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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรสอน 
 
       เอกสารประกอบการสอนชุดน้ี ใชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวชิา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  รหสัวชิา 2105-2005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  สาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   โดยแบ่งออกเป็น 11 หน่วยการเรียนรู้  แต่ละหน่วย
ก าหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติัดงัน้ี 
กกกกกกกก1. นกัเรียนจะตอ้งศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กกกกกกกก2. นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจค าตอบในแบบเฉลยดว้ยความ  
ซ่ือสัตย ์
กกกกกกกก3. นกัเรียนตอ้งศึกษาใบเน้ือหาใหล้ะเอียดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
กกกกกกกก4. นกัเรียนตอ้งท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเรียน และตรวจค าตอบการท าแบบฝึกหดัดว้ย
ตนเองร่วมกบัครูผูส้อน 
กกกกกกกก5. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยความซ่ือสัตย ์
กกกกกกกก6. นกัเรียนเปรียบเทียบผลของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการในการเรียนรู้ 
กกกกกกกก7. หากนกัเรียนไดผ้ลคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้
นกัเรียนกลบัไปศึกษาเอกสารประกอบการสอนใหม่อีกคร้ัง 
กกกกกกกก8. นกัเรียนท าการทดลองใบงาน บนัทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง 
กกกกกกกก9. หากนกัเรียนมีปัญหาจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนสามารถปรึกษาครูได้
ทนัที 
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที ่4 เร่ืองเจเฟต 
วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                             รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ ( 15 คะแนน )                                                              เวลา 15 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย (  ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.   เจเฟตมีก่ีชนิด 
   ก.  3 ชนิด             ข.  2 ชนิด             ค.  4 ชนิด             ง.  5 ชนิด 
2.   ขอ้ใดคือโครงสร้ำงของเจเฟต                                  
   
 
 
 

           ก.                               ข.                                  ค.                                ง. 
3.   ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของเจเฟต 
 
                        ก.                               ข.                              ค.                                 ง.  
 
4.   เจเฟตชนิดพีหรือชนิดเอ็นแชนแนลสังเกตไดจ้ำกสำรก่ึงตวัน ำท่ีใชผ้ลิตเจเฟตไดอ้ยำ่งไร 
  ก. ขำเกต                   ข. ขำซอร์ส                   ค. ขำเดรน                  ง. ขำซอร์สและขำเดรน
5.   กรำฟแต่ละเส้นบนกรำฟคุณสมบติัของเจเฟตถูกก ำหนดค่ำตำมขอ้ใด 
  ก.   VGS                      ข.  VDS                          ค.  ID                          ง.  IG  
6.   ขอ้ใดกล่ำวถึงลกัษณะของเจเฟตไดถู้กตอ้ง 

 ก.  เป็นกรำฟสดงคุณสมบติักำรท ำงำนขอเจเฟต เม่ือท ำกำรจ่ำยแรงดนัไบอสัท่ีระดบั 
            แตกต่ำงกนั 

 ข.  เป็นโครงสร้ำงของเจเฟตท่ีแสดงคุณสมบติัของสำรก่ึงตวัน ำท่ีน ำมำสร้ำง 
                    อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
    ค.  เป็นโครงส้รำงท่ีบอกลกัษณะของขำอุปกรณ์ 

  ง.  เป็นขอ้มูลของเจเฟตท่ีแสดงวำ่เจเฟตใชง้ำนเป็นสวิตช์ได ้
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7.  กำรจ่ำยไบแอสเบ้ืองตน้ใหเ้จเฟตตอ้งจ่ำยไบแอสตำมขอ้ใดจึงจะถูกตอ้ง 
  ก. ไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  

ข. ไบแอสตรงใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  
  ค. ไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  
  ง. ไบแอสตรงให้ขำ S จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  
8.  กำรจดัวงจรไบแอสคงท่ี ตรงกบัขอ้ใด 

ก.   จดัแรงดนัไบแอสใหท้ั้งวงจรคงท่ี 
ข.   จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเกตและซอร์สคงท่ี 

  ค.   จดัใหเ้กิดกระแสเดรนไหลในวงจรคงท่ี 
  ง.   จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเดรนและซอร์สคงท่ี 
 9.  จำกรูปเป็นกำรจดัวงจรไบแอสแบบใด 
 

 
ก.  วงจรไบแอสคงท่ี                             
ข.  วงจรไบแอสตวัเอง 
ค. วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนั          
ง.  วงจรไบแอสแบบผสม 

 
 

 
10.  จำกรูปเป็นกำรจดัวงจรไบแอสแบบใด 
 
     ก. วงจรไบแอสแบบแบง่แรงดนั                    

ข. วงจรไบแอสแบบผสม 
       ค. วงจรไบแอสคงท่ี                                       

   ง. วงจรไบแอสตวัเอง 
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11.  จำกขอ้มูลผูผ้ลิตเจเฟตเบอร์ 2N5457 ระบุวำ่ VDG เท่ำกบั 25 V หมำยถึงอะไร 
  ก.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเกต – ซอร์สสูงสุดเท่ำกบั 25 V 

ข.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเดรน – เกตสูงสุดเท่ำกบั 25 V 
ค.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเกตเท่ำกบั 25 V 

  ง.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเดรนเท่ำกบั 25 V 
12.  กำรน ำเจเฟตไปใชง้ำนเป็นสวติช์จะตอ้งจดัไบอสัอยูใ่นยำ่นใดของกรำฟคุณลกัษณะสมบติัของ 
        เจเฟต 

ก.  ยำ่นแอกทีฟ                                  ข.  ยำ่นอ่ิมตวั 
  ค.  ยำ่นคตัออฟ                                  ง.  ยำ่นอ่ิมตวัและยำ่นคตัออฟ 
13.  กำรน ำเจเฟตไปใชง้ำนเป็นวงจรขยำยสัญญำณจะตอ้งจดัไบอสัอยูใ่นยำ่นใดของกรำฟ  
        คุณลกัษณะสมบติัของเจเฟต 

ก.  ยำ่นแอกทีฟ                                 ข.  ยำ่นอ่ิมตวั 
ค.  ยำ่นคตัออฟ                                  ง.  ยำ่นอ่ิมตวัและยำ่นคตัออฟ 

14.  กำรวดัทดสอบหำขำของเจเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์โดยใชย้ำ่นวดั x10 เม่ือท ำกำรวดัระหวำ่งขำ D  
       กบัขำ S ถำ้เจเฟตดีผลจะเป็นอยำ่งไร 

ก.  ควำมตำ้นทำนสูงขำ้งหน่ึง เม่ือสลบัสำยวดัแลว้ควำมตำ้นทำนต ่ำ 
ข.  ควำมตำ้นทำนต ่ำเท่ำกนัทั้งสองขำ้งเม่ือสลบัสำยวดั 

  ค.  ควำมตำ้นทำนสูงมำกอ่ำนค่ำไม่ไดท้ั้งสองขำ้งถึงแมจ้ะสลบัสำยแลว้ก็ตำม 
  ง.  ควำมตำ้นทำนค่อย ๆ ลดลงเม่ือเวลำผำ่นไป แต่จะสูงข้ึนเม่ือวดัในคร้ังแรก 
15.  กำรวดัทดสอบหำขำของเจเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์โดยใชย้ำ่นวดั x10 เม่ือท ำกำรวดัระหวำ่งขำ G  
       กบัขำ S ถำ้เจเฟตดีผลจะเป็นอยำ่งไร 
              ก.  ไดค้่ำควำมตำ้นทำน 750Ω ขำ้งหน่ึงเม่ือสลบัสำยวดัแลว้ เขม็ไม่ตีข้ึนค่ำควำมตำ้นทำน 

       สูงมำก 
ข.  ไดค้่ำควำมตำ้นทำนต ่ำทั้งสองขำ้งเม่ือสลบัสำยวดัประมำณ 210Ω 

  ค.  ค่ำควำมตำ้นทำนสูงมำกอ่ำนค่ำไม่ไดท้ั้งสองขำ้งถึงแมจ้ะสลบัสำยวดัแลว้ก็ตำม 
  ง.   ค่ำควำมตำ้นทำนค่อย ๆ ลดลงเม่ือเวลำผำ่นไปแต่จะสูงเม่ือวดัในคร้ังแรก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ข 9 ข 

2 ก 10 ก 

3 ค 11 ข 

4 ง 12 ง 

5 ก 13 ก 

6 ก 14 ข 

7 ข 15 ก 

8 ข   

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา 4  ชัว่โมง 



 
 

 

