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ทรานซิสเตอร (Transistors, TRA) 

 
 ทรานซิสเตอรในหัวขอการทดลองนี้มีอยู 2 ชนิด คือ ทรานซิสเตอรแบบสองหัวตอ หรือที่เรียกกันวา BJT   
(Bipolar Junction Transistors) และทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา หรือที่เรียกกันวา FET (Field Effect Transistors) 
ทรานซิสเตอรเร่ิมเปนที่รูจักและนํามาใชงานตั้งแตป พ.ศ. 2491 แทนที่หลอดสุญญากาศ  เนื่องจากทรานซิสเตอรมีขนาด
เล็กกินไฟนอย และมีราคาถูก ดังนั้นทรานซิสเตอรจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เปนเหตุใหมีการคนควาและพัฒนา
ดานการผลิตอยางรีบดวนและจริงจัง ปจจุบันนี้ผูผลิตสามารถบรรจุทรานซิสเตอรจํานวนมหาศาลลงในชิ้นสารกึ่งตัวนํา
เล็กๆ ซึ่งเรียกวา วงจรรวม (Integrated Circuits) ได อยางไรก็ตามทรานซิสเตอรชนิดเดี่ยว ๆ ก็ยังคงมีการใชงานอยาง
แพรหลายอยูทั่วไป 
            การทดลองนี้มีจุดประสงคใหนิสิตมีความคุนเคยกับทรานซิสเตอร และเขาใจการทํางานพื้นฐานของมันเพื่อเปน
แนวทางที่จะหาความรูเพิ่มเติมในภายหนา ทฤษฎีที่จะกลาวตอไปเปนการบรรยายโดยสรุป เพื่อทบทวนความรูกอนทําการ
ปฏิบัติการเทานั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

รูปที่ 1.  โครงสรางแบบงายของทรานซิสเตอรแบบ BJT 
 

แกไขครั้งลาสุด:  28 พฤษภาคม 2551 
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1. ทรานซิสเตอรแบบสองหัวตอ (Bipolar Junction Transistor: BJT) 
          ทรานซิสเตอรชนิดนี้ประกอบดวยสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น และชนิดพี เรียงสลับกันอยูซึ่งอาจเปนแบบ NPN หรือ 
PNP ก็ได ช้ันสารก่ึงตัวนําซึ่งอยูตรงกลางมีชื่อวาเบส (base) สวนชั้นสารกึ่งตัวนําที่อยูหัวและทาย มีช่ือวา     อิมิตเตอร 
(emitter) และคอลเลคเตอร  (collector) ตามลําดับ (ดูรูปที่ 1) เพื่อใหอัตราขยายกระแสมีคาสูง ชั้นเบสจะมีขนาดบางมาก
เมื่อเทียบกับความยาวแพรซึมของพาหะ และความเขมขนของสารเจือปนในช้ันคอลเลคเตอรจะต่ํากวาในชั้นเบสเพ่ือให 
breakdown voltage  ของหัวตอคอลเลคเตอรมีคาสูง ซึ่งจะทําใหทรานซิสเตอรใชกับแหลงกําเนิดไฟตรง (DC supply) คา
สูงได ดังนั้นถาเราตอขั้วอิมิตเตอรสลับกับขั้วคอลเลคเตอร ทรานซิสเตอรของเราจะมีอัตราขยายกระแสต่ํา และมี 
breakdown voltage ที่ขั้วออกคาต่ําไปดวย 
 
1.1 การทํางานของ BJT 
 เราสามารถแบงยานการทํางานของ BJT ออกเปน 3 ยาน คือ 
          1. ยานไวงาน (active region) กรณีนี้หัวตออิมิตเตอรจะถูกไบแอสตาม สวนหัวตอคอลเลคเตอรจะถูกไบแอสยอน 
กระแสที่ผานทางขั้วอิมิตเตอรจะสามารถขามยานเบสไปออกทางขั้วคอลเลคเตอรไดเกือบทั้งหมด ทําใหกระแสเบส (Ib) มี
คานอยกวากระแสคอลเลคเตอร (IC) มาก อัตราสวนของกระแสคอลเลคเตอรตอกระแสเบส เรียกวา β หรือ hFE    เมื่อ
ตองการใชทรานซิสเตอรในการขยายสัญญาณเราจะไบแอสใหทรานซิสเตอรทํางานในยานนี้ 
            2. ยานอิ่มตัว   (saturation region) กรณีนี้ทั้งหัวตออิมิตเตอรและหัวตอคอลเลคเตอรจะอยูในสภาวะไบแอสตาม 
ดังนั้นแรงดันไฟฟาครอมขั้วคอลเลคเตอรและขั้วอิมิตเตอรจะมีคานอยเมื่อเทียบกับแรงดันกําเนิดไฟตรงที่ใหแกวงจร ดังนั้น
กระแสที่ไหลผานทรานซิสเตอรจะขึ้นกับความตานทานโหลด (RL) และแรงดันจากแหลงกําเนิดไฟตรง เราจะถือวา
ทรานซิสเตอรเร่ิมเขาสูยานอิ่มตัวเมื่อแรงดันไบแอสครอมหัวตอคอลเลคเตอรลดคาจากไบแอสยอนลงมาเปนศูนย 
           3. ยาน cut-off กรณีนี้ทั้งหัวตออิมิตเตอรและหัวตอคอลเลคเตอรจะอยูในสภาวะไบแอสยอน ทําให IC มี
คาประมาณศูนย อยางไรก็ตามกรณีที่หัวตออิมิตเตอรเปนวงจรเปด IC จะมีคาเทากับ I CEO  ซึ่งมีคานอยมาก กรณีนี้จะถือ
วาทรานซิสเตอรอยูในสภาพ cut-off ดวยเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  รูปที่ 2  ความสัมพันธระหวาง hFE กับ IC ของทรานซิสเตอรชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิตางๆ 
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 คา hFE จะขึ้นกับขนาดของกระแสคอลเลคเตอร   ข้ึนกับขนาดของแรงดันไบแอสยอนครอมหัวตอคอลเลคเตอร 
และขึ้นกับอุณหภูมิ รูปที่ 2. แสดงความสัมพันธระหวางกระแสคอลเลคเตอรกับคา hFE  ของทรานซิสเตอรชนิดหนึ่ง  การที่ 
hFE มีคาต่ําที่ IC คาต่ําเปนเพราะ ผลของการรวมตัวของพาหะในยานปลอดพาหะที่หัวตออิมิตเตอรซึ่งมีอิทธิพลมากเมื่อ
กระแสซึ่งไหลผานอิมิตเตอรมีคาต่ํา   สวนการที่ hFE มีคาลดลงขณะที่ IC มีคาสูงขึ้นเปนเพราะกรณีนี้พาหะในยานเบสจะมี
คามากซึ่งทําใหความนําไฟฟาจําเพาะในยานเบสมีคาเพิ่มขึ้นและทําใหประสิทธิภาพการฉีดพาหะของหัวตออิมิตเตอรมีคา
ลดลงซึ่งเปนผลให hFE มีคาลดลงจากรูปที่ 2 เราจะเห็นดวยวา hFE มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีคาสูงขึ้นทั้งนี้เพราะคาชวง
ชีวิตของพาหะเพิ่มขึ้นจึงทําให hFE มีคาเพิ่มข้ึนดวย 
            สวนการที่ hFE มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันไบแอสที่หัวตอคอลเลคเตอรมีคาเพิ่มขึ้นเปนเพราะยานปลอดพาหะของ
หัวตอคอลเลคเตอรขยายตัวเขาไปในยานเบสมากขึ้น จึงทําใหความกวางของยานเบสมีขนาดลดลงเปนผลให hFE มีคา
เพิ่มขึ้นปรากฏการณเชนนี้ มีชื่อเรียกวา Early effect 
              ลักษณะโครงสรางโดยละเอียดของทรานซิสเตอรจะมีผลตอการทํางานของทรานซิสเตอรดวย ดังนั้นผูผลิตจึง
สามารถออกแบบทรานซิสเตอรไวใหผูใชเลือกทรานซิสเตอรไปใชใหเหมาะสมกับงานได 
 
