


ตวัเก็บประจุ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการ

เก็บประจุ (Charge) และสามารถคายประจุ (Discharge) ได ้
โดยน าสารตวัน า 2 ชิ้นมาวางในลกัษณะขนานใกล ้ๆ กนั แต่

ไม่ไดต่้อถงึกนั ระหว่างตวัน าท ัง้สองจะถูกก ัน้ดว้ยฉนวนท่ีเรียกว่า

ไดอเิลก็ตริก (Dielectric) ซึง่ไดอเิลก็ตริกนี้อาจจะเป็นอากา , 
ไมกา้, พลาสติก, เซรามิคหรือสารท่ีมีสภาพคลา้ยฉนวนอืน่ ๆ 
เป็นตน้



ความจุทางไฟฟ้า เกดิจากการป้อนแรงเคลือ่นใหก้บัข ัว้ท ัง้สอง 

ท าใหเ้กดิความต่าง กัยท์างไฟฟ้า สนามไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นบนสารตวัน าท่ี

เป็นแผ่นเพลท จะท าใหเ้กิดค่าความจุทางไฟฟ้าขึ้น ลกัษณะนี้ เรียกว่า

การเกบ็ประจุ (Charge) เม่ือตอ้งการน าไปใชง้านเรียกว่าการคายประจุ
(Discharge) ประจุไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นบริเวณแผ่นเพลท มีหน่วยเป็นคู

ลอมป์ (Coulomb) ส่วนค่าความจุทางไฟฟ้ามีหน่วยเป็นฟารดั(Farad)



การเกบ็ประจุของตวัเกบ็ประจุ

การคายประจุของตวัเกบ็ประจุ
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ค่าความจุของตวัเกบ็ประจุจะมีค่ามากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั

ตวัแปร 3 ประการคอื

1.  พื้นท่ีหนา้ตดัของสารตวัน าท่ีเป็นแผ่นเพลท 

2.  ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลททัง้สอง 

3.  ค่าคงท่ีไดอเิลก็ตริก 





สามารถแบ่งตวัเกบ็ประจุไดเ้ป็น 3 ชนดิดว้ยกนัคอื

1.  ตวัเกบ็ประจุแบบค่าคงท่ี (Fixed Capacitor)

2.  ตวัเกบ็ประจุแบบปรบัค่าได ้(Variable Capacitor)

3.  ตวัเกบ็ประจุแบบเลอืกค่าได ้(Select Capacitor)
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คือตวัเก็บประจุท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได ้โดย

ปกติจะมีรูปลกัษณะเป็นวงกลม หรือเป็นทรงกระบอก ซึ่งมกั

แสดงค่าท่ีตวัเก็บประจุ เช่น 5 พิโกฟารดั (PF) 10 ไมโครฟารดั 
(uF) แผ่นเพลทตวัน ามกัใชโ้ลหะและมีไดอิเล็กตริกประเภท 

ไมกา้, เซรามิค, อเิลก็โตรไลติกค ัน่กลาง เป็นตน้ 



เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากเพราะใหค่้าความจุสงู มีข ัว้บวกลบ 

เวลาใชง้านตอ้งติดต ัง้ใหถู้กข ั้ว โครงสรา้งภายในคล ้ายกบั

แบตเตอรี่  นิยมใช ้ก ับงานความถี่ต ่าหรือใช ้ส าหร ับไฟฟ้า

กระแสตรง มีขอ้เสยีคอืกระแสร ัว่ไหลและความผดิพลาดสงูมาก



ในวงจรอเิลก็ทรอนกิส ์ท่ีตอ้งการความผดิพลาดนอ้ย ใช ้

กบัไฟฟ้ากระแสตรง ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ มกัจะใชต้วัเก็บประจุ

ชนิดแทนทาล ัม่อิเล็กโตรไลต์ แทนชนิดอิเล็กโตรไลต์ธรรมดา 

เพราะใหค่้าความจุสงูเช่นกนั



นยิมใชก้นัมากในวงจรภาคจา่ยไฟฟ้ากระแสตรง เครื่อง

ขยายเสยีง เป็นตวัเก็บประจุจ  าพวกเดียวกบั ชนิดอิเล็กโตรไลต ์

แต่ไม่มีข ัว้บวกลบ บางคร ัง้เรียกส ัน้ ๆ ว่าไบแคป



เป็นตวัเก็บประจุท่ีมีค่าไม่เกิน 1 ไมโครฟารดั (𝜇F) 
นิยมใชก้นัท ัว่ไปเพราะมีราคาถูก เหมาะส าหรบัวงจรประเภท

คปัปลิ้งความถีวิ่ทยุ ขอ้เสยีของตวัเก็บประจุชนิดเซรามิคคือมีการ

สญูเสยีมาก 



เป็นตวัเก็บประจุท่ีมีค่ามากกว่า 1 ไมโครฟารดั (𝜇F) 
เพราะฉะน ัน้ในงานบางอย่างจะใชไ้มลาร์แทนเซรามิค เนื่องจากมี

เปอรเ์ซนตค์วามผดิพลาดและการร ัว่ไหลของกระแสนอ้ยกว่าชนิด

เซรามิค เหมาะส าหรบัวงจรกรองความถีส่งู
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เป็นตวัเก็บประจุท่ีมีค่านอ้ยระดบันาโนฟารดั(nF) มี

