลกัษณะรูปร่างของรีโอสตาทแบบต่างๆ ท่ีมีอตัราทนก าลงัวตัตสู์ง 
ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 

 
 2.2 หน่วยของความต้านทาน 
  หน่วยของความตา้นทานวดัเป็นหน่วย “โอห์ม” เขียนแทนดว้ยอกัษรกรีกคือตวั “โอเมกา้”  
( Ω) ค่าความตา้นทาน 1 โอห์มหมายถึงการป้อนแรงดนัไฟฟ้าขนาด 1 โวลท์ ไหลผ่านตวัตา้นทานแลว้มี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 1 แอมแปร์ 
 

1,000  = 1K 
1,000K  = 1 M 

   
 2.3 การอ่านค่าความต้านทาน  
  โดยส่วนใหญ่จะใชร้หสัแถบสีหรืออาจจะพิมพค์่าติดไวบ้นตวัตา้นทาน ถา้เป็นการพิมพค์่า
ติดไวบ้นตวัตา้นทานมกัจะเป็นตวัตา้นทานท่ีมีอตัราทนก าลงัวตัตสู์ง ส่วนตวัตา้นทานท่ีมีอตัราทนก าลงัวตัต์
ต ่ามกัจะใชร้หสัแถบสี ท่ีนิยมใชมี้ 4 แถบสีและ 5 แถบสี 
 



 
ตารางท่ี 2.1 แสดงรหสัแถบสีจากตวัตา้นทานแบบ 4 แถบสี 

 
 การอ่านค่ารหัสแถบสี ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษาอาจจะมีปัญหาเร่ืองของแถบสีท่ี 1 และแถบสีท่ี 4 ว่า
แถบสีใดคือแถบสีเร่ิมตน้ ให้ใช้หลกัในการพิจารณาแถบสีท่ี 1,2 และ 3 จะมีระยะห่างของช่องไฟเท่ากนั 
ส่วนแถบสีท่ี 4 จะมีระยะห่างของช่องไฟมากกวา่เล็กนอ้ย 
 
ตวัอยา่งท่ี 2.1  ตวัตา้นทานมีรหสัแถบสี ส้ม แดง น ้าตาล และทอง มีความตา้นทานก่ีโอห์ม  
 

 
  อ่านค่ารหสัแถบสีได ้                           320 โอห์ม 
  ตวัตา้นทานน้ีมีความตา้นทาน                320 โอห์ม          ค่าผดิพลาด 5 เปอร์เซ็นต ์
 
 



 
ตวัอยา่งท่ี 2.2  ตวัตา้นทานมีรหสัแถบสี เขียว ด า ส้ม และเงิน มีความตา้นทานก่ีโอห์ม  
 

  
  อ่านค่ารหสัแถบสีได ้                           50,000 โอห์ม 
  ตวัตา้นทานน้ีมีความตา้นทาน                50 กิโลโอห์ม          ค่าผดิพลาด 10 เปอร์เซ็นต ์
 
ตวัอยา่งท่ี 2.3  ตวัตา้นทานมีรหสัแถบสี ม่วง แดง เขียว และน ้าตาล มีความตา้นทานก่ีโอห์ม 
 

 
  อ่านค่ารหสัแถบสีได ้                          7,200,000 โอห์ม 
  ตวัตา้นทานน้ีมีความตา้นทาน                7.2 เมกกะโอห์ม          ค่าผดิพลาด 1 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 



 
ตารางท่ี 2.2 แสดงรหสัแถบสีจากตวัตา้นทานแบบ 5 แถบสี 

 
ตวัอยา่งท่ี 2.4  ตวัตา้นทานมีรหสัแถบสี เหลือง เทา แดง ส้ม และน ้าตาลมีความตา้นทานก่ีโอห์ม 
 

 
  อ่านค่ารหสัแถบสีได ้                          482,000 โอห์ม 
  ตวัตา้นทานน้ีมีความตา้นทาน             482 กิโลโอห์ม          ค่าผดิพลาด 1 เปอร์เซ็นต ์
 
ตวัอยา่งท่ี 2.5  ตวัตา้นทานมีรหสัแถบสี ขาว แดง ด า ด า และแดง มีความตา้นทานก่ีโอห์ม  
 

 



  อ่านค่ารหสัแถบสีได ้                          920 โอห์ม 
  ตวัตา้นทานน้ีมีความตา้นทาน             920 โอห์ม          ค่าผดิพลาด 2 เปอร์เซ็นต ์
 
 ค่าผิดพลาดหมายถึงความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ตัวต้านทานท่ีมีค่าผิดพลาด 2 % 
หมายความวา่ความตา้นทาน 100 โอห์ม ถา้วดัดว้ยมลัติมิเตอร์แลว้อ่านค่าไดต้ั้งแต่ 98 โอห์ม ถึง 102 โอห์ม
ถือวา่ตวัตา้นทานตวันั้นอยูใ่นสถานะปกติใชง้านได ้นอกจากน้ียงัมีตวัตา้นทาน ประเภทท่ีพิมพค์่าของความ
ตา้นทานไวบ้นตวัตา้นทานซ่ึงในตารางท่ี 2.1 และ 2.2 ได้เขียนเป็นอกัษรภาษาองักฤษเอาไว ้แต่ละตวัมี
ความหมายดงัน้ีคือ 
 

 
 

 
รูปท่ี 2.16 แสดงอกัษรภาษาองักฤษบนตวัตา้นทาน 

ท่ีมา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html 
 

 จากรูปท่ี  4.13  จะมีการพิมพค์่าอตัราทนก าลงั,  ค่าความตา้นทาน  และ  ค่าผิดพลาด จากในรูปจะ
เห็นวา่มีการพิมพอ์กัษรภาษาองักฤษเป็นตวั J คือผดิพลาด 5 % และตวั K คือผดิพลาด 10 % 
 
 



สรุป 
 ตวัตา้นทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อท าให้กระแส
และแรงดันภายในวงจร ได้ขนาดตามท่ีต้องการ เน่ืองจากอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวถูก
ออกแบบใหใ้ชแ้รงดนัและกระแสท่ีแตกต่างกนั 
 หน่วยของความตา้นทานวดัเป็นหน่วย “โอห์ม” เขียนแทนดว้ยอกัษรกรีกคือตวั “โอเมกา้” (Ω) ค่า
ความต้านทาน 1 โอห์มหมายถึงการป้อนแรงดันไฟฟ้าขนาด 1 โวลท์ ไหลผ่านตัวต้านทานแล้วมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 1 แอมแปร์ 
 ค่าความตา้นทานโดยส่วนใหญ่จะใชร้หสัแถบสีหรืออาจจะพิมพค์่าติดไวบ้นตวัตา้นทาน ถา้เป็นการ
พิมพค์่าติดไวบ้นตวัตา้นทานมกัจะเป็นตวัตา้นทานท่ีมีอตัราทนก าลงัวตัต์สูง ส่วนตวัตา้นทานท่ีมีอตัราทน
ก าลงัวตัต์ต  ่ามกัจะใช้รหัสแถบสี ท่ีนิยมใช้มี 4 แถบสีและ 5 แถบสี การอ่านค่ารหัสแถบสี ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้
ศึกษาอาจจะมีปัญหาเร่ืองของแถบสีท่ี 1 และแถบสีท่ี 4 หรือ5 วา่แถบสีใดคือแถบสีเร่ิมตน้ ใหใ้ชห้ลกัในการ
พิจารณาแถบสีท่ี 1,2 และ 3 จะมีระยะห่างของช่องไฟเท่ากนั ส่วนแถบสีท่ี 4หรือ5 จะมีระยะห่างของช่องไฟ
มากกวา่เล็กนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหดั 
หน่วยท่ี 3 ตวัตา้นทาน 

ตอนท่ี 1 จงเติมค าในช่องวา่งหรือให้ความหมายของค าต่อไปน้ี 
1. ตวัตา้นทาน คือ............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. ตวัตา้นทานแบบค่าคงท่ี  (Fixed Resistor) มี 6 ประเภท คือ 
2.1..................................................................................................................................................................... 
2.2..................................................................................................................................................................... 
2.3..................................................................................................................................................................... 
2.4..................................................................................................................................................................... 
2.5..................................................................................................................................................................... 
2.6..................................................................................................................................................................... 
3. ตวัตา้นทานแบบฟิลม์คาร์บอน (Carbon Film) คือ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
4. ตวัตา้นทานแบบปรับค่าไดมี้ 2 ประเภท คือ 
4.1..................................................................................................................................................................... 
4.2..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 จงเติมค่าความตา้นทานลงในตาราง 
 2.1 อ่านค่าแถบสีท่ีก าหนดใหใ้นตารางท่ี 1 อ่านค่าและบนัทึกค่าไวใ้นตารางใหถู้กตอ้ง 
 
ล าดบั สีท่ี 1 สีท่ี 2 สีท่ี 3 สีท่ี 4 ค่าท่ีอ่านได ้ ค่าท่ีถูกตอ้ง ผดิพลาด 

0 แดง ม่วง เหลือง ทอง 27x10,000 270 Ω ± 5 % 
00 เขียว น ้าเงิน ทอง - 56 x 0.1 5.6 Ω ± 20% 
1 น ้าตาล แดง แดง เงิน    
2 แดง ม่วง ส้ม ทอง    
3 น ้าเงิน เทา เหลือง ทอง    
4 ส้ม ส้ม น ้าตาล ทอง    
5 เหลือง ม่วง ทอง เงิน    
6 เขียว น ้าเงิน แดง -    
7 เทา แดง น ้าตาล -    
8 ส้ม ขาว ด า เงิน    
9 น ้าตาล เขียว เหลือง ทอง    