 1.2 คาขีดจํากัดทางไฟฟา   
            คาขีดจํากัดทางไฟฟาที่ผูผลิตมักจะบอกมาใหไดแก แรงดัน BVCEO , BVCBO , BV EBO , IC (max) , Power Dissipation 
ที่อุณหภูมิหอง = 25OC  และที่อุณหภูมิตัวทรานซิสเตอร = 25OC คา  IC (max) ที่กําหนดใหจะเปนคาที่ VCE  มีคาต่ําและ
อุณหภูมิตัวทรานซิสเตอร = 25OC สวน BV หมายถึง breakdown voltage สวนตัวหอยทาย 3 ตัว สองตัวแรกหมายถึงขั้วที่
เรากําลังพิจารณา สวนตัวที่สามหมายถึงสถานะของของขั้วที่สาม ตัวอยางเชน BVCEO หมายถึง breakdown voltage 
ระหวางขั้ว collector กับ  emitter เมื่อข้ัว base อยูในสถานะ open circuit 
                นอกจากคาขีดจํากัดทางไฟฟาแลว ผูผลิตจะบอกลักษณะสมบัติทางไฟฟาของทรานซิสเตอรมาใหอีก เชนคา 
hFE, Cob (Common-Base Output Capacitance),   fT (ความถี่ที่  hFE  ลดคาลงเหลือเทากับ 1), VCE  (SAT),  
 VBE (SAT) และยังมีพารามิเตอรอ่ืน ๆ อีกมากขึ้นกับชนิดของทรานซิสเตอร   พารามิเตอรตาง ๆ ของทรานซิสเตอรจะมีคา
ขึ้นกับกระแสและแรงดันไฟฟาใชงาน 
 
2. ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา (Field-Effect Transistors: FET) 
           ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาเริ่มเปนที่รูจักกันตั้งแตป พ.ศ.2468 โดยที่ J . E . Lilenfeld เปนผูย่ืนสิทธิบัตร สวน
ทฤษฎีการทํางานของทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟานั้น Schockley เปนผูอธิบายไวต้ังแตป พ.ศ.2495 ในยุคแรก
ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟานี้มีชื่อเรียกวา "unipolar transistor" ทั้งนี้เพราะวากระแสที่ไหลผานทรานซิสเตอรแบบนี้
ประกอบดวยพาหะขางมากเพียงชนิดเดียว ซ่ึงตางจากทรานซิสเตอรแบบสองหัวตอซึ่งกระแสของมันประกอบดวยพาหะ
ขางมากและพาหะขางนอย 
            ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟานี้สามารถถูกนํามาใชงานไดอยางกวางขวาง  แตก็ไมไดหมายความวามันจะใช
งานแทนทรานซิสเตอรแบบสองหัวตอไดทุกกรณีไป เนื่องจากลักษณะสมบัติของ FET แตกตางจากของ BJT มาก ดังนั้นใน
การประยุกตใชงานบางประเภท การใช FET จะทําใหวงจรงายขึ้น หรือมีคุณสมบัติดีขึ้น เทคโนโลยีดาน FET ในปจจุบัน
สามารถทําให FET มีขนาดเล็กมากได ซึ่งจะเห็นไดจากวงจรประเภท LSI จะมี FET มากกวา 1000 ตัวอยูในพ้ืนที่ขนาด 
0.25 ตารางเซนติเมตรเทานั้น สวนวงจรรวมประเภท VLSI จะประกอบไปดวยFET  อยูกันอยางหนาแนนกวานี้ขึ้นไปอีก 
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            FET  สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 1. JFET (Junction Field Effect Transistor ) 2. MESFET 
(Metal-Semiconductor Field Effect Transistor ) 3. Insulated Gate หรือ MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor 
Field Effect Transistor). FET ที่เปนองคประกอบเดี่ยว ๆ มักเปน JFET สวน MOSFET มักเปนองคประกอบยอยอยูใน
วงจรรวม ปจจุบัน MOSFET ที่เปนองคประกอบเดี่ยว ๆ ก็มีขายในทองตลาดแลว ซึ่งมักอยูในรูปของ Power MOSFET ขอ
ควรระวังของ MOSFET ก็คือไฟฟาสถิตยจากตัวคนอาจทําใหชั้นออกไซดซ่ึงคั่นเกท เสียหายได ความเสียหายดังกลาว เกิด
จาก electrostatic discharge (ESD) ดังนั้นจึงตองหลีกเลี่ยงการจับขาของสิ่งประดิษฐประเภทนี้โดยไมมีการปองกัน สวน 
MESFET นั้นเปนสิ่งประดิษฐที่ทําจาก GaAs และใชกับงานแบบพิเศษ โดยเฉพาะในวงจรที่มีความสามารถในการ
ตอบสนองสัญญานที่ความถี่สูง 
 
