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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 ่9 เร่ืองวงจรขยายก าลงั 
วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                             รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน )                                                              เวลา 10 นาที 

 
ค าส่ัง   จงเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย ( ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.   จ่ำยแรงดนัไบอสัตรงให้ขำ B กบั E และจ่ำยแรงดนัไบอสักลบัให ้C กบั B ใหก้บัวงจร  
      ทรำนซิสเตอร์และป้อนไฟฟ้ำกระแสสลบัต ่ำ ๆ เขำ้ทำงอินพุต ใหส้ัญญำณออกทำงเอำตพ์ุตมี  
      ขนำดเพิ่มข้ึน เป็นหลกักำรของวงจรอะไร 

ก.  วงจรก ำเนิดสัญญำณ   ข.  วงจรสวิตช์ทรำนซิสเตอร์ 
ค.  วงจรขยำยสัญญำณ  ง.  วงจรจูน 

2.  ซีดีโหลดไลน์ (DC Load Line ) คืออะไร  
ก.  กรำฟแสดงกำรท ำงำนของเอสซีอำร์ ข.  กรำฟแสดงกำรท ำงำนของไตรแอก 
ค.  กรำฟแสดงกำรท ำงำนของเจเฟต ง.  กรำฟแสดงจุดท ำงำนของทรำนซิสเตอร์ 

3.  จุด Q จะวำงท่ีต ำแหน่งใดของซีดีโหลดไลน์ 
ก.  ก่ึงกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์  ข.  จุดคตัออฟ 
ค.  จุดอ่ิมตวั    ง.  ต ำแหน่งใดก็ได ้

 4.  ขอ้ใดคือเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.  ก ำหนดจำกค่ำกระแส   ข.  ก ำหนดจำกค่ำแรงดนั 
ค.  ก ำหนดจำกค่ำแรงดนัและกระแส ง.  ก ำหนดจำกอตัรำขยำย 

5.  วงจรขยำยคลำส เอ ท่ีจุดท ำงำนอยูต่รงจุดใดของเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.  จุด Q อยูก่ึ่งกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์ ข.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งคตัออฟ 
ค.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ ง.  จุด Q อยูท่ี่ต  ำแหน่งจุดอ่ิมตวั 

6.  วงจรขยำยคลำสบี มีจุดท ำงำนอยูต่รงจุดใดของเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.  จุด Q อยูก่ึ่งกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์ ข.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งคตัออฟ 
ค.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งอ่ิมตวั  ง.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 

7.  วงจรขยำยคลำสเอบี มีจุดท ำงำนอยูต่รงจุดใดของเส้นซีดีโหลดไลน์ 
         ก.  จุด Q อยูก่ึ่งกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์ ข.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งคตัออฟ 
              ค. จุด Q อยูต่  ำแหน่งอ่ิมตวั  ง.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 
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8.  ขอ้ใดเป็นวงจรขยำยคลำสซี 
ก. มีควำมผดิเพี้ยนสูงมำ    ข.  มีคุณภำพเสียงดี 

              ค. ประสิทธิภำพกำรขยำยต ่ำ   ง. นิยมใชก้บัเคร่ืองขยำยเสียงทัว่ไป 
9.  ขอ้ใดเป็นวงจรขยำยคลำสดี  

ก. กำรท ำงำนท่ีจุดคตัออฟ   ข.  ท ำงำนต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 
              ค. สัญญำณมีควำมผิดเพี้ยนสูงท่ีสุด  ง. แปลงสัญญำณเป็นรูปส่ีเหล่ียมก่อน 
10.  ขอ้ใดท ำใหเ้กิดครอสโอเวอร์ดิสทรอชัน่ 
              ก. คลำสเอ     ข. คลำสบี 
              ค. คลำสเอบี      ง. วงจรขยำยแบบพุช – พูล 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ค 6 ข 
2 ง 7 ค 
3 ง 8 ก 
4 ค 9            ง 
5 ก 10 ง 

 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา 2  ชัว่โมง 



 

สาระส าคัญ 
                   วงจรขยายก าลงั คือวงจรท่ีท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณอินพุตท่ีมีขนาดแรงดนัและกระแสต ่า 
ใหมี้ขนาดแรงดนัและกระแสสูงข้ึน เพื่อใหส้ามารถน าไปขบัโหลดได ้ การขยายสัญญาณเสียงใหมี้
ก าลงัสูงข้ึน หรือใหไ้ดส้ัญญาณเสียงใหมี้ความแรงมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลท าใหไ้ดส้ัญญาณเสียงท่ีมี
ความดงัมากข้ึน การจดัวงจรขยายจึงตอ้งจดัวงจรใหเ้หมาะสม เน่ืองจากทรานซิสเตอร์ท่ีน ามาใชใ้น
การขยายสัญญาณเสียง มีจุดท างาน (Q-Point) เฉพาะซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมากท่ีตอ้งพิจารณา  
                   เส้นโหลดดีซี(DC Load Line) คือกราฟท่ีแสดงจุดท างานของทรานซิสเตอร์การแบ่ง
คลาสการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์จากเส้นโหลด แบ่งออกไดเ้ป็น วงจรขยายคลาสเอ 
วงจรขยายคลาสบี วงจรขยายคลาสเอบี  วงจรขยายคลาสซี  และวงจรขยายคลาสดี 
 

สาระการรียนรู้ 
                 9.1  หลกัการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์ 
                 9.2  ดีซีโหลดไลน์ 
                 9.3  ประเภทของวงจรขยายก าลงั 
                        9.3.1 วงจรขยายคลาสเอ 
                        9.3.2 วงจรขยายคลาสบี 
                        9.3.3 วงจรขยายคลาสเอบี 
                        9.3.4 วงจรขยายคลาสซี 
                        9.3.5 วงจรขยายคลาสดี 
                 9.4  สรุป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
                    1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวงจจรขยายก าลงั 
                    2.  เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ใบความรู้ที ่9 หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา   2 ชัว่โมง 
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             จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                   1.   บอกหลกัการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์ได ้
                    2.   อธิบายดีซีโหลดไลน์ได ้
       3.   บอกลกัษณะการจดัวงจรขยายคลาสเอได ้
       4.   บอกลกัษณะการจดัวงจรขยายคลาสบีได ้
                    5.   บอกลกัษณะการจดัวงจรขยายคลาสเอบีได ้
                    6.   บอกลกัษณะการจดัวงจรขยายคลาสซีได ้
                    7.   บอกลกัษณะการจดัวงจรขยายคลาสดีได้ 

