
TRANSISTOR 
การไบอัสทรานซิสเตอร 

การไบอัส (Biasing) ทรานซิสเตอรนั้นมีหลายวิธีแตละวิธีจะใหเสถียรภาพ (Stabilized) ในการ ทํางานของวงจร

ทรานซิสเตอรแตกตางกัน เม่ือนําทรานซิสเตอรนั้นไปใชงานในที่ที่มีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงไป จุดทํางาน (Q-

Point) ของทรานซิสเตอรนั้นจะเปล่ียนไปดวย เปนผลใหแรงดันที่จุดตาง ๆ ซึ่งตกครอมทรานซิสเตอรเปล่ียนไป 

 

     วงจรไบอัสทรานซิสเตอรที่ดีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายนอก จะเปนผลใหจุดทํางาน ของ

ทรานซิสเตอรเปล่ียนแปลงไปนอยมากหรือไมเปล่ียนแปลงเลย ผลคือเสถียรภาพในการทํางานของทรานซิสเตอร

ในวงจรไบอัสนั้นดีขึ้น 
 
     จุดทํางานในวงจรไฟตรง 
     การวิเคราะหดวยกราฟ (Graphical Analysis) วงจรทรานซิสเตอรในรูปที่ 1 (a) ไดรับแรงดันไบอัส ที่เบสคือ 

VBB และแรงดันที่คอลเลกเตอร ดวย VCC ทําใหเกิดกระแส IB, IC และ IE ไหลในวงจรเม่ือทําการปรับคาแรงดัน 

VBB ใหไดกระแส IB , , จนถึง โดยใหแรงดัน VCC คงที่ที่ 10 V จะไดลักษณะ

สมบัติทางคอลเลกเตอร ดังกราฟรูปที่ 1 (b) 

 
 
รูปที่ 1 แสดงการหากราฟลักษณะสมบัติทางคอลเลกเตอรของทรานซิสเตอรชนิด NPN  

 

     การหาจุดทํางาน (Q-Point) ของทรานซิสเตอร เร่ิมจากการปรับ VBB ใหได IB = 220 mA ดังรูป 2 (a) จะได

คากระแส IC ตามสมการ IC =  . IB = 20 mA และคาแรงดัน VCE คือ 

 

     VCE = VCC - IC RC 

            = 10 V - 4 V 

            = 6 V 

   เม่ือลากเสนประจากจุดแรงดัน VCE = 6 V ไปตัดเสนกราฟ IC ที่ IB = 200 mA จะไดจุดทํางาน (Q1) ของ

วงจร ดังรูปที่ 2 (a) ในทํานองเดียวกันเม่ือปรับแรงดัน VBB ใหกระแส IB เพิ่มขึ้นเปน 300 mA จะได IC เพิ่มขึ้น



เปน 30 mA เปนผลใหแรงดัน VCE = 4 V ขณะที่จุดทํางาน (Q) ของวงจรเปล่ียนไปจาก Q1 เปน Q2 ดังรูปที่ 2 

(b) และเม่ือปรับแรงดัน VBB อีกคร้ังใหได IB = 400 mA จะได IC = 40 mA ทําใหเกิดแรงดัน VCE เทากับ 2 V 

จะไดจุดทํางานเปล่ียนจาก Q2 เปน Q3 ดังรูปที่ 2 (c) 

 



รูปที่ 2 แสดงการปรับจุดทํางาน (Q-Point) ของวงจรไบอัสทรานซิสเตอร  
 
     เสนโหลดไฟตรง (DC-load Line) จากการสังเกตจะพบวาคากระแส IC เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามคา กระแส IB 

และคาแรงดัน VCE จะลดลงเมื่อกระแส IC เพิ่มขึ้น ดังนั้นจุดทํางานของทรานซิสเตอรจะเปล่ียนแปลง ไปตาม

คากระแส IB (คือ กระแสที่วงจรไบอัสจายใหกับทรานซิสเตอร) และทางเดินของจุด Q นี้เองเรียกวา เสนโหลด

ไฟตรง (DC-load Line) ดังรูปที่ 2 (d)  

 

     จากวงจรในรูปที่ 2 นั้นถาทําการปรับคากระแส IB เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ คากระแส IC จะเพิ่มขึ้นจนถึงจุด สูงสุด

เรียกวาจุดอิ่มตัว (Saturation Point) ที่คากระแส IC ประมาณ 50 mA ดังรูปที่ 3 และถาลดคากระแส IB ลงมา

จนทรานซิสเตอรหยุดทํางานคือ IC = 0 mA (IB = 0 mA) จะเรียกวาจุดคัตออฟ ในขณะน้ีกระแสคอลเลกเตอรจะ

