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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 ่7 เร่ืองเอสซีอาร์ 
วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                             รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 12 ข้อ ( 12 คะแนน )                                                              เวลา 10 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย (  ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.                                                    จำกรูปเป็นโครงสร้ำงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำมขอ้ใด 

ก. ไดโอด                 ข. ทรำนซิสเตอร์                       ค. เฟต                           ง. เอสซีอำร์ 
2.  ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของเอสซีอำร์ 
 
               ก.                              ข.                                 ค.                                       ง.  
3.  ขอ้ใดคือวงจรสมมูลของเอสซีอำร์ 
               
 
 
 

ก.                        ข.                                    ค.   ง. 
4.  จำกกรำฟคุณสมบติัของเอสซีอำร์ กระแสโฮลด้ิง( IH )คืออะไร 

ก.  กระแสต ่ำสุดท่ีเอสซีอำร์ยงัคงน ำกระแสได้ 
ข.  กระแสสูงสุดท่ีเอสซีอำร์ทนได ้
ค.  กระแสเฉล่ียท่ีไหลผำ่นโหลดและเอสซีอำร์ 
ง.  กระแสต ่ำสุดท่ีท ำใหเ้อสซีอำร์หยดุน ำกระแส 

5.  ขอ้ใดคือวธีิกำรท ำใหเ้อสซีอำร์น ำกระแส 
ก.  จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให ้K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให ้K  
ข.  จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟบวกให ้K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให ้K  
ค.  จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟลบให ้K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟบวกให ้K  
ง.  จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให ้K และจ่ำยไฟลบ G จ่ำยไฟบวกให ้K  

6.  เม่ือเอสซีอำร์น ำกระแสแลว้จะหยดุน ำกระแสตอ้งท ำอยำ่งไร 
ก.  ตดัแรงดนัท่ีจ่ำยใหข้ำ G ออกชัว่ขณะ 
ข.  จ่ำยแรงดนัลบใหข้ำ G เทียบ K  
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ค.  ลดกระแสไหลผำ่นตวัเอสซีอำร์ใหต้ ่ำกวำ่กระแสโฮลด้ิง 
ง.  จ่ำยแรงดนับวกใหข้ำ A จ่ำยแรงดนัลบใหข้ำ K เพิ่มมำกข้ึน 

7.  เอสซีอำร์เม่ือน ำไปใชง้ำนกบัไฟกระแสสลบัจะท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยกบัอุปกรณ์ใด 
ก.  ทรำนซิสเตอร์                     ข. เฟต                               ค. ไดแอก                    ง.ไดโอด  

8.  เอสซีอำร์เม่ือน ำไปใชง้ำนกบัแรงดนัไฟสลบัตวัเอสซีอำร์จะท ำหนำ้ท่ีอะไร 
ก.  เป็นสวติช์ตดัต่อ          ข. ตวัเรียงกระแส        
ค.  ตวักรองกระแส             ง.  ตวักระตุน้สัญญำณ 

9.  จำกคู่มือรำยละเอียดของเอสซีอำร์เบอร์ 2N5064 ระบุค่ำ VRRM  ระบุค่ำสูงสุด 200 V คืออะไร 
ก.  แรงดนัท่ีป้อนใหข้ำ A และขำ K สูงสุด 200 V  
ข.  แรงดนัท่ีป้อนใหข้ำ A และขำ K ท ำใหเ้อสซีอำร์ท ำงำนโดยท่ีไม่มีกำรกระตุน้ท่ีขำ G  
     สูงสุด 200V 
ค. ค่ำแรงดนัท่ีป้อนใหข้ำ A กบัขำ K เป็นไบอสักลบัสูงสุดท่ีทนได ้200 V 
ง.  ค่ำแรงดนักระตุน้สูงสุด 200 V  

10.  จำกรูปเป็นกำรน ำเอสซีอำร์ไปต่อวงจรใชง้ำนคือวงจรอะไร 
ก.  วงจรควบคุมควำมเร็วมอเตอร์ 
ข.  วงจรหร่ีไฟ 
ค.  วงจรควบคุมเฟส 
ง.  วงจรเร็กติไฟเออร์ 

 
11.  ถำ้ใชโ้อห์มมิเตอร์วดัขำเอสซีอำร์ 3 ขำ ทีละคู่จ  ำนวน 6 คร้ัง ถำ้เป็นเอสซีอำร์ปกติเขม็มิเตอร์ 
       จะบ่ำยเบนข้ึนมำ 1คร้ัง อ่ำนค่ำควำมตำ้นทำน 1 คร้ัง ขำท่ีไฟบวกแตะอยูคื่อขำใดของเอสซีอำร์ 

ก. ขำ A                            ข. ขำ K                        ค. ขำ G                            ง.  ขำ S  
12.  ในกำรวดัทดสอบเอสซีอำร์ดว้ยโอห์มมิเตอร์ ผลกำรวดัขำคู่A กบั K วดัเขม็มิเตอร์บ่ำยเบนข้ึน 
        ทั้ง 2 คร้ัง ไดค้่ำควำมตำ้นทำนต ่ำมำก สรุปไดว้ำ่อยำ่งไร 

ก.  เอสซีอำร์ปกติ     ข.  เอสซีอำร์ช ำรุดขำด  
ค.  เอสซีอำร์ช ำรุดช็อต      ง.  ยงัสรุปไม่ได ้

D1 
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C1 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ง 7 ง 

2 ค 8 ข 

3 ก 9 ค 

4 ก 10 ค 

5 ก 11 ค 

6 ค 12 ค 

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12-13 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์ 

เร่ือง  เอสซีอาร์ เวลา 2  ชัว่โมง 



 

สาระส าคัญ 
     เอสซีอาร์มี ช่ือเต็มว่า ซิ ลิคอนคอนโทรลเร็คติฟายเออร์ (SCR : Silicon Control 

Rectifier)  จดัเป็นอุปกรณ์ประเภทไทริสเตอร์ผลิตข้ึนจากสารก่ึงตวัน าชนิดซิลิคอน โครงสร้าง
ภายในประกอบไปดว้ยสารก่ึงตวัน าชนิดพี (P) และชนิดเอ็น (N) ต่อชนกนั  4 ตอน  มีขาต่อออกมา
ใช้งาน 3 ขา คือขาแอโนด (Anode :A) ขาแคโทด (Cathode: K) และขาเกต (Gate :G) มนัจะยอมให้
กระแสไหลผ่านไดเ้พียงทิศทางเดียวเหมือนไดโอด แต่ต่างกนัตรงท่ีสามารถควบคุมให้น ากระแส
หรือไม่น ากระแสได ้ โดยการควบคุมมุมในการทริก(Trigger) ท่ีขาเกต  

   
สาระการเรียนรู้ 
           7.1 โครงสร้าง สัญลกัษณ์และวงจรสมมูลของเอสซีอาร์ 
                  7.2 กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ 
                           7.2.1กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะเปิดขาเกตลอยไว ้
                           7.2.2กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดนัท่ีขาเกต 
                  7.3 การท างานของเอสซีอาร์ต่อไฟฟ้ากระแสตรง 
                   7.3.1 สภาวะน ากระแสของเอสซีอาร์ 
                   7.3.2 สภาวะหยดุน ากระแสของเอสซีอาร์    
                    7.4 การท างานของเอสซีอาร์ต่อแรงดนัไฟสลบั 
                    7.5 การอ่านคู่มือเอสซีอาร์เบอร์และการแปลความหมาย 
                    7.6 การน าเอสซีอาร์ไปใชง้าน 
                          7.6.1การใชเ้อสซีอาร์เป็นสวติช์ 
                          7.6.2 การใชเ้อสซีอาร์ควบคุมเฟสแบบเตม็คล่ืน 
                  7.7 การทดสอบเอสซีอาร์ดว้ยโอห์มมิเตอร์ 
            7.7.1  การวดัหาขาของเอสซีอาร์ 

            7.7.2  การทดสอบเอสซีอาร์ดีหรือเสีย (กรณีเอสซีอาร์ เบอร์ 2P4M     
           7.8 สรุป 
 

 ใบความรู้ที ่7 หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์(SCR) 

เร่ือง  เอสซีอาร์(SCR) เวลา   2 ชัว่โมง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
 1.  เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจการท างานของเอสซีอาร์ 
                 2.  เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
  
           จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  เขียนโครงสร้างของเอสซีอาร์ได ้  
         2.  เขียนสัญลกัษณ์ของเอสซีอาร์ได ้

             3.  เขียนวงจรสมมูลของเอสซีอาร์ได ้
                    4. อธิบายกราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ได้ 
                      5.  อธิบายหลกัการท างานของเอสซีอาร์ได ้