       8.   มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ 

สังเกตเห็นได ้  ในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  มีวนิยั  ความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
สนใจใฝ่รู้ รักสามคัคี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใบความรู้ที ่9 หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา   2 ชัว่โมง 
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9.1  หลกัการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์ 
 ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เป็นวงจรขยายสัญญาณ   ในการขยาย
สัญญาณของทรานซิสเตอร์        เพื่อให้สัญญาณมีขนาดใหญ่ข้ึนหรืออตัราขยายท่ีสูงข้ึน  (Gain) 
โดยวงจรขยายจะตอ้งมีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  และสัญญาณอินพุตป้อนให้กบัวงจร   
ซ่ึงสัญญาณอินพุตเป็นปริมาณทางไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็กไม่สามารถน าไปใช้งานได ้   ดงันั้นจึงตอ้งมี
การขยายสัญญาณใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อใหเ้หมาะกบัการใชง้าน แสดงดงัรูปท่ี 9.1 
 
                               
 

 
 
 
 
 

รูปที ่9.1  แสดงบล็อกการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร์เบ้ืองตน้ 
 
 

 ส าหรับทรานซิสเตอร์ท่ีท าการขยายนั้น ขาอิมิตเตอร์และขาเบส จะต้องจ่ายแรงดัน
ไบแอสตรง   ส่วนขาคอลเลคเตอร์กบัขาเบสจะตอ้งจ่ายแรงดนัไบแอสกลบั ทรานซิสเตอร์จึงจะ
ท างานขยายสัญญาณได ้ โดยค่าแรงดนัท่ีใชง้านตอ้งเลือกดูจากคู่มือ  เพื่อให้เกิดการขยายสัญญาณ
และไม่ผิดเพี้ยน  จะตอ้งมีการออกแบบวงจรเพื่อก าหนดจุดท างานของทรานซิสเตอร์        ใหท้  างาน
ตรงจุดก่ึงกลางของเส้นโหลดและ  อยูใ่นช่วงแอกทีฟ  เช่น  วงจรขยายเบ้ืองตน้โดยใชท้รานซิสเตอร์
ชนิดเอน็พีเอน็ มีแบตเตอร่ี  VCC  จ่ายให้กบัวงจร เป็นวงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วม ค่าความตา้นทาน 
RB  ต่อกับแหล่งจ่ายแรงดนั  VCC เป็นผลให้ขาเบส  ของทรานซิสเตอร์ได้รับแรงดนัไบแอสตรง
ตลอดเวลา   และท่ีขาคอลเลคเตอร์ จะไดรั้บไบแอสกลบัเป็นไปตามท่ีทรานซิสเตอร์ตอ้งการ การจดั
ไบแอสคงท่ี แสดงดงัรูปท่ี 9.2  
 

 ใบความรู้ที ่9 หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา   2 ชัว่โมง 

วงจรขยายทรานซิสเตอร์ 

แหล่งจ่ายก าลงั DC 

สัญญาณอินพุต 

สัญญาณเอาตพ์ุต 
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รูปที ่9.2  แสดงวงจรขยายทรานซิสเตอร์เบ้ืองตน้ 
 

9.2ดีซีโหลดไลน์ (DCLoadLine) 
                   ดีซีโหลดไลน์ (DC Load Line) คือ กราฟท่ีแสดงจุดท างานของทรานซิสเตอร์ โดยมี
ลกัษณะดงัแสดงตามรูปท่ี 9.3 
                     จากรูปท่ี9.3แสดงเส้นดีซีโหลดไลน์ท่ีแสดงจุดการท างานของทรานซิสเตอร์ จุดท่ี
ส าคญัคือจุดอ่ิมตวัของทรานซิสเตอร์ (Saturation Point) และจุดคตัออฟ (Cutoff)  ส่วนท่ีตอ้ง
พิจารณาในรูปท่ี 9.3 คือส่วนของเส้นดีซีโหลดไลน์ ซ่ึงจะแสดงจุดท างานของทรานซิสเตอร์บนเส้น
ดีซีโหลดไลน์น้ี และเรียกจุดท างาน (Operating Point) น้ีวา่จุด Q (Quiesent Point) โดยท่ีจุด Q จะถูก
วางท่ีต าแหน่งใดก็ไดบ้นเส้นดีซีโหลดไลน์ แต่จะใหผ้ลการท างานของทรานซิสเตอร์ ท่ีแตกต่างกนั
ไปและจะส่งผลถึงการขยายสัญญาณท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไป 
                    ดงันั้นเส้นดีซีโหลดไลน์ จึงเป็นเส้นท่ีแสดงจุดการท างานของทรานซิสเตอร์ โดย
ก าหนดจากค่าแรงดนัและกระแส ท่ีจ่ายใหก้บัทรานซิสเตอร์ ซ่ึงหมายถึงการไบแอสใหก้บั
ทรานซิสเตอร์อยา่งเหมาะสม จึงจะสามารถน าไปใชใ้นวงจรขยายสัญญาณเพื่อใหไ้ดส้ัญญาณท่ีมี
ความแรงสูงข้ึน และสัญญาณไม่เกิดความผดิเพี้ยน 
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9.3 ประเภทของวงจรขยายก าลงั 
                   วงจรขยายสัญญาณเสียง ถูกจดัแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ซ่ึงเรียกวา่ คลาส (Class) เหตุท่ีมี
การแบ่งออกเป็นคลาสนั้นเพราะ การจดัวงจรขยายจะถูกจดัไปตามจุดการท างาน (Operating Point) 
ของทรานซิสเตอร์ โดยแบ่งออกเป็นคลาสต่างๆ ดงัน้ี 
               1. วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier) 
                   2.วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier) 
                   3.วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier) 
                   4.วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier) 
                   5.วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 
 

 
 
 

รูปที ่9.3 คลาสของวงจรขยายบนเส้นโหลด 
ท่ีมา (วรีะศกัด์ิ   สุวรรณเพชร,2557,หนา้263) 

 
 
 

 ใบความรู้ที ่9 หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา   2 ชัว่โมง 

350 

QB  
15 

6 mA 

2 mA 

300 

150 

25 

IC (mA) 

14 mA 
12 mA 
10 mA 
8 mA 

4 mA 

QA  

QAB  

QC  
VCE (V) 

400 

250 
200 

100 
50 

 5 10 20 0 

จุดอ่ิมตวั 

จุดคตัออฟ 



333 
 

 

