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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 17-18  เร่ืองทีส่อน  ออสซิสโลสโคป  

โดยนายรุ่งโรจน์   หนูขลบิ 
 
จุดประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหรือบอกรายละเอียดเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ีได้ 

  1. เพื่อใหรู้้จกัความหมายของออสซิสโลสโคป  
2. เพือ่ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของออสซิสโลสโคป  
3. เพื่อศึกษาการใชอ้อสซิสโลสโคป  
4. เพื่อรู้จกัขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษาออสซิสโลสโคป  
 

สาระการเรียนรู้ 
  การวดัค่าปริมาณทางไฟฟ้า สามารถวดัแลว้อ่านค่าออกมาไดท้นัทีจากเขม็ช้ีหรือตวัเลข 
ท่ีแสดงท่ีหนา้ปัทมข์องเคร่ืองวดัไฟฟ้า แต่สาํหรับออสซิลโลสโคป เป็นเคร่ืองวดัท่ีแสดงผลออก 
มาในรูปของสัญญาณ ฉะนั้นผูใ้ชง้านตอ้งแปรผลจากรูปสัญญาณมาเป็นค่าปริมาณทางไฟฟ้าอีก  
คร้ังหน่ึง 
 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์  (Competency) 
1. ด้านความรู้ 

  1. เพื่อใหรู้้จกัความหมายของออสซิสโลสโคป  
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของออสซิสโลสโคป  
3. เพื่อศึกษาการใชอ้อสซิสโลสโคป  
4. เพื่อรู้จกัขอ้ควรระวงัและการบาํรุงรักษาออสซิสโลสโคป  

2.  ด้านทกัษะและกระบวนการ  
  1.  มีทกัษะในการใชง้านออสซิลโลสโคป 
  2. นาํความรู้เร่ืองออสซิลโลสโคปไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพอ่ืน  ๆได ้

3.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
3.1. ความมีวนิยั  3.2. ความรับผดิชอบ 3.3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.4. ความสนใจใฝ่รู้ 3.5. การประหยดั 3.6.  การละเวน้ส่ิงเสพยติ์ดและการพนนั 
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ออสซิลโลสโคป  
ออสซิลโลสโคป เป็นเคร่ืองวดัท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว โดยเทียบกบัเวลา และช่วยใหท้ราบค่าต่าง ๆ เช่น ค่าสูงสุดหรือยอดถึงยอด(Peak to Peak) ของ
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ค่าคาบเวลา (period) ความถ่ี ( f ) และความสัมพนัธ์ระหวา่งเฟสของสัญญาณ
ตอ้งการวดั เป็นตน้ ตวัอยา่งของออสซิลโลสโคป ดงัรูป 

 
รูป ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ HAMEG รุ่น HM 203-6 

 
รูป แสดงแผนภูมิส่วนประกอบท่ีสาํคญัของออสซิลโลสโคป 

รูป เป็นแผนภูมิของวงจรภายในออสซิลโลสโคป ซ่ึงมีความซบัซอ้นมาก และเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย
ข้ึน จะกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญัเพียงบางส่วน โดยเร่ิมตั้งแต่สัญญานเขา้สู่อสซิลโลสโคป ผา่น
ส่วนประกอบท่ีสาํคญั จนกระทัง่เกิดภาพบนจอออสซิลโลสโคป รวมทั้งการนาํออสซิลโลสโคปไปใชง้าน
ดว้ย 

1. โครงสร้าง จากรูป แบ่งโครงสร้างท่ีสาํคญัได ้4 ส่วน คือ 
1. หลอดรังสีแคโทด หรือหลอด CRT (Cathode-ray Tube) =  A 
2. ระบบเบ่ียงเบนแนวตั้ง (Vertical Deflection System) =   B 
3. ระบบเบ่ียงเบนแนวนอน (Horizontal Deflection System) =   C 
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4. โพรบ = D 
1.1. หลอดรังสีแคโทด (Cathode-Ray Tube) 

หลอดรังสีแคโทด หรือหลอด CRT เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นภาพของรูป
คล่ืนสัญญาณ ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญาณภาพจากระบบเบ่ียงเบนแนวตั้ง และสัญญาณ
กวาดภาพจากระบบเบ่ียงเบนแนวนอน หลอด CRT ประกอบดว้ยส่วนท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) ชุดปืนอิเล็กตรอน (Electron Gun Assembly) 
2) ชุดแผน่เบ่ียงเบน (Deflection Plate Assembly) 
3 ) จอภาพฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Screen) 
4) หลอดแกว้ และขั้วหลอด (Glass Envelope and Base of the tube) 
การทาํงาน อาศยัหลกัการบงัคบัการบ่ายเบนของลาํอิเล็กตรอน ภายในหลอดรังสีแคโทดคือเม่ือให้

