
หน่วยที ่3 
แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 

 3.1 แหล่งก าเนิดก าลงัไฟฟ้า 
                    ท ำหนำ้ท่ีจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรงไปเล้ียงระบบกำรท ำงำนภำคต่ำงๆ ภำยในอุปกรณ์เหล่ำนั้น เรียกภำค
จ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำน้ีว่ำ แหล่งจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำ (Electrical Power Supply) หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ แหล่งจ่ำยก ำลงั (Power 
Supply) ท ำหนำ้ท่ีให้ก ำเนิดแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรง และกระแสไฟฟ้ำกระแสตรง จ่ำยไปเล้ียงระบบกำรท ำงำน
ในภำคต่ำงๆ ทั้งหมดของอุปกรณ์     

กำรท ำงำนของแหล่งก ำเนิดก ำลงัไฟฟ้ำ เป็นกำรท ำกำรเปล่ียนแปลงระบบจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำ จำกระบบ
หน่ึงไปเป็นระบบตำมควำมตอ้งกำร ท่ีนิยมใช้ทัว่ไปโดยท ำกำรแปลงแรงดันไฟฟ้ำกระแส สลบั (ACV) และ
กระแสไฟฟ้ำกระแสสลบั (ACA)  ให้กลำยเป็นแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรง (DCV) และกระแสไฟฟ้ำกระแสตรง 
(DCA) มีวิธีกำรแปลงท่ีแตกต่ำงกนั สำมำรถแบ่งหลกักำรท ำงำนท่ีส ำคญัออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี  

1. ใช้ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีป้อน (Line Frequency) หรือชนิดพื้นฐาน  เรียกได้อีกช่ือว่ำ 
แหล่งจ่ายก าลังชนิดเชิงเส้น (Linear Power Supply)  เป็นกำรผลิตก ำลงัไฟฟ้ำออกมำแบบพื้นฐำน ถูกผลิตมำใช้
งำนตั้งแต่สมยัเร่ิมแรก โดยกำรน ำแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัคล่ืนไซน์ท่ีเป็นไฟฟ้ำกระแสสลบัใช้งำนตำมบำ้น
ป้อนเข้ำวงจร น ำแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับคล่ืนไซน์น้ีไปท ำกำรเปล่ียนแปลงค่ำโดยตรง ให้ได้ออกมำเป็น
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรง และกระแสไฟฟ้ำกระแสตรงมีระดบัควำมแรงตำมควำมตอ้งกำร   

2. ใช้วิธีการสวิตช์ (Switch Mode) หรือชนิดสวิตชิง มีช่ือเรียกว่ำ แหล่งจ่ายก าลังใช้วิธีการสวิตช์ 
(Switch Mode Power Supply ; SMPS)  เป็นวิธีกำรผลิตก ำลงัไฟฟ้ำมำใช้งำนแบบใหม่  เป็นแบบท่ีนิยมใช้งำน
กันมำกในปัจจุบัน วิธีกำรผลิตโดยกำรน ำสัญญำณไฟฟ้ำกระแสสลับคล่ืนไซน์ท่ีป้อนเข้ำมำ  ไปท ำกำร
เปล่ียนแปลงรูปร่ำงสัญญำณเป็นคล่ืนส่ีเหล่ียมควำมถ่ีสูง ก่อนท่ีจะแปลงกลบัออกมำเป็นแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรง 
และกระแสไฟฟ้ำกระแสตรงตำมค่ำท่ีตอ้งกำร      

              3.2 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้น 
                     แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้น  คือแหล่งจ่ำยก ำลงัใชค้วำมถ่ีไฟฟ้ำกระแสสลบัท่ีป้อน (Line Frequency 
Power Supply) แสดงดงัรูปท่ี 3.1 

 
ภำพท่ี3.1 หลกักำรท ำงำนของแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้น 

 



 จำกรูปท่ี 3.1 แสดงหลกักำรท ำงำนของแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้น กำรท ำงำนของวงจรอธิบำยได้
ดงัน้ี น ำแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบั 220 V ท่ีใชต้ำมบำ้น จ่ำยใหห้มอ้แปลงก ำลงัชนิดลดแรงดนัไฟฟ้ำ ลด
ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัให้ต ่ำลงเหลืออยู่ในระดบัตำมต้องกำร ส่งต่อให้วงจรไดโอดเรียงกระแส (Diode 
Rectifier) ตัดแรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับออกไปซีกหน่ึง อำจเป็นซีกบวกหรือซีกลบก็ได้ เหลือแรงดันไฟฟ้ำ
กระแสสลบัจ่ำยออกมำซีกเดียวอย่ำงต่อเน่ือง อยู่ในรูปแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงพลิ้ว (Ripple DC Voltage)  และ
ส่งต่อใหว้งจรกรอง (Filter) แปลงใหเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรง (DCV) ท่ีรำบเรียบน ำไปใชง้ำนได ้

1. แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน (Half Wave Linear Power Supply) เป็นแหล่งจ่ำยก ำลงั
ท่ีใชไ้ดโอดท ำหนำ้ท่ีเรียงกระแสเพียงตวัเดียว  ตดัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัออกไปซีกหน่ึง (ซีกบวกหรือซีกลบก็
ได)้ เหลือแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัซีกเดียวจ่ำยออกเอำตพ์ุตแบบคร่ึงคล่ืน วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบ
คร่ึงคลื่น แสดงดงัรูปท่ี 3.1 

 
ภำพท่ี3.2 แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบคร่ึงคล่ืน 

 2. แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบเต็มคล่ืน (Full Wave Linear Power Supply) เป็นแหล่งจ่ำยก ำลงั
ท่ีใช้ไดโอดท ำหน้ำท่ีเรียงกระแส 2 ตวั  ตดัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัออกไปซีกหน่ึง (ซีกบวกหรือซีกลบก็ได้) 
เหลือแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัซีกเดียวจ่ำยออกเอำตพ์ุตแบบเต็มคล่ืน วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบเต็ม
คล่ืน แสดงดงัรูปท่ี 3.3 

 
ภำพท่ี3.3 แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบเตม็คลื่น 

 
 

 



                    3. แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ์  (Bridge Linear Power Supply)  เป็นแหล่งจ่ำยก ำลงัท่ีใช้
ไดโอดท ำหนำ้ท่ีเรียงกระแส 4 ตวั ตดัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัออกไปซีกหน่ึง (ซีกบวกหรือซีกลบก็ได)้ เหลือ
แรงดันไฟฟ้ำกระแสสลบัซีกเดียวจ่ำยออกเอำต์พุตแบบเต็มคล่ืน วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิ งเส้นแบบบริดจ ์
แสดงดงัรูปท่ี 3.4 

 
 ภำพท่ี3.4 แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบบริดจ์ 

4. แหล่งจ่ายก าลังชนิดเชิงเส้นแบบจ่ายไฟฟ้า 3 เอาต์พุต (3 Output Linear Power Supply)  เป็น
แหล่งจ่ำยก ำลังท่ีใช้ไดโอดท ำหน้ำท่ีเรียงกระแส 4 ตัว  ก ำหนดให้จ่ำยแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงชนิด 3 ขั้ว  
(+,กรำวด์, –) ออกเอำต์พุต ไดแ้รงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัซีกเดียวจ่ำยออกเอำต์พุตแบบเต็มคล่ืนแต่ละขั้ว วงจร
แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ำยไฟฟ้ำ 3  เอำตพ์ุต  แสดงดงัรูปท่ี 3.5  

 
ภำพท่ี3.5 แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ำยไฟฟ้ำ 3 เอำตพ์ุต 

3.3 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นเพิม่วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้าคงท่ี    
                   แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นเพิ่มวงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำคงท่ี (Voltage Regulator) เป็นแหล่งจ่ำย
ก ำลังชนิดเชิงเส้น  โดยเพิ่มวงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำคงท่ีเข้ำไป  ช่วยควบคุมให้ระดับแรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรงถูกจ่ำยออกมำมีค่ำคงท่ีตำมตอ้งกำรตลอดเวลำ วงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำคงท่ีแบ่งออกได ้2 ชนิด
คือ ชนิดวงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรม (Series DC Voltage Regulator) และชนิด
วงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบขนำน (Shunt DC Voltage Regulator) 
  
 



                     3.3.1. วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรม    
วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรม หรือเรียกว่ำวงจรปรับระดับ

แรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีต่อผ่ำนแบบอนุกรม (Series Pass DC Voltage Regulator) เป็นวงจรท่ีถูกน ำไปใช้
งำนอย่ำงแพร่หลำย เพรำะขอ้ดีหลำยประกำรของวงจร เช่น สำมำรถใชอุ้ปกรณ์มำต่อใชง้ำนเป็นส่วนอนุกรมของ
วงจรชนิดทนกระแสไฟฟ้ำค่ำสูงๆ ได้และอุปกรณ์ ท่ีต่ออนุกรมในวงจรจะช่วยควบคุมกำรปรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงท่ีจ่ำยออกใหภ้ำระมีค่ำคงท่ีสม ่ำเสมอตำมตอ้งกำรตลอดเวลำ เป็นตน้   

