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หน่วยที่ 2 
เคร่ืองโทรศัพท์ 

 

สาระส าคญั 
 เคร่ืองรับโทรศพัท์ มีความส าคญัมาก ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ือง
ส่วนประกอบของเคร่ืองโทรศพัท ์บล็อกไดอะแกรม และการท างานของเคร่ืองโทรศพัท ์เพื่อความรู้
ความเขา้ใจไปใชใ้นวชิาชีพได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ส่วนประกอบของเคร่ืองโทรศพัท์ 
2. เคร่ืองรับโทรศพัท ์ 

  2.1 Block Diagram ของเคร่ืองรับโทรศพัท์  
  2.2 การท างานของเคร่ืองรับโทรศพัท์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. บอกส่วนประกอบเบ้ืองตน้ของเคร่ืองโทรศพัทไ์ด้  
 2. บอกส่วนประกอบของ Block Diagram ของเคร่ืองโทรศพัทไ์ด้ 
 3. อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองรับโทรศพัทไ์ด ้
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1. ส่วนประกอบของเคร่ืองโทรศัพท์ 
 เคร่ืองโทรศพัท ์ (Telephone Set) ท่ีมีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัมีอยูห่ลายรูปแบบ หลายรูปร่าง
หลายขนาด หลายราคา มีทั้งแบบรูปร่าง ท่ีทนัสมยั หรือแบบโบราณ บางรุ่นมีหน่วยความจ าหรือมีปุ่ม
อ านวยความสะดวกมากมายมีทั้งแบบกดปุ่มหรือแบบหมุน ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกใชต้ามความตอ้งการ 
อยา่งไรก็ตามเคร่ืองโทรศพัททุ์กเคร่ืองมีหนา้ท่ีเหมือนกนัคือใชส้ าหรับสนทนากนั  ส่วนท่ีเพิ่มเติมเขา้
มานั้นเป็นการเพิ่มเพื่อช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบาย ในการใชง้านมากยิง่ข้ึนนัน่เอ งเคร่ืองโทรศพัทท่ี์
มีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี มีส่วนประกอบเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัแสดงดงัรูปท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงส่วนประกอบเคร่ืองรับโทรศพัท์ 
ท่ีมา : นายภทัร ทองสามสี ; 2554. 

 
 1.1 ปากพูดของโทรศัพท์ ( Transmitter ) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณเสียงของผู ้
พดูเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซ่ึงก็คือ ไมโครโฟนนัน่เอง ท่ีมีใชใ้นโทรศพัทมี์ 3 แบบ คือ   

1.1.1 ปากพูดแบบคาร์บอน  คิดคน้โดย Thomas A Edison มีโครงสร้างดงัรูปท่ี 2.2  
เม่ือคล่ืนเสียงกระทบกบัแผน่ไดอะแฟรม (Diaphragm) จะท าใหแ้ผน่ Diaphragm สั่นไปมา พลงังาน
เสียงจะเปล่ียนเป็นพลงังานกล ในต าแหน่งท่ีแผน่ Diaphragm ถูกกดจะท าใหผ้งถ่าน ( Carbon 
Granule) ถูกอดัติดกนัมากยิง่ข้ึน ท าให ้ค่าความตา้นทานเกิดการเปล่ียนแปลง ตามระดบัของเสียงท่ี 
ตกกระทบ เป็นผลท าใหก้ระแสไฟตรงท่ีไหลผา่นความตา้นทานของ Transmitter มีการเปล่ียนแปลง
ตามสัญญาณเสียงท่ีไดรั้บ 
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โครงสร้างคาร์บอนไมค์            ลกัษณะตวัคาร์บอนไมค ์
 

รูปท่ี 2.2 แสดงปากพดูแบบคาร์บอน 
ท่ีมา : http://audio-video-fun.blogspot.com/2009/11/blog-post.html. 