ความร้อนแก่แคโทด อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาผา่นรูเล็ก ๆ ใน กริดควบคุม(Control grid ) จาํนวน
อิเล็กตรอนท่ีปล่อยจากแคโทดจะมีผลโดยตรงต่อความเขม้ของลาํอิเล็กตรอนและถูกควบคุมโดยการป้อน
ไบอสัใหแ้ก่ กริดควบคุม เม่ือผา่นกริดควบคุม อิเล็กตรอนจะถูกเร่งจนมีความเร็วสูงมาก โดยผา่นแอโนด
สามตวัซ่ึงมีลกัษณะเป็น ทรงกระบอก มีรูเล็กๆ  อยูต่รงกลางในแนวเดียวกนั คือแอโนดเร่งก่อน 
(Preaccelerating Anode) แอโนดปรับโฟกสั (Focusing Anode) และแอโนดเร่ง (Accelerating Anode) ลาํ 
ของอิเล็กตรอนจะพุง่ผา่นระหวา่งชุดแผน่เบ่ียงเบน 2  คู่ คือชุดเบ่ียงเบนแนวตั้ง และชุดเบ่ียงเบนแนวนอน 
การเบ่ียงเบนจะเป็น อิสระต่อกนัทาํใหล้าํ อิเล็กตรอนอยูใ่นตาํแหน่ง ท่ีตอ้งการ และพุง่ ไปกระทบกบั
จอภาพและถ่ายเทพลงังานให ้แก่จุดท่ีมากระทบ ทาํ ใหจุ้ดนั้นเรืองแสง 

 
รูป แสดงส่วนประกอบท่ีสาํคญัของหลอดรังสีแคโทด 

 
1) ชุดปืนอเิลก็ตรอน (Electron Gun Assembly) 
ชุดปืนอิเล็กตรอน ดงัรูป จะตอ้งทาํงานร่วมกบัชุดแผน่เบ่ียงเบน (Deflection Plate Assembly) ใน

ท่ีน้ีจะอธิบายหลกัการทาํงานเฉพาะชุดปืนอิเล็กตรอนเพียงอยา่งเดียว ดงัน้ี 
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รูป  แสดง ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของปืนอิเล็กตรอน 

เม่ือแคโทดความร้อน (Heater-Cathode) ไดรั้บพลงังานความร้อนจากการเผาไส้หลอดแลว้จะปล่อย
อิเล็กตรอนผา่นรูเล็กๆ ของกริดควบคุม (Control grid) ไปยงัแอโนด 3 ตวัซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี คือ 

(1) แอโนดเร่งก่อน (Preaccelerating Anode) ทาํหนา้ท่ีบงัคบัลาํอิเล็กตรอนไม่ใหข้ยายมากเกินไป 
(2) แอโนดโฟกสั (Focusing Anode) ทาํหนา้ท่ีปรับโฟกสัหรือรวมลาํอิเล็กตรอนใหมี้ขนาดท่ี

เหมาะสม 
(3) แอโนดเร่ง (Accelerating Anode) ท ําหนา้ท่ีเร่งความเร็วของอิเล็กตรอนใหพุ้ง่กระทบกบัจอภาพ  

ปรากฏเป็นจุดเรืองแสงบริเวณท่ีกระทบ เน่ืองจากอิเล็กตรอนถ่ายเทพลงังานใหแ้ก่จอภาพ (ท่ีจุด C) 
2) ชุดแผ่นเบี่ยงเบน (Deflection Plate Assembly) 
ก่อนท่ีลาํอิเล็กตรอนจากชุดปืนอิเล็กตรอนจะพุง่ไปถึงจอภาพไดน้ั้น ตอ้งผา่นแผน่เบ่ียงเบน 2 ชุด 

คือ 
(1) แผน่เบ่ียงเบนแนวตั้ง (Vertical Deflection Plate) 
(2) แผน่เบ่ียงเบนแนวนอน (Horizontal Deflection Plate) 
ขณะท่ีลาํอิเล็กตรอนเคล่ือนตวัผา่นแผน่เบ่ียงเบนทั้ง 2 คู่ จะเกิดการเบ่ียงเบนในแนวตั้งและ

