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เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของตัวต้านทาน หน่วยความต้านทาน การอ่านค่า
ความต้านทาน และการอ่านค่าความต้านทาน
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. อธิ บายรายละเอียดของตัวต้านทานแบบต่าง ๆ ได้
2. เขียนหน่วยของตัวต้านทานได้
3. อ่านค่าความต้านทานได้
การอ่านค่ าความต้ านทาน
บทนา
ตัวต้านทาน (Resistor) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า นิยม
นามาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป ตัวอย่างเช่นวงจรเครื่ องรับวิทยุ,
โทรทัศน์,เครื่ องขยายเสี ยง ฯลฯ เป็ นต้น ตัวต้านทานที่ต่ออยูใ่ นวงจรไฟฟ้า ทาหน้าที่ลดแรงดัน และ
จากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันตามลักษณะ
ของการใช้งาน นอกจากนี้ยงั แบ่งออกเป็ นชนิ ดค่าคงที่และชนิดปรับค่าได้
2.1 ตัวต้ านทาน (Resistor)
ตัวต้านทาน (Resistor)เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อทา
ให้กระแสและแรงดันภายในวงจร ได้ขนาดตามที่ตอ้ งการ เนื่องจากอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
แต่ละตัวถูกออกแบบให้ใช้แรงดันและกระแสที่แตกต่างกัน ดังนั้นตัวต้านทานจึงเป็ นอุปกรณ์ที่มี
บทบาทและใช้กนั มากในงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ , เครื่ อง
ขยายเสี ยง ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็ นต้น สัญลักษณ์ของตัว
ต้านทาน ที่ใช้ในการเขียนวงจรมีอยูห่ ลายแบบดังแสดงในรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 แสดงสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
2.1.1 ชนิดของตัวต้านทาน
ตัวต้านทานที่ผลิตออกมาในปั จจุบนั มีมากมายหลายชนิด ในกรณี ที่แบ่งโดยยึดเอาค่าความ
ต้านทานเป็ นหลักจะแบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิดคือ
2.1.1.1 ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ (Fixed Resistor) คือ ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่มีหลาย
ประเภท ในหนังสื อเล่มนี้ จะขอกล่าวประเภทที่มีความนิยม ในการนามาประกอบใช้ในวงจร ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์โดยทัว่ ไป ดังนี้
ก) ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม (Carbon Composition) เป็ นตัวต้านทานที่นิยมใช้กนั
แพร่ หลายมาก มีราคาถูก โครงสร้างทามาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็ นตัวต้านทาน ผสมกันระหว่างผง
คาร์ บอนและผงของฉนวน อัตราส่ วนผสมของวัสดุท้ งั สองชนิดนี้ จะทาให้ค่าความต้านทานมีค่ามากน้อย
เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ บริ เวณปลายทั้งสองด้านของตัวต้านทานต่อด้วยลวดตัวนา บริ เวณด้านนอกของ
ตัวต้านทานจะฉาบด้วยฉนวน

รู ปที่ 2.2 แสดงตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ข) ตัวต้านทานแบบฟิ ล์มโลหะ (Metal Film) เป็ นตัวต้านทานแบบฟิ ล์มโลหะทามาจาก
แผ่นฟิ ล์มบางของแก้วและโลหะหลอมเข้าด้วยกันแล้วนาไปเคลือบที่เซรามิค ทาเป็ นรู ปทรงกระบอก แล้ว
ตัดแผ่นฟิ ล์มที่เคลือบออกให้ได้ค่าความต้านทานตามที่ตอ้ งการ ขั้นตอนสุ ดท้ายจะทาการเคลือบด้วยสารอี
ป๊ อกซี (Epoxy) ตัวต้านทานชนิดนี้มีค่าความผิดพลาดบวกลบ 0.1 % ถึงประมาณ บวกลบ 2% ซึ่ งถือว่ามีค่า

ความผิดพลาดน้อยมาก นอกจากนี้ยงั ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกได้ดี สัญญาณรบกวนน้อย
เมื่อเทียบกับตัวต้านทานชนิดอื่น ๆ