  6.  บอกคุณสมบติัของเอสซีอาร์ได ้
  7.  อธิบายหลกัการทดสอบเอสซีอาร์ดว้ยโอห์มมิเตอร์ได ้

                      8. บอกความหมายขอ้มูลรายละเอียดของเอสซีอาร์ได ้
                      9. อธิบายการท างานของเอสซีอาร์ต่อแรงดนัไฟสลบัได ้
                     10. อธิบายการน าเอสซีอาร์ไปใชง้านได ้

     11.  มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ 

สังเกตเห็นได ้  ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์  มีวนิยั  ความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
สนใจใฝ่รู้ รักสามคัคี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่7 หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์(SCR) 

เร่ือง  เอสซีอาร์(SCR) เวลา   2 ชัว่โมง 
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7.1 โครงสร้างและสัญลกัษณ์ของเอสซีอาร์ 
                 ซิลิคอน คอนโทรล เร็กติไฟเออร์( Silicon Control Rectifier ) หรือ เอสซีอาร์(SCR) เป็น
อุปกรณ์จ าพวกไทริสเตอร์ ถูกผลิตมาจากสารก่ึงตวัน าชนิดซิลิคอน(Si) โครงสร้างประกอบดว้ยสาร
ก่ึงตวัน าชนิดพี (P) และชนิดเอ็น (N)ต่อชนสลบักนัรวม 4ตอนเป็น PNPN มีขาต่อออกมาใช้งาน 3 
ขา คือ ขาแอโนด (Anode;A) ขาแคโทด( K) และขาเกต (G) โครงสร้าง สัญลกัษณ์และรูปร่าง แสดง
ดงัรูปท่ี 7.1และ7.2 

 
รูปที่ 7.1 รูปร่างของเอสซีอาร์แบบต่างๆ 

(ท่ีมา :https://thai.alibaba.com/product-detail/silicon-controlled-thyristor-scr-234919485.html) 
 

 
           โครงสร้าง                (ข)สัญลกัษณ์                     (ค)วงจรสมมูล 

รูปท่ี7.2 โครงสร้าง สัญลกัษณ์และวงจรสมมูลของเอสซีอาร์ 
ท่ีมา(พุทธรักษ ์  แสงก่ิง,2558,หนา้ 341) 

 ใบความรู้ที ่7 หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์(SCR) 

เร่ือง  เอสซีอาร์(SCR) เวลา   2 ชัว่โมง 

javascript:void(0);
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                   จากรูปท่ี 7.2 แสดงโครงสร้าง สัญลกัษณ์และวงจรสมมูลของเอสซีอาร์  ในรูปท่ี7.2 ก.
โครงสร้างของเอสซีอาร์ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอน็ต่อชนกนั 4 ตอนคือPNPN มี
ขาต่อออกมาใชง้าน 3 ขา โดยขาแอโนด (A)ต่อกบัสารพีดา้นบนสุด ส่วนขาแคโทด (K)ต่อกบัสาร
เอ็นดา้นล่างสุด และขาเกต(G) ต่อกบัตอนท่ีสองของสารพี ซ่ึงขาเกตจะใช้ในการควบคุมการไหล
ของกระแสแอโนด (IA) 
                   ในรูปท่ี 7.2 (ข) แสดงสัญลักษณ์ของเอสซีอาร์จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เหมือนไดโอด
เพียงแต่เพิ่มขาเกตมาอีกหน่ึงขา  คือดา้นสามเหล่ียมต่อกบัขาแอโนด (A)ดา้นขีดต่อกบัขาแคโทด 
(K)ส่วนขาเกตตต่อออกมาจากดา้นขา้งขีดของขาแคโทด ใชท้  าหนา้ท่ีเป็นตวัเรียงกระแสไดแ้ปลงไฟ
สลบัเป็นไฟตรงเหมือนไดโอดแต่สามารถควบคุมปริมาณของแรงดนัและกระแสท่ีจะไหลผ่านไป
ยงัโหลดได ้
                    ในรูปท่ี 7.2 (ค) แสดงวงจรสมมูลของเอสซีอาร์ จากโครงสร้างของเอสซีอาร์ ถา้เราตดั
สารก่ึงตวัน าชนิดพีและชนิดเอ็นตอนในแยกออกเป็น 2 ส่วน แยกการต่อสารก่ึงตวัน าเป็นตวัละ 3 
ตอน จะไดเ้ป็นทรานซิสเตอร์ 2 ตวัต่ออยู่ดว้ยกนั โดยมีQ1เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี (P) มี Q2 
เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเอน็พีเอ็น (N) ต่อวงจรร่วมกนั สารชนิดพีตอนนอกเป็นขาอิมิตเตอร์ (E)ของ
Q1 ต่ออกมาเป็นขาแอโนด (A) ขาเบส (B)ของQ1 ต่อร่วมกบัขาคอลเลกเตอร์ (C)ของQ2 เป็นสาร
ชนิดเอ็นทั้งคู่ ขาคอลเลกเตอร์ของQ1ต่อร่วมขาเบสของ Q2 เป็นสารชนิดพีทั้งคู่ต่อออกมาเป็นขาเกต 
(G)และสารชนิดเอ็นตอนนอก เป็นขาอิมิตเตอร์ของQ2 ต่อออกมาเป็นขาแคโทด (K)ลักษณะ
โครงสร้างของเอสซีอาร์เม่ือแสดงในรูปวงจรสมมูลเป็นทรานซิสเตอร์ 2 ตวัต่อวงจรร่วมกนั ท าให้
สามารถอธิบายการท างานไดช้ดัเจน และเขา้ใจไดง่้าย 
 

7.2 กราฟคุณสมบัติของเอสซีอาร์ 
                   7.2.1กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะเปิดขาเกตลอยไว ้
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+

-

+

-

 
 

รูปที ่7.3 กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะเปิดขาเกตลอยไว ้
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 59) 

 

                    จากรูปท่ี 7.3 แสดงกราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะเปิดขาเกตลอยไว ้ จากกราฟ
แสดงสภาวะการท างานของเอสซีอาร์ไดเ้ป็น 2 ยา่นคือ ยา่นไบแอสตรง และยา่นไบแอสกลบั มีการ
ท างานดงัน้ี 
                    ในยา่นไบแอสตรง เม่ือจ่ายแรงดนัไฟบวกให้ขาแอโนด (A) และจ่ายแรงดนัไฟลบให้
ขาแคโทด( K) โดยจ่ายแรงดนัค่าต ่าๆ   เอสซีอาร์จะยงัไม่น ากระแส    มีเพียงกระแสร่ัวไหลเพียง
เล็กน้อยไหลผ่านตัวเอสซีอาร์ เม่ือปรับแรงดันให้ขาแอโนดและขาแคโทดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
กระแสร่ัวไหลจะไหลผ่านเอสซีอาร์เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย      เม่ือปรับเพิ่มแรงดนัไปจนถึงค่าๆ
หน่ึง    กระแสร่ัวไหลมีค่าเพิ่มข้ึนถึงค่ากระแสโฮลด้ิง ( IH )ท าให้เอสซีอาร์น ากระแส ค่าความ
ตา้นทานของเอสซีอาร์ลดต ่าลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้มีกระแสไหลผา่นตวัเอสซีอาร์ สูงข้ึนทนัทีอยา่ง
รวดเร็ว    ดงันั้นจึงตอ้งจ ากดัค่ากระแสไม่ใหไ้หลผา่นตวัเอสซีอาร์เกินกวา่ค่าทนกระแสสูงสุดเพราะ
จะท าใหเ้อสซีอาร์ช ารุดเสียหายทนัที 
                   ในยา่นไบแอสกลบั เม่ือจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหเ้อสซีอาร์ คือจ่ายไฟลบใหข้าแอโนด 
(A)และจ่ายไฟบวกใหข้าแคโทด  (K) โดยคร้ังแรกจ่ายแรงดนัค่าต ่าๆเอสซีอาร์จะยงัไม่น ากระแส  
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มีเพียงกระแสร่ัวไหลจ านวนน้อยๆไหลผ่านตวัเอสซีอาร์   เม่ือปรับค่าแรงดันให้ขาแอโนด (A)   
และขาแคโทด (K)ของเอสซีอาร์เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  ยงัคงมีกระแสร่ัวไหลจ านวนนอ้ยๆไหลผา่นตวั 
เอสซีอาร์อยู่เท่าเดิม แต่เม่ือปรับแรงดนัไบแอสกลับมากกว่าค่าแรงดนัพงัไบแอสกลับ (Reverse 
Breakdown Voltage )หรือVBR เอสซีอาร์จะลดัวงจรทนัทีมีกระแสไหลผ่านตวัเอสซีอาร์สูงมากท า
ใหเ้อสซีอาร์เกิดช ารุดเสียหาย 
                    การใชว้ิธีการน้ีควบคุมให้เอสซีอาร์ ท างานในยา่นจ่ายแรงดนัไบแอสตรง มีความเส่ียง
ต่อการช ารุดเสียหายแก่ตวัเอสซีอาร์ และตอ้งใชแ้รงดนัไบแอสท่ีสูงมาก อาจส่งผลให้อุปกรณ์ท่ีต่อ
ร่วมในวงจรช ารุดเสียหายตามไปดว้ย วธีิน้ีจึงไม่นิยมใชง้าน 
                    7.2.2กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดนัท่ีขาเกต 
                    จากรูปท่ี 7.4 เป็นกราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดนัท่ีขาเกต(G ) จาก
กราฟแสดงสภาวะการท างานของเอสซีอาร์ แบ่งออกเป็น 2 ยา่นคือ ยา่นไบแอสตรง  และยา่น
ไบแอสกลบัซ่ึงสามารถอธิบายการท างานไดด้งัน้ี 