แนวนอนซ่ึงเป็นอิสระแก่กนัเราจึงควบคุมลาํอิเลคตรอนใหเ้คล่ือนท่ีมายงัตาํแหน่งต่าง  ๆ บนจอภาพได ้การ
เบ่ียงเบนดงักล่าวน้ีอาศยัหลกัการเบ่ียงเบนทางไฟฟ้าสถิต(Electrostatic Deflection) 

 

 
รูป แสดงจุดเรืองแสงบนจอภาพ 

 
รูป  ก แสดงภาพจุดเรืองแสงบนจอภาพ ซ่ึงเกิดจากลาํอิเล็กตรอนจากชุดปืนอิเล็กตรอนพุง่กระทบ

จอภาพโดยไม่ผา่นแผน่เบ่ียงเบน 
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รูป ข แสดงเส้นภาพท่ีเกิดจากลาํอิเล็กตรอนเคล่ือนตวัผา่นแผน่เบ่ียงเบนแนวนอนเพียงคู่เดียว  
รูป  ค เป็นภาพซ่ึงเกิดจากลาํอิเล็กตรอนเคล่ือนตวัผา่นแผน่เบ่ียงเบนทั้งชุดแนวตั้งและชุดแนวนอน  
3) จอภาพฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Screen)  
หมายถึงจอท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของหลอดรังสีแคโทด ฉาบดว้ยสารเรืองแสงฟอสเฟอร์ (Phosphor) ซ่ึง

เป็นสารท่ีทาํใหเ้กิดแสงสวา่งบนจอภาพ เม่ือถูกกระทบดว้ยลาํอิเล็กตรอนท่ีมีความแรงและ กาํลงัสูง จะ
เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานแสง ทาํใหจ้อภาพเรืองแสง แมจ้ะหยดุจ่ายลาํ อิเล็กตรอนแลว้ สาร
ฟอสเฟอร์ก็ยงัคงเรืองแสงอีกชัว่ขณะหน่ึง เป็นการป้องกนัการกระพริบของรูปภาพบนจอ 

4) หลอดแก้ว และขั้วหลอด (Glass Envelope and Base of the tube) 
ขั้วหลอดทาํหนา้ท่ีเป็นทางผา่นใหก้ระแสไฟฟ้าเขา้ไปจุดไส้หลอดของแคโทด ส่วนหลอดแกว้เป็น

อุปกรณ์หุม้ส่วนประกอบท่ี สาํคญัต่าง ๆ ของหลอดรังสีแคโทด ทาํดว้ยแกว้ทนความร้อนสูง 
1.2 ระบบเบี่ยงเบนแนวตั้ง (Vertical Deflection System) 
ระบบเบ่ียงเบนแนวตั้ง เป็นระบบควบคุมใหรู้ปคล่ืนหรือสัญญาณอินพุต  (input)ท่ีเขา้ไปในจอภาพ

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้เช่น ขนาด (amplitude) ของสัญญาณภาพช่วงกวา้งของการใชง้าน (band 
width) เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของระบบเบ่ียงเบนแนวตั้ง ดงัรูป ประกอบดว้ย 
1. สายวดัหรือโพรบ (Probe) 
2. สวทิช์เลือกสัญญาณอินพุต ของระบบเบ่ียงเบนแนวตั้ง (Input Selector Switch) 
3. ภาคลดทอนสัญญาณ (Attenuator network) 
4. ภาคขยายสัญญาณแนวตั้ง (Vertical Amplifier) 
5. วงจรหน่วงเวลา (Delay Line) 
หลกัการทาํงานของระบบเบ่ียงเบนแนวตั้งมีดงัน้ีคือ เม่ือโพรบไดรั้บสัญญาณจากวงจรท่ีตอ้งการ

ตรวจวดัจะส่งสัญญาณไปยงัสวทิช์เลือกสัญญาณอินพุต เพื่อจะเลือกสัญญาณท่ีเหมาะสมส่งต่อไปยงัภาค
ลดทอนสัญญาณ ซ่ึงมีหนา้ท่ีลดทอนสัญญาณใหมี้ขนาดตามตอ้งการ แลว้จึงส่งสัญญาณแนวตั้ง เพื่อขยาย
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สัญญาณใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน จนกระทัง่ทาํใหล้าํอิเล็กตรอนเบ่ียงเบนไดห้ลงัจากนั้นสัญญาณดงักล่าวจึงถูก
ส่งไปยงัแผน่เบ่ียงเบนแนวตั้ง (V) เขา้สู่หลอด CRT 

1.3 ระบบเบี่ยงเบนแนวนอน (Horizontal Amplifier System) 
ระบบเบ่ียงเบนแนวนอน ทาํหนา้ท่ีส่งสัญญาณภาพกวาดไปยงัแผน่เบ่ียงเบนแนวนอน ดงัรูป 

