
LED คอือะไร? 
 

 
LED (light-emitting diode) หรอืทีเ่รามกัจะเรยีกวา่ ไดโอดแปลงแสง การทีเ่รา
สามารถมองเห็นแสงของ LED นัน้เป็นเพราะภายในตวั LED เมือ่ไดรั้บแรงดนัไฟฟ้า จะปลอ่ย
คลืน่แสงออกมา โดยความถีข่องคลืน่แสงทีค่วามถีต่า่งๆกนั จะทําใหเ้รามองเห็นเป็นสตีา่งๆกนั
ไปดว้ย หลอดLEDทีเ่ราเห็นมขีายกนัตามรา้นอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสนั์น้มหีลายแบบ แตล่ะแบบ
นัน้จะมหีลกัการทํางานเหมอืนกนั  

 

 
 
LEDแบบหลอดกลมสแีบบตา่งๆ โดยจะมสีเีคลอืบมองเห็นไดช้ดัเจน สทีีน่ยิมใชค้อื สแีดง สี
เขยีว สเีหลอืง สสีม้ เป็นตน้ โดยขนาดของ LED จะมตีัง้แตข่นาด 3มลิลเิมตร, 5มลิลเิมตร,8
มลิลเิมตร,10มลิลเิมตร เป็นตน้ 

 

 
 
LED แบบหลอดกลมแบบหลอดใส หรอืทีเ่รามกัจะเรยีกวา่ LEDแบบซปุเปอรไ์บท ์โดยทีต่วั
หลอดเองจะเป็นแบบใสเราจะไมม่ทีางรูเ้ลยวา่ จะเป็นสอีะไรจนกวา่จะลองป้อนไฟเขา้ไป ขนาด
ของ LED แบบนีจ้ะมเีหมอืนกบั หลอดสตีา่งๆ และมสีใีหเ้ลอืกเชน่สแีดง สเีขยีว สน้ํีาเงนิ สี
เหลอืง สสีม้ สขีาว เป็นตน้  
 
 
 
 

 

LED คอือะไร ? 



 
LED แบบหลอดเหลีย่ม โดนสว่นแสดงผลจะเป็นแบบเหลีย่มดงัรปู  
LED แบบตวัถงัเป็นรปูสีเ่หลีย่ม จะม ี4 ขา และมสีใีหเ้ลอืกใชม้ากมายเชน่ สแีดง สน้ํีาเงนิ สี
เขยีว สสีม้ สขีาว เป็นตน้ 

 

 

 
รปูสญัลกัษณ์ LED 

 
 

ลกัษณะของตวั LED  
LED จะทําจากสารกึง่ตวันํา P และ N โดยจะม ี2 ขาในการใชง้าน (ยกเวน้บางประเภท เชน่ 
LED แบบใหส้สีองสใีนหลอดเดยีวกนัอาจจะม ี3 ขาได)้ โดยขาของ LED จะมชีือ่เรยีกดงันี ้
 

 

 

ขา A หรอืทีเ่รามกัเรยีกวา่ขา อาโนท โดยขานีจ้ะตอ้งป้อนไฟบวก (+) ใหเ้ทา่นัน้  
ขา K หรอืทีเ่รามกัเรยีกวา่ ขา แคโทด โดยขานีจ้ะตอ้งป้อนไฟลบ(-) ใหเ้ทา่นัน้  

ทีต่วั LED แบบหลอดจะสงัเกตวา่จะมรีอยบากอยูด่า้นหนึง่ โดยทัว่ไปตําแหน่งรอยบากนีจ้ะ
แสดงตําแหน่งขา K แต ่มนัก็ไมจํ่าเป็นเสมอไปครับทางทีด่เีราควรตรวจสอบดว้ยตวัเองจะดกีวา่ 
ซึง่จะอยูใ่นหวัขอ้ดา้งลา่งๆครับ  
แรงดนัทีเ่ราจะใชใ้หL้EDเปลง่แสงไดจ้ะอยูท่ีป่ระมาณ 1.5 ? 3โวลต ์โดยอาจะขึน้อยูก่บัสแีละ



คณุสมบตัเิฉพาะตวันัน้ๆ โดยทัว่ไปจะใชท้ี ่2.5 - 3 โวลต ์และ LED จะมกีระแสไหลผา่น
(กระแสไบอสัตรง)ไดป้ระมาณ 20 mA(มลิแิอมป์)  
 
วงจรการทาํงานของ LED  
เราสามารถตอ่การใชง้าน LED ไดด้งัรปู โดยทัง้นีเ้ราจะตอ้งมกีารคํานวณการตอ่คา่ตวัตา้นทาน
ไปดว้ยนะครับ หากเราเลอืกใชค้า่ความตา้นทานผดิ อาจจะทําให ้LED เสยีหายหรอืขาดได ้

  

การตอ่วงจร LED 

 
 