รู ปที่ 2.3 แสดงตัวต้านทานแบบฟิ ล์มโลหะ
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ค) ตัวต้านทานแบบฟิ ล์มคาร์ บอน (Carbon Film) เป็ นตัวต้านทานแบบฟิ ล์มคาร์ บอน เป็ น
ตัวต้านทานแบบค่าคงที่โดยการฉาบผงคาร์ บอน ลงบนแท่งเซรามิคซึ่ งเป็ นฉนวน หลังจากที่ทาการเคลื อบ
แล้ว จะตัดฟิ ล์มเป็ นวงแหวนเหมือนเกลียวน๊อต ในกรณี ที่เคลือบฟิ ล์มคาร์ บอนในปริ มาณน้อย จะทาให้ได้ค่า
ความต้านทานสู ง แต่ถา้ เพิ่มฟิ ล์มคาร์ บอนในปริ มาณมากขึ้น จะทาให้ได้ค่าความต้านทานต่า ตัวต้านทาน
แบบฟิ ล์มโลหะมีค่าความผิดพลาด บวกลบ 5% ถึงบวกลบ 20% ทนกาลังวัตต์ต้ งั แต่ 1/8 วัตต์ถึง 2 วัตต์ มีค่า
ความต้านทานตั้งแต่ 1 โอห์ม ถึง 100 เมกกะโอห์ม

รู ปที่ 2.4 แสดงตัวต้านทานแบบฟิ ล์มคาร์บอน
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ง) ตัวต้านทานแบบไวร์วาวด์ (Wire Wound) มีโครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้เกิดจาก
การใช้ลวดพันลงบนเส้นลวดแกนเซรามิค หลังจากนั้นต่อลวดตัวนาด้านหัวและท้ายของเส้นลวดที่พนั ส่ วน
ค่าความต้านทานขึ้นอยูก่ บั วัสดุ ที่ใช้ทาเป็ นลวดตัวนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเซรามิคและความยาว
ของลวดตัวนา ขั้นตอนสุ ดท้ายจะเคลือบด้วยสารประเภทเซรามิค บริ เวณรอบนอกอีกครั้งหนึ่ง ค่าความ

ต้านทานของตัวต้านทานแบบนี้ จะมีค่าต่าเพราะต้องการให้มีกระแสไหลได้สูง ทนความร้อนได้ดี สามารถ
ระบายความร้อนโดยใช้อากาศถ่ายเท

รู ปที่ 2.5 แสดงตัวต้านทานแบบฟิ ล์มคาร์บอน
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
จ) ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิ ล์มหนา (Thick Film Network)มีโครงสร้างของตัวต้านทานแบบ
นี้ทามาจากแผ่นฟิ ล์มหนา มีรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน ในรู ปที่ 2.6 แสดงตัวต้านทานแบบ
แผ่นฟิ ล์มหนาประเภทไร้ขา (Chip Resistor) ตัวต้านทานแบบนี้ตอ้ งใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mount
Technology) ในการผลิต มีอตั ราทนกาลังประมาณ 0.063 วัตต์ ถึง 500 วัตต์ ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 1
% ถึง บวกลบ 5 %

รู ปที่ 2.6 แสดงตัวต้านทานแบบแผ่นฟิ ล์มหนา
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ฉ) ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิ ล์มบาง (Thin Film Network)มีโครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้
ทามาจากแผ่นฟิ ล์มบาง มีลกั ษณะรู ปร่ างเหมือนกับตัวไอซี (Integreate Circuit) ใช้เทคโนโลยี SMT
(Surface Mount Technology) ในการผลิตเช่นเดียวกับตัวต้านทานแบบแผ่นฟิ ล์มหนา โดยส่ วนใหญ่จะมีขา