2.1 Junction Field Effect Transistor (JFET)  
             JFET ทําจากสารกึ่งตัวนํา (มักเปนซิลิคอน) ซ่ึงมีคาความตานทานจําเพาะสูงและมีชองใหพาหะขางมากไหล  
ขนาดของกระแสจะถูกควบคุมโดยแรงดันไฟฟาที่ใหแกเกทซ่ึงปรกติจะเปนแบบไบแอสยอน ดังนั้นความตานทานขาเขา
ของ FET จึงมีคาสูงมาก กรณีที่ชองนําไฟฟาทําจากสารชนิดเอ็น เราเรียกวา JFET แบบนี้วาเปนแบบชองเอ็น (N-
Channel) แตถาชองนําไฟฟาทําจากสารชนิดพี JFET ก็เปนแบบชองพี (P-Channel) สวนขั้วไฟฟาที่ตอกับปลายชองนํา
ไฟฟาทั้งสองดานเรียกวา Source และ Drain ตามลําดับ โดยที่ Source จะเปนขั้วที่พาหะไหลเขาสูชองนําไฟฟา สวน 
Drain เปนขั้วที่พาหะไหลออกจากชองนําไฟฟานั้นคือกรณี JFET แบบชองพี กระแสจะไหลเขา FET ทางขั้ว Source สวน
กรณี JFET แบบชองเอ็น กระแสจะไหลเขา FET ทางขั้ว Drain อยางไรก็ตามสําหรับ JFET  สวนมาก เราสามารถใชขั้ว 
Source และขั้ว Drain สลับที่กันได ยกเวนในการประยุกตใชงานบางประเภท เชน การขยายสัญญาณ FET ประเภทนี้จะ
ถูกออกแบบไวเปนแบบไมสมมาตรเพื่อใหคาความจุไฟฟาของ FET มีคาต่ําลงมาเมื่อใชขา Source และขา Drain ตามที่
กําหนดไว ซ่ึงจะทําใหผลตอบสนองเชิงความถี่ของ FET ดีขึ้น  ดังนั้น FET ประเภทนี้จึงไมควรใชขา Source และขา Drain 
ที่สลับกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนพื้นฐานในการทํา  JFET แบบชองเอ็น 

 
 รูปที่ 3 เปนการแสดงขั้นตอนพื้นฐานในการทํา JFET แบบชองเอ็น ซึ่งจะเห็นไดวาเราเร่ิมจากแผนผลึกซิลิกอน
ชนิด P ( รูปที่ 3 ก. )  จากนั้นก็ปลูกชั้นผลึกแบบ epitaxy ชนิด N ทับลงไป ( รูปที่  3 ข) จากนั้นก็แพรซึมสารเจือปนชนิด P 
ลงบนสาร N โดยเวนที่เปนรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆไวตรงกลาง ( รูปที่ 3 ค) จากนั้นก็แพรซึมสารเจือปนชนิด P ทับลงไปอีกครั้ง 
โดยปลอยชองดานปลายของพื้นที่สี่เหล่ียมทิ้งไวสองชอง ( รูปที่ 3 ง) สารเจือปนชนิด P ที่แพรซึมไวครั้งแรก จะแพรซึม

( ก. ) ( ข. ) 

( ค. ) ( ง. ) 

( จ. ) 

p p 
n 

p 
n 

p 

S D 
G 
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ตอไปจนถึงขั้นฐานซึ่งเปนซิลิกอนชนิด P สวนสารเจือปนชนิด P ที่แพรซึมตามไปที่หลังจะแพรซึมไปไมถึงขั้นฐาน ดังนั้น
สาร N จึงมีลักษณะคลายกับตัวอักษร U ที่ฝงอยูในสารพี ( รูปที่ 3 จ) สาร N ที่ฝงอยูในสาร P จะทําหนาที่เปนชองนําไฟฟา 
สวนสาร N ที่โผลออกมาจะเปนขั้วของ Source และ Drain สวนสาร P ก็จะกลายเปน Gate ไป โครงสรางของ FET ใชงาน
จริงมักจะทําเปนรูปแบบ interdigitated geometry เพื่อลดคาความจุไฟฟา   รูปที่ 4 เปนโครงสรางแบบงาย ๆ ของ JFET 
แบบชองเอ็น 
 
 การทํางานของ JFET      
 เริ่มดวยการสมมติวาเราลัดวงจรระหวางขั้ว Gate และขั้ว Source เมื่อเราใหแรงดันไฟฟาระหวางขั้ว Drain และ
ขั้ว Source จะเกิดความตางศักยครอมชองนําไฟฟา สวนในยาน Gate เนื่องจากไมมีกระแสไหล ศักยไฟฟาที่ Gate จึงมี
คาคงที่ไมขึ้นกับตําแหนง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงสรางและลักษณะสมบัติขาออกของ JFET แบบชอง N 
 
           เมื่อ VDS (แรงดันครอม Drain และ Source ) มีคาต่ํา ชองนําไฟฟาจะทําตัวคลายกับเปนความตานทาน นั่นคือ ID 

จะแปรผันตรงกับ VDS    เมื่อ VDS มีคาเพิ่มข้ึน  แรงดัน ไบแอสยอนระหวาง Drain กับ Source จะมีคาเพิ่มขึ้น ทําใหยาน
ปลอดพาหะที่บริเวณนี้มีขนาดเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหชองนําไฟฟาที่บริเวณนี้มีขนาดลดลง ดังนั้นความตานทานของชองนําไฟฟา
จึงเพิ่มขึ้นดวย เมื่อเราพิจารณาจากเสนลักษณะสมบัติ ( รูป 4 ค ) จะเห็นวาเมื่อ VDS เพ่ิมขึ้นถึงคาหนึ่ง เสนลักษณะสมบัติ
จะเปล่ียนจากเสนตรงเปนเสนโคง จนกระทั่งเมื่อยานปลอดพาหะที่  Gate-Drain เพิ่มขนาดจนมาปดกั้นชองนําไฟฟาที่