เกิดเฉพาะกระแสรั่วไหลระหวางรอยตอคอลเลกเตอรกับเบสเทานั้น (IC = ICBO) จากรูปที่ 3 จะเห็นวา เสน

โหลดไฟตรงจะลาดเอียงจากจุดอิ่มตัวไปสูจุดคัตออฟ และน่ีคือทางเดินของจุดทํางานของวงจรไบอัส

ทรานซิสเตอร 

 
รูปที่ 3 แสดงเสนโหลดไฟตรง (DC Load Line) 

การทํางานแบบเชิงเสน 
การทํางานแบบเชิงเสน (Linear Operation) เม่ือพิจารณาในกราฟรูปที่ 3 ยานการทํางานระหวางจุด อิ่มตัว

จนถึงคัตออฟเรียกวา ยานขยายสัญญาณเชิงเสน (Linear Region) หมายความวาถานําทรานซิสเตอร ไปขยาย

สัญญาณไฟสลับ เชน รูปไซน ฯลฯ ลักษณะของสัญญาณเอาตพุตที่ไดรับจะปรากฏอยางสมบูรณไมมีการ

ผิดเพี้ยน (Distortion) ในยานนี้เทานั้น ถานําทรานซิสเตอรที่ไดรับไบอัสไปขยายสัญญาณไซนดังรูปที่ 4 ถาเสน

โหลดไฟตรงแสดงจุดทํางานของวงจรที่แรงดันอินพุตเทากับมุมศูนย จุดทํางาน (Q) คือจุดที่แรงดัน VCE = 4 V 

และ IC = 30 mA จุดนี้จะเรียกกระแสคอลเลกเตอรวากระแสคอลเลกเตอรที่จุด Q (ICQ = 30 mA) และเรียก

แรงดัน VCE ที่จุด Q วา (VCEQ = 4 V) ที่จุดทํางานจะมีกระแส IB เทากับ 300 Ma 



 
รูปที่ 4 แสดงการเปล่ียนคาสัญญาณอินพุต (IB) เปนผลตอกระแส IC และแรงดัน VCE 

 

      สมมติวาแรงดันคล่ืนไซนสูงสุดทําใหเกิด IB = 400 mA และเม่ือแรงดันคล่ืนไซนตํ่าสุดทําใหเกิด IB เทากับ 

200 mA จะทําใหกระแส IC เปล่ียนแปลงไปดวยกลาวคือ เม่ือ IB = 400 mA (เม่ือ bdc = 100) และเม่ือ กระแส 

IB = 200 mA จะไดกระแส IC = 20 mA ในทํานองเดียวกันเม่ือกระแส IC เปล่ียนแปลงเปนคล่ืนไซนระหวาง 20 

mA ถึง 40 mA จะทําใหแรงดัน VCE เปล่ียนแปลงไปดวยคือเปล่ียนแปลงไปในยาน 2 V ถึง 4 V เม่ือกําหนดจุดที่

เก่ียวของทั้ง 3 จุดคือ จุด A จุด Q และจุด B ลงบนเสนโหลดไฟตรงเราจะไดขอมูลเพิ่มเติมพออธิบายไดดังนี้คือ 

      ที่จุด A ของเสนโหลดไฟตรง เรียกวา จุดสูงสุดดานบวก (Positive Peak) 

      ที่จุด B ของเสนโหลดไฟตรง เรียกวา จุดสูงสุดดานลบ (Negative Peak) 

      ที่จุด Q คือจุดทํางานของวงจรทรานซิสเตอรที่จุดนี้คือจุดที่คล่ืนไซนอินพุตมีคาแรงดันเทากับศูนยจะ ทําให

เกิดคาของ VCEQ, ICQ, และ IBQ 

      ความเพี้ยนของสัญญาณขาออก (Distortion of The Output) ความเพี้ยนของสัญญาณขาออกเกิดขึ้นเม่ือ
สัญญาณขาออกโดนขริบ (Clip) เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการคือ 
   1. จุดทํางานอยูใกลจุดอิ่มตัว ดังรูปที่ 5 (a) ทําใหสัญญาณอินพุตที่ปอนเขาสูวงจรเกินขอบเขต (Over Driven) 

จะเห็นวาดานบนของ IB สวนที่แรเงาเกินจากจุดอิ่มตัวทําใหทรานซิสเตอรที่ขยายกระแส IC ออกมาถูกขริบทาง

ดานบนดวย สวนดานลางกระแส IC ขยายแลวไมเกินจุดคัตออฟจึงไมถูกขริบเหมือนดานบน สําหรับ VCE จะถูก