อุปกรณ์หลกัท่ีใชท้ ำงำนในกำรก ำหนดแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรม คือ  ซีเนอร์
ไดโอด และมีอุปกรณ์ต่อเสริมร่วมในวงจร เช่น ทรำนซิสเตอร์ และไอซี เป็นต้น เพื่อช่วยในกำรควบคุม
แรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำในวงจรให้ท ำงำนคงท่ีอย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ หลกักำรท ำงำนและวงจรปรับ
ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรมเบ้ืองตน้  แสดงดงัรูปท่ี 3.6 

 
ภำพท่ี3.6 แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ำยไฟฟ้ำ 3 เอำตพ์ุต 

 

รูปท่ี 3.6 (ก) เป็นหลกักำรท ำงำนของวงจร เม่ือจ่ำยแรงดันไฟฟ้ำกระแส ตรงให้วงจร มีค่ำ
แรงดนัไฟฟ้ำมำกเกินกวำ่ค่ำท่ีตอ้งกำรใชง้ำน และรูปท่ี 3.6 (ข) เป็นวงจรท ำงำนของวงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ
กระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรม แรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงค่ำน้ีจะถูกควบคุมให้คงท่ีตลอดเวลำท่ีวงจรท ำงำน 
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงตกคร่อมภำระหำค่ำไดด้งัน้ี   

 
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงตกคร่อมภำระ  =  ค่ำแรงดนัพงัซีเนอร์ไดโอด (Vz) + 0.6 V 

 
วงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรม สำมำรถจดัวงจรท ำงำนไดห้ลำย

รูปแบบ รวมทั้งใชอุ้ปกรณ์ในกำรท ำงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไป กำรก ำหนดวงจรท ำงำนจะตอ้งให้
เหมำะสมกบัค่ำแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงและกระแสไฟฟ้ำกระแสตรงท่ีภำระตอ้งกำร     

 
 



1. วงจรท างานใช้ทรานซิสเตอร์ร่วมกับซีเนอร์ไดโอด  วงจรปรับระดับแรงดัน ไฟฟ้ำ
กระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรมวงจรน้ี ต่อเพิ่มตวัทรำนซิสเตอร์เขำ้วงจรท่ีขำ B ของทรำนซิสเตอร์อนุกรม และมีซี
เนอร์ไดโอดต่อท่ีขำ B ของทรำนซิสเตอร์ท่ีต่อเพิ่มน้ีแทน ทรำนซิสเตอร์ท่ีต่อเพิ่มน้ีท ำหน้ำท่ีช่วยควบคุมกำร
ท ำงำนของทรำนซิสเตอร์อนุกรม ส่งผลให้ได้ระดับแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงออกเอำต์พุตคงท่ีอย่ำงต่อเน่ือง
ตลอดเวลำ แทนกำรใชซี้เนอร์ไดโอดไปควบคุมโดยตรง ช่วยท ำให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพิ่มขึ้น ลกัษณะ
วงจรท ำงำนใชท้รำนซิสเตอร์ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด แสดงดงัรูปท่ี 3.7  

 
ภำพท่ี3.7 วงจรท ำงำนใชท้รำนซิสเตอร์ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด 

2. วงจรท างานใช้ไอซีออปแอมป์ร่วมกับซีเนอร์ไดโอด  วงจรปรับระดับแรงดัน ไฟฟ้ำ
กระแสตรงคงท่ีแบบอนุกรมวงจรน้ี ต่อเพิ่มตวัไอซีออปแอมป์เขำ้ท่ีขำ B ของทรำนซิสเตอร์อนุกรม และใช้ซี
เนอร์ไดโอดต่อควบคุมไอซีออปแอมป์ท่ีต่อเพิ่มน้ีแทน ไอซีออปแอมป์ท่ีต่อเพิ่มน้ีท ำหนำ้ท่ีช่วยควบคุมกำรท ำงำน
ของทรำนซิสเตอร์อนุกรม ส่งผลใหไ้ดป้ระสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพิ่มขึ้น ลกัษณะวงจรท ำงำนใชไ้อซีออปแอมป์
ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด แสดงดงัรูปท่ี 3.8 

 
ภำพท่ี3.8 วงจรท ำงำนใชไ้อซีออปแอมป์ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด 

 

 

 

 



3.3.2 วงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบขนำน    
เป็นวงจรท่ีมีส่วนวงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีจ่ำยออกเอำต์พุตต่อขนำนกบั