+

-

+
-

+
-

+
-

 
 

รูปที ่7.4 กราฟคุณสมบติัของเอสซีอาร์ขณะควบคุมแรงดนัท่ีขาเกต 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์มปป.,หนา้ 60) 
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                      กราฟยา่นไบแอสตรง เป็นการจ่ายแรงดนัไฟบวกให้ขาแอโนด (A) จ่ายแรงดนัไฟลบ
ให้ขาแคโทด (A) และจ่ายแรงดนัทริก (Trigger)ให้ขาเกตด้วยไฟบวก  กราฟเส้นนอกสุดท่ี IG0= 0 
เป็นกราฟเส้นท่ีไม่ได้จ่ายแรงดันไฟบวกไปทริกท่ีขาเกต จึงไม่มีกระแสเกตไหล( IG0= 0) การ
น ากระแสของเอสซีอาร์ในกราฟเส้นน้ีเหมือนกบักราฟย่านไบแอสตรงในรูปท่ี 7.3   คือตอ้งปรับ
เพิ่มแรงดนัท่ีจ่ายใหข้าแอโนด (A)  และขาแคโทด (K) ของเอสซีอาร์ใหสู้งข้ึนถึงค่าแรงดนัเบรก 
โอเวอร์ไบแอสตรง ( Forward Breakover  Voltage) หรือ VBF  ท่ีต  าแหน่ง VBF0 เม่ือจ่ายแรงดัน
ไบแอสให้ตัวงเอสซีอาร์ถึงค่ากระแสโฮลด้ิง (  ) ตัวเอสซีอาร์จึงน ากระแส ทันทีท่ีเอสซีอาร์
น ากระแสจะตอ้งควบคุมกระแสท่ีไหลผา่นตวัเอสซีอาร์ ไม่ให้เกินค่ากระแสสูงสุดท่ีเอสซีอาร์ทนได้
มิเช่นนั้นเอสซีอาร์จะช ารุดเสียหายทนัที  เม่ือเร่ิมจ่ายแรงดนับวกทริกท่ีขาเกตของเอสซีอาร์  ท าให้มี
กระแสเกต IG1 หรือ IG2 ไหลเอสซีอาร์สามารถน ากระแสได้ถึงค่ากระแสโฮลด้ิงทันที โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขาเกตและขาแคโทดของเอสซีอาร์ ถึงค่าแรงดนั VBF0 อาจจ่าย
แรงดนัเพียงเล็กน้อยก็ไดเ้ช่น VBF1 , VBF2  วิธีน้ีสามารถจ ากดักระแสท่ีไหลผ่านเอสซีอาร์ไดแ้ละไม่
เกินค่าทนกระแสสูงสุดท่ีเอสซีอาร์ทนได ้เอสซีอาร์สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไม่
เกิดการช ารุดเสียหาย 

                     ยา่นไบแอสกลบั คือการจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัให้ขาแอโนด (A)และขาแคโทด (K) 
โดยจ่ายแรงดันไฟลบให้ขาแอโนด  (A)จ่ายแรงดันไฟบวกให้ขาแคโทด (K)  ในส่วนขาเกต 
(G)ยงัคงทริกดว้ยแรงดนัไฟบวกเช่นเดิมเอสซีอาร์ไม่น ากระแสมีเพียงกระแสร่ัวไหลไหลผ่านตวั
เอสซีอาร์ไม่วา่จะเพิ่มแรงดนัให้ขาแอโนด(A)และขาแคโทด(K) มากข้ึนเท่าไรก็ตามกระแสร่ัวไหล
ท่ีไหลผา่นตวัเอสซีอาร์ยงัคงเท่าเดิม ถา้เพิ่มแรงดนัไบอแสกลบัท่ีขาแอโนด (A)และขาแคโทด (K) 
ถึงค่าแรงดนัพงัไบแอสกลบั (Reverse Breakdown Voltage )  หรือVBR เอสซีอาร์จะลดัวงจรท าให้
เอสซีอาร์เกิดช ารุดเสียหายทนัที 
 

7.3 การท างานของเอสซีอาร์ต่อไฟฟ้ากระแสตรง 
                   7.3.1 สภาวะน ากระแสของเอสซีอาร์ 
                  สภาวะการน ากระแสของเอสซีอาร์คือ การจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้อสซีอาร์ครบทุกขา  
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การจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้อสซีอาร์ ใชแ้หล่งจ่ายแรงดนั 2 ชุด ไดแ้ก่ แหล่งจ่ายแรงดนัไบแอส VAA

จ่ายไฟบวกใหข้าแอโนด  จ่ายไฟลบใหข้าแคโทด และแหล่งจ่ายแรงดนัไบแอส VGG จ่ายไฟบวกให้
ขาเกต จ่ายไฟลบใหข้าแคโทด การจดัวงจรไบแอสแสดงดงัรูปท่ี 7.5 
                      

+

+
-

-
+

+

-

-

 
                     (ก)วงจรจริง                                          (ข) วงจรสมมูล 

รูปที ่7.5 การจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้อสซีอาร์น ากระแส 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้142) 

 

                     พิจารณารูปท่ี 7.5(ข) การท่ีท าให้เอสซีอาร์น ากระแสสามารถท าได้โดยจุดชนวน 
เรียกวา่แรงดนัทริกเกอร์(Trigger Voltage ) ดว้ยกระแสเกต (IG)ให้แก่เอสซีอาร์  ท่ีขาแอโนดและขา
แคโทดไดรั้บไบแอสตรง คือท่ีขาแอโนดไดแ้รงดนัไฟบวก และท่ีขาแคโทดไดรั้บแรงดนัไฟลบ ท า
ใหเ้กิดกระแสเบส IB2 ไหลเขา้ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 ท าใหQ้2 อยูใ่นสภาวะน ากระแส ท าให้มี
กระแสคอลเลกเตอร์ IC2 ไหลผ่าน Q2 ซ่ึงก็คือกระแส IB1 ของทรานซิสเตอร์ Q1 นั่นเอง ดังนั้ น
ทรานซิสเตอร์Q1 จึงน ากระแสดว้ย ค่าความตา้นทานระหวา่งขาแอโนด(A)และขาแคโทด(K)จึงมีค่า
ต ่ามาก เป็นผลให้เกิดกระแสแอโนด IA ไหลผ่านขาอิมิตเตอร์ของ Q1 ไปออกท่ีขาอิมิตเตอร์ของ
ทรานซิสเตอร์ Q2 เอสซีอาร์อยูใ่นสภาวะท างานน ากระแส 
                     เม่ือเอสซีอาร์น ากระแสแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งคงค่ากระแสเกต( IG )ไวต้ลอดไป สามารถ
ลดค่ากระแสเกตให้เป็นศูนย ์(IG = 0 )หรือปลดกระแสเกตออกได ้โดยท่ีเอสซีอาร์ยงัคงน ากระแส
ต่อไป เพราะกระแส IB2 ท่ีไหลเขา้ขาเบสของ Q2 จะไหลมาจากขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์  
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Q1 ดงันั้นถึงแมจ้ะไม่มีกระแสเกตเอสซีอาร์ก็ยงัคงน ากระแสต่อไปไดเ้ป็นปกติ แรงดนัไบแอสตรง 
VGG ท่ีจ่ายให้ขาเกต(G)ของเอสซีอาร์ท่ีเรียกว่า แรงดนัทริกเกอร์ อาจเป็นแรงดนัไฟตรงบวก หรือ
แรงดนัพลัส์บวก(Positive Pulse Voltage )ก็ได ้การจ่ายแรงดนัพลัส์บวกเป็นแรงดนัทริกเกอร์เอสซี
อาร์แสดงดงัรูปท่ี 7.6 
 