สาระส าคัญ 

                    เจเฟต( Junction Field Effect  Transistor: JFET ) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีความ
แตกต่างจากไบโพลาร์จงัชนัทรานซิสเตอร์ ( Bipolar  Junction Transistor : BJT ) คือกระแสท่ีไหล
ระหวา่งขาคอลเล็กเตอร์และขาอิมิตเตอร์ในไบโพลาร์จงัชนัทรานซิสเตอร์นั้นจะถูกควบคุมดว้ย
กระแสเบส แต่เจเฟตนั้นกระแสท่ีไหลระหวา่งขาเดรนกบัขาซอร์สของเจเฟต จะถูกควบคุมดว้ย
แรงดนัระหวา่งขาเกตกบัขาซอร์ส  
                   เจเฟต เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน ามี 3 ขา คือขาซอร์ส( Source : S)  ขาเดรน (Drain :D)
และขาเกต ( Gate : G) แบ่งตามฃลักษณะโครงสร้างได้ 2 ชนิดคือ เจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล (N-
Channel ) และเจเฟตชนิดพีแชนแนล(P-Channel )   เจเฟตสามารถน าไปใช้ในงานขยายสัญญาณ
และสวติช์ 
 

สาระการเรียนรู้ 

                   4.1  ประเภทของเฟตและชนิดของเจเฟต 
                   4.2  โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของเจเฟต 
                   4.3  หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของเจเฟต                     
                   4.4  คุณลกัษณะสมบติัของเจเฟต              
                   4.5  การจดัวงจรไบแอสเจเฟต 
                          4.5.1 วงจรไบแอสคงท่ี 
                          4.5.2 วงจรไบแอสช่วย 
                          4.5.3 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนั  
                   4.6  การอ่านคู่มือเจเฟตและแปลความหมาย 
                   4.7  การน าเจเฟตไปประยกุตใ์ชง้าน 
                          4.7.1 วงจรเจเฟตสวติช์ 
                          4.7.2 วงจรขยายสัญญาณเจเฟต                  

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                   4.8   การวดัและทดสอบเจเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์ 
                   4.9   สรุป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       1.จุดประสงค์ทัว่ไป 
                    1. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจการท างานของเฟต 
                    2. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
      2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    1. บอกชนิดของเจเฟตได ้
                    2.  เขียนโครงสร้างของเจเฟตได ้
                    3.  เขียนสัญลกัษณ์ของเจเฟตได ้
                    4. บอกลกัษณะการท างานเบ้ืองตน้ของเจเฟตได ้
                    5. บอกคุณลกัษณะสมบติัของเจเฟตได ้
                    6. บอกลกัษณะการจดัวงจรไบแอสคงท่ีได ้
                    7. บอกลกัษณะการจดัวงจรไบแอสช่วยได ้
                    8. บอกลกัษณะการจดัวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัได ้
                    9. แปลความหมายจากการอ่านคู่มือของเจเฟตได ้
                   10. บอกลกัษณะวงจรสวติช์เจเฟตได ้
                   11. บอกลกัษณะวงจรขยายสัญญาณเจเฟตได ้
                   12. บอกลกัษณะอาการเสียของเจเฟตท่ีตรวจสอบดว้ยโอห์มมิเตอร์ได ้
                   13. มีการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นได ้ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ มีวินยั ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีความซ่ือสัตย ์  สุจริต 
และสนใจใฝ่รู้ 
 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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4.1 ประเภทของเฟตและชนิดของเจเฟต 
                    เฟต ( FET) มาจากค าเตม็วา่ ฟิลดเ์อฟเฟคทรานซิสเตอร์ (Field Effect Transistor:FET )  
หรือทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ซ่ึงหมายถึงทรานซิสเตอร์ท่ีใช้สนามไฟฟ้าในการเปล่ียนแปลง
สภาพของสารก่ึงตวัน าเพื่อใหเ้กิดการน ากระแสไฟฟ้าเม่ือไดรั้บการไบแอสท่ีเหมาะสม 
                    เฟตแบ่ งออกเป็น  2 ประเภทใญ่ๆ  คือ  เฟตแบบรอยต่อ  ( Junction Field Effect 
Transistor:JFET ) และเฟตแบบมีฉนวน ซ่ึ งเป็นออกไซด์ของโลหะกั้ น เกต ( Metal Oxide  
Semiconductor Field Effect Transistor:MOSFET ) 
                    เจเฟต(JFET ) หรือเฟตแบบรอยต่อ เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน ามี 3 ขา คือขาซอร์ส 
( Source : S)  ขาเดรน (Drain :D)และขาเกต ( Gate : G) แบ่งตามลกัษณะโครงสร้างได ้2 ชนิดคือ 
เจเฟตชนิดเอน็แชนแนล (N-Channel ) และเจเฟตชนิดพีแชนแนล(P-Channel )   
 

4.2 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของเจเฟต 
                    เจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล(N-Channel) มีโครงสร้างเบ้ืองตน้ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน า
ชนิดเอ็น ( N )เป็นสารตอนใหญ่  และมีสารก่ึงตวัน าชนิดพี (P ) ตอนเล็กสองตอน ประกบร่วม
ดา้นขา้ง ใชก้ารเช่ือมกนัแบบแพร่กระจาย(  Diffused) โครงสร้างและสัญลกัษณ์แสดงดงัรูปท่ี 4.2 

 
 
 

รูปที่ 4.1 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์เจเฟตชนิด N-Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 95) 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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                       จากรูปท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์เจเฟตชนิดN-Channel ในรูปท่ี4.1(ก)
เป็นโครงสร้างของเจเฟตชนิด N-Channel ประกอบด้วยสารก่ึงตวัน าตอนใหญ่ชนิดเอ็น  มีขาต่อ
ออกมาใช้งาน 2 ขาคือขาเดรน ( Drain)  และขาซอร์ส (Source)  แชนแนลของเจเฟตดูท่ีขาเดรน   
และขาซอร์สซ่ึง เป็นสารก่ึงตวัน าชนิดเอ็น จึงเป็นชนิดN-Channel และมีสารก่ึงตวัน าตอนย่อย 2 
ตอนชนิดพีต่อชนดา้นซา้ยดา้นขวามีสายต่อเช่ือมถึงกนัต่อขาออกมาเป็นขาเกต ( Gate )           
                       จากรูปท่ี4.1(ข ) เป็นสัญลกัษณ์ของเจเฟตชนิด N-Channel ท่ีขาเกตมีหัวลูกศรช้ีเข้า
แสดงชนิดของสารก่ึงตวัน าท่ีใช้ท  าขาเกตเป็นสารชนิดพี  ส่วนขาเดรนและขาซอร์สเป็นสารก่ึง
ตวัน าชนิดตรงขา้ม คือสารก่ึงตวัน าชนิดเอน็ 
                       เจเฟตชนิดพีแชนแนล (P-Channel) เบ้ืองตน้ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน าชนิดพี(P)เป็น
สารก่ึงตวัน าตอนใหญ่  และมีสารก่ึงตวัน าชนิดเอน็  (N )ตอนเล็กสองตอน ประกบร่วมดา้นขา้ง ใช้
การเช่ือมต่อกนัแบบแพร่กระจายโครงสร้างและสัญลกัษณ์แสดงดงัรูปท่ี 4.2 

 

 
                             

                               
                          (ก)โครงสร้าง                                                (ข) สัญลกัษณ์ 

 

รูปที่ 4.2 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์เจเฟตชนิด P-Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 97) 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                     จากรูปท่ี 4.2 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์เจเฟตชนิด P-Channelในรูปท่ีรูปท่ี 4.2(ก) 
เป็นโครงสร้างของเจเฟตชนิด P-Channel ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน าตอนใหญ่ชนิดพีมีขาต่อออกมา 
ใ ชง้าน 2 ขา คือขาเดรน และขาซอร์ส   เป็นขาท่ีบอกถึงแชนแนลของเจเฟตวา่เป็นชนิดพีแชนแนล   
เพราะขาเดรน  และขาซอร์สเป็นสารก่ึงตวัน าชนิดพี   และมีสารก่ึงตวัน าตอนยอ่ย 2 ตอน ชนิดเอน็
ต่อชนกนัดา้นซา้ยดา้นขวา มีสายต่อเช่ือมถึงกนัต่อขาออกมาเป็นขาเกต  
                      ในรูปท่ี 4.2 (ข) เป็นสัญลกัษณ์ของเจเฟตชนิด P-Channel ท่ีขาเกต มีหัวลูกศรช้ีออก
เพราะวา่สารก่ึงตวัน าท่ีใช้ท  าขาเกตวา่เป็นสารชนิดเอ็น ส่วนขาเดรนและขาซอร์สเป็นสารก่ึงตวัน า
ชนิดตรงขา้ม คือ  