ภำระ ก ำหนดแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีตำมค่ ำท่ีก ำหนดไวอ้อกมำ ส่งผลต่อภำระได้รับแรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรงมีระดบัคงท่ีสม ่ำเสมอไปใชง้ำน วงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบขนำน เป็นชนิดท่ีมี
ใช้งำนไม่แพร่หลำยนัก เน่ืองจำกส่วนท ำหน้ำท่ีก ำหนดแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ี มีผลโดยตรงต่อกำร
เปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้ำภำระ เพรำะต่อขนำนกันอยู่ และอุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำท่ีก ำหนดแรงดัน ไฟฟ้ำ
กระแสตรงคงท่ีทนกระแสไฟฟ้ำได้ไม่สูงมำก ท ำให้วงจรชนิดน้ีนิยมน ำไปใช้งำนกับภำระท่ีตอ้งกำรปริมำณ
กระแสไฟฟ้ำจ ำนวนนอ้ยๆ เท่ำนั้น หลกักำรท ำงำนและวงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบขนำน
เบ้ืองตน้ แสดงดงัรูปท่ี 3.9 

 
ภำพท่ี3.9 หลกักำรท ำงำนและวงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบขนำนเบ้ืองตน้ 

วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงคงท่ีแบบขนำน  สำมำรถจดัวงจรท ำงำนได้หลำย
รูปแบบ รวมทั้งใชอุ้ปกรณ์ในกำรท ำงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไป กำรก ำหนดวงจรท ำงำนจะตอ้งให้
เหมำะสมกบัค่ำแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงและกระแสไฟฟ้ำกระแสตรงท่ีภำระตอ้งกำร     

1. วงจรท างานใช้ทรานซิสเตอร์ร่วมกับซี เนอร์ไดโอด  วงจรปรับระดับแรงดัน ไฟฟ้ำ
กระแสตรงคงท่ีแบบขนำนวงจรน้ี  ต่อเพิ่มตัวทรำนซิสเตอร์เข้ำวงจร 2 ตัว  ท ำหน้ำท่ีช่วยควบคุมระดับ
แรงดนัไฟฟ้ำออกเอำต์พุตให้คงท่ีตลอดเวลำ แทนตวัซีเนอร์ไดโอด ท ำให้วงจรสำมำรถทนกระแสไฟฟ้ำในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น ลกัษณะวงจรแสดงดงัรูปท่ี 3.10 

 
ภำพท่ี3.10 วงจรท ำงำนใชท้รำนซิสเตอร์ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด 



2. วงจรท างานใช้ไอซีออปแอมป์ร่วมกับซีเนอร์ไดโอด  วงจรปรับระดับแรงดัน ไฟฟ้ำ
กระแสตรงคงท่ีแบบขนำนวงจรน้ี  ต่อเพิ่มตวัไอซีออปแอมป์เขำ้ท่ีขำ B ของทรำนซิสเตอร์ขนำน และใชซี้เนอร์
ไดโอดต่อควบคุมไอซีออปแอมป์ท่ีต่อเพิ่มน้ีแทน  ไอซีออปแอมป์ท่ีต่อเพิ่มน้ีท ำหนำ้ท่ีช่วยควบคุมกำรท ำงำนของ
ทรำนซิสเตอร์ขนำน ลกัษณะวงจรท ำงำนใชไ้อซีออปแอมป์ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด แสดงดงัรูปท่ี 3.11 

 
ภำพท่ี3.11 วงจรท ำงำนใชไ้อซีออปแอมป์ร่วมกบัซีเนอร์ไดโอด 

             3.4 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดสวิตชิง    
เป็นแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดท่ีก่อนกำรแปลงแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัคล่ืนไซน์ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ำ

กระแสตรงน ำไปใช้งำน  จะมีกำรเปล่ียนแปลงรูปคล่ืนสัญญำณไฟฟ้ ำกระแสสลับคล่ืนไซน์  ให้ เป็น
สัญญำณไฟฟ้ำกระแสสลบัคล่ืนส่ีเหล่ียมควำมถ่ีสูงก่อน วงจรท่ีใชแ้ปลงแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัให้
เป็นแหล่งจ่ำยแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงชนิดน้ี นิยมน ำไปใชง้ำนมำกในอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้ำงไฟฟ้ำและ
อิเลก็ทรอนิกส์สมยัใหม่  ท่ีมีควำมตอ้งกำรใชท้ั้งแรงดนัไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำหลำกหลำยค่ำแตกต่ำงกนั  

คุณสมบติัพิเศษของแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิง (SMPS) คือสำมำรถเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบั
ค่ำสูง ให้กลบัมำเป็นแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงค่ำต ่ำ มีระดบัแรงดนัไฟฟ้ำคงท่ีออกมำได ้โดยไม่ตอ้งใชห้มอ้แปลง
ก ำลงัช่วยแปลงลดค่ำแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัให้ลดต ่ำลงมำ  อีกทั้งแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิงยงัสำมำรถจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำค่ำสูงออกมำไดต้ำมควำมตอ้งกำร 