ทั้งหมด 16 ขา การใช้งานต้องบัดกรี เข้ากับแผ่นลายวงจร อัตราทนกาลัง 50 มิลลิวตั ต์ มีค่าความคลาดเคลื่อน
บวกลบ 0.1 % และอัตราทนกาลัง 100 มิลลิวตั ต์ จะมีค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 5 % ที่แรงดันไฟฟ้าสู งสุ ด
ไม่เกิน 50 VDC

รู ปที่ 2.7 แสดงตัวต้านทานแบบแผ่นฟิ ล์มบาง
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
2.1.1.1 ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้มีลกั ษณะคล้ายกับแบบไวร์ วาวด์ แต่โดยส่ วน
ใหญ่บริ เวณลวดตัวนา จะไม่เคลือบด้วยสารเซรามิคและมีช่องว่างทาให้มองเห็นเส้นลวดตัวนา เพื่อทาการ
ลัดเข็มขัดค่อมตัวต้านทาน โดยจะมีขาปรับให้สัมผัสเข้ากับจุดใดจุดหนึ่ง บนเส้นลวดของความต้านทาน ตัว
ต้านทานแบบนี้ส่วนใหญ่มีค่าความต้านทานต่า แต่อตั ราทนกาลังวัตต์สูง การปรับค่าความต้านทานค่าใดค่า
หนึ่ง สามารถกระทาได้ในช่วงของความต้านทานตัวนั้น ๆ เหมาะกับงาน ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงความ
ต้านทานเสมอ ๆ

รู ปที่ 2.8 แสดงตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ก) ตั ว ต้ า นทานแบบเปลี่ ย นค่ า ได้ (Variable Resistor) โครงสร้ า งภายในท ามาจาก
คาร์ บอน เซรามิค หรื อพลาสติกตัวนา ใช้ในงานที่ตอ้ งการเปลี่ยนค่าความต้านทานบ่อย ๆ เช่นในเครื่ องรับ
วิท ยุ, โทรทัศน์ เพื่อปรั บ ลดหรื อเพิ่ ม เสี ยง, ปรั บลดหรื อเพิ่ มแสงในวงจรหรี่ ไฟ มี อยู่หลายแบบขึ้ นอยู่ก ับ

วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ง าน เช่ น โพเทนชิ โ อมิ เตอร์ (Potentiometer) หรื อพอต (Pot)ส าหรั บ ชนิ ด
ที่มีแกนเลื่ อนค่าความต้านทาน หรื อแบบที่ มีแกนหมุ นเปลี่ ยนค่าความต้านทานคือโวลลุ่ ม (Volume) เพิ่ ม
หรื อลดเสี ยงมีหลายแบบให้เลือกคือ 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น เป็ นต้น ส่ วนอีกแบบหนึ่ งเป็ นแบบที่ไม่มีแกน
ปรับโดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่า โวลลุ่มเกือกม้า หรื อทิมพอต (Trimpot)

รู ปที่ 2.9 แสดงตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้น้ ี สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดด้วยกันคือโพเทนชิ โอมิเตอร์
(Potentiometer) และเซนเซอร์รีซิสเตอร์ (Sensor Resistor)
1) โพเทนชิโอมิเตอร์ หรื อพอต (Potentiometer) คือตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ในวงจรต่าง
ๆ โครงสร้างส่ วนใหญ่จะใช้วสั ดุประเภทคาร์ บอน ผสมกับเซรามิคและเรซิ นวางบนฉนวน ส่ วนแกนหมุนขา
กลางใช้โลหะที่มีการยืดหยุน่ ตัวได้ดี โดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่าโวลลุ่มหรื อ VR (Variable Resistor) มีหลายแบบที่
นิยมใช้ในปัจจุบนั คือแบบ A , B และ C