                     9.3.1  วงจรขยายคลาสเอ (Class  A  Amplifier) 
 วงจรขยายคลาสเอ เป็นวงจรขยายท่ีมีจุดท างาน  (Q Point)  อยู่ในช่วงแอกทีฟ (Active) 
คือช่วงการท างานของทรานซิสเตอร์ท่ีเป็นลิเนียร์ (Linear) ย่านลิเนียร์ของทรานซิสเตอร์ หมายถึง
ยา่นการท างานท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงเป็นอตัราส่วนโดยตรงกบักระแส  IB  หรืออาจกล่าว
ไดว้่า วงจรขยายคลาสเอ  จะมีจุดท างานอยู่ท่ีจุดก่ึงกลางของเส้นโหลดการท างานของวงจรขยาย
คลาสเอ  ถึงแมจ้ะไม่มีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัป้อนเขา้มาทางอินพุตของวงจร    ก็จะมีกระแส  IB         
ไหลตลอดเวลา ท าให้กระแส  IC ไหลตลอดเวลาเช่นกนั  โดยวงจรขยายคลาสเอน้ีจะขยายสัญญาณ
ทั้งช่วงบวกและช่วงลบ แสดงดงัรูปท่ี  9.4 

 
 

รูปที ่ 9.4  แสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสเอ 
 
 

 จากรูปท่ี 9.4  แสดงกราฟจุดท างานของวงจรขยายคลาสเอ ท่ีท างานอยู่ในย่านลิเนียร์ 
หรืออยู่ในช่วงก่ึงกลางเส้นโหลด   สัญญาณจากอินพุตจะถูกขยายทั้งช่วงบวกและช่วงลบเท่ากนั 
ส าหรับวงจรน้ีจะมีอตัราขยายสัญญาณไม่สูงมากนัก  ซ่ึงถ้าให้อตัราขยายสูงมากเกินไปจะท าให้
สัญญาณท่ีขยายเกิดความผิดเพี้ยน  โดยวงจรขยายคลาสเอ  มีขอ้ดีคือ รูปสัญญาณออกทางเอาต์พุต
จะเหมือนกบัสัญญาณท่ีป้อนเขา้ทางอินพุตไม่ผิดเพี้ ยน  ส่วนขอ้เสีย คือส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้า 
เพราะทรานซิสเตอร์ท างานตลอดเวลา และมีอตัราการขยายสัญญาณต ่า การน าไปใชง้านจะน าไปใช ้
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ในวงจรขยายสัญญาณท่ีไม่ตอ้งการขยายสัญญาณมากนกั เช่น ภาคปรีแอมป์ ภาคขยายความถ่ีวิทยุ 
ภาคขยาย IF ภาคขยายวดีีโอเอาตพ์ุต เป็นตน้ โดยตวัอยา่งวงจรขยายคลาสเอ แสดงดงัรูปท่ี 9.5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9.5  แสดงตวัอยา่งวงจรขยายสัญญาณคลาสเอ 
ท่ีมา (พนัธ์ศกัด์ิ   พุฒิมานิตพงศ,์ 2546, หนา้ 93) 

 

 จากรูปท่ี 9.5 เป็นวงจรขยายสัญญาณคลาสเอท่ีใชใ้นภาคปรีแอมป์โดยมีความตา้นทาน 
RB1 และ RB2  ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรแบ่งแรงดนัไบแอสใหก้บัขาเบสจึงท าใหมี้กระแส IB ไหลตลอดเวลา 
ส่งผลใหก้ระแส  IC ไหลผา่น RC ผา่นขาคอลเลคเตอร์กบัขาอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ และผา่น RE  

ลงกราวด์ 
            9.3.2  วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier) 

     วงจรขยายคลาสบี    เป็นวงจรขยายท่ีมีจุดท างาน   (Q Point)  อยู่ในต าแหน่งคตัออฟ 
(Cut Off)   คือช่วงท่ีแรงดนัไบแอสท่ีขาเบสเป็น 0 โวลต์ ส่วนท่ีขาคอลเลคเตอร์ และขาอิมิตเตอร์  
ยงัคงจ่ายแรงดันไบแอสปกติ ทรานซิสเตอร์จะยงัไม่น ากระแสในกรณีท่ีไม่มีสัญญาณอินพุต
ป้อนเข้ามา   ถ้าต้องการให้ทรานซิสเตอร์น ากระแสจะต้องป้อนสัญญาณอินพุต    และตอ้งเป็น
สัญญาณอินพุตท่ีท าให้ขาเบส  ของทรานซิสเตอร์ได้รับแรงดันไบแอสตรงทรานซิสเตอร์จึงจะ
ท างาน เช่นทรานซิสเตอร์ชนิดเอน็พีเอน็ ตอ้งป้อนสัญญาณอินพุตเป็นบวก ทรานซิสเตอร์จึงจะ 

 ใบความรู้ที ่9 หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา   2 ชัว่โมง 

RB1 

RB2 

RC 

RE 

Out 

In 
C1 

C2 

C3 

Q1 

+ VCC 

IB 

IC 



335 
 

 

น ากระแส   และทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี  ตอ้งป้อนสัญญาณอินพุตเป็นลบ  ทรานซิสเตอร์จึงจะ
น ากระแส เป็นตน้   

คลาสบี  จะขยายสัญญาณเพียงซีกใดซีกหน่ึงเท่านั้น  ข้ึนอยูก่บัชนิดของทรานซิสเตอร์ เช่น  
ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น    จะขยายสัญญาณเฉพาะช่วงบวก    และทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี 
จะขยายสัญญาณเฉพาะช่วงลบ แสดงดงัรูปท่ี 9.6 
 

 
 