+

-

 
 

รูปที ่7.6 การจ่ายแรงดนัพลัส์บวกเป็นแรงดนัทริกเกอร์ขาเกต (G) ท าใหเ้อสซีอาร์ท างาน 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้143    ) 

 
                   7.3.2 สภาวะหยดุน ากระแสของเอสซีอาร์ 
                    วธีิการท าใหเ้อสซีอาร์หยดุน ากระแสมีหลกัการคือ ท าใหก้ระแสแอโนด(IA)ลดลงจน
ต ่ากวา่กระแสโฮลดิง(Holding Current  ) กระแสโฮลดิง ( ID ) คือค่ากระแสต ่าสุดท่ีไหลผา่นตวัเอส
ซีอาร์แลว้ยงัคงท าใหเ้อสซีอาร์ท างานต่อไปได ้  หรือ IA IH จึงจะท าใหเ้อสซีอาร์หยดุน ากระแส 
การท าใหเ้อสซีอาร์หยดุน ากระแสมี 2 วธีิคือ    
                    1.วธีิการขดัขวางกระแสแอโนด (Anode Current Interruption ) ท าไดโ้ดยการต่อสวิตช์
เพิ่มเขา้ไปในวงจรของเอสซีอาร์ ท่ีขาแอโนด และแคโทดโดยต่อแบบอนัดบัหรือแบบขนานอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ลกัษณะการจดัวงจรแสดงดงัรูปท่ี 7.7 
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(ก) สวติช์ต่ออนุกรมเพื่อตดัแหล่งจ่าย               (ข)สวติช์ต่อขนานเพื่อลดกระแสไหลผา่นSCR 

 

รูปที ่7.7 การท าใหเ้อสซีอาร์หยดุน ากระแสโดยวธีิการขดัขวางกระแสแอโนด 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้144 ) 

 

                    จากรูปท่ี7.7 แสดงการท าใหเ้อสซีอาร์หยุดน ากระแสโดยวธีิการขดัขวางกระแสแอโนด 
(Anode Current Interruption ) รูปท่ี7.7(ก) ใชว้ธีิต่อสวิตช์(S) อนัดบักบัแหล่งจ่าย VAA ตอ้งการให้
เอสซีอาร์หยดุน ากระแส ท าไดโ้ดยเปิดสวติช์ตดัแหล่งจ่าย VAA ออกจากวงจร ท าใหก้ระแส IA หยดุ
ไหลเอสซีอาร์หยดุท างานทนัที 
                    ในรูปท่ี7.7(ข)ใชว้ธีิต่อสวติช์(S)ขนานกบัขาแอโนดและขาแคโทดของเอสซีอาร์  เม่ือ
เปิดสวติช์ ท าใหข้าแอโนดและขาแคโทดช็อตถึงกนั ท าใหมี้กระแส IAไหลผา่นตวัเอสซีอาร์ต ่ากวา่
ค่ากระแสโฮลดิง(IA IH) เอสซีอาร์หยดุท างานทนัที 
                       2. วธีิใชก้ าลงัเปล่ียนทิศทางกระแสไหล ( Forced Commutation ) ท าไดโ้ดยการต่อ
เพิ่มวงจรสวิตช์ท่ีต่ออนัดบักบัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง หรือต่อเพิ่มวงจรทรานซิสเตอร์ท่ี
ต่ออนัดบักบัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง โดยต่อแบบใดแบบหน่ึงคร่อมขนานตวัเอสซีอาร์ท่ี
ขาแอโนดและขาแคโทด โดยต่อในลกัษณะจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหต้วัเอสซีอาร์ ลกัษณะการจดั
วงจรแสดงดงัรูปท่ี 7.8 
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(ก)ใชส้วติช์ต่อแรงดนัไบแอสกลบัใหเ้อสซีอาร์       (ข) ใชท้รานซิสเตอร์ต่อแรงดนัไบแอสกลบัให ้
                                                                                         เอสซีอาร์ 
 

รูปที่ 7.8 การท าใหเ้อสซีอาร์หยดุน ากระแสโดยวิธีใชก้  าลงัเปล่ียนทิศทางกระแสไหล 
ท่ีมา(พนัศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้145 ) 

 

                      จากรูปท่ี 7.8 การท าให้เอสซีอาร์หยุดน ากระแสโดยวิธีใชก้  าลงัเปล่ียนทิศทางกระแส
ไหล ในรูปท่ี7.8 (ก) ใชส้วติช์ต่ออนัดบักบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง VB น าไปต่อขนานกบัตวัเอส
ซีอาร์ท่ีขาแอโนดและขาแคโทดเป็นแบบไบแอสกลบั  เม่ือปิดสวติช์ (S) ต่อแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง VB จ่ายเป็นไบแอสกลบัให้ตวัเอสซีอาร์ เกิดกระแสไหลสวนทางหักลา้งกบักระแส IA 
ท าใหต้วัเอสซีอาร์หยดุท างานทนัที 
                      ในรูปท่ี7.8 (ข)ใช้ทรานซิสเตอร์ต่ออนัดบักบัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง VB 
น าไปต่อขนานกบัตวัเอสซีอาร์ท่ีขาแอโนดและขาแคโทด เป็นแบบไบแอสกลบั เม่ือป้อนพลัส์บวก
เข้ามาท่ีขาเบสของทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ท างานต่อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า VB  จ่ายเป็น
ไบแอสกลบัให้ตวัเอสซีอาร์ เกิดกระแสไหลสวนทางหักลา้งกบักระแส IA  ท าให้ตวัเอสซีอาร์หยุด
ท างานทนัที 
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                       เม่ือตวัเอสซีอาร์หยดุท างานแลว้ ถึงแมจ้ะจ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขาแอโนดและ
ขาแคโทดอีกคร้ัง ตวัเอสซีอาร์ยงัคงหยดุการท างานเหมือนเดิม จนกวา่จะมีแรงดนัไฟบวกไปทริก
เกอร์ท่ีขาเกตของตวัเอสซีอาร์อีกคร้ัง ตวัเอสซีอาร์จึงจะท างาน  และยงัคงท างานอยูต่่อไปถึงแมจ้ะ
หยดุจ่ายแรงดนัทริกเกอร์ท่ีขาเกตแลว้ก็ตาม คุณสมบติัในการท างานของตวัเอสซีอาร์ต่อ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นเช่นน้ีตลอดเวลา 
 

7.4 การท างานของเอสซีอาร์ต่อแรงดนัไฟสลบั 
                      ตวัเอสซีอาร์สามารถท างานไดท้ั้งแรงดนัไฟกระแสตรง  และแรงดนัไฟกระแสสลบั  
การน าเอสซีอาร์ไปท างานกบัแรงดนัไฟสลบั จะท าหนา้ท่ีเป็นวงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน (Half 
Wave Rectifier ) ซ่ึงอาศยัคุณสมบติัการจ่ายแรงดนัไบแอสถูกตอ้งตามชนิดและขาท่ีเอสซีอาร์
ตอ้งการ และถา้สามารถควบคุมเวลาในการจ่ายแรงดนัมาทริกเกอร์ท่ีขาเกตของเอสซีอาร์ การเรียง
กระแสก็สามารถควบคุมได ้ การควบคุมใหเ้อสซีอาร์หยุดน ากระแสนั้นไม่จ  าเป็น เพราะแรงดนัไฟ
สลบัท่ีจ่ายใหเ้อสซีอาร์ท างาน ในช่วงเวลาท่ีแรงดนัตกลงเป็นศูนยโ์วลตทุ์กๆคร่ึงไซเกิล  ก็เสมือน
เป็นการตดัแหล่งจ่ายแรงดนัออกจากตวัเอสซีอาร์          ท าใหเ้อสซีอาร์หยดุน ากระแสไดเ้องวงจร
เอสซีอาร์ท างานกบัแรงดนัไฟสลบั แสดงดงัรูปท่ี 7.9   
          

+ +

+ +
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+
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0