รู ปที่ 2.10 แสดงตัวต้านทานแบบโพเทนชิโอมิเตอร์หรื อพอต (Pot)
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
จากรู ปที่ 2.10 (ก) จะเห็นว่าโพเทนชิโอมิเตอร์ มี 3 ขา ขาที่ 1 และ 2 จะมีค่าคงที่ส่วนขาที่ 3
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามที่ตอ้ งการ ส่ วนรี โอสตาทนั้นจะมี 2 ขา ตามรู ปที่ 2.10 (ข) แต่ในกรณี ที่ตอ้ งการต่อโพ
เทนชิโอมิเตอร์ ให้เป็ นรี โอสตาทก็ทาได้โดยการต่อขาที่ 3 เข้ากับขาที่ 2 ก็จะกลายเป็ นรี โอสตาทตามรู ปที่
2.10 ค ส่ วนรู ปที่ 2.10 ง. แสดงโครงสร้างทัว่ ๆ ไปของโพเทนชิโอมิเตอร์

อีกชนิ ดหนึ่ งคือจาพวกฟิ ล์มคาร์ บอนใช้วิธีการฉาบหรื อพ่นฟิ ล์มคาร์ บอนลงในสารที่มีโครงสร้ าง
แบบเฟโนลิ ค (Phenolic) ส่ ว นแกนหมุ น จะใช้ โ ลหะประเภทที่ ใ ช้ ท าสปริ ง เช่ น เดี ย วกัน ตัว อย่า งเช่ น
VR 100 KA หมายความว่า การเปลี่ ย นแปลงค่ าความต้านทาน ต่ อ การหมุ น ในลัก ษณะของลอกการิ ทึ ม
(Logarithmic) หรื อแบบล๊อกคื อเมื่ อหมุ นค่าความต้านทานจะค่อย ๆ เปลี่ ยนค่า พอถึ งระดับกลางค่าความ
ต้านทานจะเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ วนิ ยมใช้เป็ นโวลลุ่ ม เร่ งความดังของเสี ยง ส่ วนแบบ B นั้นค่าความ
ต้านทานจะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบลิเนีย (Linear) หรื อเชิ งเส้นคือค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นตามการหมุนที่
เพิ่มขึ้น ส่ วนมากนิยมใช้ในวงจรชุดควบคุมความทุม้ แหลมและวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า

รู ปที่ 2.11 แสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานแบบ A และแบบ B
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html

รู ปที่ 2.12 แสดงลักษณะรู ปร่ างของรี โอสตาทแบบต่างๆ ที่มีอตั ราทนกาลังวัตต์สูง
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
ตัวต้านทานแบบโพเทนชิ โอมิเตอร์ อีก ประเภทหนึ่ งคื อ ตัวต้านทานแบบปรับ ละเอี ยด(Trimmer
Potentiometers) ตัวต้านทานแบบนี้ส่วนมากมักใช้ประกอบในวงจรประเภทเครื่ องมือวัดและทดสอบ เพราะ
สามารถปรั บ หมุ น เพื่ อต้องการเปลี่ ยนค่ าความต้านทานได้ที ล ะน้อย และสามารถหมุ นได้ 15 รอบหรื อ
มากกว่า ซึ่ งเมื่อเที ยบกับโพเทนชิ โอมิเตอร์ แบบที่ใช้ในเครื่ องรับวิทยุและเครื่ องเสี ยง ซึ่ งจะหมุ นได้ไม่ถึง
1 รอบก็จะทาให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว

รู ปที่ 2.13 แสดงลักษณะรู ปร่ างของรี โอสตาทแบบต่างๆ ที่มีอตั ราทนกาลังวัตต์สูง
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
2.2 หน่ วยของความต้ านทาน
หน่วยของความต้านทานวัดเป็ นหน่ วย “โอห์ม” เขียนแทนด้วยอักษรกรี กคือตัว “โอเมก้า”
( Ω ) ค่าความต้านทาน 1 โอห์มหมายถึ งการป้ อนแรงดันไฟฟ้ าขนาด 1 โวลท์ ไหลผ่านตัวต้านทานแล้วมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 แอมแปร์