รูปที ่9.6  แสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสบี 
 

 จากรูปท่ี 9.6  เป็นกราฟแสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสบี โดยจะท างานท่ีจุดคตัออฟ  
หรือจุดต ่าสุดของเส้นโหลด  ซ่ึงเป็นจุดตดัของเส้นโหลดกบัเส้นแรงดนั  VCE    วงจรขยายคลาสบีนั้น
จะรับการป้อนสัญญาณซีกเดียว ข้ึนอยู่กบัชนิดของทรานซิสเตอร์ เช่นทรานซิสเตอร์ชนิด เอ็นพีเอ็น   
ขาเบส  เม่ือรับสัญญาณซีกบวกทรานซิสเตอร์จะท างาน        และทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี ขาเบส 
เม่ือไดรั้บสัญญาณซีกลบทรานซิสเตอร์จะท างาน ซ่ึงจะส่งผลให้ IC  มีกระแสไหลซีกเดียวเช่นเดียวกนั   
เม่ือกระแส  IC ไหลเพียงซีกเดียวก็จะมีสัญญาณท่ีถูกขยายออกมาตกคร่อมท่ีโหลดเพียงซีกเดียว      
ส่งออกเอาต์พุตเกิดการผิดเพี้ ยนในการขยายสัญญาณ   ขอ้ดีของวงจรขยายคลาสบี   คือ ไม่ส้ินเปลือง
พลงังานกระแสไฟฟ้าขณะไม่มีสัญญาณอินพุตป้อนเขา้วงจร ส่วนขอ้เสีย  คือสัญญาณท่ีขยายเกิดความ 
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ผิดเพี้ยนในช่วงระหว่างรอยต่อของสัญญาณ (Crossover  Distortion) ถึงแมจ้ะน าไปต่อวงจรขยายแบบ 
พุช-พูล หรือวงจรคอมพลีเมนตาร่ีก็ตาม ตวัอยา่งวงจรแสดงดงัรูปท่ี 9.7 
 

 
 

รูปที ่ 9.7  แสดงวงจรขยายพุช-พูล ท่ีท างานคลาสบี 
 
 

 จากรูปท่ี 9.7 เป็นวงจรขยายพุช-พูล ท่ีท างานคลาสบีใชห้มอ้แปลงแบบมีเซ็นเตอร์แท็ป
ในดา้นอินพุตและเอาตพ์ุต   และมีทรานซิสเตอร์สองตวัท างานสลบักนั ขยายสัญญาณตวัละคร่ึงซีก 
การท างานของวงจรอธิบายไดด้งัน้ี เม่ือสัญญาณคร่ึงซีกบวกป้อนเขา้มา ทรานซิสเตอร์ Q1  จะท างาน 
ส่วนทรานซิสเตอร์  Q2  จะไม่ท างาน ท าให้มีกระแส I1ไหลผา่นทรานซิสเตอร์  Q1  ลงกราวด์ ท าให้
หมอ้แปลงดา้นเอาตพ์ุตเหน่ียวน าสัญญาณออกไปท่ีล าโพง (RL) และเม่ือสัญญาณซีกลบป้อนเขา้มา
เป็นลูกท่ีสอง ทรานซิสเตอร์ Q2  จะท างาน ส่วนทรานซิสเตอร์ Q1  จะไม่ท างานท าให้มีกระแส   I2  

ไหลผา่นทรานซิสเตอร์  Q2  ลงกราวด์ ท าให้หมอ้แปลงเอาต์พุตเหน่ียวน าสัญญาณออกไปท่ีล าโพง  
เป็นลกัษณะน้ีสลบักนัไปไดรู้ปสัญญาณทั้งซีกบวกและซีกลบครบวงจร 
 วงจรขยายคลาสบี แบบพุช-พูล ช่วยแกปั้ญหาการท างานของวงจรคลาสบี   โดยท าการ
ขยายสัญญาณไดท้ั้งสองซีก แต่ยงัมีความผิดเพี้ยนระหว่างรอยต่อของสัญญาณซีกบวกและซีกลบ 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากคุณสมบติัของตวัทรานซิสเตอร์      เพราะระหวา่งรอยต่อ    PN    จะมีแบตเตอร่ีสมมติ 
หรือดีพลีชนัริจิน   (Depletion  region)   เกิดข้ึนมีค่าประมาณ  0.2  ถึง  0.4 โวลต ์ ในทรานซิสเตอร์ 
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ท่ีผลิตมาจากสารเจอร์เมเนียม และมีค่าประมาณ 0.5  ถึง 0.8 โวลต์ ในทรานซิสเตอร์ท่ีผลิตมาจาก
สารซิลิคอน โดยค่าแบตเตอร่ีสมมติน้ีจะมีขั้วแรงดนัจ่ายเป็นไบแอสกลบัใหข้า B ของทรานซิสเตอร์    
เม่ือมีสัญญาณอินพุตเป็นไบแอสตรงป้อนเข้ามา จะเกิดการหักล้างกับแบตเตอร่ีสมมติ ท าให้
ทรานซิสเตอร์ยงัไม่น ากระแสในช่วงสัญญาณอินพุตค่าต ่าเขา้มา  สัญญาณท่ีขยายออกทางเอาตพ์ุต
จึงเกิดความผดิเพี้ยนระหวา่งรอยต่อข้ึน 
 การน าไปใช้งานของวงจรขยายคลาสบี   จะใช้งานในวงจรขยายสัญญาณขนาดใหญ่ 
โดยต่อเป็นวงจรขยายแบบ พุช-พูล หรือวงจรแบบคอมพลีเมนตาร่ี  และวงจรสวิตช่ิง โดยป้อน
สัญญาณพลัซ์ควบคุม แต่ก็มีขอ้เสีย  คือเกิดความผดิเพี้ยนระหวา่งรอยต่อของสัญญาณ 
             9.3.3  วงจรขยายคลาสเอบี (Class  AB  Amplifier) 
 วงจรขยายคลาสเอบี ออกแบบมาเพื่อแกข้อ้ดอ้ยของวงจรขยายคลาสบีท่ีมีความผิดเพี้ยน
ระหว่างรอยต่อ    การจดัไบแอสคลาสเอบี    คือจดัไบแอสให้สูงกว่าจุดคัทออฟเล็กน้อย  คือ       
จ่ายแรงดันไฟไบแอสตรงให้ขาเบส  ของทรานซิสเตอร์เพียงเล็กน้อย   เพื่อหักล้างกับแรงดัน
แบตเตอร่ีสมมติระหวา่งรอยต่อพีเอ็น ของทรานซิสเตอร์ให้หมดไป ท าให้ทรานซิสเตอร์น ากระแส
ตลอดเวลา กราฟการท างานของวงจรขยายคลาสเอบี แสดงดงัรูปท่ี 9.8 
 

 
 
 

 