ขอ้ดีของแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิง (SMPS) โดยสำมำรถให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนออกมำได้
สูงประมำณ 70 % ถึง 80 %  และมีขนำดท่ีเล็กลงมำกเม่ือเทียบกบัแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้น อุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้
งำนจะมีขนำดเล็กลงเท่ำไร ขึ้นอยู่กบัค่ำควำมถ่ีของสัญญำณพลัส์ท่ีใช้งำนในวงจร ควำมถ่ีใช้งำนยิ่งสูงขึ้นขนำด
ของอุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้งำนยิ่งมีขนำดเล็กลงมำกขึ้นเท่ำนั้น หลกักำรท ำงำนของวงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิง 
แสดงดงัรูปท่ี 3.12 



 
ภำพท่ี3.12 หลกักำรท ำงำนของแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิง 

3.5 วงจรแหล่งจ่ายก าลงัท่ีผลติมาใช้งาน 
แหล่งจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำกระแสตรงท่ีผลิตขึ้นมำใชง้ำน มีมำกมำยหลำยคุณสมบติั และหลำยลกัษณะ

วงจร กำรผลิตวงจรขึ้นมำใช้งำน  จะต้องค ำนึงถึงจุดประสงค์ควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำแต่ละเคร่ืองโดยเฉพำะ  ท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรง และค่ำกระแสไฟฟ้ำกระแสตรง
ออกมำไดม้ำกพอตำมควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำน     

3.5.1 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นใช้กบัเคร่ืองขยายเสียงก าลงัสูง 

แหล่งจ่ำยก ำลงัใช้กับเคร่ืองขยำยเสียงก ำลงัสูง เป็นแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นแบบจ่ำย
แรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงออกเอำต์พุต 3 ขั้ว คือ บวก (+) กรำวด์ (GND) ลบ (–) วงจรใช้ไดโอดเรียงกระแสแบบ
บริดจ์ ผลิตขึ้นมำใช้งำนกับเคร่ืองขยำยเสียงชนิดท่ีตอ้งกำรแหล่งจ่ำยก ำลงัจ่ำยแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงค่ำคงท่ี
ออกเอำตพ์ุต สำมำรถจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำให้เคร่ืองขยำยเสียงไดสู้งถึง 600 วตัต ์วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัใชก้บัเคร่ืองขยำย
เสียงก ำลงัสูง แสดงดงัรูปท่ี 3.13 

 
ภำพท่ี3.13 วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัใชก้บัเคร่ืองขยำยเสียงก ำลงัสูง 

 



 
3.5.2 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดเชิงเส้นเพิม่วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้าคงท่ี  

แหล่งจ่ำยก ำลังชนิดเชิงเส้นเพิ่มวงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำคงท่ี เป็นแหล่งจ่ำยท่ีเพิ่ม
อุปกรณ์ช่วยปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำคงท่ีเขำ้ไปในวงจร ท ำให้คุณสมบัติในกำรท ำงำนของวงจรเพิ่มขึ้น  คือ 
สำมำรถควบคุมให้ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงท่ีจ่ำยออกเอำต์พุตมีค่ำคงท่ีตลอดเวลำท ำงำน ถึงแมว้่ำสภำวะ
กำรใช้กระแสไฟฟ้ำกระแสตรงของภำระจะเปล่ียนแปลงค่ำไปอย่ำงไรก็ตำม และสำมำรถเพิ่มค่ำกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำกระแสตรงให้วงจรไดม้ำกขึ้นตำมตอ้งกำร วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นเพิ่มวงจรปรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้ำคงท่ี แสดงดงัรูปท่ี 3.14 

 
ภำพท่ี3.14 วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดเชิงเส้นเพ่ิมวงจรปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ำคงท่ี 

3.5.3 แหล่งจ่ายก าลงัชนิดสวิตชิง  

แหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิง เป็นวงจรท่ีถูกสร้ำงมำใชง้ำนหลำยลกัษณะ หลำยรูปแบบ ทั้ง
ส่วนประกอบวงจร ระบบควบคุมกำรท ำงำน  รวมถึงกำรใชอุ้ปกรณ์ในกำรประกอบวงจร วงจรแหล่ งจ่ำยก ำลงั
ชนิดสวิตชิง แสดงดงัรูปท่ี 3.15 

 
ภำพท่ี3.15 วงจรแหล่งจ่ำยก ำลงัชนิดสวิตชิง 



 