1,000 
1,000K

=
=

1K
1 M

2.3 การอ่านค่ าความต้ านทาน
โดยส่ วนใหญ่จะใช้รหัสแถบสี หรื ออาจจะพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทาน ถ้าเป็ นการพิมพ์ค่า
ติดไว้บนตัวต้านทานมักจะเป็ นตัวต้านทานที่มีอตั ราทนกาลังวัตต์สูง ส่ วนตัวต้านทานที่มีอตั ราทนกาลังวัตต์
ต่ามักจะใช้รหัสแถบสี ที่นิยมใช้มี 4 แถบสี และ 5 แถบสี

ตารางที่ 2.1 แสดงรหัสแถบสี จากตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี
การอ่านค่ารหัสแถบสี สาหรับผูเ้ ริ่ มต้นศึกษาอาจจะมีปัญหาเรื่ องของแถบสี ที่ 1 และแถบสี ที่ 4 ว่า
แถบสี ใดคือแถบสี เริ่ มต้น ให้ใช้หลักในการพิจารณาแถบสี ที่ 1,2 และ 3 จะมี ระยะห่ างของช่ องไฟเท่ากัน
ส่ วนแถบสี ที่ 4 จะมีระยะห่างของช่องไฟมากกว่าเล็กน้อย
ตัวอย่างที่ 2.1 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี ส้ม แดง น้ าตาล และทอง มีความต้านทานกี่โอห์ม

อ่านค่ารหัสแถบสี ได้
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน

320 โอห์ม
320 โอห์ม

ค่าผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 2.2 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี เขียว ดา ส้ม และเงิน มีความต้านทานกี่โอห์ม

อ่านค่ารหัสแถบสี ได้
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน

50,000 โอห์ม
50 กิโลโอห์ม

ค่าผิดพลาด 10 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 2.3 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี ม่วง แดง เขียว และน้ าตาล มีความต้านทานกี่โอห์ม

อ่านค่ารหัสแถบสี ได้
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน

7,200,000 โอห์ม
7.2 เมกกะโอห์ม

ค่าผิดพลาด 1 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 2.2 แสดงรหัสแถบสี จากตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี
ตัวอย่างที่ 2.4 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง ส้ม และน้ าตาลมีความต้านทานกี่โอห์ม

อ่านค่ารหัสแถบสี ได้
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน

482,000 โอห์ม
482 กิโลโอห์ม

ค่าผิดพลาด 1 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 2.5 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี ขาว แดง ดา ดา และแดง มีความต้านทานกี่โอห์ม

อ่านค่ารหัสแถบสี ได้
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน

920 โอห์ม
920 โอห์ม

ค่าผิดพลาด 2 เปอร์เซ็นต์

ค่ า ผิ ด พลาดหมายถึ ง ความคลาดเคลื่ อ นจากความเป็ นจริ ง ตัว ต้า นทานที่ มี ค่ า ผิ ด พลาด 2 %
หมายความว่าความต้านทาน 100 โอห์ม ถ้าวัดด้วยมัลติมิเตอร์ แล้วอ่านค่าได้ต้ งั แต่ 98 โอห์ม ถึง 102 โอห์ม
ถือว่าตัวต้านทานตัวนั้นอยูใ่ นสถานะปกติใช้งานได้ นอกจากนี้ยงั มีตวั ต้านทาน ประเภทที่พิมพ์ค่าของความ
ต้านทานไว้บ นตัวต้านทานซึ่ งในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ได้เขี ยนเป็ นอักษรภาษาอังกฤษเอาไว้ แต่ล ะตัวมี
ความหมายดังนี้คือ

รู ปที่ 2.16 แสดงอักษรภาษาอังกฤษบนตัวต้านทาน
ที่มา: http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-02.html
จากรู ปที่ 4.13 จะมีการพิมพ์ค่าอัตราทนกาลัง, ค่าความต้านทาน และ ค่าผิดพลาด จากในรู ปจะ
เห็นว่ามีการพิมพ์อกั ษรภาษาอังกฤษเป็ นตัว J คือผิดพลาด 5 % และตัว K คือผิดพลาด 10 %