 
รูป ระบบเบ่ียงเบนแนวนอน 

ส่วนประกอบของระบบเบ่ียงเบนแนวนอน มีดงัน้ี 
1. สวทิช์เลือกแหล่งกาํเนิดสัญญาณทริกเกอร์หรือสัญญาณอินพุตของระบบเบ่ียงเบนแนวนอน  

(Trigger Selector Switch) 
2. ภาคกาํเนิดสัญญาณทริกเกอร์ (Trigger Generator) 
3. ภาคกาํเนิดสัญญาณเกท (Sweep Gating Multibrator) 
4. ภาคกาํเนิดสัญญาณกวาดภาพ (Sweep Generator) 
5. ภาคขยายสัญญาณแนวนอน (Horizontal Amplifier) 
6. วงจรโฮลดอ์อฟ (Hold off) 
หลกัการทาํงานของระบบเบ่ียงเบนแนวนอน จากรูป แหล่งกาํเนิด 

สัญญาณ ทริกเกอร์หรือสัญญาณอินพุตของระบบเบ่ียงเบนแนวนอน  แบ่งออกเป็นแหล่งกาํเนิด 
ภายใน (Internal Source; INT) จะไดรั้บสัญญาณอินพุตจากภาคขยายสัญญาณแนวตั้ง แหล่งกาํเนิดภายนอก 
(External Source; EXT) จะไดรั้บสัญญาณอินพุตจากแหล่งกาํเนิดภายนอกของออสซิลโลสโคป ส่วน
แหล่งกาํเนิดท่ีสายหรือ Line ท่ีจ่ายใหอ้อสซิลโลสโคป ดงันั้นสวทิช์เลือกแหล่งกาํเนิดสัญญาณอินพุต ของ
ระบบเบ่ียงเบนแนวนอนจะทาํหนา้ท่ีเลือกสัญญาณจากแหล่งกาํเนิดท่ีเหมาะสม  แลว้ส่งไปยงัภาค กาํเนิด
สัญญาณทริกเกอร์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแปลงสัญญาณอินพุตเป็นรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม หรือ เรียกวา่สัญญาณทริกเกอร์
พลัส์ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการกวาดภาพ ซ่ึงส่งสัญญาณไปยงัภาคกาํเนิดสัญญาณเกท และภาค กาํเนิดสัญญาณ
กวาดภาพ และทาํงานสัมพนัธ์กนั คือเม่ือสัญญาณเกทเป็นศูนย  ์ตวัเก็บประจุในภาคกาํเนิดสัญญาณ
กวาดภาพจะเร่ิมเก็บประจุ หรือเร่ิมสร้างสัญญาณกวาดภาพดว้ยเวลาคงท่ี สัญญาณท่ีออกจากภาค กาํเนิด
สัญญาณกวาดภาพจึงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ปรากฎข้ึนท่ีจอภาพ จนกระทัง่สัญญาณกวาดภาพมีขนาดตามท่ีตอ้งการ 
ซ่ึงสัญญาณกวาดภาพจะยอ้นกลบัมาท่ีภาคกาํเนิดสัญญาณเกทและวงจรโฮลดอ์อฟ  เม่ือภาค กาํเนิดสัญญาณ



 - 554 - 

เกทไดรั้บสัญญาณจากภาค กาํเนิดสัญญาณกวาดภาพ ก็จะกลบัสัญญาณเอา้พุตไม่ใหเ้ป็นศูนย ์ทาํใหต้วัเก็บ
ประจุในภาคกาํเนิดสัญญาณกวาดภาพคายประจุอยา่งรวดเร็ว จนกระทัง่สัญญาณกวาดภาพหมดไปใน
ลกัษณะยอ้นกลบั ในขณะเดียวกนัวงจรขาเขา้ของภาคกาํเนิดสัญญาณเกทเปิดออก  เพื่อรับสัญญาณทริกเกอร์
พลัส ้์ เขา้สู่ส่ ้ัญญาณเกทอีกคร้ัง ส่วนวงจรโฮลดอ์อฟ จะทาํหนา้ ท่ีควบคุมสัญญาณทริกเกอรพ์ ้ัลส ้์ 
ไม่ใหเ้ขา้สู่ภาคสัญญาณเกทได ้จนกวา่ตวัเก็บประจุจะคายประจุหมด เม่ือมีสัญญาณกวาดภาพส่งมายงั 
ภาคขยายสัญญาณแนวนอน ซ่ึง ทาํหนา้ท่ีขยายสัญญาณดงักล่าวใหมี้ขนาดใหญ่ จนกระทัง่เบ่ียงเบน ลาํ
อิเล็กตรอนแลว้ส่งไปยงัแผน่เบ่ียงเบนแนวนอนต่อไป  