 
1.1.2 ปากพูดแบบแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic) เม่ือมีคล่ืนเสียงตกกระทบกบัแผน่

ไดอะแฟรม  แผน่ไดอะแฟรมจะเคล่ือนเขา้-ออก โดยตรงทา้ยของแผน่ไดอะแฟรมมีขดลวดพนัอยูซ่ึ่ง
ศพัทท์างเทคนิคเรียกวา่ “วอ็ยซคอยล”์ (Voice Coil) ขดลวดน้ีจะเคล่ือนท่ีตดักบัเส้นแรงแม่เหล็กถาวร
รูปตวั “อี” (E) การท่ีขดลวดเคล่ือนท่ีตดักบัเส้นแรงแม่เหล็กจะท าใหเ้กิดสัญญาณไฟสลบัข้ึนซ่ึงมี
ความถ่ีเท่ากบั ความถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีตกกระทบไดอะแฟรม  ปากพดูแบบแม่เหล็กไฟฟ้ามีโครงสร้าง
ดงัรูปท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างไดนามิคไมค์             ลกัษณะตวัไดนามิคไมค ์
 

รูปท่ี 2.3 แสดงปากพดูแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 
ท่ีมา : http://art-phone.net/p_115_grey-dynamic.html 
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1.1.3 ปากพูดแบบคอนเดนเซอร์ ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์น้ีจะตอ้งมีไฟเล้ียงจ่าย
ใหอ้ยูต่ลอดเวลาท่ีมีการใชง้าน หลกัการท างานคือเม่ือมีการเคล่ือนไหวเขา้ใกลแ้ละห่างออกจากกนั
ระหวา่งไดอะแฟรมกบัแบคเพรท ( Back plate) โดยแบคเพรทจะอยูก่บัท่ีและส่วนท่ีเป็นไดอะแฟรม
จะเคล่ือนไหวตามเสียงท่ีเขา้มา จึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางประจุไฟฟ้า เป็นผลท าให้
เกิดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากข้ึน สัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กน้ี จะถูกน าไปขยายดว้ยภาคขยายสัญญาณ
เล็กๆ ต่อไป  ไมโครโฟน ชนิดน้ี มีคุณสมบติัทางเสียงท่ีดีเหมือนธรรมชาติจึงเป็นท่ีนิยมใชง้าน มี
โครงสร้างดงัรูปท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างคอนเดนเวอร์ไมค์   ลกัษณะตวัคอนเดนเซอร์ 
รูปท่ี 2.4 แสดงปากพดูแบบคอนเดนเซอร์ 

ท่ีมา : http://www.fulltechnology.co.th/blog/?p=238 
 

1.2 หูฟัง  (RECEIVER)โดยทัว่ไปหูฟังก็คือล าโพง(Speaker) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนสัญญาณ 
ไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง  ลกัษณะโครงสร้างของ หูฟังก็เหมือนกบัล าโพงทัว่ๆ ไป  แต่จะถูกออก แบบ
ใหมี้ขนาดเล็กและอยูใ่นรูปร่างท่ีถูกจ ากดัไวด้ว้ยพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน หูฟังโทรศพัทท่ี์นิยม
ใช ้คือ  แบบแม่เหล็กไฟฟ้า มีลกัษณะเหมือนกบัปากพดูแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ท างานกลบักนั จากรูป
ท่ี 2.5 เม่ือมีสัญญาณไฟฟ้าป้อนเขา้ท่ีขดลวด ( Voice Coil) จะท าใหเ้กิดสนามแม่เหล็กสถิตข้ึน ซ่ึงจะ
ไปผลกัหรือดูดกบัอ านาจแม่เหล็กถาวรในรูปอี เป็นผลท าให ้ Voice Coil เกิดการเคล่ือนท่ี ท าใหเ้กิด
เสียงข้ึน 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 แสดงหูฟังแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 
ท่ีมา: นายภทัร ทองสามสี ; 2554. 
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1.3 มือถือ (HAND SET) โดยทัว่ไปเราจะเรียก HAND SET วา่ “มือถือ” หรือหูโทรศพัท์ เรา
จึงมกัจะพดูวา่ “ถือหูโทรศพัท”์ หรือ “ยกหูโทรศพัท”์ เป็นตน้ HAND SET จะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีอยูข่อง
ปากพดูและหูฟัง ซ่ึงการออกแบบHAND SET จะตอ้งใหต้ าแหน่งของปากพดูอยูใ่กลป้ากและหูฟังอยู่
ใกลหู้ เพื่อท าใหก้ารสนทนาไดย้นิซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรูปร่างทัว่ไป แสดงตามรูปท่ี 2.6 