สรุ ป
ตัวต้านทาน (Resistor) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อทาให้กระแส
และแรงดัน ภายในวงจร ได้ข นาดตามที่ ต้องการ เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ท างด้านอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แต่ ล ะตัวถู ก
ออกแบบให้ใช้แรงดันและกระแสที่แตกต่างกัน
หน่ วยของความต้านทานวัดเป็ นหน่ วย “โอห์ม” เขียนแทนด้วยอักษรกรี กคือตัว “โอเมก้า” (Ω) ค่า
ความต้า นทาน 1 โอห์ ม หมายถึ ง การป้ อ นแรงดัน ไฟฟ้ า ขนาด 1 โวลท์ ไหลผ่ า นตัว ต้า นทานแล้ ว มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 แอมแปร์
ค่าความต้านทานโดยส่ วนใหญ่จะใช้รหัสแถบสี หรื ออาจจะพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทาน ถ้าเป็ นการ
พิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทานมักจะเป็ นตัวต้านทานที่มีอตั ราทนกาลังวัตต์สูง ส่ วนตัวต้านทานที่มีอตั ราทน
กาลังวัตต์ต่ามักจะใช้รหัสแถบสี ที่นิยมใช้มี 4 แถบสี และ 5 แถบสี การอ่านค่ารหัสแถบสี สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น
ศึกษาอาจจะมีปัญหาเรื่ องของแถบสี ที่ 1 และแถบสี ที่ 4 หรื อ5 ว่าแถบสี ใดคือแถบสี เริ่ มต้น ให้ใช้หลักในการ
พิจารณาแถบสี ที่ 1,2 และ 3 จะมีระยะห่ างของช่องไฟเท่ากัน ส่ วนแถบสี ที่ 4หรื อ5 จะมีระยะห่ างของช่องไฟ
มากกว่าเล็กน้อย

แบบฝึ กหัด
หน่วยที่ 3 ตัวต้านทาน
ตอนที่ 1 จงเติมคาในช่องว่างหรื อให้ความหมายของคาต่อไปนี้
1. ตัวต้านทาน คือ.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ (Fixed Resistor) มี 6 ประเภท คือ
2.1.....................................................................................................................................................................
2.2.....................................................................................................................................................................
2.3.....................................................................................................................................................................
2.4.....................................................................................................................................................................
2.5.....................................................................................................................................................................
2.6.....................................................................................................................................................................
3. ตัวต้านทานแบบฟิ ล์มคาร์ บอน (Carbon Film) คือ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มี 2 ประเภท คือ
4.1.....................................................................................................................................................................
4.2.....................................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 จงเติมค่าความต้านทานลงในตาราง
2.1 อ่านค่าแถบสี ที่กาหนดให้ในตารางที่ 1 อ่านค่าและบันทึกค่าไว้ในตารางให้ถูกต้อง
สี ที่ 1 สี ที่ 2 สี ที่ 3 สี ที่ 4
ค่าที่อา่ นได้
ค่าที่ถูกต้อง
แดง
ม่วง เหลือง ทอง
27x10,000
270 Ω
เขียว น้ าเงิน ทอง
56 x 0.1
5.6 Ω
น้ าตาล แดง
แดง
เงิน
แดง
ม่วง
ส้ม
ทอง
น้ าเงิน เทา เหลือง ทอง
ส้ม
ส้ม น้ าตาล ทอง
เหลือง ม่วง
ทอง
เงิน
เขียว น้ าเงิน แดง
เทา
แดง น้ าตาล
ส้ม
ขาว
ดา
เงิน
น้ าตาล เขียว เหลือง ทอง
แดง
แดง
ทอง
เงิน
2.2 อ่านค่าแถบสี ที่กาหนดให้ในตารางที่ 2 อ่านค่าและบันทึกค่าไว้ในตารางให้ถูกต้อง
ตารางที่ 2
ลาดับ สี ที่ 1 สี ที่ 2 สี ที่ 3 สี ที่ 4 สี ที่ 5 ค่าที่อ่านได้ ค่าที่ถูกต้อง
0
ส้ม
ขาว
เขียว แดง น้ าตาล 395x100
39.5K Ω
00 น้ าตาล เหลือง เทา
ทอง
แดง
148x0.01
1.48 Ω
1
แดง
แดง
ส้ม
ดา แดง
2
ส้ม
ส้ม
เขียว แดง น้ าตาล
3 เหลือง เขียว
ขาว
ส้ม น้ าตาล
4 น้ าตาล แดง
แดง
เงิน
แดง
5
เขียว น้ าเงิน แดง น้ าตาล น้ าตาล
6
เทา
แดง น้ าเงิน น้ าตาล น้ าตาล
7
เขียว เหลือง ขาว
แดง
แดง
8
ส้ม
ดา น้ าตาล ส้ม น้ าตาล
9
ม่วง เขียว
ดา
ทอง เขียว
10 น้ าตาล ดา
แดง เหลือง แดง
ลาดับ
0
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผิดพลาด
±5%
± 20%