รูปที ่9.8  แสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสเอบี 
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 จากรูปท่ี  9.8    เป็นกราฟแสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสเอบี    โดยมีจุดท างานสูง
กวา่จุดคตัออฟเล็กนอ้ย  ท าใหท้รานซิสเตอร์ขยายสัญญาณอินพุตซีกใดซีกหน่ึง และซีกท่ีเหลือขยาย
บางส่วน  เช่น ถา้เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น จะท าการขยายสัญญาณอินพุตซีกบวกทั้งหมด 
และขยายสัญญาณอินพุตซีกลบบางส่วน   ทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี  จะท าการขยายสัญญาณ
อินพุตซีกลบทั้งหมด  และขยายสัญญาณอินพุตซีกบวกบางส่วน  ซ่ึงในการใช้งานของวงจรขยาย
คลาสเอบี จะตอ้งน าไปต่อเป็นวงจรขยายแบบพุช-พูล หรือคอมพลีเมนตาร่ี  ในรูปท่ี 5-15 สัญญาณ
กระแสอินพุต (IB) และกระแสเอาต์พุต (IC)  รูปสัญญาณส่วนท่ีขีดเส้นทแยงไว ้ แสดงส่วนท่ี
สัญญาณกระแส  IB  ไม่ไหล เพราะทรานซิสเตอร์ท างานต ่ากว่าจุดคตัออฟ  ท าให้กระแส  IB ไหล
ผ่านโหลดในช่วงท่ีทรานซิสเตอร์คตัออฟไม่น ากระแส สัญญาณขยายออกทางเอาต์พุตจะมีการ
ผดิเพี้ยน ดงันั้นตอ้งน ามาต่อเป็นวงจรขยายพุช-พูล หรือวงจรคอมพลีเมนตาร่ี แสดงดงัรูปท่ี 9.9 
 
 

 
 

รูปท่ี 9.9  แสดงวงจรขยายแบบพุช-พูล คลาสเอบี 
 

 จากรูปท่ี 9.9  เป็นวงจรขยายแบบ พุช-พูล คลาสเอบี   ซ่ึงจะมีการจ่ายแรงดนัไบแอสจะ
ก าหนดจุดท างานให้สูงกว่าจุดคตัออฟเล็กนอ้ย     ในการจ่ายแรงดนัไบแอสตรงให้ขาเบส       ของ
ทรานซิสเตอร์ Q1, Q2  มี R1, R2  เป็นวงจรแบ่งแรงดนั โดยแรงดนัตกคร่อม R2  เป็นตวัจ่ายแรงดนั 
ไบแอสใหข้าเบส  ของ  Q1, Q2  ท าใหมี้กระแส  IB ไหลเล็กนอ้ย ท าใหท้รานซิสเตอร์ Q1, Q2   
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น ากระแสและมีกระแส  IC ไหลเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีไม่มีการป้อนสัญญาณอินพุตเขา้มา เม่ือมี
สัญญาณอินพุตป้อนเขา้มาท่ีขาเบส   ของทรานซิสเตอร์   Q1   เป็นสัญญาณซีกบวก   เป็นแรงดัน
ไบแอสตรง ท าให้   Q1  น ากระแส   ส่วน  Q2  ท่ีขาเบส  ไดรั้บสัญญาณซีกลบ  ซ่ึงจะไปหักลา้งกบั
แรงดันไฟบวกท่ีเป็นไบแอสให้ขาเบส  ของ Q2  ท าให้ Q2  น ากระแสลดลงจนถึงจุดคัตออฟใน
สัญญาณซีกบวกลูกแรกจะไดส้ัญญาณเอาต์พุตเป็นสัญญาณซีกบวกทั้งซีกและไดส้ัญญาณซีกลบ
เล็กนอ้ย และเม่ือมีสัญญาณอินพุตป้อนเขา้มาท่ีขาเบส  ของทรานซิสเตอร์ Q2  เป็นสัญญาณซีกบวก 
เป็นแรงดันไบแอสตรงท าให้ Q2  น ากระแส ส่วน  Q1  ท่ีขาเบส  ได้รับสัญญาณซีกลบซ่ึงจะไป
หกัลา้งกบัแรงดนัไฟบวกท่ีเป็นไบแอสใหข้าเบสของ  Q1 ท าให้ Q1 น ากระแสลดลงจนถึงจุดคตัออฟ  
ในสัญญาณซีกลบลูกท่ีสองจะไดส้ัญญาณเอาตพ์ุตเป็นสัญญาณซีกลบทั้งซีก    และไดส้ัญญาณซีก
บวกเล็กนอ้ย   เม่ือสัญญาณทั้งสองมาประสานกนัก็จะไดรู้ปสัญญาณครบหน่ึงรูปคล่ืนท่ีสมบูรณ์ไม่
ผดิเพี้ยน 
 การน าไปใชง้านของวงจรขยายคลาสเอบี         โดยทัว่ไปจะใช้เป็นวงจรขยายเสียงใน
ภาคเพาเวอร์แอมป์     หรือภาคขยายก าลงั       และน าไปใช้ในวงจรขยายสัญญาณท่ีตอ้งการอตัรา
การขยายสูง ๆ  ตวัอยา่งวงจรขยายแบบคอมพลีเมนตาร่ี แสดงดงัรูปท่ี 9.10 
 

 
รูปที ่ 9.10  แสดงวงจรขยายคลาสเอบีต่อแบบคอมพลีเมนตาร่ี 
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 จากรูปท่ี 9.10  แสดงวงจรขยายคลาสเอบีต่อแบบคอมพลีเมนตาร่ี มี  R1, R2   และ R3  

เป็นวงจรจ่ายแรงดนัไบแอสตรงใหข้าเบส ของ Q1  และ Q2 ใหท้ าการขยายสัญญาณออกทางเอาตพ์ุต
ไม่ผดิเพี้ยน 
            9.3.4  วงจรขยายคลาสซี (Class  C  Amplifier) 
 วงจรขยายคลาสซี จุดท างานจะอยูต่  ่ากวา่จุดคตัออฟ ในการจ่ายแรงดนัไบแอสใหข้าเบส 
ของทรานซิสเตอร์ จะเป็นการจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัค่าหน่ึง   ท าให้ทรานซิสเตอร์ไม่น ากระแส   
ซ่ึงทรานซิสเตอร์จะน ากระแสก็ต่อเม่ือมีสัญญาณอินพุตป้อนเขา้มา        เป็นแรงดนัไบแอสตรงให้
ขาเบส  และไปหกัลา้งกบัแรงดนัไบแอสกลบัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีจ่ายอยูเ่ดิม จนทรานซิสเตอร์ไดรั้บ
แรงดนัไบแอสตรง  ทรานซิสเตอร์จึงจะน ากระแสขยายสัญญาณอินพุตส่วนนั้นออกทางเอาต์พุต  
จะท าใหเ้กิดความผดิเพี้ยนในการขยายสัญญาณมาก ซ่ึงไม่เหมาะในการน าไปใชเ้ป็นวงจรขยายเสียง      
กราฟแสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสซี แสดงดงัรูปท่ี 9.11 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  9.11   แสดงจุดท างานของวงจรขยายคลาสซี 
 