 

 
รูปที ่2.6 แสดงรูปร่างของ HAND SET 

ท่ีมา : สุรศกัด์ิ ศรีมากรณ์ ; 2540 
 

  1.4  ฮุกสวทิซ์ ( HOOK SWITCH)  เป็น สวทิช์ 2 ทาง ท่ีท าหนา้ท่ีต่อเขา้กบัคู่สายสัญญาณ 
โทรศพัท ์( Line) ใหต่้อเขา้กบัวงจรกระด่ิง (Ringer) ขณะเม่ือวางสาย หรือต่อกบัวงจรปากพดูหูฟัง
ขณะเม่ือยกหูโทรศพัทข้ึ์นใชง้าน ดงัแสดงตามรูปท่ี 2.7 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.7 แสดงลกัษณะและสัญลกัษณ์ของ Hook Switch 
ท่ีมา : http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm 

 

http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm
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รูปที ่2.8 แสดงหนา้ท่ีของ Hook Switch   
ท่ีมา : http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm 

 
  Hook Switch จะท างานเม่ือมีการยกหูหรือวางหู เพราะHand Set จะวางทบั Hook Switch ไว้
ขณะเวลายกข้ึนก็จะปล่อย ขณะ เวลาวางลงก็จะทบั ท าให ้ Hook Switch ท างาน ในขณะท่ีไม่มีการใช้
โทรศพัทห์รือวางสาย Hook Switch จะต่อ Line เขา้กบัวงจรกระด่ิง  แต่เม่ือเวลามีการยกหู Hook  
Switch  จะต่อ Line เขา้กบัวงจรปากพดูและหูฟังทนัที โดยตดัวงจรกระด่ิงออกไป 
 

1.5 ขดลวดเหน่ียวน า  (Induction Coil) ในเคร่ืองโทรศพัทจ์ะท าหนา้ท่ีปรับ อิมพีแดนซ์ 
(Impedance) ใหเ้หมาะสมกบัสาย และป้องกนัไม่ใหเ้กิดเสียงขา้ง ( Side Tone) ท่ีแรงเกินไปหรือเบา
เกินไป เพราะถา้ไซดโ์ทนแรงเกินจะท าใหผู้พ้ดู พดูเบา  และถา้ไซดโ์ทนเบาเกินจะท าใหผู้พ้ดู พดูแรง  
แต่ในเคร่ืองรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเคร่ืองท่ีมีอุปกรณ์ สารก่ึงตวัน าอยูด่ว้ยจะไม่มี Induction Coil ใหเ้ห็น 
แต่จะมีการออกแบบชดเชยดา้นอ่ืนแทน ดงัแสดงตามรูปท่ี 2.9 

 

 
 

รูปที ่2.9 แสดงการต่อของ Induction Coil 
ท่ีมา : http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm 

http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm
http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm
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 1.6 ตัวป้องกนั (PROTECTOR) จะท าหนา้ท่ีป้องกนั เคร่ืองโทรศพัทไ์ม่ใหไ้ดรั้บอนัตราย 

จากไฟสูงหรือไฟกระชากท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้สมอโดยเฉพาะฟ้าผา่ หรือไฟกระชากท่ีเกิดจากการยกหู 
วางหู หรือหมุนหนา้ปัดอนัจะท าใหอุ้ปกรณ์เสียหายได ้โดยทัว่ไปจะมีตวัป้องกนัไฟแรงสูงต่ออยู่
ก่อนท่ี Line จะเขา้บา้นอยูแ่ลว้แต่ในเคร่ืองก็ยงัคงมีอีก เพื่อจะไดเ้กิดความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
 
 

 
 
                           สัญลกัษณ์   Protector                                    ลกัษณะอุปกรณ์ Protector 

รูปที ่2.10 แสดงสัญลกัษณ์และอุปกรณ์  Protector 
ท่ีมา: นายภทัร ทองสามสี ; 2554. 

