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7.1 Introduction

ภาพที่ 7.1 การควบคุมการเปด-ปดไฟดวยรีเลย
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7.2 Relay

• รีเลย (Relay) คืออุปกรณไฟฟาประเภทสวิตชที่ถูกควบคุมดวยสนามแมเหล็ก
จากตัวเหนี่ยวนํา 

• รีเลยเปนที่นิยมนํามาใชงานเปนสวิตชในวงจรไฟฟา และวงจรอิเล็กทรอนิกส
ดวยการจายกระแสไฟฟาที่มีคาต่ําควบคุมการทํางานของสวิตช ซึ่งสวิตช
สามารถมีกระแสจํานวนมากไหลผานได 

ภาพที่ 7.2 ลักษณะของรีเลย
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7.2 Relay (con)

• ภาพที่ 7.3 แสดงโครงสรางภายในของรีเลย ซ่ึงมีสวนที่สําคัญประกอบดวย ตัวเหนี่ยวนํา 
(inductor) หนาสัมผัสสวิตช (contact) และสปริง (spring) 

• ภาพที่ 7.4 แสดงสัญลักษณของรีเลย ซึ่งขาที่ 1 คือขา com ขาที่ 2 คือขา NC ขาที่ 3 
คือขา NO 

• ตัวเหนี่ยมนําไมมีไดบอกตําแหนงขา เพราะผูใชสมารถสลับขาใชงานได 

ภาพที่ 7.4 สัญลักษณของรีเลยภาพที่ 7.3 โครงสรางภายในของรีเลย
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7.2 Relay operation

• ขณะที่ไมมีกระแสไฟฟาไหลผานตัวขดลวดเหนี่ยวนํา จะไมเกิดสนามแมเหล็ก หนาสัมผัส
สวิตชของขา COM จะอยูที่ตําแหนงปกติปด ทําใหกระแสไมไหลผานแอลอีดี แอลอีดีจึง
ไมสวาง

• กรณีที่เกิดการจายกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดเหนี่ยวนํา ตัวขดลวดเหนี่ยวนําจะเกิด
สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กจะทําการดึงขา COM มาอยูในตําแหนงปกติเปด สงผลให
กระแสไหลผานแอลอีดี แอลอีดีจึงสวาง

ภาพที่ 7.5 วงจรสวิตชรีเลยที่ควบคุมดวยสวิตชขณะสวิตชเปด
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7.2 Relay operation (con)

• กรณีที่เกิดการจายกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดเหนี่ยวนํา ตัวขดลวดเหนี่ยวนําจะเกิด
สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กจะทําการดึงขา COM มาอยูในตําแหนงปกติเปด สงผลให
กระแสไหลผานแอลอีดี แอลอีดีจึงสวาง

ภาพที่ 7.6 วงจรสวิตชรีเลยที่ควบคุมดวยสวิตชขณะสวิตชปด
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7.3 Transistor Switched

• กรณีที่สวิตชอยูในตําแหนงที่ 1 ตัวตานทานที่
ขาเบส (RB) ตอกับกราวด สงผลไมเกิดแรงดัน
ระหวางของขาเบสและขาอีมิตเตอร (VBE) 
และไมมีกระแสไหลผานเขาขาเบสของ
ทรานซิสเตอร 

• ทรานซิสเตอรไมมีกระแสคอลเล็กเตอร (IC) 
ไหลผาน สงผลให LED ไมแปลงแสง 

• กรณีที่สวิตชอยูที่ตําแหนงที่ 2 RB ตอ
แหลงจายแรงดัน (VBB) 

• ทรานซิสเตอรเกิดแรงดัน VBE สงผลใหเกิด
กระแส IC ไหลผาน LED ทําให LED จะแปลง
แสง  

ภาพที่ 7.7 วงจรสวิตชทรานซิสเตอร NPN
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7.3 Transistor Switched (con)