4.3 หลกัการท างานของเจเฟต 
                   4.3.1 การจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้จเฟตชนิด N-Channel 
                    โครงสร้างของเจเฟตแตกต่างไปจากทรานซิสเตอร์ จึงท าใหก้ารจ่ายแรงดนัไบแอสและ
การท างานของเจเฟต มีความแตกต่างไปดว้ย การจ่ายแรงดนัไบแอสให้เจเฟตท างานตอ้งจ่ายแรงดนั
ไบแอสถูกตอ้งตามท่ีเจเฟตชนิดN-Channe ตอ้งการดงัน้ี จ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขาซอร์ส จ่าย
แรงดันไบแอสกลับให้กบัขาเดรนกบัขาเกต เทียบกับขาซอร์ส การจ่ายไบแอสให้เจเฟตชนิดN-
Channe เแสดงดงัรูปท่ี 4.3 

 
 

รูปที ่4.3 แสดงการจ่ายไบแอสเบ้ืองตน้ให้เจเฟตชนิด N-Channe 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 96) 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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                     จากรูปท่ีรูปท่ี 4.3 แสดงการจ่ายไบแอสเบ้ืองต้นให้เจเฟตชนิดN-Channe แรงดัน
ไบแอสท่ีจ่ายให้เพื่อให้เจเฟตชนิด N-Channe น ากระแสและควบคุมการน ากระแสได้ต้องจ่าย
แรงดนัไบแอสดงัน้ี จ่ายแรงดนัVDD ขั้วบวกให้ขาเดรน เป็นไบแอสกลบัและขั้วลบให้ขาซอร์ส เป็น
ไบแอสตรง ส่วนแรงดนั VGG จ่ายขั้วลบใหข้าเกต  เป็นไบแอสกลบัเทียบกบัขาซอร์ส  
                      การท างานของวงจรอธิบายไดด้งัน้ี ขณะท่ีจ่ายแรงดนัไบแอสให้เฉพาะขาเดรน กบัขา
ซอร์ส ดว้ยแหล่งจ่ายแรงดนัVDDส่วนขาเกตเปิดลอยไวจ้ะมีกระแสเดรน (ID)ไหลผา่นระหวา่ขาเดรน
กบัขาซอร์ส สูงมากค่าหน่ึง และไหลคงท่ีตลอดเวลา การจ ากดัค่ากระแสเดรน(ID)ท าไดโ้ดยต่อตวั
ตา้นทานอนัดบักบัวงจร ถ้าตอ้งการควบคุมการไหลของกระแสเดรน (ID)ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอส
กลบัเป็นลบดว้ยแหล่งจ่ายแรงดนั VGGให้กบัขาเกตเทียบกบัขาซอร์ส  ท าให้เกิดค่าดีพลีชนัริจินข้ึน
ระหว่างรอยต่อพีเอ็น  ดีพลีชันริจินน้ีท าให้สารชนิดเอ็น บริเวณรอยต่อพีเอ็นแคบลง เกิดการ
ขดัขวางการไหลของกระแสเดรน (ID) จากขาเดรนไปขาซอร์ส  ให้ไหลผ่านได้น้อยลง ถ้าจ่าย
ไบแอสกลับให้ขาเกตมากข้ึน ดีพลีชันริจินระหว่างรอยต่อพีเอ็นจะยิ่งกวา้งข้ึน ท าให้เกิดแรง
ตา้นทานการไหลของกระแสเดรน (ID)มากข้ึน กระแสเดรน  (ID)จะไหลไดน้อ้ยลงอีก นัน่คือเกิดค่า
ความตา้นทานระหวา่งขาเดรน กบัขาซอร์สเพิ่มมากข้ึน ค่าความตา้นทานน้ีเปล่ียนแปลงไปไดต้าม
ค่าแรงดนัไบแอสกลบัท่ีขาเกตกบัขาซอร์ส  มีผลต่อกระแสเดรน(ID) ไหลเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
กระแสเดรน (ID)ท่ีไหลเปล่ียนแปลงน้ีสามารถควบคุมไดโ้ดยการเปล่ียนแปลงค่าแรงดนัVGG ท่ีจ่าย
ให ้
                    4.3.2 การจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้จเฟตชนิด P-Channel 
                      การจ่ายไบแอสให้เจเฟตชนิด P-Channel ท  างาน  ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสถูกตอ้งตามท่ี
เจเฟตชนิด P-Channel ตอ้งการดงัน้ี คือจ่ายไบแอสตรงให้ขาซอร์สจ่ายไบแอสกลบัใหข้าเดรน  และ
ขาเกตเทียบกบัขาซอร์ส การจ่ายไบแอสใหเ้จเฟตชนิด P-Channel แสดงดงัรูปท่ี 4.4 
                      จากรูปท่ี 4.4 แสดงการจ่ายไบแอสเบ้ืองตน้ให้เจเฟตชนิด P-Channel  แรงดนัไบแอส
ท่ีจ่ายให้เพื่อให้เจเฟตชนิด P-Channel น ากระแสและควบคุมการน ากระแสได้ ต้องจ่ายแรงดัน
ไบแอสดงัน้ี จ่ายแรงดนั VDD  ขั้วลบใหข้าเดรนเป็นไบแอสกลบัและขั้วบวกใหข้าซอร์ส เป็นไบแอส
ตรง ส่วนแรงดนั VGG จ่ายขั้วบวกใหข้าเกตเป็นไบแอสกลบัเทียบขาซอร์ส 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
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เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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รูปที ่4.4 แสดงการจ่ายไบแอสเบ้ืองตน้ให้เจเฟตชนิด P-Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 97) 

                      

                      การท างานของวงจรอธิบายไดด้งัน้ี ขณะท่ีจ่ายแรงดนัไบแอสให้เฉพาะขาเดรน กบัขา
ซอร์ส ด้วยแหล่งจ่ายแรงดนัVDD  ส่วนขาเกตเปิดลอยไว ้จะมีกระแสเดรน (ID)ไหลผ่านระหว่าขา
ซอร์สกบัขาเดรน สูงมากค่าหน่ึง และไหลคงท่ีตลอดเวลา การจ ากดัค่ากระแสเดรน(ID)ท าไดโ้ดยต่อ
ตวัตา้นทานอนัดบักบัวงจร ถา้ตอ้งการควบคุมการไหลของกระแสเดรน (ID)ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอส
กลบัเป็นบวกดว้ยแหล่งจ่ายแรงดนั VGGให้กบัขาเกตเทียบกบัขาซอร์ส    ท าให้เกิดค่าดีพลีชนัริจิน
ข้ึนระหว่างรอยต่อพีเอ็น  ดีพลีชันริจินน้ีท าให้สารชนิดพี บริเวณรอยต่อพีเอ็นแคบลงเกิดการ
ขดัขวางการไหลของกระแสเดรน (ID)จากขาซอร์สไปขาเดรน  ให้ไหลผ่านได้น้อยลง ถ้าจ่าย
ไบแอสกลับให้ขาเกตมากข้ึน ดีพลีชันริจินระหว่างรอยต่อพีเอ็นจะยิ่งกวา้งข้ึน ท าให้เกิดแรง
ตา้นทานการไหลของกระแสเดรน (ID) มากข้ึน กระแสเดรน  (ID)จะไหลไดน้อ้ยลงอีก นัน่คือเกิดค่า
ความตา้นทานระหวา่งขาเดรน กบัขาซอร์สเพิ่มมากข้ึน ค่าความตา้นทานน้ีเปล่ียนแปลงไปไดต้าม
ค่าแรงดนัไบแอสกลบัท่ีขาเกตกบัขาซอร์ส  มีผลต่อกระแสเดรน(ID) ไหลเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
กระแสเดรน (ID)ท่ีไหลเปล่ียนแปลงน้ีสามารถควบคุมไดโ้ดยการเปล่ียนแปลงค่าแรงดนัVGG ท่ีจ่าย
ให ้

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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 4.4 คุณลกัษณะสมบัติของเจเฟต 
       คุณลกัษณะสมบติัของเจเฟต เป็นกราฟแสดงคุณสมบติัการท างานของเจเฟต เม่ือท า

การจ่ายแรงดนัไบแอสให้กบัเจเฟตท่ีระดบัแตกต่างกนั แสดงดงัรูปท่ี 4.5 ท าให้มีกระแสไหลผ่าน
เจเฟตและแรงดนัตกคร่อมเปล่ียนแปลงในวงจร โดยกราฟคุณสมบติัของเจเฟต จะแสดงค่ากระแส
เดรน (ID) และแรงดนัตกคร่อมขาเดรน และขาซอร์ส  คือ VDS   เม่ือท าการเปล่ียนค่าแรงดนัตกคร่อม
ท่ีขาเกตเทียบกบัขาซอร์ส  หรือ  VGS  จะท าใหมี้กระแสเดรน (ID) ไหลเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 

 