1.4 โพรบ (Probe) 
โพรบเป็นอุปกรณ์ร่วมในการใชง้านออสซิลโลสโคป ทาํหนา้ท่ีส่งผา่นสัญญาณจากวงจรท่ีตอ้งการ

ตรวจวดัไปยงัช่องรับสัญญาณอินพุต (input) แนวตั้งของออสซิลโลสโคปลกัษณะของโพรบ แสดงดงัรูป 

 
รูป แสดงลกัษณะของโพรบ 

 
โพรบแบ่งตามประเภทการใชง้านไดด้งัน้ี 
1) โพรบแรงดนัไฟฟ้าแบบพาสซีฟ (Passive Probes) 
2) โพรบแรงดนัไฟฟ้าแบบแอคตีป (Active Probes) 
3) โพรบกระแสไฟฟ้า (Current Probes) 
1) โพรบแรงดนัไฟฟ้าแบบพาสซีฟ เป็นโพรบท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ไม่มีการขยายทาํหนา้ท่ีส่งผา่น

และลดทอนสัญญาณ ประกอบดว้ยตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และขดลวด ท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ แบบไม่ลดทอน
สัญญาณ (Probes x 1) และแบบลดทอนสัญญาณ (Probes x 10หรือ Probes x 100) 

 

 



 - 555 - 

รูป โพรบวดัแรงดนัไฟฟ้าแบบพาสซีฟ 
รูป แสดงโพรบแบบลดทอนสัญญาณ ซ่ึงประกอบดว้ยความตา้นทาน R  และคาปาซิเตอร์ C ต่อ

ขนานกนั สายวดัแกนร่วม (coaxial) ซ่ึงมีค่า C2 อยูภ่ายใน ส่วนคาปาซิเตอร์ C1 ซ่ึงปรับค่าไดเ้พื่อใชใ้นการ
สอบเทียบโพรบวา่มีค่าความผดิเพี้ยน (distort) ในการส่งผา่นสัญญาณหรือไม่ จากรูปโพรบต่อเขา้กบัช่องรับ
สัญญาณ input ของระบบเบ่ียงเบนแนวตั้งท่ีภาค input ของออสซิลโลสโคปน้ีประกอบความตา้นทาน R in 
และคาปาซิเตอร์ Cinการสอบเทียบโพรบ วา่มีความผดิเพี้ยนหรือไม่นั้น คือ การปรับค่าคงท่ีของเวลา( τ  = 
RC) ในโพรบกบัค่าคงท่ีของเวลาในออสซิลโลสโคปใหเ้ท่ากนั ดงันั้น ในกรณีท่ีโพรบเกิดการผดิเพี้ยน 
(distort) ตอ้งปรับค่า C1 เพื่อชดเชยใหโ้พรบมีค่าคงท่ีของเวลาเท่ากนักบัค่าคงท่ีของเวลาในออสซิลโลสโคป 

2) โพรบแรงดนัไฟฟ้าแบบแอคตีป เป็นโพรบท่ีมีวงจรขยายจาํพวกสารก่ึงตวันาํอยูด่ว้ย สามารถ
ขยายสัญญาณใหแ้รงข้ึนท่ีหวัโพรบชนิดน้ีมีวงจรซ่ึงประกอบดว้ย  FET และทรานซิสเตอร์ Q1 ดงัรูป เพื่อทาํ
ให ้input impedance ของโพรบมีค่าสูง นาํไปใชใ้นการวดัสัญญาณ input ท่ีมีความถ่ีสูงได ้

 

 
รูป โพรบวดัแรงดนัไฟฟ้าแบบแอคตีป 

 
3) โพรบวดักระแสไฟฟ้า ดงัรูป จะส่งผา่นสัญญาณจากวงจรท่ีตอ้งการตรวจวดัไปยงัช่องรับ

สัญญาณ input โดยอาศยัหลกัการของ Current Transformer โพรบชนิดน้ีมีปลายท่ีกางออกไดส้าํหรับใส่สาย
ตวันาํซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าอยูภ่ายในกระแสไฟฟ้าน้ี ทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวนาํและรูปคล่ืนกระแสไฟฟ้า
ท่ีตอ้งการวดั 
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รูป  แสดงโพรบวดักระแสไฟฟ้าและวงจรภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