                   จากรูปท่ี 9.11 แสดงกราฟจุดท างานขอวงจรขยายคลาสซี  โดยจุดท างานของวงจรจะต ่า
กวา่จุดคตัออฟ เม่ือจ่ายแรงดนัไบแอสกลบัใหก้บัขาเบส   ท าใหท้รานซิสเตอร์ไม่น ากระแสและจ่าย 
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แรงดันไบแอสกลับค้างไว ้    แหล่งจ่ายแรงดันไบแอสกลับน้ีจะเป็นตวัต้านสัญญาณอินพุตท่ี
ป้อนเขา้มา   ซ่ึงสัญญาณอินพุตท่ีจะท าให้ขาเบส  ของทรานซิสเตอร์ไดรั้บไบแอสตรงนั้นจะตอ้งมี
ระดบัความแรงของสัญญาณอินพุตมากกวา่ระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง    ท่ีจ่ายไบแอสกลบัให้
ขาเบส ทรานซิสเตอร์จึงจะน ากระแส      ขยายสัญญาณส่วนนั้นออกเอาตพ์ุต       ดงันั้นกระแส   IB   
จะไหลเพียงบางส่วน และกระแส IC  ก็จะไหลเพียงบางส่วนเช่นกนั ซ่ึงในการขยายของวงจรคลาสซี  
สัญญาณท่ีไดมี้ความผิดเพี้ยนมาก แต่ก็มีขอ้ดีคือไม่ส้ินเปลืองกระแสและให้อตัราขยายก าลงัสูงสุด
ในเคร่ืองส่งวิทยุ ส่วนขอ้เสียนั้น  คือสัญญาณท่ีผา่นการขยายมีความผิดเพี้ยนมาก ไม่เหมาะในการ
น ามาใช้เป็นวงจรขยายเสียง       ในการน าไปใช้งานนิยมน าไปใช้กบัวงจรท่ีมีความถ่ีคงท่ี   เช่น 
วงจรก าเนิดสัญญาณความถ่ีสูง  วงจรแยกซิงค์ในเคร่ืองรับโทรทัศน์   และภาคขยายก าลังใน
เคร่ืองส่งวทิย ุเป็นตน้  ตวัอยา่งวงจรขยายก าลงัในเคร่ืองส่งวทิย ุ แสดงดงัรูปท่ี 9.12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  9.12  แสดงวงจรขยายคลาสซีเป็นวงจรก าเนิดความถ่ี 
 

 จากรูปท่ี 9.12  แสดงวงจรขยายคลาสซีท าหนา้ท่ีภาคก าเนิดความถ่ี  การท างานของวงจร
มี L1  เป็นขดลวด  RF  ต่อรับแรงดนัไฟลบ (- VBB) โดย  L1 ท าหนา้ท่ีป้องกนัความถ่ีอ่ืน ๆ ไม่ใหเ้ขา้ 
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มารบกวน   โดยจะให้เฉพาะไฟ  DC  จากแหล่งจ่าย  - VBB  ผา่นเป็นไบแอสกลบัให้ขาเบส  ของ  Q1 
ถึงแมจ้ะมีแหล่งจ่าย  + VCC  จ่ายให้ขาคอลเลคเตอร์ และขาอิมิตเตอร์ลงกราวด์ เป็นการจ่ายแรงดนั
ไบแอสถูกต้องตามท่ีทรานซิสเตอร์ต้องการ  แต่ทรานซิสเตอร์ยงัไม่น ากระแส เม่ือท าการป้อน
สัญญาณอินพุตเขา้มา         จะมีเฉพาะสัญญาณซีกบวกเพียงส่วนเดียวเท่านั้น    ท่ีท  าให้ขาเบสของ
ทรานซิสเตอร์  Q1 ไดรั้บไบแอสตรงและท างานน ากระแส ท าให้มีกระแส  IC ไหลเป็นจงัหวะตามค่า
การท างานของ  Q1 ท าให้กระแส  IC ไหลผ่านขดลวด  L2  เป็นจงัหวะเช่นกนั   เม่ือ L2  มีการยุบตวั
พองตวัของสนามแม่เหล็กเกิดแรงดนัชกัน าข้ึนในขดลวด L2 ไปประจุท่ี C1 เป็นวงจรแทงค์ (Tank  
Circuit)    ก าเนิดความถ่ีข้ึนมาเหน่ียวน าไปยงัขดลวด   L3   และตกคร่อมท่ีโหลด  RL       เป็น
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั  
 

           9.3.5 วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) 
      วงจรขยายคลาสดี เป็นวงจรขยายสัญญาณท่ีมีความแตกต่างไปจากคลาสเอ คลาสบี 
คลาสเอบี และคลาสซีอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากวงจรขยายในคลาสดี ไม่ไดน้ าเอาสัญญาณทางอินพุต
มาขยายสัญญาณใหแ้รงข้ึนแลว้ส่งออกทางเอาตพ์ุต เหมือนกบัคลาสต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดย
หลกัการท างานจะน าเอาสัญญาณทางอินพุต มาแปลงสัญญาณใหอ้ยูใ่นรูปส่ีเหล่ียม (Square Wave) 
เสียก่อน แลว้จึงแปลงสัญญาณกลบัออกมาเป็นสัญญาณเสียงออกทางเอาตพ์ุต ดงัแสดงการท างาน
ตามบล็อกไดอะแกรม ตามรูปท่ี 9.13  