 
                               ( ก)  วงจร                                                   (ข) สัญญาณจุดต่างๆ 
 

รูปท่ี 7.9 วงจรเอสซีอาร์ใชก้บัแรงดนัไฟกระแสสลบั 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์มปป,หนา้64) 
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                       จากรูปท่ี 7.9 เป็นวงจรเอสซีอาร์ใชก้บัแรงดนัไฟกระแสสลบั แรงดนัไฟกระแสสลบั
ถูกจ่ายใหเ้ฉพาะท่ีขาแอโนดและขาแคโทด ส่วนขาเกตจ่ายแรงดนัไฟกระแสตรงบวกเป็นแรงดนัท
ริกเกอร์ มีตวัตา้นทาน RL เป็นภาระของวงจร วดัสัญญาณตามจุดต่างๆไดต้ามรูปท่ี 7.9 (ข) 
                      การท างานของวงจรอธิบายไดด้งัน้ีแรงดนัไฟกระแสตรงบวกถูกป้อนให้ขาเกตเทียบ
กบัขาแคโทดตลอดเวลา ตวัเอสซีอาร์จะท างานเม่ือมีแรงดนัไฟกระแสสลบั VACจ่ายเขา้มาท าใหข้า
แอโนดเป็นบวกเทียบกบัขาแคโทด (จุดท่ี 1 รูปท่ี 7.9 ข.) เม่ือเอสซีอาร์ท างานเหมือนสวติช์ต่อวงจร 
ไม่มีแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมเอสซีอาร์ (VAK = 0 ) มีแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมภาระ
RL(VRL)ซีกบวก จนแรงดนัไฟกระแสสลบั VAC ตกลงเป็น 0 โวลต ์ตวัเอสซีอาร์หยดุท างาน 
                      เม่ือแรงดนัไฟกระแสสลบัVAC จ่ายเขา้มาให้ขาแอโนดเป็นลบเทียบกบัขาแคโทด (จุด
ท่ี 2รูปท่ี 7.9 ข.) ถึงแมมี้แรงดนัทริกเกอร์ท่ีขาเกตตลอดเวลา ตวัเอสซีอาร์ไม่ท างานเหมือนสวิตช์ตดั
วงจร ไม่มีกระแสไหลในวงจร ไม่มีแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมภาระ RL(VRL=0 )มีแรงดนัไฟ
กระแสสลบัตกคร่อมตวัเอสซีอาร์ ท่ีขาแอโนดและขาแคโทด (VAK )ซีกลบ 
                     เม่ือแรงดนัไฟกระแสสลบัVAC จ่ายเขา้มาให้ขาแอโนดเป็นบวกเทียบกบัขาแคโทด (จุด
ท่ี 3รูปท่ี 7.9 ข.)มีแรงดนับวกทริกเกอร์ท่ีขาเกตตลอดเวลา ตวัเอสซีอาร์ท างานอีกคร้ังเหมือนสวิตช์
ต่อวงจรไม่มีแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมเอสซีอาร์ (VAK = 0 ) มีแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อม
ภาระRL(VRL)ซีกบวกอีกคร้ัง มีการท างานเหมือนกบัจุดท่ี1  
                      และเม่ือแรงดนัไฟกระแสสลบัVAC จ่ายเขา้มาให้ขาแอโนดเป็นลบเทียบกบัขาแคโทด 
(จุดท่ี 4 รูปท่ี 7.9 ข.) ถึงแม้มีแรงดันทริกเกอร์ท่ีขาเกตตลอดเวลา ตวัเอสซีอาร์ไม่ท างานเหมือน
สวิตช์ตดัวงจร ไม่มีกระแสไหลในวงจร ไม่มีแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมภาระ RL(VRL=0 )มี
แรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมตวัเอสซีอาร์ ท่ีขาแอโนดและขาแคโทด (VAK )ซีกลบอีกคร้ัง มีการ
ท างานเหมือนกบัจุดท่ี2 
                      ตวัเอสซีอาร์จะสลบัการท างาน ตามสภาวะแรงดนัไฟกระแสสลบัท่ีป้อนให้ขาแอโนด
เทียบกับขาแคโทด โดยจะท างานและหยุดท างานสลับกันไป ตามการควบคุมของแรงดันไฟ
กระแสตรงบวกท่ีป้อนให้ขาเกตเกิดแรงดนัไฟกระแสสลบัซีกบวกตกคร่อมภาระ RL ตวัเอสซีอาร์
ท างานในวงจรเหมือนกบัวงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืน 
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7.5 การอ่านคู่มือเอสซีอาร์เและการแปลความหมาย 
                      การน าเอสซีอาร์ไปใช้งานจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลรายละเอียดของตวัเอสซีอาร์ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัต่างๆของตวัเอสซีอาร์  เป็นตวับอกถึงขีดจ ากดัและค่าการท างานต่างๆของ
ตวัเอสซีอาร์ แต่ละเบอร์แต่ละชนิด เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถ
เลือกใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
  
ตารางที ่7.1 ตวัอยา่งรายละเอียดเอสซีอาร์เบอร์ต่างๆ  
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ตารางที ่7.1 (ต่อ) ตวัอยา่งรายละเอียดเอสซีอาร์เบอร์ต่างๆ  
 

 
ท่ีมา(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/447017/TGS/2P4M/+3) 

 
                     จากตารางท่ี7.1 ตวัอย่างเอสซีอาร์เบอร์EC 103B ขอ้มูลทัว่ไปคือ เอสซีอาร์เบอร์EC 
103B มีรูปร่างตวัถงัTO-92 ต าแหน่งขา แคโทด เกตและแอโนด ตามล าดบั โดยมีพิกดัทางไฟฟ้า
ดงัน้ี 

1. VRRM (Peak Reverse Blocking Voltage)คือ ค่าแรงดนัไบแอสสูงสุดขณะเอสซีอาร์ 
ไม่น ากระแส(VRRM,VDRM,VBR) จากตารางอ่านค่าไดเ้ท่ากบั 200 โวลต ์

2. IT(RMS )คือค่ากระแสใชง้านสูงสุดท่ีไหลผา่นเอสซีอาร์ขณะน ากระแสไฟกระแสสลบั
โดยไม่ท า 

ไม่ท าใหเ้กิดความเสียหาย IT(RMS ) จากตารางอ่านค่าไดเ้ท่ากบั 0.8 แอมป์ 
                   3. IT(av)(Average Forward Current) คือค่ากระแสใชง้านสูงสุดท่ีไหลผา่นเอสซีอาร์ขณะ
น ากระแสไฟตรงโดยไม่ท าใหเ้อสซีอาร์เสียหาย จากตารางอ่านค่าไดเ้ท่ากบั 0.51 แอมป์ 
                   4.IGT(Gate Trigger Current)  คือค่ากระแสท่ีใชก้ระตุน้ท่ีขาเกตของเอสซีอาร์เพื่อท าให้
เอสซีอาร์น ากระแสจากตารางอ่านค่าไดเ้ท่ากบั 200 ไมโครแอมป์ 
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262 
 

 

                  5.VGT(Gate Trigger Voltage) คือค่าแรงดนัท่ีป้อนใหข้าเกตเทียบกบัขาแคโทด ถา้จ่าย
แรงดนักระตุน้ขาเกตเป็นบวกถึงค่าแรงดนักระตุน้เกตท่ีบอกไวเ้อสซีอาร์จะน ากระแส จากตาราง 
อ่านค่าไดเ้ท่ากบั 0.8โวลต ์
                  6. IH(Holding  Current) คือค่ากระแสต ่าสุดท่ีไหลผ่านตวัเอสซีอาร์ระหว่างขาแอโนด
และขาแคโทด แลว้เอสซีอาร์ยงัคงน ากระแสได ้ถา้กระแสไหลผา่นตวัเอสซีอาร์ต ่ากวา่ค่ากระแส 
โฮลด้ิง เอสซีอาร์จะหยดุน ากระแสทนัที จากตารางเท่ากบั 5 มิลลิแอมป์ 
 

   7.6 การน าเอสซีอาร์ไปใช้งาน 
                  7.6.1 การใชเ้อสซีอาร์เป็นสวติช์ 
                  การใชเ้อสซีอาร์เป็นสวติช์แบบง่ายๆ สามารถจดัวงจรไดต้ามรูปท่ี 7.10 

 
 

 

รูปที ่7.10  การใชเ้อสซีอาร์เป็นสวติช์ 
ท่ีมา(http://pioneer.netserv.chula.ac.th/tarporn/492/Lab Sheet/SCR.pdf ) 