(ก) วงจรทดลองหากราฟคุณสมบติั    (ข) กราฟคุณสมบติั 

รูปที ่4.5  แสดงการหากราฟคุณสมบติัของเจเฟตชนิด N-Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 127 ) 

 

                     จากรูปท่ี 4.5  (ก)  แสดงวงจรทดลองหากราฟคุณสมบติัของเจเฟตชนิด N-Channel   และ
รูปท่ี 4.5  (ข)   แสดงกราฟคุณสมบัติจากการวดัค่ากระแสเดรน  ( ID )แรงดันตกคร่อม   VDS   และ
แรงดนั VGSกราฟคุณสมบติัของเจเฟตเกิดจากการก าหนดให้แรงดนั VGS มีค่าคงท่ีระดบัหน่ึง   จากนั้น
ปรับแรงดนัแหล่งจ่าย VDDให้ค่าแรงดนัตกคร่อม VDS   เปล่ียนระดบัแรงดนัจากน้อยไปหามากท าให้
กระแสเดรน (ID)ไหลเปล่ียนแปลงท าการวดัและบนัทึกค่าแรงดนั VDSและกระแสเดรน(ID)ไว ้ 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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เม่ือเปล่ียนค่าแรงดนั VGS  ไปอีกระดบัหน่ึง จะส่งผลในการเปล่ียนแปลงระดบัแรงดนั  VDS  และกระแส
เดรน (ID)   จากนั้นน าค่าแรงดนั   VDS   และกระแสเดรน (ID)  ไปเขียนกราฟคุณสมบติัไดด้งัรูปท่ี 4.6  (ข)  
และเม่ือท าการปรับค่าแรงดนั VGG   ถึงค่าหน่ึงท่ีท าให้เกิดสนามไฟฟ้าท่ีช่อง (Channel) มีค่าความน า
ไฟฟ้าระหว่างขาเดรน กบัขาซอร์ส ลดลงจนกระแสเดรน  (ID) ไม่ไหลหรือกระแสเดรน ( ID)  เท่ากบั
ศูนยพ์อดีค่าแรงดนัไบแอสกลบัน้ีเรียกว่า  “Pinch Off  Voltage”  (VP)  หรือ VGS (Off)    และถา้ให้แรงดนั
ท่ีขาเกต และขาซอร์ส ของเจเฟตมีค่าเป็น 0 โวลต์ (VGS = 0 V) จะมีกระแสไหลผา่นเจเฟตคงท่ีค่าหน่ึง
เรียกวา่ กระแส IDSS  แสดงดงัรูปท่ี 4.7 

 

 
 

(ก) การเขียนกราฟเม่ือ VGS =   0 V   (ข) สภาวะเม่ือ  ID  มีค่าเท่ากบัศูนยพ์อดี 

รูปที ่4.7   แสดงสภาวะการท างานของเจเฟต 
ท่ีมา (Robert  Boylested and Louis  Nashelsky, 1992, หนา้ 211) 

 

                    จากรูปท่ี 4.7  แสดงสภาวะการท างานของเจเฟต  โดยสามารถเขียนเป็นกราฟคุณสมบติัได ้
เม่ือ VGS = 0  และการเกิดดีพลีชันริจินจนท าให้กระแส  ID  ไม่ไหลหรือ  Pinch  Off  ในส่วนกราฟ
คุณสมบติัของเจเฟตชนิด   P-Channel   จะมีลกัษณะเหมือนกบัเจเฟตชนิด   N-Channel    แต่จะมี   

 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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ความแตกต่างในส่วนขั้วแรงดนัไบแอสท่ีจ่ายให้กบัวงจรซ่ึงวงจรการทดลอง    และกราฟคุณสมบติั  
แสดงดงัรูปท่ี 4.8 

 
 

(ก) วงจรทดลองหากราฟคุณสมบติั  (ข) กราฟคุณสมบติั 

รูปที ่4.8   แสดงการหากราฟคุณสมบติัของเจเฟตชนิด P-Channel 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 128 ) 

 

                      จากรูปท่ี 4.8  แสดงวงจรทดลองหากราฟคุณสมบติัของเจเฟตชนิด P-Channel และ
กราฟคุณสมบติัจากการทดลองและการวดัค่าต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการทดลองเจเฟตชนิด  N-Channel
จากนั้นน าค่าแรงดนั VDS และกระแส ID ไปเขียนกราฟคุณสมบติัไดด้งัรูปท่ี 4.8 (ข) ค่ากระแส IDSS  

ในกราฟคุณสมบติัคือค่ากระแสอ่ิมตวั (Saturation Current) ท่ีไหลผา่นระหวา่งขาเดรนและขาซอร์ส  
เม่ือค่าแรงดนั VGS   มีค่าเท่ากบัศูนยโ์วลต ์ (VGS = 0 V) 

4.5 การจัดวงจรไบแอสของเจเฟต 
                      การจดัวงจรไบแอสให้เจเฟต เป็นการจดัวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสท่ีถูกตอ้งให้เจเฟต 
เพื่อใหเ้จเฟตสามารถท างานน ากระแสได ้ลกัษณะและแบบวงจรไบแอสของเจเฟตแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ชนิดดว้ยกนัคือ 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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1. ไบแอสคงท่ี (Fixed Bias) 
2. ไบแอสตวัเอง (Self Bias) 
3. ไบแอสแบบแบ่งแรงดนั (Voltage Divider Bias)   

                
                    4.5.1วงจรไบแอสคงท่ีของเจเฟต 
                   วงจรไบแอสคงท่ีของเจเฟตทั้งชนิด N-Channel และ P-Channel ตอ้งจดัแรงดนัไบแอส
ใหเ้หมือนกนั คือตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้าซอร์ส จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้าเดรน และขา
เกตเทียบกบัขาซอร์สตลอดเวลา เจเฟตจึงสามารถท างานได ้ การจดัวงจรไบแอสคงท่ีเบ้ืองตน้ของ
เจเฟตแสดงดงัรูปท่ี 4.9 
 

+

+

-

-

+

-

           (ก) ชนิด N-Channel                                                       (ข) ชนิด P-Channel 

รูปที ่4.9  วงจรไบแอสคงท่ีแบบเบ้ืองตน้ของเจเฟต 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ      พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 122) 

 

                    จากรูปท่ี 4.9 แสดงวงจรไบแอสคงท่ีแบบเบ้ืองตน้ของเจเฟต ทั้งชนิด N-Channel และ
ชนิด P-Channel มีแรงดนั VGG ค่าคงท่ีจ่ายเป็นไบแอสกลบัใหข้าเกตโดยผา่น R1 ท าหนา้ท่ีจ  ากดั 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

VGS VGS 
- 

VDD VDD 

VGG VGG 

ID ID 
R2 R2 

R1 R1 

C2 C2 

C1 C1 

EO EO 
+ 

+ - Ei Ei 



145 
 

 

กระแสท่ีไหลผ่านขาเกต ค่าแรงดัน VGG ค่าคงท่ีเป็นตัวก าหนดให้มีกระแส ID ไหลผ่านวงจรท่ี
ค่าคงท่ีค่าหน่ึงตลอดเวลา เม่ือมีสัญญาณไฟกระแสสลับป้อนเข้ามาท่ีอินพุตขาเกต สัญญาณไฟ
กระแสสลบัน้ีจะไปท าใหร้ะดบัแรงดนั VGS เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง ส่งผลต่อกระแส ID ไหล
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามไปดว้ย เกิดศกัยต์กคร่อม R2 เป็นสัญญาณไฟกระแสสลบัส่งออก
เอาต์พุต การจ่ายไบแอสแบบคงท่ีน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมใช้งานเพราะตอ้งมีแหล่งจ่ายแรงดนัถึง 2 ชุด 
เกิดความไม่สะดวกต่อการจดัวงจรท างาน           

                     4.5.2วงจรไบแอสตวัเองของเจเฟต 
                    วงจรไบแอสตวัเองของเจเฟตทั้งชนิด N-Channel   เและชนิด P-Channel      ตอ้งจ่าย
แรงดนัไบแอสใหเ้หมือนกนัคือ ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้าซอร์ส  จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัให้
ขาเดรน และขาเกตเทียบกบัขาซอร์สตลอดเวลา สามารถจดัแหล่งจ่ายแรงดนัไบแอสให้วงจรเพียง
ชุดเดียว  โดยมีการวงจรแตกต่างจากแบบไบแอสตวัเอง  ลกัษณะวงจรไบแอสตวัเองแบบเบ้ืองตน้
ของเจเฟต แสดงดงัรูปท่ี 4.10 

+

+

-

-

+

-

                     (ก) ชนิด N-Channel                                                       (ข) ชนิด P-Channel 