10 แดง แดง ทอง เงิน    
 2.2 อ่านค่าแถบสีท่ีก าหนดใหใ้นตารางท่ี 2 อ่านค่าและบนัทึกค่าไวใ้นตารางใหถู้กตอ้ง 
ตารางท่ี 2 
ล าดบั สีท่ี 1 สีท่ี 2 สีท่ี 3 สีท่ี 4 สีท่ี 5 ค่าท่ีอ่านได ้ ค่าท่ีถูกตอ้ง ผดิพลาด 

0 ส้ม ขาว เขียว แดง น ้าตาล 395x100 39.5K Ω ± 1 % 
00 น ้าตาล เหลือง เทา ทอง แดง 148x0.01 1.48 Ω ± 2% 
1 แดง แดง ส้ม ด า แดง    
2 ส้ม ส้ม เขียว แดง น ้าตาล    
3 เหลือง เขียว ขาว ส้ม น ้าตาล    
4 น ้าตาล แดง แดง เงิน แดง    
5 เขียว น ้าเงิน แดง น ้าตาล น ้าตาล    
6 เทา แดง น ้าเงิน น ้าตาล น ้าตาล    
7 เขียว เหลือง ขาว แดง แดง    
8 ส้ม ด า น ้าตาล ส้ม น ้าตาล    
9 ม่วง เขียว ด า ทอง เขียว    

10 น ้าตาล ด า แดง เหลือง แดง    



แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยท่ี 3 ตวัตา้นทาน 

 
1. ขอ้ใดเป็นตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ี ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายกนัมากท่ีสุด 
 ก. ไวร์วาวด ์  ข. ฟิลม์โลหะ    ค. คาร์บอนผสม   ง. ออกไซดข์องโลหะ 
2. ขอ้ใดอธิบายลกัษณะของตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ีแบบ SIP ไดถู้กตอ้ง 

 ก. แบบฟิลม์โลหะ    ข. แบบคาร์บอนผสม    

 ค. แบบไวร์วาวด ์    ง. แบบออกไซดข์องโลหะ 
3. ตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ีแบบใดใหค้่าความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 ก. แบบฟิลม์โลหะ     ข. แบบคาร์บอนผสม   

 ค. แบบไวร์วาวด ์       ง. แบบออกไซดข์องเหล็ก 

4. จ  านวนขั้วการต่อใชง้านของรีโอสตสัและโพเทนชิโอมิเตอร์มีจ านวนเท่าใด 
 ก. 2 และ 3 ขั้ว      ข. 2 และ 4 ขั้ว     ค. 1 และ 2 ขั้ว     ง. 3 และ 4 ขั้ว 
5. เทอร์มิสเตอร์มีค่าสัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิแบบลบหมายความวา่อยา่งไร 
 ก. เม่ืออุณหภูมิเพิ่ม ท าใหค้่าความตา้นทานเพิ่มข้ึน 
 ข. เม่ืออุณหภูมิเพิ่ม ท าใหค้่าความน าลดลง 
 ค. เม่ืออุณหภูมิเพิ่ม ท าใหค้่าความตา้นทานลดลง 
 ง. ท่ีกล่าวมาทั้งหมดถูกตอ้ง 
6. โฟโตรีซิสเตอร์ มีช่ือเรียกอีกช่ือวา่อะไร 
 ก. TFD  ข. RTD   ค. LDR   ง. TGF 
7. เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัค่าความตา้นทานมีช่ือเรียกวา่อะไร 
 ก. วตัตมิ์เตอร์      ข. โอห์มมิเตอร์    ค. มิลลิแอมมิเตอร์   ง. แอมมิเตอร์ 
8. POT เป็นช่ือเรียกของอะไร 
 ก. รีโอสตสั      ข. โพเทนชิโอมิเตอร์     ค. ไวร์วาวด ์     ง. โฟโตริซิสเตอร์ 
9. ค่าความตา้นทาน 1.2 K Ω ± 10%ประกอบไปดว้ยแถบสี ขอ้ใด 
 ก. น ้าตาล ม่วง ส้ม ทอง   ข. น ้าตาล แดง แดง เงิน 
 ค. น ้าตาล แดง แดง ทอง   ง.  น ้าตาล ม่วง ส้ม  เงิน 
10. ค่าความตา้นทาน 223 Ω ± 2%ประกอบไปดว้ยแถบสี ขอ้ใด 
 ก. แดง แดง ส้ม ด า แดง     ข. ส้ม ส้ม เขียว แดง น ้าตาล       
 ค. แดง แดง ส้ม ด า น ้าตาล    ง. ส้ม ส้ม เขียว แดง แดง 
 