ขริบดานบนเชนเดียวกัน 



 

 
                    รูปที่ 5 แสดงภาพความเพี้ยนของสัญญาณขาออกที่ไดจากวงจรขยายทรานซิสเตอร 

   2. จุดทํางานอยูใกลจุดคัตออฟ ตามรูปที่ 5 (b) เม่ือจุดทํางานของวงจรอยูใกลจุดคัตออฟทําใหการขยาย

สัญญาณ IB ไปสูสัญญาณขาออก IC ถูกขริบดานลางออกไป คือสวนท่ีแรเงาในรูปที่ 5 (b) ทําให สัญญาณขา

ออก IC และ VCE ถูกขริบออกดานลางดังรูป 

   3. จุดทํางานอยูกลางเสนโหลดไฟตรง ตามรูปที่ 5 (c) สภาวะที่ปกติคือการกําหนดจุดทํางานของวงจร

ทรานซิสเตอรใหอยูกลางเสนโหลดไฟตรง เพราะจะทําใหการขยายสัญญาณขาออกสามารถขยายไดสูงสุดทั้ง

ทางดานบนและดานลาง แตจะเกิดความเพี้ยนของสัญญาณขาออกไดเม่ือปอนสัญญาณอินพุตมากเกินขอบเขต 

สัญญาณอินพุตจะถูกขริบทั้งดานบนและดานลาง เปนผลใหสัญญาณขาออกถูกขริบทั้งสองดานเชนเดียวกัน ดัง

รูปที่ 5 (c) 



การไบอัสเบส 
การไบอัสเบส (Base Bias) เปนวิธีการไบอัสทรานซิสเตอรเบื้องตน ที่ประกอบไปดวยแหลงจาย ไบอัสที่คอลเลก

เตอร (Vcc) และแหลงจายไบอัสที่เบส (VBB) หรืออาจใชแหลงจายไบอัสชุดเดียวกันก็ได ดังแสดงในรูปที่ 6 (a) 

แสดงการไบอัสดวยสัญลักษณของแบตเตอร่ี (VCC) สําหรับรูปที่ 5.9 (b) ใชสัญลักษณของแหลงจายแรงดันแทน 

 
                                  รูปที่ 6 แสดงวงจรไบอัสเบส (Base Bias) 

 

    จากรูปที่ 5.9 VRB = Vcc-Vbe 

                                                                          สมการ 1 

 

    เม่ือพิจารณาคา Icbo เพราะวา Icbo < < Ic 

             ดังนั้น Ic = . Ib                                                       สมการ 2 

             และ Vce = Vcc - Ic .RC                                                 สมการ 3 

             แทนคา 2 ใน 3  

             VCE = Vcc - . Ib . Rc                                          สมการ 4 
การไบอัสอิมิตเตอร 
วงจรไบอัสทรานซิสเตอรแบบ Emitter Bias นี้มีเสถียรภาพของการทํางานดีกวาแบบไบอัสเบส ตองใชแหลงจาย

ไบอัส 2 ชุดคือ VCC เปนแหลงจายแรงดันบวกไบแอสที่คอลเลกเตอรและ -VEE เปนแหลงจายแรงดันลบไบอัส

ระหวางอิมิตเตอรกับเบส ดังแสดงในรูป 7 



 
รูปที่ 7 แสดงวงจรไบอัสอิมิตเตอร 

จากรูปที่ 7 จะเห็นวา 

     สมการ 5 

     สมการ 6 

     สมการ 7 

     สมการ 8 

     สมการ 9 

     สมการ 10 

     เสถียรภาพของวงจรไบอัสอิมิตเตอร (Stability of Emitter Bias) ถาใชกฏของเคอรชอฟฟวิเคราะหวงจรในรูป

ที่ 7 สามารถเขียนใหมไดดังรูปที่ 8 เพื่อใชในการวิเคราะหที่วงจรไบอัสอิมิตเตอร 



 
รูปที่ 8 การใชกฏของเคอรชอฟฟวิเคราะหวงจรในสวนของเบสและอิมิตเตอร 

 

 

 

 

 
 

 

สมการ 11 

 

สมการ 12 

ปกติคาของ   ดังนั้น 

 
การไบอัสอิมิตเตอรกับทรานซิสเตอร PNP (Emitter Biased PNP) วงจรการไบอัสเบื้องตนแสดง ดังรูปที่ 9 



 
 

 

     รูปที่ 9 แสดงวงจร Emitter Bias กับทรานซิสเตอรชนิด PNP 

การไบอัสดวยการแบงแรงดัน 

การไบอัสดวยการแบงแรงดัน (Voltage - Divider Bias) ใชเทคนิคของวงจรแบงแรงดันเปนตัวควบคุมการ