  
1.7 หน้าปัดโทรศัพท์  ( DIAL) ท าหนา้ท่ีใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทห์มุนหรือกดเลขหมายปลายทางท่ี

ตอ้งการเม่ือหมุนหรือกดเลขหมายแลว้ จะมีวงจรสร้างสัญญาณรหสัข้ึนมาตามตวัเลขท่ีเราหมุนหรือ
กดส่งไปยงัชุมสายโทรศพัทเ์พื่อถอดรหสัแลว้คน้หาผูรั้บต่อไป หนา้ปัดของเคร่ืองโทรศพัทมี์ 2 อยา่ง 

- โทรศพัทแ์บบหมุน (Rotary Dial) 
- โทรศพัทแ์บบกดปุ่ม (Push Buttom) 

 
 
 
 
 
 

 
         โทรศพัทแ์บบหมุน          โทรศพัทแ์บบกดปุ่ม  

รูปที ่2.11 แสดงลกัษณะของหนา้ปัดโทรศพัท์ 
ท่ีมา : http://dailygizmo.wordpress.com/2008/03/29/โทรศพัท์ 

 

1.8 กระดิ่ง (RINGER) เม่ือมีการเรียก ไปยงัเลขหมายปลายทาง(ผูถู้กเรียก) ชุมสายโทรศพัท์
จะส่งสัญญาณกระด่ิงไปยงัท่ีเคร่ืองโทรศพัทข์องผูถู้กเรียก Ringer หรือ Bell จะเป็นตวัท าใหเ้กิดเสียง
กระด่ิงดงัข้ึนในเคร่ืองโทรศพัทเ์พื่อเรียกใหผู้รั้บมารับโทรศพัท์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใชง้านอยู ่3 แบบ 

http://dailygizmo.wordpress.com/2008/03/29/���Ѿ��
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1.8.1 กระดิ่งแบบสนามแม่เหลก็ ( MAGNETO RINGER) เป็นวงจรกระด่ิงท่ีมีอยูใ่น
เคร่ืองรุ่นเก่า โครงสร้างของ  Magneto Ringer  แสดงตามรูปท่ี 2.12 
 

 
 

รูปที ่2.12 แสดงโครงสร้าง Magneto Ringer 
ท่ีมา : http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm 

 
  การท างานของ Magneto Ringer เม่ือ มีไฟสัญญาณกระด่ิงจากชุมสายประมาณ 90 Volt AC 
มาเขา้ท่ีขดลวดจะท าใหเ้กิดสนามแม่เหล็กสถิตข้ึนในขดลวด และท าให ้P1  และ P2 เกิดเป็นแม่เหล็ก
สถิตข้ึนมาดว้ย โดยจะมีขั้ว N-S สลบักนัตลอดเวลา และ จะดูดกา้นตีใหเ้คล่ือนท่ี กา้นตีจะไปตีถว้ย
กระด่ิงใหด้งัดว้ยความเร็วตามความถ่ีของไฟสัญญาณกระด่ิงคือ ประมาณ 25 Hz   

 
1.8.2 กระดิ่งแบบบัสเซอร์ ( BUZZER RINGER)  ในเคร่ืองโทรศพัทรุ่์นใหม่ๆ จะนิยม

ใชบ้สัเซอร์ (Buzzer) เป็นกระด่ิงเพราะบสัเซอร์มีขนาดเล็กและมีราคาถูก กินกระแสไฟฟ้านอ้ย และ
ยงัสามารถเลือกชนิดของเสียงไดต้ามชนิดของบสัเซอร์ ดงัแสดงตามรูปท่ี 2.13 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่2.13 แสดงวงจรกระด่ิงแบบ Buzzer Ringer 
ท่ีมา : นายภทัร   ทองสามสี; 2554. 