                            (ค) กราฟลักษณะสมบัติขาออกของ JFET แบบ ชอง N 

VDS VDS 

Source Drain Gate 

Gate 

Source Drain Gate 

Gate 
( ก) กอนเกิดการ Pinch - off ( ข ) เกิดการ Pinch - off แลว 

VDS 

ID 

IDSS 

VP 

Above 
Pinch - off 

Below  
Pinch-off 

VGS  = 0 V 

VGS = VGS_off 
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บริเวณนี้จนหมด   กระแส ID จะมีคาคงที่แทบจะไมขึ้นกับ VDS อีกตอไป กระแส ID คานี้มีชื่อเรียกวา  IDSS  ปรากฏการณ
เชนนี้เรียกวาการเกิด   Pinch-off   และแรงดัน  VDS    ที่ทําให ID เริ่มมีคาเทากับ IDSS  เรียกวา Pinch-off Voltage (VP)  
ในทางปฏิบัติเนื่องจากชองนําไฟฟามีขนาดสั้นมาก ดังนั้น ID หลังจากเกิด Pinch-off แลวจะยังคงมีคาเพิ่มไดอีก ทั้งนี้
เพราะความยาวประสิทธิผลของชองนําไฟฟาจะมีคาลดลงเมื่อ VDS มีคาเพิ่มขึ้น 
             สวนกรณีที่มีการไบแอสยอนระหวาง Gate กับ Source ชองนําไฟฟาจะมีพื้นที่นํากระแสนอยกวากรณีที่ลัดวงจร
ระหวาง Gate กับ Source ดังนั้นเมื่อ VDS  มีคานอย ความตานทานของชองนําไฟฟาก็จะมีคามากกวากรณี  VGS = O  ซ่ึง
สังเกตไดวาเสนลักษณะสมบัติที่ไดจะมีความชันนอยกวา และเมื่อเกิดการ pinch-off กระแส ID อิ่มตัว ก็จะมีคานอยกวา
ตามไปดวย   กรณีนี้จะได VDS ที่ทําใหเกิด pinch-off มีคาต่ํากวา VP เพราะรอยตอ PN จะถูกไบแอสยอนโดยแรงดัน VGS 

อยูกอนแลว 
            จะเห็นไดวาถาเราให VGS เพิ่มขึ้น กระแส ID อิ่มตัวจะมีคาลดลง ซ่ึงถาเราเพิ่มคา VGS ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนทําใหพื้นที่
ชองนําไฟฟาลดขนาดเปนศูนย แมวาจะให VDS= O ก็ตาม ก็จะทําให FET ไมสามารถนํากระแสได VGS  คานี้เรียกวา VGS 

(Off) ซึ่งจะมี ขนาดเทากับ VP แตมีเครื่องหมายตรงกันขาม ปจจุบันนี้เรานิยมใช VGS(off) มากกวา VP เพราะสามารถขจัด
ความสับสนระหวาง gate cut-off และ  drain pinch-off  ออกไปได  
            จากรูปลักษณะสมบัติขาออกของ FET เราจะเห็นวาในยาน above pinch-off กระแส ID จะไมขึ้นกับ VDS ดังนั้นเรา
สามารถใช FET ในการขยายสัญญาณได สวนในยาน below pinch-off กระแส ID จะขึ้นกับ VDS  และ VGS    ถาเราเลือกยาน
ที่ ID แปรผันตรงกับ VDS   FET จะสามารถทําหนาที่ เปนความตานทานซึ่งแปรคาไดตามแรงดัน VGS   ซึ่งก็สามารถนํามา
ประยุกตใชงานไดเชนกัน 
 
2.2 Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) 
 MOSFET เปนทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งก็คือ สามารถควบคุมขนาดของกระแสที่ไหล
ผาน MOSFET ดวยแรงดันไฟฟาที่ปอนใหกับข้ัว Gate แตโครงสรางของ MOSFET จะแตกตางจาก JFET เล็กนอย โดย
โครงสรางหลักนั้นจะมีช้ันออกไซดบาง ๆ ค่ันอยูระหวางขั้ว Gate และชองนํากระแส (channel) ในรูปที่ 5 แสดงขั้นตอนใน
การประดิษฐ MOSFET แบบชองเอ็นชนิด enhancement ซึ่งจะเริ่มตนจากแวนผลึกซิลิกอนชนิด P (รูปที่ 5 (a)) จากนั้นจะ
ทําการแพรซึมสารเจือปนชนิด N ลงไปในแผนฐาน P เพื่อสรางใหเปน Source และ Drain (รูปที่ 5 (b))  จากนั้นจะทําการ
ปลูกชั้นของซิลิกอนออกไซดบาง ๆ  โดยทั่วไปแลวนอกจากจะมีการปลูกช้ันของซิลิกอนไนไตรดคลุมชั้นของ
ซิลิกอนไดออกไซดอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของขั้นออกไซดตอสารปนเปอนภายนอก (รูปที่ 5 (c)) ชั้นออกไซดและไน
ไตรดบริเวณที่อยูเหนือ Source และ Drain จะถูกทําการกัดออก และทําการเคลือบชั้นโลหะเพื่อทําขั้วโลหะสําหรับขั้ว 
Gate  Source และ Drain  
 MOSFET นั้นมีการแบงชนิดของอุปกรณตามลักษณะของชองนําไฟฟาเหมือนในกรณีของ JFET คือ แบบชอง
เอ็น และ ชองพี นอกจากการแบงในลักษณะดังกลาวแลว MOSFET จะมีการแบงชนิดของอุปกรณตามโหมด (mode of 
operation) ของการทํางานออกเปน 2 โหมด คือ depletion และ enhancement โหมด (JFET ทํางานใน depletion โหมด
เทานั้น) ในการทํางานแบบ depletion โหมดนั้น MOSFET จะยอมใหกระแสไหลไดที่แรงดัน VGS = 0 และคากระแสเดรน
จะมีคาลดลงเมื่อมีการปอน VGS ใหในลักษณะที่ลดชองนําไฟฟา สวนในการทํางานแบบ enhancement โหมดนั้นจะไมมี
กระแสไหลหรือไหลไดนอยมากเมื่อ  VGS = 0 และคากระแสเดรนจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อมีการปอน VGS ใหในลักษณะที่เพิ่มชอง
นําไฟฟา  