เปล่ียนแปลงของกระแสเบส (Ib) เนื่องจากคาความตานทาน R1 และ R2 มีคาคงที่ ดังนั้น Ib จึงเปล่ียนแปลงไป

นอยกวาปกติ และท่ีอิมิตเตอรยังคงมีตัวตานทาน RE ตออยูคลายวงจรไบอัสอิมิตเตอร ดังรูปที่ 10 

 
 

 

  รูปที่ 10 วงจร Voltage-divider Bias 



 
 

 

  รูปที่ 11 Simplified Voltage-divider 

     และเม่ือพิจารณาคาความตานทานทางดานอินพุตของวงจร จะเห็นวาวงจรไบอัสดวยการแบงแรงดันนั้นจะ

เปนดังรูปที่ 11 (a), (b) ในวงจรนี้คาความตานทานภายในของเบส คือ Rin(base) ดังรูปที่ 11 (b) 

     การหาคาความตานทานภายในที่เบส (Input Resistance at The Base) การวิเคราะหเพื่อหาคา Rin(base) 

ควรใชวงจรงาย ๆ ดังแสดงในรูปที่ 12 โดยตัดสวนของวงจรแบงแรงดันออกไป 

 
 

 

  รูปที่ 12 แสดงวงจรที่ใชหาคาความตานทานอินพุตของวงจรไบอัสดวยการแบงแรงดัน 

  จากรูปที่ 12 เม่ือใชกฎของโอหมไดวา 

    สมาการที่14 

  แต    



  เม่ือ   

  ดังนั้น    

  แต    

  ดังนั้น    

     ถากําหนดใหกระแส Iin (ในรูปที่ 12) เทากับ Ib แทนคาในสมการ 14 ไดวา 

   

    สมาการที่15 

     วิเคราะหวงจรไบอัสดวยการแบงแรงดัน (Analysis of a Voltage-divider Bias Circuit) วงจรที่จะใชวิเคราะห

แสดงในรูป 13 ในการวิเคราะหเราจะเร่ิมพิจารณาที่แรงดันเบส (Vb) แลวจึงหาคาแรงดันอิมิตเตอร (Ve) และหา

จุดทํางานของวงจร (Vce และ Ic) ตามลําดับดังนี้  

 
 
 

  รูปที่ 13 วงจรไบอัสดวยการแบงแรงดัน (Voltage-divider Bias, NPN Transistor) 

  แตคาความตานทานรวมระหวางเบสกับจุดดินคือ R2 \\ Rin (base) หรือ R2 \\ . Re ดวยหลักการของ 

วงจรแบงแรงดันจึงหาคา Vb ไดวา 

    สมการที่16 

  ถา . Re >> R2 จะไดวา 



    สมการที่17 

  เม่ือรูคา Vb สามารถหาคา Ve ไดวา 

    สมการที่18 

  และหาคา IE ไดวา 

    สมการที่19 

     เม่ือรูคา Ie สามารถหาคา Ic และ Vce ไดดังนี้ 

   

   

   

    สมการที่20 

     เสถียรภาพของวงจรไบอัสดวยการแบงแรงดัน (Stability of Voltage-divider Bias) เพื่อใหการ วิเคราะหงาย

ขึ้นจากวงจรในรูป 14 (a) จะใชทฤษฎีของเทวินินชวยในการวิเคราะหโดยพิจารณาท่ีจุด A แปลง วงจรของ R1 

และ R2 ใหอยูในรูปของวงจรเทียบเทาของเทวินิน (Thevenin Equivalent Circuit) ดังรูปที่ 14 (b) 

 
 
 
  รูปที่ 14 แสดงการใชวงจรเทียบเทาของเทวินิน วิเคราะหวงจรไบอัสดวยการแบงแรงดัน 

  จากรูปที่ 14 (b) หาคา RTH ไดจากสมการ 

   



   
  ใชกฏของเคอรชอฟฟกับวงจรในรูปที่ 14 (b) 

   

  แทนคา    ไดวา 

   

  หรือ  

     ถา Re >> RTH / จะไดวา 

    สมการ 21 

     จากสมการ 21 จะเห็นวา คา Ie ไมขึ้นอยูกับคา โดยตรง นั้นคือกระแส Ic ก็ไมขึ้นอยูกับคา ดวย 

(เพราะ  ) ดังนั้นเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปมาก ๆ ถา เปล่ียนแปลงไป แตคา IC จะไม