รูปที ่4.10 วงจรไบแอสตวัเองแบบเบ้ืองตน้ของเจเฟต 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ      พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 125) 
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                       จากรูปท่ี 4.10 แสดงวงจรไบแอสตวัเองแบบเบ้ืองตน้ของเจเฟต ทั้งชนิด N-Channel      
และชนิด P-Channel      การจ่ายแรงดนัไบแอสให้วงจรใชแ้หล่งจ่ายแรงดนั VDD เพียงชุดเดียว ใชต้วั
ตา้นทาน R1มีค่าความตา้นทานสูงต่อกบัขาเกตและกราวด์  เพื่อก าหนดแรงดนัไบแอสท่ีจ่ายให้ขา
เกตมีค่านอ้ยกวา่ขาซอร์สเพราะมีกระแสไหลผา่น R1   นอ้ยยอ่มมีศกัยต์กคร่อมนอ้ย  ส่วนขาซอร์สมี
ตวัตา้นทาน  R3  ต่อระหวา่งขาซอร์สกบักราวด์มีค่าความตา้นทานต ่า ท าให้มีกระแสไหลผ่านมาก 
เกิดศกัยต์กคร่อม R3 มาก เทียบศกัยต์กคร่อมระหวา่งขาเกตกบัขาซอร์สไดแ้รงดนั VGS จ่ายใหข้าเกต
เป็นไบแอสกลบั คือ แรงดนั VGS ของเจเฟตชนิดเอ็นแชนแนลจ่ายให้ขาเกตเป็นลบ  ส่วนแรงดนั 
VGS ของเจเฟตชนิดพีแชนแนลจ่ายใหข้าเกตเป็นบวก มีค่าคงท่ีค่าหน่ึงตลอดเวลา เกิดกระแส ID ไหล
ผา่นขาเดรนและขาซอร์สคงท่ีค่าหน่ึงตลอดเวลาเช่นกนั 
                       เม่ือมีสัญญาณไฟกระแสสลับป้อนเข้ามาท่ีอินพุตขาเกต ท าให้ระดับแรงดัน  VGS

เปล่ียนแปลงควบคุมให้กระแส ID ไหลเปล่ียนแปลง เกิดศกัยต์กคร่อม R2 เป็นสัญญาณออกเอาตพ์ุต
ขณะท่ีกระแส ID ไหลผา่นเจเฟตเปล่ียนแปลง ท าให้ศกัยต์กคร่อม R3 เปล่ียนแปลงตามไปดว้ยจึงใส่
ตวัเก็บประจุ C3 เพื่อก าจดัสัญญาณไฟสลบัทิ้งไป เหลือเฉพาะระดบัแรงดนัไฟกระแสตรงตกคร่อม 
R3 ช่วยท าใหอ้ตัราการขยายสัญญาณของวงจรเพิ่มข้ึน เกิดความคงท่ีในการขยายสัญญาณ 
                        

                       4.5.3วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของเจเฟต 
                      วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัของเจเฟตทั้งชนิดN-Channel และชนิดP-Channel ตอ้ง
จ่ายแรงดนัไบแอสให้เหมือนกนั  ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขาซอร์ส  จ่ายแรงดนัไบแอสกลบั
ให้ขาเดรน และขาเกตเทียบกบัขาซอร์สตลอดเวลา สามารถจดัแหล่งจ่ายแรงดนัไบแอสให้วงจร
เพียงชุดเดียว โดยมีการจดัวงจรแตกต่างไปจากวงจรไบแอสตวัเอง ท าให้วงจรมีการท างานคงท่ีมาก
ข้ึนและมีอตัราขยายสัญญาณในวงจรเพิ่มมากข้ึน  การจดัวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัเบ้ืองตน้ของ
เจเฟต แสดงดงัรูปท่ี 4.11 
                        จากรูปท่ี 4.11 แสดงวงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันเบ้ืองต้นของเจเฟต ทั้งชนิดN-
Channel และชนิดP-Channel มีตวัตา้นทาน R1และ R2 จดัเป็นวงจรแบ่งแรงดนั ตวัตา้นทาน R1 ท า
หนา้ท่ีจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหข้าเกต ส่วนR2 ท าหนา้ท่ีจ  ากดักระแสท่ีไหลผา่นวงจร ท าใหเ้กิด 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 
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เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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-

+

-

+

+

-

+
-

                         (ก) ชนิด N-Channel                                                       (ข) ชนิด P-Channel 

รูปที ่4.11 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนัเบ้ืองตน้ของเจเฟต 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ      พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 127) 

 

แรงดนัตกคร่อมขาเกตเทียบกบักราวด์คือแรงดนั VG เจเฟตชนิดเอน็แชนแนลค่าแรงดนั VG เป็นบวก 
เจเฟตชนิดพีแชนแนลค่าแรงดนัVGเป็นลบ  เม่ือเจเฟตน ากระแสมีกระแส ID ไหลผา่น R4 เกิดแรงดนั
ตกคร่อม R4 เทียบกราวดคื์อแรงดนั VS ถา้เป็นชนิดเอน็แชนแนลแรงดนั VS มีค่าเป็นบวก มีศกัยบ์วก
สูงกว่าศกัยบ์วกของแรงดนั VG เกิดเป็นแรงดนั VGS ท่ีขาเกตเป็นบวก ท่ีขาซอร์สเป็นลบ  แรงดนั 
VGS ท่ีได้จ่ายแรงดนัเป็นไบแอสกลบัให้ขาเกตของเจเฟต มีสัญญาณตกคร่อมตวัตา้นทาน R3 เป็น
สัญญาณส่งออกเอาตพ์ุต ส่วนตวัเก็บประจุ C3 ท าหนา้ท่ีควบคุมแรงดนัท่ีขาซอร์ส (VS )ใหค้งท่ี เพื่อ
ควบคุมอตัราขยายสัญญาณของวงจรเจเฟตใหท้ างานคงท่ี 

4.6 การอ่านคู่มือและแปลความหมายของเจเฟต 

                    เน่ืองจากเจเฟตมีมากมายหลายเบอร์ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเบอร์  2N5457 , 2N5458 ,  
2N5459  ซ่ึงรายละเอียดเบ้ืองตน้มีดงัน้ี 
                

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                         ขอ้มูลทัว่ไปของเจเฟต  คือ  เจเฟตชนิด N-Channel  ท่ีน าไปใชใ้นวงจรขยายทัว่ ๆ ไป มี
ตวัถงั  2 แบบ คือ TO-92 และ SOT-23 ส่วนการวางต าแน่งขา  แสดงดงัรูปท่ี 4.9 

 
รูปที ่ 4.12  ตวัถงัและการจดัต าแหน่งขา 

ท่ีมา(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50039/FAIRCHILD/2N5457) 
  
ตารางที ่4.1 ค่าพิกดัสูงสุดของเจเฟต เบอร์ 2N5457 

 
ท่ีมา( https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf ) 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf
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                    จากตารางท่ี 4.1 เป็นขอ้มูลรายละเอียดของเจเฟตเบอร์ 2N5457  พบวา่ ค่าแรงดนัไฟฟ้า
สูงสุดท่ี เดรน – เกตสูงสุด( VDS ) เท่ากบั 25 โวลต ์แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดท่ี เกต–ซอร์ส 
สูงสุด ( VGS ) เท่ากบั – 25โวลต ์กระแสไบแอสตรงท่ีเกตสูงสุด ( IGF ) เท่ากบั 10 มิลลิแอมป์ และ
อุณหภูมิท่ีรอยต่อขณะใชง้าน อยูใ่นช่วง -55 ถึง + 150 องศาเซลเซียส 
 

ตารางที ่4.2 ลกัษณะสมบติัทางไฟฟ้าของเจเฟต เบอร์2N5457 
 

 
ท่ีมา( https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf ) 

                    
                      จากตารางท่ี 4.2 พบว่าค่าพิกดักระแสไบแอสกลบัท่ีเกต( IGSS )เท่ากบั –1 นาโนแอมป์ 
ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและเพิ่มข้ึน- 200 นาโนแอมป์ ทุกๆ 100 องศาเซลเซียส ค่าพิกดัแรงดนั
เกต –ซอร์สคตัออฟ (VGS( off )  ) ผูผ้ลิตจะบอก 2 ค่ามาใหคื้อ ค่าต ่าสุดคือ – 0.5 โวลต ์และค่าสูงสุดคือ 
-6.0 โวลต ์