การทดลองเรื่อง   ทรานซิสเตอร                                                           7 

 
รูปที่ 5 ขั้นตอนการสราง MOSFET แบบชองเอ็นชนิด enhancement 

 

 

 
 

รูปที่ 6 ลักษณะสมบัติถายโอนของ MOSFET ชนิด Depletion และ Enhancement 
  
 สําหรับหลักการทํางานของ MOSFET สามารถอธิบายไดดังนี้ ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงการทํางานใน enhancement 
โหมดเทานั้น รายละเอียดของการทํางานใน depletion โหมด สามารถหาอานไดจากหนังสือฟสิคัดอิเล็กทรอนิกสทั่วไปได 
โดยพิจารณา MOSFET แบบชองเอ็นในรูปที่ 5 ที่แรงดัน VGS = 0 หรือมีคาตํ่า กระแสเดรนจะไหลไดนอยมาก ในกรณีนี้
เนื่องจากระหวาง Source และ Drain ซึ่งเปนสาร N มีแผนฐานซึ่งเปนสาร P ก้ันอยู ซึ่งเปรียบเสมือนไดโอด 2 ตัวตอหัวชน
กัน หรือกลาวอีกในนัยหนึ่งคือ ยังไมมีชองนํากระแสภายใต Gate ถาเราเพิ่มแรงดัน VGS ใหมีคาสูงขึ้นจะเหนี่ยวนําใหเกิด
ชั้นของประจุลบในเนื้อสาร P ที่อยูใตขั้ว Gate ถาเราเพิ่มแรงดัน  VGS ใหมีคาสูงพอจะทําใหชั้นของประจุลบเชื่อมเต็ม
ระหวาง Source ถึง Drain  ทําใหเกิดชองนําไฟฟาที่อิเล็กตรอนนําไฟฟาไดดี  กระแสเดรนจึงไหลไดดีถาแรงดัน VGS มีคา
สูงเกินคาๆหนึ่ง ซ่ึงเราเรียกคาแรงดันนี้วา แรงดันขีดเริ่ม (threshold voltage) 
 



การทดลองเรื่อง   ทรานซิสเตอร                                                           8 

3. การวัดลักษณะสมบัติขาออกของทรานซิสเตอรโดยใช  Curve tracer 
Curve tracer เปนอุปกรณที่ใชวัดลักษณะสมบัติของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนําตาง ๆ ได เชน ทรานซิสเตอร FET 

เปนตน โดยทั่วไปแลว Curve tracer จะใชงานรวมกับออสซิโลสโคป (Cathode ray tube oscilloscope: CRO) เพื่อที่จะ
แสดงผลของลักษณะสมบัติทีวัดไดบนจอของ CRO   ส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนําที่สามารถวัดลักษณะสมบัติไดดวย Curve 
tracer ที่ใชในการทดลองไดแก ไดโอด, BJT ชนิด PNP และ NPN, JFET ชนิด N-channel และ P-channel, MOSFET 
แบบ Enhancement และแบบ Depletion ชนิด N-channel และ P-channel 
 
หลักการวัดลักษณะสมบัติขาออกของทรานซิสเตอร 
 พิจารณาการวัดลักษณะสมบัติขาออกของทรานซิสเตอรชนิด NPN  ดังแสดงในรูปที่ 7  ซึ่งกราฟลักษณะสมบัติ
จะแสดงความสัมพันธระหวางคากระแสคอลเล็กเตอรและแรงดันคอลเล็กเตอร-อิมิตเตอร (IC-VCE) ที่กระแสเบส (IB) คา
ตางๆ  (เสนกราฟแตละเสนจะมีคากระแสเบสกํากับอยู)  ดังนั้นในทางปฏิบัติวิธีการที่งายที่สุด คือ  ปอนกระแสเบสที่มี
คาคงที่คาหนึ่ง  แลวทําการปรับคาแรงดันของแหลงจายทางดานคอลเล็กเตอรเพิ่มข้ึนทีละเล็กนอยตั้งแตศูนยจนถึงคาที่เรา
สนใจ  ทําการวัดคากระแสคอลเล็กเตอรและแรงดันคอลเล็กเตอรอิมิตเตอรในแตละชวง เราจะไดกราฟของ IC-VCE มา 1 
เสนที่ IB คาหนึ่ง  เพื่อที่จะใหไดเสนกราฟที่ IB  คาตางๆ เราตองทําการตั้งคากระแสเบสเปนคาใหมและทําการปรับคา
แรงดันทางดานคอลเล็กเตอร แลวจึงทําการวัดคา  IC และ VCE อีกคร้ัง   สวนในกรณีของ Curve tracer นั้นจะทําใหเรา
สามารถวัดกราฟลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอรไดงายและสะดวกขึ้นโดยใชหลักการที่กลาวมา คือ  ภายในตัว Curve 
tracer จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกสตั้งคากระแสเบสใหมีคาคงที่คาหนึ่ง ขณะที่มีการกวาด (sweep) แรงดันทางดาน
คอลเล็กเตอรตั้งแตศูนยโวลตจนถึงคาที่ไดต้ังไว   หลังจากนั้น Curve tracer จะเพิ่มคากระแสเบสไปที่คาใหมแลวจึงทํา
การกวาดคาแรงดันทางดานคอลเล็กเตอร กระบวนนี้จะเกิดซ้ําไปซ้ํามาเราจึงสามารถเห็นรูปกราฟลักษณะสมบัติของ
ทรานซิสเตอรหยุดนิ่งบนจอ CRO ได โดยที่ขนาดของการเพิ่มของกระแสเบสสามารถปรับหนาจากไดจากปุมบนตัวเครื่อง  
จํานวนขั้นของกระแสเบสนั้นจะแตกตางกันไปแลวแต Curve tracer นั้นไดออกแบบมาอยางไร โดยปกติแลวจะมีประมาณ  
6-7 ขั้น รูปที่ 8 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ Curve tracer และสัญญาณที่ขั้วเบสและแรงดันทางดานดอลเล็กเตอรในเชิง
เวลา    สวนการวัดลักษณะสมบัติของส่ิงประดิษฐชนิดหนึ่ง เชน JFET MOSFET สามารถกระทําไดในทํานองเดียวกัน  
เพียงแตเปลี่ยนจากกระแสเบสเปนแรงดันเกท  และแรงดันที่คอลเล็กเตอร เปนแรงดันที่เดรนแทน 
 