 
รูปที ่9.13 บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายคลาสดี 

ท่ีมา(http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/65-2016-12-20) 
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            จากรูปท่ี 9.13  บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายคลาสดี สัญญาณเสียงป้อนเขา้ทางอินพุต
มายงัวงจรเปรียบเทียบ หรือ Comparator Circuit (C) เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัสัญญาณรูป
สามเหล่ียม (Triangle Wave) ท่ีสร้างจากวงจรเจนเนอเรเตอร์ ผลจากการเปรียบเทียบสัญญาณ จะท า
ใหเ้กิดสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม (Square Wave) ออกทางเอาตพ์ุตของวงจรคอมพาเรเตอร์ สัญญาณ
เอาตพ์ุตรูปส่ีเหล่ียมจะมีค่าความกวา้ง (Pulse Width) ของสัญญาณแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัค่าความแรงของสัญญาณเสียงกบัค่าสัญญาณรูปสามเหล่ียม เม่ือไดส้ัญญาณเอาตพ์ุตรูปส่ีเหล่ียม
แลว้จึงส่งขา้สู่ภาคขยายสัญญาณท่ีเป็นวงจรแบบสวิตซ์ช่ิง (Switching Controller) เพื่อปรับรูปร่าง
และความแรงของสัญญาณรูปส่ีเหล่ียม ใหมี้ความแรงสูงข้ึน แลว้จึงส่งเขา้สู่วงจรกรองความถ่ีต ่า 
(Low-pass filter) วงจรกรองความถ่ีต ่าจะท าหนา้ท่ีในการแยกสัญญาณความถ่ีต ่าออกมาจาก
สัญญาณรวม จึงไดส้ัญญาณทางเอาตพ์ุตออกมาเป็นสัญญาณความถ่ีต ่า หรือสัญญาณเสียงตาม
สัญญาณเดิมทางอินพุตแลว้จึงป้อนเขา้สู่ล าโพง ดงัแสดงตวัอยา่งวงจรขยายเสียงในคลาสดีในรูปท่ี 
9.14 

 
รูปที ่9.14 วงจรขยายคลาสดี 

ท่ีมา(http://www.ctc.ac.th/ctc/index.php/download/category/65-2016-12-20) 
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9.4 สรุป 
                   วงจรขยายก าลงัเป็นวงจรขยายสัญญาณท่ีใชท้รานซิสเตอร์ขยายสัญญาณ โดยวงจรขยาย
จะตอ้งมีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  และสัญญาณอินพุตป้อนใหก้บัวงจร   ซ่ึงสัญญาณ
อินพุตเป็นปริมาณทางไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็กไม่สามารถน าไปใชง้านได ้    ดงันั้นจึงตอ้งมีการขยาย
สัญญาณใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อใหเ้หมาะกบัการใชง้าน 
                   ประเภทของวงจรขยายก าลงั สามารถแบ่งออกตามจุดท างานบนส้นโหลด(Load Iine)
แบ่งออกเป็น 5 คลาส คือ  
                1.วงจรขยายคลาสเอ (Class A Amplifier) คือวงจรขยายท่ีมีจุดท างานอยูท่ี่ต  าแหน่ง
ก่ึงกลางของเส้นโหลด ขอ้ดีคือรูปคล่ืนเอาตพ์ุตจะเหมือนกบัรูปคล่ืนอินพุต โดยไม่มีการผดิเพี้ยน 
                   2.วงจรขยายคลาสบี (Class B Amplifier) คือวงจรขยายท่ีมีจุดท างานอยูท่ี่ต  าแหน่ง 
คตัออฟพอดี ทรานซิสเตอร์จะท างานเพียงคร่ึงคล่ืน มีขอ้เสียคือ สัญญาณเอาตพ์ุตจะผดิเพี้ยน 
                   3.วงจรขยายคลาสเอบี (Class AB Amplifier) คือวงจรขยายท่ีมีจุดท างานอยูช่่วง 
แอกตีฟระหวา่งคลาสเอ และคลาสบี ขอ้ดีสัญญาณไม่เกิดความผดิเพี้ยน 
                   4.วงจรขยายคลาสซี (Class C Amplifier) คือวงจรขยายสัญญาณท่ีมีจุดท างานต ่ากวา่
จุดคตัออฟ ไม่เหมาะน ามาเป็นวงจรขยายเสียง เพราะจะท าใหเ้กิดความเพี้ยนของสัญญาณสูง 
                   5.วงจรขยายคลาสดี (Class D Amplifier) เป็นวงจรขยายก าลงัท่ีเหมาะส าหรับการ
ท างานดว้ยสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญพลัส์ มีการสูญเสียก าลงันอ้ย  
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แบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 เร่ือง วงจรขยายก าลัง 
 

ค าช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัจ ำนวน 10 ขอ้ ๆ ละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 10 นำที 
ค าส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก () ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผิด (  ) ลงใน  
             วงเล็บ หนำ้ขอ้ท่ีผดิ 
(     ) 1. วงจรท ำหนำ้ท่ีขยำยสัญญำณอินพุตท่ีมีขนำดแรงดนัและกระแสต ่ำใหมี้ขนำดแรงดนัและ 
              กระแสสูงข้ึน คือวงจรขยำยก ำลงั 
(     ) 2. วธีิโหลดไลน์คือ กรำฟแสดงจุดท ำงำนของทรำนซิสเตอร์ 
(     ) 3. กำรแบ่งคลำสต่ำงๆ ของวงจรขยำยจะแบ่งตำมจุด Q บนเส้นโหลด 
(     ) 4. วงจรขยำยคลำสเอ จะมีจุดท ำงำนอยูใ่นช่วงท่ีต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 
(     ) 5. วงจรขยำยแบบคลำสเอ จะมีกำรส้ินเปลืองก ำลงังำนเน่ืองจำกทรำนซิสเตอร์หรือเฟตท ำงำน  
               อยูต่ลอดเวลำ  
(     ) 6. วงจรขยำยคลำสบี จะมีจุดท ำงำนอยูใ่นช่วงแอกทีฟ  
(     ) 7. วงจรขยำยแบบคลำสซีจะถูกน ำไปใชใ้นวงจรขยำยสัญญำณควำมถ่ีวทิยุ 
(     ) 8. วงจรขยำยแบบพุช-พูล ถูกน ำมำใชแ้กปั้ญหำของกำรเกิดควำมผดิเพี้ยนในกำรขยำยสัญญำณ 
                ของวงจรขยำยคลำสซี 
(     ) 9. วงจรขยำยสัญญำณท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกคลำสเอ คลำสบี คลำสเอบีและคลำสซี คือ วงจรขยำยคลำสดี 
(     ) 10. กำรเกิดครอสโอเวอร์ดิสทรัคชัน่ จะเกิดข้ึนในวงจรขยำยแบบคลำสเอ 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 9 เร่ือง วงจรขยายก าลงั 
 