          
                   จากรูปท่ี 7.10 เม่ือปิดสวิตช์ Sจะมีกระแสไหลผา่นตวัตา้นทานและไดโอดป้อนเป็น
กระแสเกตใหเ้อสซีอาร์  เอสซีอาร์ท างานน ากระแสท าใหมี้กระแส IL ไหลผา่นเอสซีอาร์  การ
น ากระแสของเอสซีอาร์จะเกิดกระแสไหลในทิศทางเดียว ดงันั้นรูปคล่ืนของกระแส IL จึงเป็น
รูปคล่ืนไซน์คร่ึงคล่ืน  สวิตช์ S อาจเป็นหนา้สัมผสัของรีเลยข์นาดเล็ก กระแสเกตท่ีไหลผา่นสวติช์มี 
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ปริมาณนอ้ยมากเม่ือเทียบกบักระแสILสวติช์ S จึงใชข้นาดเล็กๆได ้  เอสซีอาร์จะหยดุน ากระแสเอง
ในทุกคาบเม่ือกระแส IL ลดลงเป็นศูนย ์
                    7.6.2 การใชเ้อสซีอาร์ควบคุมเฟสแบบเตม็คล่ืน 
                    คือการควบคุมเฟสแบบสัญญาณไฟกระแสสลบัทั้งซีกบวก และซีกลบในต าแหน่งท่ี
ตอ้งการ ท าไดโ้ดยการเพิ่มเอสซีอาร์ร่วมในวงจรใชง้านเป็น 2 ตวั ต่อในลกัษณะกลบัทางกนั น าไป
ต่ออนัดบักบัภาระRL ลกัษณะการจดัวงจรแสดงดงัรูปท่ี 7.11 

 
(ก) วงจรท างาน                                          (ข)แรงดนัเกิดข้ึนตามจุดต่างๆ 

รูปที่ 7.11 วงจรควบคุมเฟสแบบเตม็คล่ืนดว้ยเอสซีอาร์ 
ท่ีมา(พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์2553,หนา้149) 

 

                      ในรูปท่ี7.15(ก) วงจรควบคุมเฟสแบบคร่ึงคล่ืนด้วยเอสซีอาร์  โดยใช้หลกัการเรียง
กระแสดว้ยเอสซีอาร์ต่อขนานกลบัทิศทางกนั 2 ตวั  ตวัเอสซีอาร์ตวัท่ีหน่ึง (SCR1 )ท างานยอมให้
เฉพาะแรงดนัไฟกระแสสลับซีกบวกผ่านไปตกคร่อมภาระRL  ส่วนเอสซีอาร์ตวัท่ีสอง (SCR2 )
ท างานยอมให้เฉพาะแรงดนัไฟกระแสสลบัซีกลบผ่านไปตกคร่อมภาระRL การควบคุมเฟสของ
สัญญาณแรงดนัไฟกระแสสลบัท่ีตกคร่อมภาระRL  สามารถควบคุมได้ทั้งสัญญาณซีกบวกและ
สัญญาณซีกลบ โดยควบคุมแรงดันทริกเกอร์ท่ีขาเกตของเอสซีอาร์ในต าแหน่งท่ีต้องการ   ได้
สัญญาณแรงดนัไฟกระแสสลบัตกคร่อมภาระRL ดงัรูปท่ี  7.15(ข) 
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7.7 การวดัและทดสอบเอสซีอาร์ด้วยโอห์มมิเตอร์ 
           7.7.1  การวดัหาขาของเอสซีอาร์ 

                           การวดัหาขาของเอสซีอาร์ตอ้งวดัในขณะท่ียงัไม่ต่อวงจร โดยใชแ้หล่งจ่ายไฟท่ีมี
อยูใ่นโอห์มมิเตอร์ การวดัหาขาของเอสซีอาร์นั้น ในท่ีน้ีใชม้ลัติมิเตอร์ยีห่อ้ SANWA รุ่น YX-
361TR  เป็นเคร่ืองมือวดั โดยขั้วบวกของมิเตอร์(สายสีแดง)จะจ่ายไฟลบ และขั้วลบของมิเตอร์(สาย
สีด า)จะจ่ายไฟบวก และเอสซีอาร์ท่ีใชใ้นตวัอยา่งเป็นเบอร์ 2P4M สมมติขา1 ขา 2และขา 3 ตามรูป 
ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนในการวดัทดสอบดงัน้ี 

                          D 1. ปรับยา่นวดัของโอห์มมิเตอร์ไวท่ี้ยา่น 10 น าปลายสายของโอห์มมิเตอร์แตะกนั
ท าการปรับใหเ้ขม็ของโอห์มมิเตอร์ช้ีบ่ายเบนท่ีศูนยโ์อห์ม(ปรับปุ่ม 0Ω ADJ)  
                            2.  น าปลายสายของโอห์มมิเตอร์ไปวดัท่ีขาของเอสซีอาร์ใชไ้ฟบวกวดัขา 1ใชไ้ฟลบ
วดัขา 2  แลว้สลบัสายโอห์มมิเตอร์วดัขา 1 กบัขา 2 อีกคร้ัง ดงัรูปท่ี 7.12 
 

               

1 2 3

2P4M
NEC

                           

1 2 3

2P4M
NEC

 
                        
 

             
รูปที ่7.12  การวดัหาขาเอสซีอาร์โดยวดัขา 1 กบัขา 2 
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                3. น าปลายสายของโอห์มมิเตอร์ไปวดัท่ีขาของเอสซีอาร์ใชไ้ฟบวกวดัขา 2ใชไ้ฟลบวดัขา 
3  แลว้สลบัสายโอห์มมิเตอร์วดัขา 2 กบัขา 3 อีกคร้ัง ดงัรูปท่ี 7.13 
 
 

         

1 2 3

2P4M
NEC

                           

1 2 3

2P4M
NEC

 
 
 

รูปที ่7.13  การวดัหาขาเอสซีอาร์โดยวดัขา 2 กบัขา 3 
 

                4. น าปลายสายของโอห์มมิเตอร์ไปวดัท่ีขาของเอสซีอาร์ใชไ้ฟบวกวดัขา 3ใชไ้ฟลบวดัขา 
1  แลว้สลบัสายโอห์มมิเตอร์วดัขา 3 กบัขา 1 อีกคร้ัง ดงัรูปท่ี 7.13 
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1 2 3
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1 2 3
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รูปที ่7.13 การวดัหาขาเอสซีอาร์โดยวดัขา 1 กบัขา 3 
           
ตารางที ่7.1 แสดงการวดัหาขาเอสซีอาร์เบอร์ 2P4M ดว้ยโอห์มมิเตอร์ 
 

คู่ท่ี ศกัยไ์ฟ การแสดงผลของการวดั 
ไฟบวก(สายสีด า) ไฟลบ(สายสีแดง) 

1 ขา1 
ขา2 

ขา2 
ขา1 

 
 

2 ขา2 
ขา3 

ขา3 
ขา2 

 
 

3 ขา3 
ขา1 

ขา1 
ขา3 

เขม็ช้ีบ่ายเบนข้ึนมา 
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                       พิจารณาจากรูปท่ี 7.11 (ก) และตารางท่ี 7.1 เม่ือน าไฟบวกมาวดัท่ีขา 3 ไฟลบวดัท่ีขา
1 เขม็ของโอห์มมิเตอร์ช้ีบ่ายเบนข้ึนมา แสดงวา่ขา 3 ต่อกบัสารพีคือขาเกต  ขา 1ต่อสารเอ็นคือขา
แคโทด ส่วนขา 2 คือขาแอโนด ตามโครงสร้างของเอสซีอาร์ ขาเกตกบัขาแคโทดเป็นรอยต่อพีเอน็
คลา้ยไดโอด ดงันั้นคู่ของขาเกตกบัขาแคโทดจะวดัข้ึนคร้ังหน่ึงและไม่ข้ึนคร้ังหน่ึง 
 

1 2 3

2P4M
NEC

GAK  
 

รูปที ่7.12 ต าแหน่งขาต่างๆของเอสซีอาร์ เบอร์ 2P4M 
 

                  7.7.2  การทดสอบเอสซีอาร์ดีหรือเสีย (กรณีเอสซีอาร์ เบอร์ 2P4M    ) 
                    เม่ือทราบขาเอสซีอาร์แลว้ในการวดัทดสอบดีหรือเสียนั้นท าไดโ้ดยใชโ้อห์มมิเตอร์ตั้ง
ยา่นวดั10 น าปลายสายของโอห์มมิเตอร์แตะกนัแลว้ท าการปรับปุ่ม ADJ ใหเ้ขม็มิเตอร์ช้ีท่ีศูนย์
โอห์ม จากนั้นน าไปวดัท่ีขาของเอสซีอาร์ละคู่ดงัน้ี 
                    คูข่าเกต(ขา3) กบัขาแอโนด(ขา2 ) โดยวดัแบบไบแอสตรงและไบแอสกลบั เขม็ของ
โอห์มมิเตอร์จะตอ้งไม่ข้ึน (  ) แสดงวา่เอสซีอาร์ดี ถา้เขม็ของโอห์มมิเตอรช้ีบ่ายเบนข้ึนมาท่ีศูนย์
โอห์มแสดงวา่เสียในลกัษณะลดัวงจร   
                    คู่ขาเกต (ขา3)กบัขาแคโทด (ขา1)โดยวดัแบบไบแอสตรงและไบแอสกลบั เขม็ของ
โอห์มมิเตอร์จะตอ้งช้ีบ่ายเบนข้ึนมาหน่ึงคร้ังและไม่ข้ึนหน่ึงคร้ังแสดงวา่เอสซีอาร์ดี ถา้ข้ึน 2 คร้ัง
แสดงวา่เอสซีอาร์เสียในลกัษณะลดัวงจร   ถา้ไม่ข้ึนทั้ง 2 คร้ังแสดงวา่เสียในลกัษณะขาด 
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ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์(SCR) 