ขอ้ดีคือใหค่้าการสูญเสียและกระแสร ัว่ไหลนอ้ยมาก นิยมใชใ้น

งานคปัปลิ้ งความถี่วิทยุและวงจรจูนท่ีตอ้งการความละเอียดสูง 

จดัเป็นตวัเกบ็ประจุระดบัเกรด A



เป็นตวัเก็บประจุท่ีมีค่า10 พิโกฟารดั (pF) ถงึ 10นา
โนฟารดั (nF) เปอร์เซนต์ความผิดพลาดนอ้ย นิยมใชก้บัวงจร
ความถีส่งู จดัเป็นตวัเกบ็ประจุระดบัเกรด A อกีชนดิหนึง่



ค่าการเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนท่ีของ

แกนหมุน โครงสรา้งภายในประกอบดว้ย แผ่นโลหะ 2 แผ่นหรือ

มากกว่าวางใกลก้นั แผ่นหนึ่งจะอยู่กบัท่ีส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะเคลื่อนท่ี

ได ้ไดอเิลก็ตริกท่ีใชมี้หลายชนิดดว้ยกนัคือ อากา , ไมกา้, เซรามิค 
และพลาสติก เป็นตน้
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ตวัเก็บประจุแบบเลือกค่าได ้ (Select Capacitor) คือตวั
เกบ็ประจุในตวัถงัเดยีว แต่มีค่าใหเ้ลอืกใชง้านมากกว่าหนึง่ค่า



จากความสมัพนัธ์ของค่าการเก็บประจุ ประจุไฟฟ้าและ

แรงดนั สามารถเขียนเป็นสตูรความสมัพนัธ์ไดด้งันี้คือ 









อิเลก็โตรไลติก
Electrolyte









หน่วยความจุท่ีใชใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยพิ

โกฟารดั และไมโครฟารดั เม่ืออ่านค่าเป็นพิโกฟารดั และ

ตอ้งการแปลงเป็นหน่วยไมโครฟารดั สามารถท าการเทียบหน่วย

จาก 1,000,000 พิโกฟารดัเท่ากบั 1 ไมโครฟารดัแลว้เทียบค่า
ออกมา ดงันี้



ในกรณท่ีีตวัเก็บประจุแสดงค่าเป็นแถบสนีิยมใชก้บัตวัเก็บ 

ประจุชนดิแทนทาล ัม่ซึง่จะมีแบบ 3 แถบส ีและ 5 แถบส ีวิธีการอ่านก็
จะคลา้ย ๆ กบัการอ่านค่าแถบสขีองตวัตา้นทาน ผูเ้ขียนจะแสดงรูป

และอธิบายวิธีการอ่านแต่ละตวัพอสงัเขป เพื่อเป็นแนวทางใน

การ กึษาต่อไปดงันี้



การต่อวงจรตวัเก็บประจุมีอยู่ 3 แบบคือ วงจรอนุกรม, 
วงจรขนาน และวงจรผสม ในรายละเอียดบางอย่างอาจจะไม่

เหมือนกบัการต่อตวัตา้นทาน เพราะฉะน ัน้ผูเ้รียนจะตอ้ง ึกษาและ

ท าความเขา้ใจการต่อท ัง้ 3 แบบ ดงันี้

1. วงจรอนุกรม 

2. วงจรขนาน

3. วงจรผสม  



วงจรอนุกรม 



วงจรขนาน 



การตรวจสอบตวัเกบ็ประจุว่าดหีรือเสยีน ัน้จะใชม้ลัติมิเตอร ์

แบบเข็มวดัตวัเก็บประจุท่ีมีค่าต ัง้แต่ 1 ไมโครฟารดัขึ้นไป ในกรณี
ท่ีค่านอ้ยกว่า 1 ไมโครฟารดัเข็มมิเตอรจ์ะเปลีย่นแปลงนอ้ย ท าใหดู้
ยาก วิธีการวดัน ัน้เริ่มจากปรบัมลัติมิเตอร์ไปท่ีย่าน R X 1K แลว้

น าสายมิเตอรไ์ปสมัผสัท่ีขาของตวัเกบ็ประจุ ในกรณท่ีีตวัเก็บประจุมี

ข ัว้ตอ้งวดัใหถู้กข ัว้ดว้ย แลว้สงัเกตเข็มมิเตอรด์งันี้

1. วดัแลว้เข็มชี้ไปทางขวามือ ถา้ความจุมากเข็มจะชี้ไปมาก รอ

เวลาระยะหนึ่ง เข็มมิเตอร์จะตกกลบัมาทางซา้ยเหมือนเดิม อย่างนี้

แสดงว่าใชง้านได ้

2. วดัแลว้เข็มไม่ขึ้น ถา้สลบัสายมิเตอร์แลว้ยงัไม่ขึ้นอกี แสดงว่า
ตวัเกบ็ประจุขาด

3. วดัแลว้เข็มขึ้นคา้ง ถา้สลบัสายมิเตอร์แลว้ยงัเหมือนเดิม แสดง
ว่าตวัเกบ็ประจุร ัว่

4. เข็มชี้ไปทางขวาสดุแลว้คา้ง แสดงว่าตวัเกบ็ประจุชอ็ต



การวดัค่าต่าง ๆ เช่น ความจุ ความตา้นทาน แรงดนั และ

ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริก สามารถใชเ้ครื่องมือทดสอบตวัเก็บประจุวดัค่า

ได ้ในรูปท่ี 3.8 คือเครื่องมือท่ีชื่อว่ายูนิเวอร์แซลแอลซอีาร์มิเตอร์

(Universal LCR Meter) เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดั ทดสอบ 
วิเคราะหค่์าของตวัเกบ็ประจุ และตวัเหนีย่วน า
