ค าช้ีแจง  1. แบบฝึกหดัจ ำนวน 10 ขอ้ ๆ ละ  1 คะแนน  คะแนนเตม็  10 คะแนน 
               2. เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบฝึกหดั 10 นำที 
ค าส่ัง    จงท ำเคร่ืองหมำยถูก () ลงในวงเล็บหนำ้ขอ้ท่ีถูกและท ำเคร่ืองหมำยผิด (  ) ลงใน  
             วงเล็บ หนำ้ขอ้ท่ีผดิ 
( ) 1. วงจรท ำหนำ้ท่ีขยำยสัญญำณอินพุตท่ีมีขนำดแรงดนัและกระแสต ่ำใหมี้ขนำดแรงดนัและ 
              กระแสสูงข้ึน คือวงจรขยำยก ำลงั 
( ) 2. วธีิโหลดไลน์คือ กรำฟแสดงจุดท ำงำนของทรำนซิสเตอร์ 
 () 3. กำรแบ่งคลำสต่ำงๆ ของวงจรขยำยจะแบ่งตำมจุด Q บนเส้นโหลด 
 (  ) 4. วงจรขยำยคลำสเอ จะมีจุดท ำงำนอยูใ่นช่วงท่ีต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 
 ( ) 5. วงจรขยำยแบบคลำสเอ จะมีกำรส้ินเปลืองก ำลงังำนเน่ืองจำกทรำนซิสเตอร์หรือเฟตท ำงำน  
               อยูต่ลอดเวลำ  
 (  ) 6. วงจรขยำยคลำสบี จะมีจุดท ำงำนอยูใ่นช่วงแอกทีฟ  
 () 7. วงจรขยำยแบบคลำสซีจะถูกน ำไปใชใ้นวงจรขยำยสัญญำณควำมถ่ีวทิยุ 
 (  ) 8. วงจรขยำยแบบพุช-พูล ถูกน ำมำใชแ้กปั้ญหำของกำรเกิดควำมผิดเพี้ยนในกำรขยำยสัญญำณ 
                ของวงจรขยำยคลำสซี 
 () 9. วงจรขยำยสัญญำณท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกคลำสเอ คลำสบี คลำสเอบีและคลำสซี คือ วงจรขยำยคลำสดี 
 (  ) 10. กำรเกิดครอสโอเวอร์ดิสทรัคชัน่ จะเกิดข้ึนในวงจรขยำยแบบคลำสเอ 
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที ่9 เร่ืองวงจรขยายก าลงั 
วชิา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร                                                             รหัสวชิา 2105 – 2005 
ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน )                                                              เวลา 10 นาที 

 
ค าส่ัง   จงเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย ( ) ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.   จ่ำยแรงดนัไบอสัตรงให้ขำ B กบั E และจ่ำยแรงดนัไบอสักลบัให ้C กบั B ใหก้บัวงจร  
      ทรำนซิสเตอร์และป้อนไฟฟ้ำกระแสสลบัต ่ำ ๆ เขำ้ทำงอินพุต ใหส้ัญญำณออกทำงเอำตพ์ุตมี  
      ขนำดเพิ่มข้ึน เป็นหลกักำรของวงจรอะไร 

ก.  วงจรก ำเนิดสัญญำณ   ข.  วงจรสวิตช์ทรำนซิสเตอร์ 
ค.  วงจรจูน   ง.  วงจรขยำยสัญญำณ  

2.  ซีดีโหลดไลน์ (DC Load Line) คืออะไร  
ก. กรำฟแสดงจุดท ำงำนของทรำนซิสเตอร์    ข.  กรำฟแสดงกำรท ำงำนของไตรแอก 
ค.  กรำฟแสดงกำรท ำงำนของเจเฟต     ง.  กรำฟแสดงกำรท ำงำนของเอสซีอำร์ 

3.  จุด Q จะวำงท่ีต ำแหน่งใดของซีดีโหลดไลน์ 
ก.  ก่ึงกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์  ข.  ต ำแหน่งใดก็ได ้
ค.  จุดอ่ิมตวั    ง.  จุดคตัออฟ 

 4.  ขอ้ใดคือเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.   ก ำหนดจำกค่ำแรงดนัและกระแส  ข.  ก ำหนดจำกค่ำแรงดนั 
ค.    ก ำหนดจำกค่ำกระแส  ง.  ก ำหนดจำกอตัรำขยำย 

5.  วงจรขยำยคลำส เอ ท่ีจุดท ำงำนอยูต่รงจุดใดของเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งคตัออฟ  ข. จุด Q อยูก่ึ่งกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ค.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ ง.  จุด Q อยูท่ี่ต  ำแหน่งจุดอ่ิมตวั 

6.  วงจรขยำยคลำสบี มีจุดท ำงำนอยูต่รงจุดใดของเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งคตัออฟ  ข.  จุด Q อยูก่ึ่งกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ค.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งอ่ิมตวั  ง.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 

7.  วงจรขยำยคลำสเอบี มีจุดท ำงำนอยูต่รงจุดใดของเส้นซีดีโหลดไลน์ 
ก.  จุด Q อยูก่ึ่งกลำงเส้นซีดีโหลดไลน์ ข. จุด Q อยูต่  ำแหน่งคตัออฟ                  
ค.  จุด Q อยูต่  ำแหน่งอ่ิมตวั  ง.  จุด Q อยูร่ระหวำ่งคลำสเอ กบัคลำสบี 
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8.  ขอ้ใดเป็นวงจรขยำยคลำสซี 
ก.ประสิทธิภำพกำรขยำยต ่ำ  ข.  มีคุณภำพเสียงดี 

              ค. มีควำมผดิเพี้ยนสูงมำก  ง. นิยมใชก้บัเคร่ืองขยำยเสียงทัว่ไป 
9.  ขอ้ใดเป็นวงจรขยำยคลำสดี  

ก. กำรท ำงำนท่ีจุดคตัออฟ   ข.  แปลงสัญญำณเป็นรูปส่ีเหล่ียมก่อน 
              ค. สัญญำณมีควำมผิดเพี้ยนสูงท่ีสุด  ง.  ท ำงำนต ่ำกวำ่จุดคตัออฟ 
 10.  ขอ้ใดท ำใหเ้กิดครอสโอเวอร์ดิสทรอชัน่ 
              ก. คลำสเอ     ข. คลำสบี 
              ค. วงจรขยำยแบบพุช – พูล    ง. คลำสเอบี 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ข้อที่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 

1 ง 6 ก 
2 ก 7 ง 
3 ข 8 ค 
4 ก 9            ข 
5 ข 10 ค 

 
 
 
 
 
 

 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี  9 

วชิา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวชิา 2105-2005 สอนคร้ังท่ี 16 
ช่ือหน่วย  วงจรขยายก าลงั 

เร่ือง  วงจรขยายก าลงั เวลา 2  ชัว่โมง 
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แบบเกบ็คะแนนทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที่  9 เร่ือง  วงจรขยายก าลงั 

 
 

 
 
 
 
 

 
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    