VCE

IC

IB1

ICR

VCC
VCE

+

-
IB

IB2

 
รูปที่ 7 การวัดลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร 
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Collector sweep
generator

Base current
generator

ICR

VCE

+

-

IB

VCC

 
รูปที่ 8 หลักการอยางงายของ Curve tracer และสัญญาณที่ใชในการวัดลักษณะสมบัติทรานซิสตอร 

 
4. การใชงาน Curve tracer (มี 2 รุนกระจายแบบสุมตามโตะทดลอง) 
4.1 Curve tracer รุน LTC-905 (LEADER) 
                   Curve tracer ดังกลาวจะมีลักษณะของปุมตาง ๆ ดังแสดงในรูป 
 1.  ตอสายสโคปจาก CRO เขามาที่ VERTICAL และ HORIZONTAL 
 2.  ต้ังสวิตช POLARITY ตามชนิดของ BJT  และ FET 
 3.  กรณี  BJT  เลือกไบแอสในชวง µA หรือ mA  (สวนกรณี FET เลือกไบแอสในชวง V) สมมติวาเราตั้ง สวิตชไว
ที่ 10 µA เคร่ืองจะปอนกระแส IB ใหกับทรานซิสเตอรเปนจํานวนเทาของ 10 µA  เปนจํานวน 6 คา คือ 10, 20, 30, 40, 50  
และ 60 µA เปนตน   แตถาเราตั้งสวิตชไวที่ 0.1 V เครื่องจะปอนแรงดัน VGS ใหกับเกทของ FET 8 คา คือ 0, 0.1, 0.2, 0.3,  
0.4, 0.5, 0.6, และ 0.7 โวลต   ทิศทางของ VGS  และ IB จะขึ้นกับสวิตช POLARITY  เนื่องจาก BJT นั้น กระแส IC จะแปร
ตาม IB  ดังนั้น IB  สูงสุด จะได IC สูงสุด สวน JFET นั้นเราปอนไบแอสยอนใหกับ Gate ดังนั้น VGS = O โวลต จะไดกระแส 
ID สูงสุด  สวน MOSFET นั้นตองพิจารณาวาเปน MOSFET ชนิด enhancement หรือ depletion 
 4.  ปุม H. length ใหบิดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด จะไดแรงดันบนจอ CRO  ตรงกับแรงดัน VCE  หรือ VDS ครอม 
BJT หรือ FET 
 5. สวิตช CURRENT LIMIT เมื่อต้ังไวที่ SIGNAL ตัวตานทานที่ใชจํากัดกระแสจะมีคา 100 โอหม  ซึ่งแรงดัน 
VERTICAL จะวัดครอมตัวตานทานตัวนี้ นั่นคือแรงดันบนแกน VERTICAL คา 1 โวลต จะหมายถึงกระแส IC  หรือ ID คา 
10 mA แตเมื่อต้ังไวที่ POWER ตัวตานทานที่ใชจํากัดกระแสมีคา 10 โอหม นั่นคือแรงดันบนแกน HORIZONTAL คา 1 
โวลต  จะหมายถึงกระแส IC   หรือ  ID คา 100 mA  
 6. ปุมกําหนดคา VCE สูงสุด เมื่อตั้งสวิตชไวที่ 10, 20, ..... หมายถึงเครื่องสามารถใหแรงดัน VCE แก BJT หรือ 
FET ไดสูงสุด 10 , 20 , ....โวลตตามลําดับ (คาดังกลาวคือ peak ของแรงดันรูปซายนครึ่งคล่ืนที่ปอนกับ BJT หรือ  FET ) 
 7. สวิตช   TRANS - FET  ใหเลือกต้ังตามชนิดของทรานซิสเตอรที่ใชวาเปนแบบ BJT หรือแบบ FET โดยดูตาราง
ที่  A1 ประกอบ 
 8. สวิตช   A – OFF - B  ปรกติใหตั้งไวที่ OFF   ถาจะวัดทางดาน A หรือ B ก็ใหเล่ือนสวิตชไปดาน A หรือดาน 
B ตามตองการ 

 9. สวิตช OFF-ON ใชในการปดหรือเปดเคร่ือง  curve tracer 
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 10. SOCKET (E, B, C,  หรือ  S, G, D)  ใชสําหรับตอสายจาก BJT หรือ FET เพื่อทําการวัด
ลักษณะสมบัติขาออกแบบ common emitter หรือแบบ common source ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ A1 ตําแหนงของสวิตชและขั้วตางๆ ที่อยูบน Curve trace รุน LTC-905 (LEADER) 

 
ตารางที่ A1 การตั้งคาสวิทซที่อยูบน Curve trace รุน LTC-905 (LEADER) 

Switch position 
ส่ิงประดิษฐ NPN – PNP 

N-Channel – P-Channel 
TRANS - FET 

NPN NPN TRANS BJT 
PNP PNP TRANS 

N-channel N-Channel FET JFET 
P-channel P-Channel FET 
N-channel N-Channel TRANS Enhancement 