เร่ือง  เอสซีอาร์(SCR) เวลา   2 ชัว่โมง 
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                     คู่ขาแอโนด (ขา 2)กบัขาแคโทด(ขา 1)โดยวดัแบบไบแอสตรงและไบแอสกลบั เขม็
ของโอห์มมิเตอร์จะตอ้งจะตอ้งไม่ข้ึน () แสดงวา่เอสซีอาร์ดี ถา้เขม็ของโอห์มมิเตอรช้ีบ่ายเบน
ข้ึนมาท่ีศูนยโ์อห์มแสดงวา่เสียในลกัษณะลดัวงจร  
  
7.8 สรุป     
                     เอสซีอาร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไทริสเตอร์มี 4 ตอนคือ PNPN มีขาต่อใช้
งาน 3 ขา คือขาเกต( G )  ขาแอโนด( A )  และขาแคโทด( K ) วงจรสมมูลของเอสซีอาร์สามารถ
เขียนแทนดว้ยทรานซิสเตอร์ 2 ตวัชนิด PNP และ NPNต่อดว้ยกนั 
                    การจ่ายแรงดนัไบแอสใหเ้อสซีอาร์ท างาน       ตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสให้ตรงทุกขาของ
เอสซีอาร์ คือ จ่ายศกัยบ์วก( + )ใหข้าแอโนด(A)   จ่ายศกัยล์บ  (-)ใหข้าแคโทด(K ) และใชศ้กัยบ์วก
จ่ายเขา้ขาเกต  เม่ือจ่ายแรงดนัไบแอสครบเอสซีอาร์ท างานมีกระแสไหล เราสามารถเอาแรงดนั
ไบแอสท่ีขาเกตออกได ้ เอสซีอาร์ยงัคงท างานได ้
                    การหยดุน ากระแสของเอสซีอาร์สามารถท าได ้2 วธีิคือ 
                    1.ตดัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟกระแสตรง VAA ท่ีป้อนใหข้าแอโนด และขาแคโทด ออก 
จากวงจรชัว่ขณะ 
                    2.ลดกระแสท่ีไหลผา่นขาแอโนด และขาแคโทดของเอสซีอาร์ใหต้ ่ากวา่กระแสโฮลด้ิง 

    คู่มือรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลของตวัเอสซีอาร์จะบอกขีดจ ากดัและค่าการท างานต่างๆ 
ของตวัเอสซีอาร์ แต่ละเบอร์แต่ละชนิด เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั ไม่เกิดความช ารุดเสียหาย โดยใน
คู่มือจะบอกขนาดทนกระแสสูงสุด  ขนาดทนแรงดนัสูงสุด รูปร่างและลกัษณะตวัถงั และ
รายละเอียดของคุณสมบติัทางไฟฟ้าค่าต่างๆ 
                     เอสซีอาร์สามารถน าไปใชง้านอิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น วงจรเรียงกระแสท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ (Control Rectifier)  )  วงจรสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ  วงจรควบคุมความเร็ว
มอเตอร์  วงจรควบคุมเฟสแรงดนัไฟกระแสสลบั เป็นตน้ 
                   การวดัและทดสอบเอสซีอาร์ดี-เสีย สมารถท าไดโ้ดยใชโ้อห์มมิเตอร์ตั้งยา่นวดั  10 ท่ี
ขาเอสซีอาร์เป็นคู่  ดงัน้ี 

 ใบความรู้ที ่7 หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์(SCR) 

เร่ือง  เอสซีอาร์(SCR) เวลา   2 ชัว่โมง 
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- คู่ขา G กบัขา K วดั 2 คร้ังแบบไบแอสตรงและไบแอสกลบั เขม็มิเตอร์ข้ึน 1 คร้ัง 

แสดงวา่เอสซีอาร์ดี  ถา้เขม็มิเตอร์ข้ึน 2 คร้ังหรือไม่ข้ึนเลยแสดงวา่เอสซีอาร์เสีย 
- คู่ขา A กบัขา  K วดั 2 คร้ังแบบไบแอสตรงและไบแอสกลบั เขม็มิเตอร์ไม่ข้ึนเลย 

แสดงวา่เอสซีอาร์ดี  ถา้เขม็มิเตอร์ข้ึนแสดงวา่เอสซีอาร์เสีย 
- คู่ขา A กบัขา  G วดั 2 คร้ังแบบไบแอสตรงและไบแอสกลบั เขม็มิเตอร์ไม่ข้ึนเลย 

แสดงวา่เอสซีอาร์ดี ถา้เขม็มิเตอร์ข้ึนแสดงวา่เอสซีอาร์เสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่7 หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์(SCR) 

เร่ือง  เอสซีอาร์(SCR) เวลา   2 ชัว่โมง 
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เร่ือง เอสซีอาร์ 
 

ค าช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัจ ำนวน 12 ขอ้ ๆ ละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  12 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 10 นำที 
ค าส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก () ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผิด (  ) ลงใน  
             วงเล็บ หนำ้ขอ้ท่ีผดิ 
(     ) 1. เอสซีอำร์เป็นอุปกรณ์ทริสเตอร์ท่ีมีโครงสร้ำง 3 ตอน 3 รอยต่อและมี 3 ขำ  
(     ) 2. ขำของเอสซีอำร์คือขำแอโนด ขำแคโทด และขำเกต 
(     ) 3. วงจรสมมูลของเอสซีอำร์ เปรียบเสมือนกบัทรำนซิสเตอร์ NPN กบั PNP ต่อร่วมกนั 2 ตวั ()
(     ) 4. กำรควบคุมกำรท ำงำนของเอสซีอำร์นิยมใชว้ธีิกำรจ่ำยแรงดนับวกกระตุน้ท่ีขำ G 
(     ) 5. กำรหยดุน ำกระแสของเอสซีอำร์ ต่อไฟกระแสตรงนิยมใชว้ธีิตดัแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟตรง VAA 
(     ) 6. ในกำรท ำงำนกบัแรงดนัไฟกระแสสลบั เอสซีอำร์สำมำรถท ำงำนไดท้ั้งช่วงซีกบวกและช่วง 
              ซีกลบ 
(     ) 7. เอสซีอำร์ สำมำรถจดัวงจรควบคุมแรงดนัไฟกระแสสลบัได ้2 แบบ คือ แบบคร่ึงคล่ืนและ 
              แบบเตม็คล่ืน 
(     ) 8. กำรควบคุมแรงดนัไฟสลบัแบบคร่ึงคล่ืน คือ กำรควบคุมมุมแรงดนัไฟสลบัไดท้ั้ง 2 ซีก  
             โดยใชเ้อสซีอำร์ตวัขนำนกนักลบัทิศทำงกนั 2 ตวั 
(     ) 9. เอสซีอำร์ท่ีน ำกระแสในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลบั กำรควบคุมใหเ้อสซีอำร์หยดุน ำกระแสไฟ 
             จ  ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุม เอสซีอำร์ก็สำมำรถหยดุน ำกระแสได ้
(     ) 10. กระแสโฮลด้ิง (IH) ของเอสซีอำร์คือ กระแสสูงสุดไหลผำ่นขำแอโนด และขำแคโทด 
                ในขณะท่ียงัท ำงำนอยู ่
(     ) 11. เอสซีอำร์เม่ือท ำกำรวดัดว้ยโอห์ม ขำท่ีวดัแลว้เขม็มิเตอร์ปลำยเบนช้ีข้ึนมำอ่ำนค่ำควำม 
                ตำ้นทำนไดคื้อ คู่ขำ A กบั B 
(     ) 12. เอสซีอำร์สำมำรถน ำไปต่อวงจรควบคุมแสงสวำ่งได ้
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เร่ือง เอสซีอาร์ 
 