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf
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                        ทรานส์คอนดคัแตนซ์ (Transconductance :gm ) คือความสามารถในการน ากระแสท่ี
เอาตพ์ุต ค่าgm หาไดจ้ากการเปล่ียนแปลงกระแสเดรนต่อการเปล่ียนแปลงของแรงดนัเกต – ซอร์ส( 
Gate source voltage ) มีหน่วยเป็น ซีเมนส์( Semens : S ) ค่าทรานส์คอนดคัแตนซ์บางคร้ังเรียกว่า 
ฟอร์เวิด  ทรานส์เฟอร์แอดมิตแตนซ์( Forward Transfer Admittance : yfs ) จากตารางท่ี 4.2 เบอร์
2N5457 อ่านค่าไดต้  ่าสุด 1,000 ไมโครโมห์ (mhos) และค่าไดสู้งสุด 5,000 ไมโครโมห์ (mhos) 
                        ค่าความจุ(Ciss  ) ท่ีเกิดข้ึนท่ีเดรนกบัซอร์ส เม่ือจดัวงจรเป็นคอมมอนซอร์ส คือ 4.5  พิ
โกฟารัด( Type ) และ 7 พิโกฟารัด( Max  ) ซ่ึงค่าเหล่าน้ีจะมีผลเม่ือน าเฟตไปใชง้านท่ีความถ่ีสูงและ
ในวงจรสวติช่ิง 
 

 4.7  การน าเจเฟตไปประยุกต์ใช้งาน 
                          4.7.1 วงจรเจเฟตสวติช ์

D

S

G

 
 

(ก) วงจร                                                                  (ข) สัญญาณ 
 

รูปที ่4.13 สวติช์เจเฟตชนิด N-Channel 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ    พุฒิมานิตพงศ ์,2548,หนา้ 83) 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                        จากรูปท่ี 4.13 การท างานของวงจรเจเฟตสวิตช์อฺธิบายไดด้งัน้ี ในช่วงเวลา t0- t1 ไม่มี
สัญญาณพลัส์เขา้มาท่ีอินพุต Ei ท าใหข้า G ไม่มีไบแอสจ่ายให ้เจเฟตชนิด N-Channel น ากระแสมี
กระแส ID ไหลผา่นค่าสูง เจเฟตท างานถึงจุดอ่ิมตวัเป็นสวิตช์ในสภาวะต่อวงจร (ON) 
                        ในช่วงเวลา t1- t2 มีสัญญาณพลัส์ลบป้อนเขา้มาท่ีอินพุต Ei ท าใหข้า G ไดรั้บไบแอส
กลบัท่ีรอยต่อขา G  กบัขา S ( VDS ) รอยต่อเกิดค่าความตา้นทานสูงตา้นการไหลของกระแส ID 
ไม่ใหไ้หล เจเฟตท างานท่ีจุดคตัออฟเป็นสวิตช์ในสภาวะตดัวงจร( OFF ) การท างานของเจเฟต
สวติช์ ชนิด N-Channel วดัสัญญาณออกเอาตพ์ุต EO ไดต้ามรูปท่ี 4.13 (ข) 
                          4.7.2 วงจรขยายสัญญาณเจเฟต 

D

S

G

 
                                                               

รูปที ่ 4.14 วงจรขยายสัญญาณท่ีใชเ้จเฟตชนิด N-Channel 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ    พุฒิมานิตพงศ ์,2553,หนา้ 283) 

 

                   จากรูปท่ี 4.14  เป็นวงจรขยายสัญญาณท่ีใชเ้จเฟตชนิด N-Channel )  จดัวงจรแบบ 
คอมมอนซอร์ส สัญญาณอินพุตป้อนเขา้ท่ีขา G เทียบกบัขา S เอาต์พุตออกท่ีขา D เทียบกบัขา S 
อินพุตอิมพีแดนซ์(Zi ) สูงมาก เอาตพ์ุตอิมพีแดนซ์( ZO )มีค่าสูง แต่ต ่ากวา่อินพุตอิมพีแดนซ์ เฟส 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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ของสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตต่างกนั 180 องศา ใช้เป็นวงจรขยายสัญญาณทัว่ไป ให้คุณภาพดี
ดา้นการขยายแรงดนัและขยายก าลงั 
 

4.8  การวดัและทดสอบเจเฟตด้วยโอห์มมิเตอร์ 
                    การตรวจสอบวา่เจเฟตดีหรือเสีย(กรณีทราบขาต่างๆของเจเฟต) 
                    เม่ือทราบต าแหน่งขาของเจเฟต ให้ตั้งย่านวดัโอห์มมิเตอร์ไวท่ี้ 10  จากนั้นท าการ
ปรับศูนย์โอห์ม โดยน าปลายสายแตะกัน ปรับปุ่ม Zero Adj.ให้เข็มมิเตอร์ช้ีท่ีศูนย์โอห์ม  จาก
โครงสร้างของเจเฟตขาG กบัขา S  และขาG กบัขา D เป็นรอยต่อพีเอ็นเหมือนไดโอด ดงันั้นถา้ท า
การวดัค่าความตา้นทานระหวา่งขาG กบัขา S หรือขาG กบัขา D จะไดค้่าความตา้นทานสูง และท า
การสลบัขา้งจะไดค้่าความตา้นทานต ่าขา้งหน่ึง  จากนั้นท าการวดัความตา้นทานระหวา่งขา D กบั 
ขา S สลบัขา้งแลว้จะไดค้่าความตา้นทานเท่ากนั แสดงว่าเจเฟตดี การวดัทดสอบเจเฟต มีขั้นตอน
การวดัดงัรูปท่ี 4.15 
 

2N3819

G S D

 
                   
                     (ก)ตั้งยา่นวดั10 และปรับศูนยโ์อห์ม                            (ข) ต าแหน่งขาเจเฟต 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 

ปรับ Zero Adj. 
ตั้งยา่นวดั10 
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2N3819

G S D

2N3819

G S D

 
 

(ค)วดัคู่ขา G-S ไดค้่าความตา้นทาน 750โอห์มหน่ึงขา้งสลบัสายแลว้วดัจะไม่ข้ึนหน่ึงขา้ง 
 

G

2N3819

G S D

2N3819

S D

 
 

(ง) วดัค่าความตา้นทานคู่ขา D-S ไดค้่าความตา้นทานเท่ากนัทั้งสองคร้ังคือ 210 โอห์ม 
รูปที่ 4.15 การวดัและทดสอบเจเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์ 

ท่ีมา(ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง,2553,หนา้ 56) 
 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                   จากรูปท่ี 4.15 แสดงการวดัและทดสอบเจเฟตเบอร์ 2N3819  เป็นเจเฟตชนิด N-
Channel สรุปผลการวดัไดด้งัตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.3 การวดัและทดสอบเจเฟตเบอร์ 2N3819  ชนิด N-Channel ดว้ยโอห์มมิเตอร์ 
 

ขาท่ีต่อสายวดัสีแดง(ไฟลบ) ขาท่ีต่อสายสีด า(ไฟบวก) ผลการวดัท่ีไดจ้ากมิเตอร์ 
ขา G ขา S เขม็ไม่ข้ึน 
ขา S ขา G 750 โอห์ม 
ขา G ขา D เขม็ไม่ข้ึน 
ขา D ขา G 750 โอห์ม 
ขา S ขา D 210 โอห์ม 
ขา D ขา S 210 โอห์ม 

 
                   การตรวจสอบเจเฟต(กรณีไม่ทราบขา) มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
                   1. ใหต้ั้งยา่นวดัโอห์มมิเตอร์ไวท่ี้ 10  จากนั้นท าการปรับศูนยโ์อห์ม โดยน าปลายสาย
แตะกนั ปรับปุ่ม Zero Adj.ใหเ้ขม็มิเตอร์ช้ีท่ีศูนยโ์อห์ม 
                    2. วดัหาขา D กบั S โดยสลบัสายวดัของมิเตอร์วดั 2 คร้ัง ขาของเจเฟตคู่ใดวดั 2 คร้ัง
แลว้ไดค้่าความตา้นทานเท่ากนัแสดงวา่เป็นขา D กบั S ขาท่ีเหลือคือขา G 
 

4.9 สรุป 
 

                       เจเฟต(JFET ) เป็นเฟตแบบรอยต่อ มี 3 ขา คือขาซอร์ส ( Source : S)  ขาเดรน (Drain 
:D) และขาเกต ( Gate : G) แบ่งตามลกัษณะโครงสร้างได ้2 ชนิดคือ เจเฟตชนิดเอ็นแชนแนล (N-
Channel ) และเจเฟตชนิดพีแชนแนล(P-Channel ) สัญลกัษณ์ของเจเฟตชนิด P-Channel ท่ีขาเกต มี
หวัลูกศรช้ีออกเพราะวา่สารก่ึงตวัน าท่ีใชท้  าขาเกตวา่เป็นสารชนิดเอ็น ส่วนสัญลกัษณ์เจเฟตชนิด N-
Channel ท่ีขาเกต มีหวัลูกศรช้ีเขา้เพราะวา่สารก่ึงตวัน าท่ีใชท้  าขาเกตวา่เป็นสารชนิดพี 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                     การจ่ายแรงดนัไบแอสเจเฟตเบ้ืองตน้  เจเฟตชนิดN-Channe และชนิด P-Channel ตอ้ง
จ่ายแรงดันไบแอสตรงให้ขาซอร์ส จ่ายแรงดนัไบแอสกลบัให้กบัขาเดรนกับขาเกต เทียบกบัขา
ซอร์ส     
                   คุณลกัษณะสมบติัของเจเฟต เป็นกราฟแสดงคุณสมบติัการท างานของเจเฟต เม่ือท าการ
จ่ายแรงดนัไบแอสใหก้บัเจเฟตท่ีระดบัแตกต่างกนั ท าใหมี้กระแสไหลผา่นเจเฟตและแรงดนัตก
คร่อมเปล่ียนแปลงในวงจร โดยกราฟคุณสมบติัของเจเฟต จะแสดงค่ากระแสเดรน (ID) และแรงดนั
ตกคร่อมขาเดรน และขาซอร์ส  คือ VDS   