• กรณีที่สวิตชอยูในตําแหนงที่ 1 RB ถูก
ตอกับแหลงจายแรงดัน (VBB) (VBB = 
VEE) ไมมีแรงดัน VBE
• ทรานซิสเตอรไมมกีระแส IC ไหลผาน 

สงผลให LED ไมแปลงแสง 

• กรณีที่สวิตชอยูที่ตําแหนงที่ 2 RB ตอ
กับกราวด

• ทรานซิสเตอรเกิดแรงดัน VBE สงผลให
เกิดกระแส IC ไหลผาน LED ทําให 
LED จะแปลงแสง  

ภาพที่ 7.8 วงจรสวิตชทรานซิสเตอร PNP 
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7.4 Transistor drive relay

• กรณีที่สวิตชอยูในตาํแหนงที่ 1 RB ตอกับกราวด สงผลไมเกิดแรงดนั VBE และไมมีกระแสไหล
ผานเขาขาเบสของทรานซิสเตอร ทําใหทรานซิสเตอรไมมกีระแส IC ไหลผาน สงผลใหขดลวด
ที่ตัวรีเลยไมมีกระแสไหลผานดวยเชนกนั 

• ลักษณะดังกลาวขดลวดจะไมเกิดสนามแมเหล็ก สงผลใหหนาสมัผัสสวิตชที่ขา COM คงอยูที่
ตําแหนง NC ทําใหไมมีกระแสไหลผาน LED LED ก็จะยังไมสวาง

ภาพที่ 7.9 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด NPN  
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7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีที่สวิตชอยูที่ตาํแหนงที่ 2 RB ตอกับ VBB ทําใหเกิดแรงดัน VBE สงผลใหเกิดกระแส IC
ไหลผานขดลวดเหนี่ยวนํา
• เกิดสนามแมเหลก็ขึ้นบริเวณรอบตวัเหนี่ยวนํา 
• หนาสัมผัสสวิตชจะไปอยูที่ตาํแหนง NO ทําให LED ตอกับแหลงจายแรงดนั (VS) ลักษณะ

ดังกลาวจะทําใหเกิดกระแสไหลผาน LED และตัวตานทาน RL LED จะสวาง  

ภาพที่ 7.9 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด NPN  
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7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีที่สวิตชอยูที่ตําแหนงที่ 1 ตัวตานทานที่ขาเบส (RB) ตอแหลงจายแรงดัน (VBB) 
(VBB = VEE) ทรานซิสเตอรไมมีแรงดัน VBE สงผลใหกระแส IC ไมไหลผานขดลวด
เหนี่ยวนํา

ภาพที่ 7.10 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด PNP  
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7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีที่สวิตชอยูที่ตาํแหนงที่ 2 RB ตอกับกราวด ทําใหเกิดแรงดัน VBE สงผลใหเกิดกระแส IC
ไหลผานขดลวดเหนี่ยวนํา
• เกิดสนามแมเหลก็ขึ้นบริเวณรอบตวัเหนี่ยวนํา สัมผัสสวิตชจะเปลีย่นจาก NC ไปอยูที่

ตําแหนง NO 
• LED ตอกับแหลงจายแรงดนั (VS) ลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดกระแสไหลผาน LED และตัว

ตานทาน RL ทําให LED จะสวาง  

ภาพที่ 7.10 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด PNP  
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7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีอินพุตสัญญาณพัลสจายแรงดันเทากับศูนยโวลต ทําใหแรงดัน VBE เทากับศูนย
โวลต สงผลใหทรานซิสเตอรไมนํากระแส ไมมีกระแสไหลผานตัวเหนี่ยวนํา และ
ทรานซิสเตอร