เปล่ียนแปลง แสดงวาเสถียรภาพของวงจรตออุณหภูมิดีกวาวงจรไบอัสที่เคยศึกษามา 

     วงจรไบอัสแบบการแบงแรงดันกับทรานซิสเตอร PNP (Voltage-divider Biased PNP) สังเกตเห็นวาการ

ไบอัสทรานซิสเตอร PNP นั้นตองการแรงดันไบอัสที่มีขั้วตรงขามกับทรานซิสเตอรชนิด NPN กรณี้ก็เชน เดียวกัน

เราสามารถไบอัสทรานซิสเตอร PNP ไดหลายวิธี เชน ไบอัสดวยแรงดันลบ (Negative Supply Voltage) โดยตอ

แหลงจาย -Vvv ที่คอลเลกเตอรของทรานซิสเตอร ดังรูปที่ 15 (a) หรือการไบอัสดวยแรงดัน บวก (Positive 

Supply Voltage) โดยตอแหลงจาย +Vee ที่อิมิตเตอรของวงจรและตอคอลเลกเตอรลงจุดดิน ดังรูปที่ 15 (b) 

หรืออาจจัดรูป วงจร 15 (b) ใหมโดยนําอิมิตเตอรไวดานบนไดดังรูปที่ 16 



 
 
 
  รูปที  15 การไบอัสทรานซิสเตอร PNP                        รูปที่ 16 นําอิมิตเตอรไวดานบน 

 

  จากวงจรรูปที่ 16 กําหนดให . RE >> R2 

    สมการที่22 

  และ   สมการที่23 

    สมการที่24 

  และ   สมการที่25 

    สมการที่26 

วงจรไบอัสปอนกลับที่คอลเลกเตอร 

การไบอัสดวยวิธีปอนกลับโดยใชแรงดันคอลเลกเตอรที่เปล่ียนแปลงไป เม่ือ เปล่ียนแปลงเนื่อง จาก

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมาควบคุมคากระแส Ib เพื่อใหคากระแส Ib เพิ่มขึ้นเม่ืออุณหภูมิลดลง และเพื่อใหคากระแส Ib 

ลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหคาของ Ic และ Vce คอนขางคงท่ี ผลคือจุดทํางาน (Q-point) ของ วงจรคงที่ดวย 

ลักษณะของวงจรไบอัสปอนกลับที่คอลเลกเตอรแสดงในรูปที่ 17 



 
 
  รูปที่ 17 วงจรไบอัสปอนกลับที่คอลเลกเตอร (Collector-feedback Bias) 

     ลักษณะของการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ และการทํางานของวงจรไบอัสปอนกลับที่คอลเลกเตอรแสดง

ขั้นตอนโดยละเอียดในรูปที่ 18 (a), (b), (c), (d), (e) 

 



 
 
  รูปที่ 18 แสดงเสถียรภาพของวงจรไบอัสปอนกลับที่คอลเลกเตอรเม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

     จากรูปที่ 18 (a) ที่อุณหภูมิหอง (T1) เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นทันทีทันใด ดังรูปที่ 18 (a) กระแสเบส Ib จะ ลดลง

กระแส Ic จะเพิ่มขึ้น และ Vce จะลดลงเพราะคา เพิ่มขึ้น เม่ืออุณหภูมิที่สูงขึ้นคงที่ที่ T2 ดังรูปที่ 18 (c) 

กระแส Ib จะลดลงและคงที่ สวนแรดงัน Vce จะเพิ่มขึ้นเล็กนอยและคงท่ี สําหรับกระแส Icจะลดลงและคงท่ี 

เชนกัน จะเห็นวาเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น Ic และ Ib จะลดลงเพื่อชดเชยการเพิ่มขึ้นของ และ Vce ถาอุณหภูมิ

เปล่ียนแปลงไปจากอุณหภูมิสูงเชน T2 ลดตํ่าลงในช่ัวขณะเร่ิมตนแสดงในรูป 18 (d) คา bdc จะลดลงดวยเปน 

ผลให Ic ลดลง Ib และ Vce จะเพิ่มขึ้นและเม่ืออุณหภูมิ T2 ลดลงจนคงที่ที่อุณหภูมิ T2 ดังรูปที่ 18 (e) วงจรจะ

รักษาคากระแส Ic และ Vce ใหคงที่อีกคร้ัง แตคากระแส Ib จะเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

  การวิเคราะหวงจรไบอัสปอนกลับที่คอลเลกเตอร (Analysis of Collector Feedback) จากวงจรใน รูปที่ 17  

    สมการ 27 

   

  แต   

     แทนคา IB ในสมการ 27 

   

   

   

    สมการ 28 