http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm
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  การท างานของ กระด่ิงแบบบสัเซอร์นั้น เม่ือมีไฟสัญญาณกระด่ิงขนาด 90 VAC 25 Hz จะถูก
ตวัตา้นทาน R1  ลดขนาด แรงดนัลดใหเ้หลือพอเหมาะ ไดโอด D1 – D4 จะ เป็นตวัเรียงกระแส 
(Rectifier) และ C1 จะเป็นตวัฟิลเตอร์ (Filter) ท าใหไ้ดแ้รงดนัไฟกระแสตรง ส่วนซีเนอร์ไดโอด Z1 
จะเป็นตวัควบคุมแรงดนั ท าใหมี้แรงดนัต ่าลงและคงท่ีประมาณ 12 – 15 โวลต ์ เพื่อป้อนเป็นไฟเล้ียง
ใหแ้ก่ IC1 โดย IC1 จะเป็นตวัก าเนิดสัญญาณพลัช์ (Pulse) ขนาดความถ่ีประมาณ 10 Hz เพื่อป้อน
ใหแ้ก่บสัเซอร์ โดยมีตวัตา้นทาน R3 และR4 เป็นตวัควบคุมระดบัของเสียง  ปกติแลว้บสัเซอร์ท่ีใชจ้ะ
เป็น Piezo Buzzer ซ่ึงจะท างานดว้ยสัญญาณพลัซ์  ถา้น าเอาสัญญาณกระด่ิง (25 Hz) ท่ีเขา้มาลดขนาด
ลงใหพ้อเหมาะแลว้ป้อนใหก้บับสัเซอร์โดยตรงก็ได ้แต่ความถ่ี ขนาด 25 Hz จะสูงเกินไปท าใหเ้สียง
ออกมาไม่น่าฟัง จึงตอ้งน า IC1 มาเป็นตวัสร้างสัญญาณพลัซ์ท่ีมีความถ่ีท่ีเหมาะสมข้ึนมาใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.14 แสดงสัญญาณท่ีจุดต่าง ๆ ในวงจรกระด่ิง 
ท่ีมา : http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm 

 
 1.8.3 กระดิ่งแบบล าโพง ( SPEAKER RINGER) เคร่ืองโทรศพัทท่ี์มีราคาสูงจะมีส่ิง

อ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน เช่น มีวงจรสนทนาโดยไม่ตอ้งยกหู (Hand Free) อยูด่ว้ย ส่วนมากจะใช้
ล าโพง ( Speaker) เป็นกระด่ิงแทน เพราะในเคร่ืองโทรศพัทจ์ะมีล าโพง Speaker ใชอ้ยูแ่ลว้จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งมี Buzzer อีก โดยดดัแปลงวงจร Buzzer Ringer ใหส้ามารถใชก้บั Speaker ได ้ดงัรูปท่ี 
2.15 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.15 แสดงวงจรกระด่ิงแบบ Speaker Ringer 
ท่ีมา : นายภทัร   ทองสามสี; 2554. 

http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm
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วงจร Speaker Ringer จะดดัแปลงมาจาก Buzzer Ringer โดยน าสัญญาณจาก IC1 ป้อนเขา้
หมอ้แปลง (Transformer) เพื่อใชเ้พิ่มหรือลดแรงดนั และช่วยลดขอบเหล่ียมของสัญญาณพลัซ์ใหมี้
ความมนลงบา้ง  ซ่ึงจะท าใหล้ าโพง Speaker สามารถท างานได ้ไมเ่กิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.16 แสดงสัญญาณจุดต่าง ๆ ในวงจร Speaker Ringer 
ท่ีมา : http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm 

 
1.9 สายต่อ (Line Connection) สายท่ีใช่ต่อส าหรับเคร่ืองโทรศพัท ์นั้นมี 2 เส้น คือ สายท่ีใช้