                       การจดัวงไบแอสเจเฟตแบ่งออกได ้3 แบบคือไบแอสคงท่ี (Fixed Bias)   ไบแอสตวัเอง 
(Self Bias)  และไบแอสแบบแบ่งแรงดนั (Voltage Divider Bias)  ในการจดัวงจรไบแอสแบบแบ่ง
แรงดนัจะมีเสถียรภาพและมีอตัราขยายสัญญาณท่ีดี 
                   เจเฟตมีใหเ้ลือกใชง้านหลายเบอร์ และแต่ละเบอร์มีความแตกต่างกนั ดงันั้นในการน า
เจเฟตไปใชง้านจ าเป็นตอ้งรู้ขอ้มูลรายละเอียดของเจเฟตเบอร์ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถให้ใชง้านได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม การศึกษาขอ้มูลจากคู่มือของเจเฟตจะท าใหท้ราบเก่ียวกบัค่าแรงดนัไฟฟ้า
สูงสุดท่ี เดรน – เกตสูงสุด( VDS )  ค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดท่ี เกต–ซอร์สสูงสุด ( VGS )  ค่า
กระแสไบแอสตรงท่ีเกตสูงสุด ( IGF ) ค่ากระแสไบแอสกลบัท่ีเกต( IGSS ) และอุณหภูมิท่ีรอยต่อขณะ
ใชง้าน เป็นตน้ 
                    เจเฟตมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่ทรานซิสเตอร์หลายประการแต่สามารถน าไปใชง้านไดห้ลาย
หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัทรานซิสเตอร์ โดยถูกน าไปใชง้านดา้น วงจรสวติช์  วงจรขยายสัญญาณต่างๆ 
เพราะสามารถท างานท่ีอุณหภูมิสูงไดดี้ การขยายสัญญาณแบบหลายภาคไดดี้   
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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                    การวดัและทดสอบเจเฟตในกรณีท่ีทราบขาแลว้นั้นท าไดโ้ดยใชโ้อห์มมิเตอร์ตั้งยา่น
10 วดัขา G กบัขา S และขา G กบัขา D อยา่งละ 2 คร้ังโดยการสลบัสายของมิเตอร์ จะไดค้่าความ
ตา้นทานสูงค่าหน่ึงและต ่าอีกค่าหน่ึงแสดงวา่เจเฟตดี ถา้ไดต้รงขา้แสดงวา่เจเฟตเสีย 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่4 หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี  6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา   4 ชัว่โมง 
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 เร่ืองเจเฟต 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัเป็นแบบถูกหรือผดิจ ำนวน 15 ขอ้ๆละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  15 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 15 นำที 
ค ำส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก() ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผดิ(  )ลงในวงเล็บ 
             หนำ้ขอ้ท่ีผิด 
(     ) 1. ทรำนซิสเตอร์สนำมไฟฟ้ำมีหลกักำรท ำงำนคลำ้ยหลอดสูญญำกำศ 
(     ) 2. กำรท ำงำนของเฟตจะใชแ้รงดนัจ ำนวนนอ้ยในรูปของสนำมไฟฟ้ำไปควบคุมกระแส 
(     ) 3. เฟตมีคุณสมบติัดีกวำ่ทรำนซิสเตอร์เพรำะใชข้บวนกำรผลิตแบบเด่ียวกบักำรผลิตไอซี 
(     ) 4. เจเฟตมี 2ชนิดคือ ชนิด N แชนแนล กบัชนิด P แชนแนล 
(     ) 5. แชนแนลของเจเฟตจะสังเกตจำกสำรก่ึงตวัน ำท่ีขำ D และขำ S  
(     )  6. สัญลกัษณ์ของเจเฟตชนิด N แชนแนลท่ีขำเกตจะมีหวัลูกศรช้ีออก 
(     ) 7. กำรจ่ำยแรงดนัไบแอสเบ้ีองตน้ระหวำ่งขำเดรน( D)กบัขำซอร์ล(S) ส่วนขำเกต(G)เปิดลอย 
 ไวจ้ะไม่มีกระแส ID ไหลผำ่นระหวำ่งขำเดรน(D) กบัขำซอร์ล(S) 
(     ) 8. กรำฟคุณสมบติัของเจเฟตจะแสดงกำรท ำงำนของเจเฟตเม่ือจ่ำยแรงดนัไบแอสใหว้งจร 
 เจเฟตในระดบัแตกต่ำงกนั 
(     ) 9. แรงดนั VGS ควบคุมกำรท ำงำนของเจเฟตชนิด N แชนแนลมีค่ำเป็นลบเสมอ 
(     ) 10. กรำฟคุณสมบติัของเจเฟตจะบอกคุณสมบติัในรูปกรำฟของกระเดรน( ID) และแรงดนั 
  ตกคร่อมเดรนและซอร์ส( VDS ) 
(     ) 11. วงจรไบแอสเจเฟตสำมำรถจดัได ้4 แบบคลำ้ยกบัทรำนซิสเตอร์ 
(     ) 12. วงจรไบแอสคงท่ีเป็นวงจรไบแอสท่ีนิยมใชม้ำกเพรำะต่อง่ำย 
(     ) 13. วงจรไบแอสแบ่งแรงดนัเป็นวงจรไบแอสท่ีดีท่ีสุด 
(     ) 14. กำรใชง้ำนเจเฟตควรศึกษำขอ้มูลรำยละเอียดจำกคู่มือของผูผ้ลิตก่อนเสมอเพื่อป้องกนั 
  ควำมเสียหำย 
(     ) 15.  กำรวดัและทดสอบเจเฟตดว้นโอห์มมิเตอร์ขำเดรน(D) กบัขำซอร์ส(S)จะวดัไม่ข้ึน 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 เร่ืองเจเฟต 
 

ค ำช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัเป็นแบบถูกหรือผดิจ ำนวน 15 ขอ้ๆละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  15 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 15 นำที 
ค ำส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก() ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผดิ(  )ลงในวงเล็บ 
             หนำ้ขอ้ท่ีผิด 
() 1. ทรำนซิสเตอร์สนำมไฟฟ้ำมีหลกักำรท ำงำนคลำ้ยหลอดสูญญำกำศ 
() 2. กำรท ำงำนของเฟตจะใชแ้รงดนัจ ำนวนนอ้ยในรูปของสนำมไฟฟ้ำไปควบคุมกระแส 
() 3. เฟตมีคุณสมบติัดีกวำ่ทรำนซิสเตอร์เพรำะใชข้บวนกำรผลิตแบบเด่ียวกบักำรผลิตไอซี 
() 4. เจเฟตมี 2ชนิดคือ ชนิด N แชนแนล กบัชนิด P แชนแนล 
() 5. แชนแนลของเจเฟตจะสังเกตจำกสำรก่ึงตวัน ำท่ีขำ D และขำ S  
()  6. สัญลกัษณ์ของเจเฟตชนิด N แชนแนลท่ีขำเกตจะมีหวัลูกศรช้ีออก 
()  7. กำรจ่ำยแรงดนัไบแอสเบ้ีองตน้ระหวำ่งขำเดรน( D)กบัขำซอร์ล(S) ส่วนขำเกต(G)เปิดลอย 
 ไวจ้ะไม่มีกระแส ID ไหลผำ่นระหวำ่งขำเดรน(D) กบัขำซอร์ล(S) 
() 8. กรำฟคุณสมบติัของเจเฟตจะแสดงกำรท ำงำนของเจเฟตเม่ือจ่ำยแรงดนัไบแอสใหว้งจร 
 เจเฟตในระดบัแตกต่ำงกนั 
()  9. แรงดนั VGS ควบคุมกำรท ำงำนของเจเฟตชนิด N แชนแนลมีค่ำเป็นลบเสมอ 
() 10. กรำฟคุณสมบติัของเจเฟตจะบอกคุณสมบติัในรูปกรำฟของกระเดรน( ID) และแรงดนั 
  ตกคร่อมเดรนและซอร์ส( VDS ) 
()  11. วงจรไบแอสเจเฟตสำมำรถจดัได ้4 แบบคลำ้ยกบัทรำนซิสเตอร์ 
()  12. วงจรไบแอสคงท่ีเป็นวงจรไบแอสท่ีนิยมใชม้ำกเพรำะต่อง่ำย 
() 13. วงจรไบแอสแบ่งแรงดนัเป็นวงจรไบแอสท่ีดีท่ีสุด 
() 14. กำรใชง้ำนเจเฟตควรศึกษำขอ้มูลรำยละเอียดจำกคู่มือของผูผ้ลิตก่อนเสมอเพื่อป้องกนั 
  ควำมเสียหำย 
() 15.  กำรวดัและทดสอบเจเฟตดว้นโอห์มมิเตอร์ขำเดรน(D) กบัขำซอร์ส(S)จะวดัไม่ข้ึน 
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่4 เร่ืองเจเฟต 
วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                             รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ ( 15 คะแนน )                                                              เวลา 15 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย (  ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.   เจเฟตมีก่ีชนิด 
   ก.  3 ชนิด             ข.  5 ชนิด             ค.  4 ชนิด             ง.  2 ชนิด 
2.   ขอ้ใดคือโครงสร้ำงของเจเฟต                                  
   