• สวิตชสัมผัสรีเลยไมมีการเปลี่ยนตําแหนง

ภาพที่ 7.11 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด NPN ใชสัญญาณพัลสอินพุต
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7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีอินพุตสัญญาณพัลสจายแรงดันเทากับ VCC ไปที่ RB สงผลเกิดแรงดัน VBE เทากับ
ประมาณ 0.7 V ทําใหทรานซิสเตอรนํากระแส แรงดัน VCC จายกระแสไหล IC ไหลผานตัว
เหนี่ยวนํา และทรานซิสเตอร

• ตัวเหนี่ยวนําเกิดสนามแมเหล็ก สวิตชสัมผัสเปลีย่นจากตําแหนง NC ไปที่ตําแหนง NO ทํา
ให LED ตอกับแรงดัน VS ทําใหกระแสไหลผาน LED และตัวตานทาน RL LED จะสวาง

ภาพที่ 7.11 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด NPN ใชอินพุตสัญญาณพัลส

15



7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีอินพุตสัญญาณพัลสจายแรงดันเทากับศูนยโวลต สงผลเกิดแรงดัน VEB เทากับประมาณ 0.7 
V ทําใหทรานซิสเตอรนํากระแส แรงดัน VCC จายกระแสไหล IC ไหลผานตัวเหนี่ยวนํา และ
ทรานซิสเตอร

• ตัวเหนี่ยวนําเกิดสนามแมเหล็ก สวิตชสัมผัสเปลี่ยนจากตําแหนง NC ไปที่ตําแหนง NO ทําให LED 
ตอกับแรงดัน VS ทําใหกระแสไหลผาน LED และตัวตานทาน RL LED จะสวาง

ภาพที่ 7.12 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด PNP ใชอินพุตสัญญาณพัลส
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7.4 Transistor drive relay (con)

• กรณีอินพุตสัญญาณพัลสจายแรงดันเทากับ VCC ทําใหแรงดัน VEB เทากับประมาณ 
0.7 V เทากับศูนยโวลต สงผลใหทรานซิสเตอรไมนํากระแส ไมมีกระแสไหลผานตัว
เหนี่ยวนํา และทรานซิสเตอร

• สวิตชสัมผัสรีเลยไมมีการเปลี่ยนตําแหนง

ภาพที่ 7.12 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานซิสเตอรชนิด PNP ใชอินพุตสัญญาณพัลส
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บทสรุป

• รีเลยเปนอุปกรณไฟฟาที่ใชแรงดันต่ําควบคุมการสวิตชสัมผัส ซึ่งสวิตช
สัมผัสสามารถใชกับแรงดันสูงได และกระแสสามารถไหลผานสวิตชสัมผัส
ไดสูง (> 1 A) 

• รีเลยถูกนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก 

• การควบคุมกระแสที่ไหลผานขดลวดเพื่อควบคุมการสวิตชของรีเลยสามารถ
ทําไดดวยการใชทรานซิสเตอร มอสเฟต หรือไอจีบีทีทําหนาควบคุมกระแส
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แบบฝกหัดทายบท
1. ใหอธิบายความหมายและการประยุกตใชงานรีเลย 

2. การนํารีเลยไปใชงานจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติที่สําคัญอะไรบาง 

3. กรณีที่ไมมีกระแสไหลผานขดลวด หนาสัมผัสของรีเลยอยูที่ตําแหนงใด 

4. กรณีที่มีกระแสไหลผานขดลวด หนาสัมผัสของรีเลยอยูที่ตําแหนงใด
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แบบฝกหัดทายบท (ตอ)
5. ใหอธิบายการทํางานของวงจรในภาพที่ 7.13 (ก) และ 7.13 (ข) 

(ก)            (ข)

ภาพที่ 7.13 วงจรควบคุมความสวางแอลอีดี (ก) สวิตชทรานซิสเตอร NPN และ (ข) 
สวิตชทรานซิสเตอร PNP
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แบบฝกหัดทายบท (ตอ)
6. ใหอธิบายการทํางานของวงจรในภาพที่ 7.14

ภาพที่ 7.14 วงจรควบคุมรีเลยดวยทรานวิสเตอร PNP
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