ต่อกบัคู่สายโทรศพัท ์( Line) เขา้กบั เคร่ืองโทรศพัท ์ซ่ึงเราจะเรียกวา่ “Mounting Cord”  มีลกัษณะ
เป็นสายอ่อนมีสายภายใน 2 เส้น  ดา้นปลายสายจะต่อเขา้กบั หวัต่อ แบบ RJ 11 โดยใชคู้่กลาง  และ
สายอีกชนิดหน่ึงเป็นสายท่ีใชส้ าหรับต่อ ระหวา่งตวัเคร่ืองโทรศพัทก์บัมือถือ ซ่ึงเราเรียกวา่ “ Handset 
Cord” มีลกัษณะเป็นสายอ่อนตีเกลียว ภายในมีสายอยู ่4 เส้น คือ คู่ เหลือง-ด า กบั แดง-เขียว โดยจะ
ใหส้ าหรับ ต่อเขา้กบัชุด ของปากพดู 1 คู่ และ ต่อเขา้กบัหูฟังอีก 1 คู่  ปลายทั้งสองดา้น ต่อเขา้กบั
หวัต่อแบบ RJ 12 ซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่ RJ 11 เล็กนอ้ย ดงัแสดงตามรูปท่ี 2.17 

 
 
 
 
 
 
 
       สายต่อเขา้เคร่ือง แบบ RJ 11     สายต่อ เขา้มือถือ แบบ RJ 12 

รูปท่ี 2.17 แสดงสายต่อส าหรับเคร่ืองโทรศพัท ์
ท่ีมา: นายภทัร ทองสามสี ; 2554. 

http://www.one-2-win.com/telephone_02.htm
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2. เคร่ืองรับโทรศัพท์  
วงจรเคร่ืองโทรศพัทท่ี์มีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีมากมายหลายแบบมีทั้งวงจรง่ายๆ มีอุปกรณ์  R, 

L และ C ไม่ก่ีตวั บางรุ่นไม่มีอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าเลย บางรุ่นจะมีอุปกรณ์สารก่ึงตวัน ามากมาย วงจร
ท่ีมีอุปกรณ์ สารก่ึงตวัน าจะอาศยัไฟเล้ียงวงจรจากคู่สายสัญญาณโทรศพัท์ (Line) ซ่ึงปกติจะมีระดบั
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง ประมาณ 12โวลต ์ (เวลายกหู) แต่ถา้สายยาวมาก อาจเหลือประมาณ 5 ถึง 6 
โวลต ์เคร่ืองโทรศพัทรุ่์นใหม่ๆ ก็ยงัท างานไดเ้พราะไดอ้อกแบบใหเ้คร่ืองท างานท่ีไฟประมาณ 5 ถึง 6 
โวลตข้ึ์นไป 

 
2.1 Block Diagram ของวงจรโทรศัพท์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.18 แสดง Block Diagram ของวงจรโทรศพัท์ 

ท่ีมา: Understanding Telephone Electronics โดย Stephen J. Bigelow,Joseph J. Carr,Steve Winder 
หนา้ 48 

 
จากรูปท่ี 2.18 เป็น Block diagram ของส่วนต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในเคร่ืองโทรศพัท ์โดยจะเช่ือมต่อ

กบัชุมสาย ดว้ยสาย T (tip)  และสาย R(ring) และมีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
2.1.1วงจรก าเนิดเสียงกระดิ่ง (Ringer)  เป็นวงจรแรกท่ีเช่ือมต่อระหวา่งวงจรภายในของ