 
 
 

           ก.                               ข.                                  ค.                                ง. 
3.   ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของเจเฟต 
 
                        ก.                               ข.                              ค.                                 ง.  
 
4.   เจเฟตชนิดพีหรือชนิดเอ็นแชนแนลสังเกตไดจ้ำกสำรก่ึงตวัน ำท่ีใชผ้ลิตเจเฟตไดอ้ยำ่งไร 
  ก. ขำซอร์สและขำเดรน                  ข. ขำซอร์ส                   ค. ขำเดรน                  ง. ขำเกต 
5.   กรำฟแต่ละเส้นบนกรำฟคุณสมบติัของเจเฟตถูกก ำหนดค่ำตำมขอ้ใด 
  ก.  VDS                          ข.  VGS                        ค.  ID                           ง.  IG  
6.   ขอ้ใดกล่ำวถึงลกัษณะของเจเฟตไดถู้กตอ้ง 
              ก.  เป็นโครงส้รำงท่ีบอกลกัษณะของขำอุปกรณ์ 

ข.  เป็นโครงสร้ำงของเจเฟตท่ีแสดงคุณสมบติัของสำรก่ึงตวัน ำท่ีน ำมำสร้ำง 
                    อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 

ค.  เป็นกรำฟแสดงคุณสมบติักำรท ำงำนของเจเฟต เม่ือท ำกำรจ่ำยแรงดนัไบอสัท่ีระดบั 
            แตกต่ำงกนั 

 ง.  เป็นขอ้มูลของเจเฟตท่ีแสดงวำ่เจเฟตใชง้ำนเป็นสวติช์ได ้
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7.  กำรจ่ำยไบแอสเบ้ืองตน้ใหเ้จเฟตตอ้งจ่ำยไบแอสตำมขอ้ใดจึงจะถูกตอ้ง 
  ก. ไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  
 ข. ไบแอสกลบัใหข้ำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  
  ค. ไบแอสตรงใหข้ำ S จ่ำยไบแอสตรงใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  

ง. ไบแอสตรงให้ขำ S จ่ำยไบแอสกลบัใหข้ำ D กบัขำ G เทียบกบัขำ S  
8.  กำรจดัวงจรไบแอสคงท่ี ตรงกบัขอ้ใด 

ก.   จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเกตและซอร์สคงท่ี 
ข.   จดัแรงดนัไบแอสใหท้ั้งวงจรคงท่ี 

 ค.   จดัใหเ้กิดกระแสเดรนไหลในวงจรคงท่ี 
  ง.   จดัแรงดนัไบแอสใหข้ำเดรนและซอร์สคงท่ี 
 9.  จำกรูปเป็นกำรจดัวงจรไบแอสแบบใด 

 
ก.  วงจรไบแอสคงท่ี                             
ข. วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดนั 
ค.  วงจรไบแอสตวัเอง  
ง.  วงจรไบแอสแบบผสม 

 
 

10.  จำกรูปเป็นกำรจดัวงจรไบแอสแบบใด 
 

        
ก. วงจรไบแอสแบบผสม 

       ข. วงจรไบแอสคงท่ี                                       
   ค. วงจรไบแอสตวัเอง 

ง. วงจรไบแอสแบบแบง่แรงดนั                  
 
 

11.  จำกขอ้มูลผูผ้ลิตเจเฟตเบอร์ 2N5457 ระบุวำ่ VDG เท่ำกบั 25 V หมำยถึงอะไร 
  ก.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเกต – ซอร์สสูงสุดเท่ำกบั 25 V 

ข.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเกตเท่ำกบั 25 V 
ค.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเดรน – เกตสูงสุดเท่ำกบั 25 V 

  ง.   แรงดนัไฟสูงสุดท่ีเดรนเท่ำกบั 25 V 
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12.  กำรน ำเจเฟตไปใชง้ำนเป็นสวติช์จะตอ้งจดัไบอสัอยูใ่นยำ่นใดของกรำฟคุณลกัษณะสมบติัของ 
        เจเฟต 

ก.  ยำ่นแอกทีฟ                                  ข.  ยำ่นอ่ิมตวัและยำ่นคตัออฟ 
  ค.  ยำ่นคตัออฟ                                  ง.   ยำ่นอ่ิมตวั 
13.  กำรน ำเจเฟตไปใชง้ำนเป็นวงจรขยำยสัญญำณจะตอ้งจดัไบอสัอยูใ่นยำ่นใดของกรำฟ  
        คุณลกัษณะสมบติัของเจเฟต 

ก.  ยำ่นคตัออฟ                       ข.  ยำ่นอ่ิมตวั 
ค.  ยำ่นแอกทีฟ                                       ง.  ยำ่นอ่ิมตวัและยำ่นคตัออฟ 

14.  กำรวดัทดสอบหำขำของเจเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์โดยใชย้ำ่นวดั x10 เม่ือท ำกำรวดัระหวำ่งขำ D  
       กบัขำ S ถำ้เจเฟตดีผลจะเป็นอยำ่งไร 

ก.  ควำมตำ้นทำนต ่ำเท่ำกนัทั้งสองขำ้งเม่ือสลบัสำยวดั 
ข.  ควำมตำ้นทำนสูงขำ้งหน่ึง เม่ือสลบัสำยวดัแลว้ควำมตำ้นทำนต ่ำ 

  ค.  ควำมตำ้นทำนสูงมำกอ่ำนค่ำไม่ไดท้ั้งสองขำ้งถึงแมจ้ะสลบัสำยแลว้ก็ตำม 
  ง.  ควำมตำ้นทำนค่อย ๆ ลดลงเม่ือเวลำผำ่นไป แต่จะสูงข้ึนเม่ือวดัในคร้ังแรก 
15.  กำรวดัทดสอบหำขำของเจเฟตดว้ยโอห์มมิเตอร์โดยใชย้ำ่นวดั x10 เม่ือท ำกำรวดัระหวำ่งขำ G  
       กบัขำ S ถำ้เจเฟตดีผลจะเป็นอยำ่งไร       

ก.  ไดค้่ำควำมตำ้นทำนต ่ำทั้งสองขำ้งเม่ือสลบัสำยวดัประมำณ 210Ω 
  ข.  ค่ำควำมตำ้นทำนสูงมำกอ่ำนค่ำไม่ไดท้ั้งสองขำ้งถึงแมจ้ะสลบัสำยวดัแลว้ก็ตำม 
  ค.   ค่ำควำมตำ้นทำนค่อย ๆ ลดลงเม่ือเวลำผำ่นไปแต่จะสูงเม่ือวดัในคร้ังแรก 
    ง.  ไดค้่ำควำมตำ้นทำน 750Ω ขำ้งหน่ึงเม่ือสลบัสำยวดัแลว้ เขม็ไม่ตีข้ึนค่ำควำมตำ้นทำน 

       สูงมำก 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ง 9 ค 

2 ข 10 ง 

3 ง 11 ค 

4 ก 12 ข 

5 ข 13 ค 

6 ค 14 ก 

7 ง 15 ง 

8 ก   

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  4 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 6-7 
ช่ือหน่วย  เจเฟต 

เร่ือง  เจเฟต เวลา 4  ชัว่โมง 
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แบบเกบ็คะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่  4 เร่ือง  เจเฟต 

 
 

 
 
 
 
 

 
ล ำดับ 

  
ช่ือ – สกุล 

ผลคะแนน 
Pre-Test Post-Test 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    