MOSFET P-channel P-Channel TRANS 
N-channel N-Channel FET Depletion 

MOSFET P-channel P-Channel FET 
 

VERTICAL 
HORIZONTAL 

H - length 

           POLARITY 
     NPN             PNP 

    N – CHANNEL         P - CHANNEL 

   CURRENT LIMIT 
SIGNAL              POWER 

OFF        ON 

TRANS            FET 

E      B      C 

S      G      D 

E      B     C 

S      G      D 

A  OFF  B 

10 

20 
50 

0.1 
0.2 

0.5 

1 

 2 
0.1 

0.2 
0.5 

µA 
mA 

V 

10 
20 
30 

40 50 60 
70 

80 
90 

100 
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4.2 Curve Tracer ที่พัฒนาขึ้น (สีขาว) 
 ตําแหนงของสวิตชบนตัวเครื่องแสดงไวในรูปที่ A2  ตารางที่ A2 แสดงการตั้งคา polarity เพ่ือทําการวัดลักษณะ
สมบัติทางดานขาออกสิ่งประดิษฐชนิดตางๆ  ขั้นตอนการใชงาน Curve tracer โดยสังเขปมีดังนี้  

1. ตอ CRO เขากับ Curve trace ดังแสดงในรูป  ปรับ CRO ใหแสดงผลในรูปของ X-Y (รายละเอียดของการ
ปรับศึกษาไดจากคูมือของ CRO) 

2. ต้ังสวิตซ  Polarity ตามชนิดของส่ิงประดิษฐที่ตองการวัด (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)  
3. ต้ังปุม Base current/ Gate voltage  กรณีของ BJT เลือกไบแอสในชวง µA หรือ mA  สวน FET เลือก

ไบแอสในชวง V  (ขอแนะนําถาไมทราบวาควรตั้งปุม Base current/ Gate voltage  ไวที่ชวงไหนใหปรับไป
ที่คาต่ําสุดเสมอ)  สมมุติวา เราตั้งสวิตซไวที่ 10 µA เครื่องจะปอนกระแส IB ใหกับทรานซิสเตอรเปนจํานวน
เทาของ 10 µA จํานวน 7 คา คือ 0, 10, 20, … และ 60 µA เปนตน แตถาเราตั้งสวิตซไวที่ 0.1 V เครื่องจะ
ปอนแรงดัน VGS ใหกับเกทของ FET 8 คา คือ 0, 0.1, 0.2, … และ 0.7 V ตามลําดับ 

4. ปรับปุม Collector/Drain Sweep voltage ไวที่คาตํ่าสุด (หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสุด) 
5. ตอส่ิงประดิษฐที่ตองการวัดเขากับ Curve tracer เปดสวิตซ ON เครื่อง 
6. ต้ัง CRO ใหอยูใน X-Y mode (รายละเอียดศึกษาจากคูมือของ CRO)  
7. ปรับปุม Collector/Drain Sweep voltage ไปที่คาแรงดันที่ตองการทดลอง (หมุนตามเข็มนาฬิกา) 
8. ปรับปุม Base current/ Gate voltage และตั้งสเกลแกน X และ Y บนหนาจอ CRO ใหเหมาะสมเพื่อใหได

รูปกราฟที่สวยงาม 
9. กอนเลิกใชงานควรปรับปุม Collector/Drain Sweep voltage และปุม Base current/ Gate voltage ไปที่

คาต่ําสุด จึงปลดส่ิงประดิษฐที่วัดอยูแลวจึงใสสิ่งประดิษฐที่ตองการวัดเขาไปใหม 
 
หมายเหต ุคาแรงดันบนแกน Y ของ CRO มาจากแรงดันที่ตกครอมตัวตานทาน 100 Ω ซึ่งตออนุกรมอยูกับส่ิงประดิษฐ 
เราสามารถหาคากระแสที่ไหลผานส่ิงประดิษฐไดโดยนําคาความตานทานไปหารคาแรงดันบนแกน Y 
 

 
C B E C B E C B

D G S

IB/VGS

+ -
VCE/VDS

+ -
Polarity

Horizontal Vertical

Collector/Drain
sweep voltage

Base current/
Gate voltage

ON/OFF
Switch

 
รูปที่ A2 ตําแหนงของสวิตซและขั้วตางๆ ที่อยูบน Curve tracer ที่พัฒนาขึ้น (สีขาว) 
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ตารางที่ A2  การตั้งคาสวิทซที่อยูบน Curve trace ที่พัฒนาขึ้น (สีขาว) 

Polarity ส่ิงประดิษฐ 
IB/VGS VCE/VDS 

NPN + + BJT 
PNP - - 

N-channel - + JFET 
P-channel + - 
N-channel + + Enhancement 

MOSFET P-channel - - 
N-channel - + Depletion 

MOSFET P-channel + - 
 
 
คุณสมบัติโดยทั่วไปของ Curve tracer ที่พัฒนาขึ้น 
 

Collector/Drain Sweep สําหรับกวาดแรงดันคอลเลคเตอรหรือแรงดันเดรน 
ความถี่ของการกวาด สัญญาณสามเหลี่ยม 100-500 Hz 
แรงดันของการกวาด ปรับไดอยางตอเนื่อง ±15 V 
กระแสคอลเล็กเตอร/เดรนสูงสุด 40 mA  (คากระแสลัดวงจรของออปแอมป LM324) 
Step Generator  สําหรับจายกระแสเบสหรือแรงดันเกท 
จํานวนของขั้น 6 ขั้นสําหรับกระแสเบส 

7 ขั้นสําหรับแรงดันเกท 
กระแสเบส 10, 20, 50 µA; 0.1, 2 mA 
แรงดันเกท 0.1, 0.2 และ 0.5 V 
Power supply 220 V 50 Hz 
Device current วัดแรงดันตกครอมตัวตานทาน 100 Ω ซึ่งตออนุกรมอยูกับ

ส่ิงประดิษฐที่ใชในการทดลอง 
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2102384 
ELECTRONICS LABORATORY 

ชื่อ-สกุล      เลขประจําตัว      
ชื่อ-สกุล      เลขประจําตัว      
ชื่อ-สกุล      เลขประจําตัว      
วันที่ทําการทดลอง    อาจารยผูควบคุม       
 

ทรานซิสเตอร (Transistors, TRA) 
 

การทดลองมี 2 สวน ไดแก   
การทดลองที่ 1 การหาชนิดและขาของทรานซิสเตอร 
  เราสามารถใชการวัดคาความตานทานดวย VOM เพื่อหาชนิดและขาของทรานซิสเตอรได ทําการวัดคาความ
ตานทานระหวางขาของทรานซิสเตอรที่กําหนดให โดยใช VOM บันทึกคาที่ไดลงในตาราง 
หมายเหตุ เมื่อทําการเปล่ียนยานการวัดคาความตานทานของ VOM ตองทําการปรับศูนยทุกครั้ง 
 