เคร่ือง โทรศพัท ์กบัอุปกรณ์ของชุมสาย ซ่ึงเม่ือมีการติดต่อมาจากผูเ้รียก ชุมสายจะส่งสัญญาณเรียก 
(ringing signal) มายงัเคร่ืองโทรศพัท ์วงจรด่ิงจะก าเนิดเสียงกระด่ิงดงัข้ึน เพื่อใหผู้รั้บรู้วา่มีผูท่ี้
ตอ้งการสนทนาดว้ย 
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2.1.2 HOOK SWITCH ท  าหนา้ท่ีเลือกต่อสายสัญญาณโทรศพัทเ์ขา้กบักระด่ิงหรือวงจร
ภายในของเคร่ืองโทรศพัท ์เม่ือวางหูโทรศพัทไ์วท่ี้วางตามปกติ ฮุกสวทิช์จะถูกเปิดวงจร ท าใหไ้ม่มี
แรงดนัจากชุมสายผา่นไปยงัวงจรส่วนท่ีอยูห่ลงัฮุกสวทิช์ จากรูปท่ี 2.19  เม่ือมีการยกหูโทรศพัทข้ึ์น 
สวทิช์ S1 และ S2 ก็จะปิดวงจรท าใหมี้กระแสจากชุมสายไหลครบวงจรผา่นเคร่ืองโทรศพัทไ์ด ้
ในขณะ เดียวกนักระแสค่าเดียวกนัน้ีก็จะไหลผา่นขดลวดของรีเลยท่ี์ชุมสายดว้ย ก็จะท าใหห้นา้สัมผสั
ของรีเลยท่ี์ชุมสายถูกปิดลงเพื่อท่ีจะใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยูใ่นชุมสายพร้อมท่ีจะท าการติดต่อกบัเคร่ือง 
โทรศพัทไ์ด ้จากนั้นชุมสายก็จะส่งสัญญาณหมุน( dial tone) ไปยงัผูท่ี้ยกหูโทรศพัท ์เพื่อใหผู้น้ั้นส่ง
เลยหมายโทรศพัทท่ี์ตอ้งการจะติดต่อ มายงัชุมสาย หลงัจากชุมสายไดรั้บเลขหมายแรกท่ีถูกส่งมาแลว้ 
ชุมสายจะยกเลิกสัญญาณหมุน ซ่ึงกระบวนการตอนน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.19 แสดงฮุกสวทิช์และวงจรป้องกนักระด่ิงและตดัเสียงพดู 
ท่ีมา : นายภทัร   ทองสามสี ; 2554. 

 
2.1.3 Anti-Tinkle And Speech Muting เป็นวงจรป้องกนักระด่ิงและตดัเสียงพดู จากรูป

ท่ี 2.19 ขณะท่ีหมุนโทรศพัทจ์ะมีการตดัต่อของไฟกระแสตรง  ซ่ึงอีกดา้นหน่ึงของวงจรจะต่ออยูก่บั
รีเลยใ์นชุมสาย ท าใหเ้กิดแรงดนัยอ้นกลบัท่ีมีขนาดสูงมาก เป็นเหตุใหก้ระด่ิงดงัข้ึนตามจ านวนพลัซ์ท่ี
หมุน และเกิดสัญญาณเสียงท่ีไม่ตอ้งการข้ึนท่ีหูฟัง ดงันั้นวงจรในส่วนน้ีจะคอยป้องกนัเหตุไม่พึง
ประสงคท์ั้งสอง คือ สวติซ์  S5 และ S6 จะลดัวงจรดา้นอินพุทของวงจรส่วนเสียงพดู ท าใหไ้ม่มี
กระแสใด ๆ ไหลผา่นวงจรส่วนเสียงพดูแต่ในสภาวะท่ีไม่มีการหมุนเลขหมาย สวติซ์  S5 และ S6 ก็
จะเปิดวงจร ตวัเก็บประจุ C ท่ีเพิ่มเขา้มาพร้อม R ขนาด 340 โอห์มก็จะลดขนาดของแรงดนัท่ีผา่น
กระด่ิงลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีกระด่ิงจะไม่ท างาน 

Speech
Circiut

Bells

Ringer
Coil

340 ohm

C

S 1

S 4

S 2

R

S 6

S 5

S 3
Switch hook in on-hook position
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2.1.4 การส่งหมายเลขโทรศัพท์ ไปยงัชุมสายโทรศพัทส์ามารถท าได ้2 วธีิ วธีิแรกเป็น
การส่งสัญญาณพลัช์ ( PULSE DUALER) ท่ีแสดงค่าของหมายเลขต่างๆ ออกมาเป็นสัญญาณพลัช์ 
และอีกวธีิคือ การส่งสัญญาณความถ่ี ( TONE DUALER) ความถ่ีจะมีค่าต่างกนัตามเลขหมายท่ีกด 
โดยค่าของตวัเลขจะถูกสร้างค่าความถ่ี 2 ความถ่ีท่ีมอดูเลตกนั 