ผิดพลาด
±1%
± 2%

แบบทดสอบหลังเรี ยน
หน่วยที่ 3 ตัวต้านทาน
1. ข้อใดเป็ นตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายกันมากที่สุด
ก. ไวร์วาวด์ ข. ฟิ ล์มโลหะ ค. คาร์บอนผสม
ง. ออกไซด์ของโลหะ
2. ข้อใดอธิ บายลักษณะของตัวต้านทานชนิดค่าคงที่แบบ SIP ได้ถูกต้อง
ก. แบบฟิ ล์มโลหะ
ข. แบบคาร์บอนผสม
ค. แบบไวร์วาวด์
ง. แบบออกไซด์ของโลหะ
3. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่แบบใดให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด
ก. แบบฟิ ล์มโลหะ
ข. แบบคาร์บอนผสม
ค. แบบไวร์วาวด์
ง. แบบออกไซด์ของเหล็ก
4. จานวนขั้วการต่อใช้งานของรี โอสตัสและโพเทนชิ โอมิเตอร์ มีจานวนเท่าใด
ก. 2 และ 3 ขั้ว
ข. 2 และ 4 ขั้ว
ค. 1 และ 2 ขั้ว
ง. 3 และ 4 ขั้ว
5. เทอร์ มิสเตอร์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของอุณหภูมิแบบลบหมายความว่าอย่างไร
ก. เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ทาให้ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น
ข. เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ทาให้ค่าความนาลดลง
ค. เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ทาให้ค่าความต้านทานลดลง
ง. ที่กล่าวมาทั้งหมดถูกต้อง
6. โฟโตรี ซิสเตอร์ มีชื่อเรี ยกอีกชื่อว่าอะไร
ก. TFD
ข. RTD
ค. LDR
ง. TGF
7. เครื่ องมือที่ใช้วดั ค่าความต้านทานมีชื่อเรี ยกว่าอะไร
ก. วัตต์มิเตอร์
ข. โอห์มมิเตอร์
ค. มิลลิแอมมิเตอร์
ง. แอมมิเตอร์
8. POT เป็ นชื่อเรี ยกของอะไร
ก. รี โอสตัส
ข. โพเทนชิโอมิเตอร์ ค. ไวร์วาวด์
ง. โฟโตริ ซิสเตอร์
9. ค่าความต้านทาน 1.2 K Ω ± 10%ประกอบไปด้วยแถบสี ข้อใด
ก. น้ าตาล ม่วง ส้ม ทอง
ข. น้ าตาล แดง แดง เงิน
ค. น้ าตาล แดง แดง ทอง
ง. น้ าตาล ม่วง ส้ม เงิน
10. ค่าความต้านทาน 223 Ω ± 2%ประกอบไปด้วยแถบสี ข้อใด
ก. แดง แดง ส้ม ดา แดง
ข. ส้ม ส้ม เขียว แดง น้ าตาล
ค. แดง แดง ส้ม ดา น้ าตาล
ง. ส้ม ส้ม เขียว แดง แดง