1.1 ทรานซิสเตอรแบบ BJT เบอร    

ขั้วบวก - ขั้วลบของโอหมมิเตอร คาความตานทาน 
B E  
E B  
C E  
E C  
B C  
C B  

 
ทรานซิสเตอร เปน BJT ชนิด    

 
หมายเหตุ อักษรตัวแรกหมายถึง ขั้วบวกของโอหมมิเตอรตออยูกับขั้วดังกลาว  
  ในกรณีของ BJT ใหต้ังสเกลของ VOM ไวที่ ×1  และวัดความตานทานระหวางขั้วทั้ง 3 ของทรานซิสเตอร โดยใช
ขั้ว + ของ VOM ตอเขาขั้ว B ครั้งหนึ่ง และใชข้ัว - ของ VOM ตอเขาขั้ว B ครั้งหนึ่ง   บันทึกคาความตานทานที่ได (กรณี
ความตานทานไมเปน infinity) กรณีที่ความตานทานเปน infinity ใหเพิ่มสเกลของ VOM เปน ×10 K ความตานทาน
ระหวางขั้ว B และ C จะยังคงเปน infinity สวนความตานทานระหวางขั้ว B  และ E จะมีคาซ่ึงอานไดเพราะวาเกิด 
breakdown ที่หัวตอ อิมิตเตอร ดังนั้นการใช VOM จะสามารถรูไดวาทรานซิสเตอรดีหรือเสีย เปนแบบ npn หรือ pnp 
ตลอดจนรูวาขาทั้ง 3 ของทรานซิสเตอรขาไหนเปน B, E, หรือ C 
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G

D

S

1.2 ทรานซิสเตอรแบบ JFET เบอร    
ขั้วบวก - ขั้วลบของโอหมมิเตอร คาความตานทาน 

G S  
S G  
D S  
S D  
G D  
D G  

 
ทรานซิสเตอร เปน JFET ชนิด   

 
1.3 ทรานซิสเตอรแบบ MOSFET เบอร     

 
 
 

 
 
 
 

 
การทดลองที่ 2 การวัดลักษณะสมบัติขาออกของทรานซิสเตอร  
หมายเหต ุCurve tracer ที่มีอยูในหองปฏิบัติการ ฯ มีอยู 2 รุน คือ รุน LTC-605 ของ LEADER และรุนที่พัฒนาขึ้นมาเอง 
 
2.1 ทรานซิสเตอรแบบ BJT เบอร    
 ก) ใช curve tracer วัดลักษณะสมบัติขาออกของทรานซิสเตอร และบันทึกรูปไว โดยตั้งสวิตช  VCE ไวที่ 10 V 
พยายามปรับคา IB  และ VCE  เพ่ือใหไดรูปที่สวยงาม (เขียนคา IB  และสเกลของแกน V CE  กับ IC  ดวย) 
 ข) ปรับสวิตช  VCE  ไปจนเกิดการ breakdown จะสังเกตเห็นวา เมื่อ IB มีคามาก ทรานซิสเตอรจะเริ่ม 
breakdown  กอนกรณีที่ IB มีคานอย   และการ breakdown จะเปนแบบคอย ๆ เกิด (soft knee breakdown) ไมตอง
บันทึกรูปและควรรีบทําเพราะอาจทําใหทรานซิสเตอรเสียหายได 
 ค) ตั้งสวิตช  VCE ไวที่ 10 V สลับขา emitter กับขา collector แลววัดลักษณะสมบัติขาออก และบันทึกรูปไว  
พยายามปรับคา IB ใหไดรูปที่สวยงาม (เขียนคา IB และสเกลของแกน VCE กับ IC ดวย) 
 

ขั้วบวก - ขั้วลบของโอหมมิเตอร คาความตานทาน 
G S  
S G  
D S  
S D  
G D  
D G  วงจรสมมูลยของ MOSFET ที่ใชในการทดลอง 

MOSFET ที่ใชเปนแบบ enhancement 
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2.2 ทรานซิสเตอรแบบ JFET เบอร    
 ก) ใช curve tracer ดูลักษณะสมบัติขาออกของ JFET และบันทึกรูปไว พยายามปรับคาแรงดัน  VGS และ VDS  
เพื่อใหไดรูปที่สวยงาม  (เขียนคา VGS และสเกลของแกน VDS กับ ID ดวย) 
 ข) สลับขา Source และ Drain และใช curve tracer ดูลักษณะสมบัติขาออกของ JFET เหมือนขอ ก)  หรือไม? ( 
ไมตองบันทึกรูป ) ตอบ __________ 
   ค) ปรับสวิตช VDS ไปจนเกิดการ breakdown สังเกตดูวาลักษณะ breakdown เหมือนกรณี BJT หรือไม ?  ( ไม
ตองบันทึกรูป ) ตอบ __________ 
 
2.3 ทรานซิสเตอรแบบ MOSFET เบอร     
 ก) ใช curve tracer ดูลักษณะสมบัติขาออกของ MOSFET และบันทึกรูปไว พยายามปรับคาแรงดัน  VGS และ 
VDS  เพื่อใหไดรูปที่สวยงาม  (เขียนคา VGS และสเกลของแกน VDS กับ ID ดวย) 
 ข) สลับขา Source และ Drain  และใช curve tracer ดูลักษณะสมบัติขาออกของ MOSFET เหมือนขอ ก) 
หรือไม ? ( ไมตองบันทึกรูป )  ตอบ __________ 
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หมายเหต ุ นิสิตควรบันทึกขอมูลในกระดาษกราฟ (เตรียมมาเอง) แตในกรณีที่ไมไดเตรียมมา ใหใชกราฟขางลางแทนได  (แตไม
แนะนําเนื่องจากกราฟขางลางไมละเอียดพอที่นิสิตจะวิเคราะหขอมูลสําหรับการสอบทายการทดลองไดอยางแมนยํา) 
 

                
 
 

                
 
 

                
 