2.1.5 Hybrid (ไฮบริด) ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรเช่ือมต่อระหวา่งระบบ 4 สาย เขา้กบั ระบบ 2 
สาย ท าใหโ้ทรศพัทส์ามารถส่ือสารกนัไดแ้บบสองทิศทาง ในวงจรเคร่ืองโทรศพัทจ์ะใชร้ะบบ 4 สาย
ส าหรับ ส่งสัญญาณเสียง(ปากพดู) 2 สาย และใชส้ าหรับส่งสัญญาณเขา้หูฟัง 2 สาย ส่วนระบบ 2 สาย 
จะใชส้ าหรับเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองโทรศพัทเ์ขา้กบัชุมสายระดบัทอ้งถ่ินโดยจะต่อผา่นสาย T และ R  
เพียง 2 สายเท่านั้น  

2.1.6 Receive โดยทัว่ไปเรียกวา่ “หูฟัง”  หรือ  ล าโพง ( Speaker) ท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียน
สัญญาณ ไฟฟ้าใหเ้ป็นสัญญาณเสียง  

2.1.7 Transmitter เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณเสียงของผูพ้ดูเป็นสัญญาณ  
ไฟฟ้า ซ่ึงก็คือ ไมโครโฟนนัน่เอง 

2.1.8 LINE BALANCE NETWORK จะท าหนา้ท่ีร่วมกบัไฮบริด เพื่อ ควบคุมเสียงพดู
แบบสองทิศทาง โดยจะแ มตซ่ิงอิมพีแดนซ์ของสายส่งสัญญาณจากชุมสายกบัอิมพีแดนซ์ของวงจร 
ใหมี้ความสมดุลกนั เพื่อการส่งสัญญาณเสียงพดูในระหวา่งการสนทนาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  

2.2 การท างานของเคร่ืองโทรศัพท์ ในปัจจุบนัเคร่ืองโทรศพัทท่ี์ใชง้านอยูน่ั้น สามารถใชง้าน
ไดท้ั้งแบบหมุน ( Pulse) และแบบ กดปุ่ม ( Tone) จากในรูปท่ี 2.20 การท างานจะแบ่งการท างานได้
สองสภาวะคือ ในขณะท่ีมีการเรียกเขา้มา จะมีสัญญาณกระด่ิงจะวิง่ผา่น Hook Switch ไปยงัวงจร
กระด่ิงท่ี Q1 ท าใหก้ระด่ิงเกิดดงัข้ึน ในขณะนั้น IC1 จะมีหนา้ท่ี ตรวจเช็คการยกหูโทรศพัท ์เม่ือ 
Hook Switch ถูกยกข้ึนแลว้ IC1 จะปล่อยสัญญาณไป สั่งให ้Q4 ท างาน เม่ือ Q4 ท างานแลว้จะไปสั่ง
ให ้Q5 ท างานต่อ จึงท าใหค้วบวงจรท่ีหูฟังและสามารถพดูคุยกนัได้ 

ในสภาวะท่ีโทรออกในวงจรน้ี เราสามารถท าการเลือกส่งสัญญาณ Dial ได ้วา่จะส่งระบบ 
Pulse หรือ Tone โดยท่ี IC1 จะท าหนา้ท่ีผลิตสัญญาณ Pulse ร่วมกบัการกดคียต์วัเลข โดย IC1 จะ
แปลงตวัเลขท่ีกดใหเ้ป็นสัญญาณPulse แทน ส่วน IC2 จะท าหนา้ท่ี ผลิตสัญญาณ Tone ร่วมกบัปุ่มกด 
เม่ือไดส้ัญญาณ Dial แลว้ สัญญาณจะถูกส่งผา่นไปยงัชุมสายโทรศพัท ์และส่งไป ยงัเลขหมาย
ปลายทางต่อไป เม่ือปลายทางรับสายแลว้ ก็จะสามารถ สนทนากนัไดเ้ลย เพราะ Q4 และ Q5 ท างาน 
ประกอบกบัเม่ือมีการยกหูโทรศพัทข้ึ์นจะท าให ้ Hook Switch ต่อวงจรใหก้บัวงจรปากพดูและหูฟัง
เป็นผลท าให ้Q3 และ Q9 ท  างานจึงท าใหส้ามารถสนทนากนัได ้ 