ตวัอยา่งการคํานวณพืน้ฐาน ในทีน่ีเ้ราจะให ้LED มแีรงดนัตกครอ่ม 2V และ มกีระแสไหลผา่น
ตวัมนัได ้20 mA การคํานวณคา่ตวัตา้นทานทีม่าตอ่กบั จะไดว้า่ คา่ความตา้นทาน = (แรงดนั
แหลง่จา่ย ? แรงดนัตกครอ่มLED) / 0.002 (0.002 คอื 20mA)  
ตวัอยา่ง  
เมือ่แหลง่จา่ย 5 V จะไดว้า่ R = (5 ? 2) / 0.02 = 150 คอืใช ้ตวัตา้นทาน 150 โอหม์  
เมือ่แหลง่จา่ย 9 V จะไดว้า่ R = (9 ? 2) / 0.02 = 350 คอืใช ้ตวัตา้นทาน 350 โอหม์  
เมือ่แหลง่จา่ย 12 V จะไดว้า่ R = (12 ? 2) / 0.02 = 500 คอืใช ้ตวัตา้นทาน 500 โอหม์  
 

แหลง่จา่ย คา่ความตา้นทาน (โอหม์) 

3V 100 - 200 

5V 150 - 250 

9V 350 - 450 

12V 500 - 1K 

  

รปูการตอ่อนกุรม 

 

ในกรณีทีเ่ราตอ่ LED หลายตวัแบบอนุกรม เราก็สามารถเปลีย่นแรงดนัตกครอ่ม เชน่ 
ถา้เราตอ่กนั 2 ตวั เราก็เปลีย่นแรงดันตกครอ่มเป็น 4V  
ถา้เราตอ่กนั 3 ตวั เราก็เปลีย่นแรงดันตกครอ่มเป็น 6V  
ตวัอยา่งเมือ่ตอ่กนั 2 ตวัอนุกรม  
เมือ่แหลง่จา่ย 5 V จะไดว้า่ R = (5 ? 4) / 0.02 = 50 คอืใช ้ตวัตา้นทาน 50 โอหม์  
เมือ่แหลง่จา่ย 9 V จะไดว้า่ R = (9 ? 4) / 0.02 = 250 คอืใช ้ตวัตา้นทาน 250 โอหม์  
เมือ่แหลง่จา่ย 12 V จะไดว้า่ R = (12 ? 4) / 0.02 = 400 คอืใช ้ตวัตา้นทาน 500 โอหม์  
** การเลอืกใช ้ตวัตา้นทานนัน้จะจะใชม้ากกวา่นีก้็ไดค้รับซึง่จะเป็นผลดกีวา่เพราะ LED จะไม่
เสยีไวแตค่วามสวา่งจะนอ้ยลงไปดว้ยเทา่นัน้เอง ** ในกรณีถา้เป็นหลอดซปุเปอรไ์บท ์แรงดนั
ตกครอ่มจะสงูกวา่แบบธรรมดา คอืจะอยูใ่นชว่ง 2.5 ? 3V  

 

 
 
 



การตรวจสอบ LED การตรวจสอบนัน้สามารถทําไดห้ลายวธิ ี 
การใชแ้บตเตอรีก่อ้นกลม  
ตรวจสอบ โดยวธินีีจ้ะเป็นการดวูา่ LED นัน้เป็นสอีะไรในกรณีที ่LED นัน้เป็นแบบซปุเปอรไ์บท ์
และยงัสามารถตรวจสอบตําแหลง่ขา A K ไดอ้กีดว้ย 

 
รปูการตรวจสอบดว้ยแบตเตอรี ่

 

แบตเตอรีแ่บบจะมดีา้น บวก และ ลบดงัรปู การตรวจสอบใชแ้ค ่1 กอ้นก็เพยีงพอแลว้ ใหเ้อา
LED มาตอ่ตามรปูโดยสลบัขา 2 ครัง้ผลทีไ่ดค้อื  
จะตดิ 1 ครัง้และ ดบั 1 ครัง้ แสดงวา่ LED ปกต ิและ ดทูีต่อนที ่LED ตดิไปขาทีต่อ่ขัว้บวก
(+) จะเป็นขัว้ A และขาทีต่อ่ขัว้ลบ(-) จะเป็นขัว้ K  
ถา้ไมต่ดิทัง้ 2 ครัง้แสดง LED นัน้เสยี ซึง่อาจจะขาดได ้ 
 
 
การตรวจสอบโดยใชม้ตัตมิเิตอร ์โดยเราจะตอ้งใชม้ลัตมิเิตอรแ์บบเข็มเทา่นัน้โดยการLED 
ทดสอบทําไดโ้ดย 

รปูการตรวจสอบดว้ยมลัตมิเิตอร ์

 

จากรปู เราปรับมลัตมิเิตอรม์าทีย่า่นวดัตวัตา้นทานที ่X1 จากนัน้ใหทํ้าการวัดทีข่าของ LED ดงั
รปูโดยสลบัสายวดั จะเห็นวา่ LED จะตดิ 1 ครัง้และดบั 1 ครัง้แสดงวา่ LED ปกต ิและผลการ
วดัคอื เมือ่ LED สวา่ง ขาทีว่ดักบัสายสดํีา(ขัว้ลบ) จะเป็นขา A สว่นขาทีเ่หลอืจะเป็นขา K ถา้
วดัแลว้เข็มไมข่ึน้ หรอื ขึน้คา้งทัง้ 2 ครัง้ แสดงวา่ LED นัน้เสยีหาย  
** เราจะสงัเกตวา่การวดัระหวา่งการใชแ้บตเตอรี ่กบั ใชม้ลัตมิเิตอรนั์น้จะสลบัตําแหน่งกนั การ
ตรวจสอบโดยแบตเตอรีจ่ะเป็นการตรวจสอบโดยตรง 

 

 