ค าช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัจ ำนวน 12 ขอ้ ๆ ละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  12 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 10 นำที 
ค าส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก () ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผิด (  ) ลงใน  
             วงเล็บ หนำ้ขอ้ท่ีผดิ 
(  ) 1. เอสซีอำร์เป็นอุปกรณ์ทริสเตอร์ท่ีมีโครงสร้ำง 3 ตอน 3 รอยต่อและมี 3 ขำ  
( ) 2. ขำของเอสซีอำร์คือขำแอโนด ขำแคโทด และขำเกต 
() 3. วงจรสมมูลของเอสซีอำร์ เปรียบเสมือนกบัทรำนซิสเตอร์ NPN กบั PNP ต่อร่วมกนั 2 ตวั ()
() 4. กำรควบคุมกำรท ำงำนของเอสซีอำร์นิยมใชว้ธีิกำรจ่ำยแรงดนับวกกระตุน้ท่ีขำ G 
(  ) 5. กำรหยดุน ำกระแสของเอสซีอำร์ ต่อไฟกระแสตรงนิยมใชว้ธีิตดัแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟตรง VAA 
(  ) 6. ในกำรท ำงำนกบัแรงดนัไฟกระแสสลบั เอสซีอำร์สำมำรถท ำงำนไดท้ั้งช่วงซีกบวกและช่วง 
              ซีกลบ 
 () 7. เอสซีอำร์ สำมำรถจดัวงจรควบคุมแรงดนัไฟกระแสสลบัได ้2 แบบ คือ แบบคร่ึงคล่ืนและ 
              แบบเตม็คล่ืน 
(  ) 8. กำรควบคุมแรงดนัไฟสลบัแบบคร่ึงคล่ืน คือ กำรควบคุมมุมแรงดนัไฟสลบัไดท้ั้ง 2 ซีก  
             โดยใชเ้อสซีอำร์ตวัขนำนกนักลบัทิศทำงกนั 2 ตวั 
 () 9. เอสซีอำร์ท่ีน ำกระแสในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลบั กำรควบคุมใหเ้อสซีอำร์หยุดน ำกระแสไฟ 
             จ  ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุม เอสซีอำร์ก็สำมำรถหยดุน ำกระแสได ้
 (  ) 10. กระแสโฮลด้ิง (IH) ของเอสซีอำร์คือ กระแสสูงสุดไหลผำ่นขำแอโนด และขำแคโทด 
                ในขณะท่ียงัท ำงำนอยู ่
 (  ) 11. เอสซีอำร์เม่ือท ำกำรวดัดว้ยโอห์ม ขำท่ีวดัแลว้เข็มมิเตอร์ปลำยเบนช้ีข้ึนมำอ่ำนค่ำควำม 
                ตำ้นทำนไดคื้อ คู่ขำ A กบั B 
 () 12. เอสซีอำร์สำมำรถน ำไปต่อวงจรควบคุมแสงสวำ่งได ้
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่7 เร่ืองเอสซีอาร์ 
วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                             รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 12 ข้อ ( 12 คะแนน )                                                              เวลา 10 นาที 
 

ค าส่ัง จงเลือกค ำตอบท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย (  ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.                                                    จำกรูปเป็นโครงสร้ำงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำมขอ้ใด 

ก. ไดโอด                 ข. เอสซีอำร์                      ค. เฟต                           ง. ทรำนซิสเตอร์ 
2.  ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของเอสซีอำร์ 
 
               ก.                                    ข.                                 ค.                                ง.  
3.  ขอ้ใดคือวงจรสมมูลของเอสซีอำร์ 
               
 
 
 

ก.                        ข.                                    ค.   ง. 
4.  จำกกรำฟคุณสมบติัของเอสซีอำร์ กระแสโฮลด้ิง( IH )คืออะไร 

ก.  กระแสสูงสุดท่ีเอสซีอำร์ทนได ้
ข.  กระแสเฉล่ียท่ีไหลผำ่นโหลดและเอสซีอำร์ 
ค.  กระแสต ่ำสุดท่ีท ำใหเ้อสซีอำร์หยดุน ำกระแส 
ง.  กระแสต ่ำสุดท่ีเอสซีอำร์ยงัคงน ำกระแสได้ 

5.  ขอ้ใดคือวธีิกำรท ำใหเ้อสซีอำร์น ำกระแส 
ก.  จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟบวกให ้K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให ้K  
ข.  จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให ้K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟลบให ้K  
ค.  จ่ำยไฟลบ A จ่ำยไฟลบให ้K และจ่ำยไฟบวก G จ่ำยไฟบวกให ้K  
ง.  จ่ำยไฟบวก A จ่ำยไฟลบให ้K และจ่ำยไฟลบ G จ่ำยไฟบวกให ้K  

6.  เม่ือเอสซีอำร์น ำกระแสแลว้จะหยดุน ำกระแสตอ้งท ำอยำ่งไร 
ก.  ตดัแรงดนัท่ีจ่ำยใหข้ำ G ออกชัว่ขณะ 
ข.  จ่ำยแรงดนัลบใหข้ำ G เทียบ K  

A2 

A1 

A 

K K 

G 
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ค.  จ่ำยแรงดนับวกใหข้ำ A จ่ำยแรงดนัลบใหข้ำ K เพิ่มมำกข้ึน 
ง.  ลดกระแสไหลผำ่นตวัเอสซีอำร์ใหต้ ่ำกวำ่กระแสโฮลด้ิง 

7.  เอสซีอำร์เม่ือน ำไปใชง้ำนกบัไฟกระแสสลบัจะท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยกบัอุปกรณ์ใด 
ก. ไดโอด                     ข. เฟต                               ค. ไดแอก                    ง. ทรำนซิสเตอร์ 

8.  เอสซีอำร์เม่ือน ำไปใชง้ำนกบัแรงดนัไฟสลบัตวัเอสซีอำร์จะท ำหนำ้ท่ีอะไร 
ก.  เป็นสวติช์ตดัต่อ          ข.  ตวักรองกระแส 
ค.    ตวัเรียงกระแส                ง.  ตวักระตุน้สัญญำณ 

9.  จำกคู่มือรำยละเอียดของเอสซีอำร์เบอร์ 2N5064 ระบุค่ำ VRRM  ระบุค่ำสูงสุด 200 V คืออะไร 
ก. ค่ำแรงดนัท่ีป้อนใหข้ำ A กบัขำ K เป็นไบอสักลบัสูงสุดท่ีทนได ้200 V 
ข.  แรงดนัท่ีป้อนใหข้ำ A และขำ K สูงสุด 200 V  
ค.  แรงดนัท่ีป้อนใหข้ำ A และขำ K ท ำใหเ้อสซีอำร์ท ำงำนโดยท่ีไม่มีกำรกระตุน้ท่ีขำ G  
     สูงสุด 200V 
ง.  ค่ำแรงดนักระตุน้สูงสุด 200 V  

10.  จำกรูปเป็นกำรน ำเอสซีอำร์ไปต่อวงจรใชง้ำนคือวงจรอะไร 
ก. วงจรหร่ีไฟ  
ข.  วงจรควบคุมควำมเร็วมอเตอร์ 
ค.  วงจรเร็กติไฟเออร์ 
ง.  วงจรควบคุมเฟส 

 
11.  ถำ้ใชโ้อห์มมิเตอร์วดัขำเอสซีอำร์ 3 ขำ ทีละคู่จ  ำนวน 6 คร้ัง ถำ้เป็นเอสซีอำร์ปกติเขม็มิเตอร์ 
       จะบ่ำยเบนข้ึนมำ 1คร้ัง อ่ำนค่ำควำมตำ้นทำน 1 คร้ัง ขำท่ีไฟบวกแตะอยูคื่อขำใดของเอสซีอำร์ 

ก. ขำ G                          ข. ขำ K                        ค.  ขำ A                         ง.  ขำ S  
12.  ในกำรวดัทดสอบเอสซีอำร์ดว้ยโอห์มมิเตอร์ ผลกำรวดัขำคู่A กบั K วดัเขม็มิเตอร์บ่ำยเบนข้ึน 
        ทั้ง 2 คร้ัง ไดค้่ำควำมตำ้นทำนต ่ำมำก สรุปไดว้ำ่อยำ่งไร 

ก.  เอสซีอำร์ปกติ     ข.  เอสซีอำร์ช ำรุดช็อต 
ค.  เอสซีอำร์ช ำรุดขำด      ง.  ยงัสรุปไม่ได ้
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RL 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ข 7 ก 

2 ก 8 ค 

3 ข 9 ก 

4 ง 10 ง 

5 ข 11 ก 

6 ง 12 ข 

 
 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  7 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 12-13 
ช่ือหน่วย  เอสซีอาร์ 

เร่ือง  เอสซีอาร์ เวลา 2  ชัว่โมง 
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แบบเกบ็คะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่  7 เร่ือง  เอสซีอาร์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

  
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    


