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ไอซี ( Integrated Circuit ) หรือวงจรรวม  
             ไอซีเปนสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําที่พัฒนาขึ้นมาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชวยทําใหอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนําเปลีย่นรูปแบบไปตลอด  จนทําใหขนาดของอุปกรณสารกึ่งตัวนําเล็กกะทดัรัดลง  เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใชงานไดมากขึ้น  ไอซีเปนสิ่งประดษิฐสารกึ่งตัวนาํที่รวมเอาชิ้นสวนของอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนําหลายชนิดไวในตวั  พรอมกับการตอวงจรตามตองการโดยอุปกรณและวงจรจะถูกสรางขึ้นบนฐานของ
สารกึ่งตัวนําชนิดเดยีวกนั  ภายในสวนประกอบของไอซีจะประกอบดวยอุปกรณสารกึ่งตัวนําทีเ่ปนทั้งตัว
ตานทาน  ตัวเก็บประจุ ตวัไดโอด  ตัวทรานซิสเตอร ตัวเฟต  และอื่นๆอีกมากมาย และมีจํานวนมากๆลักษณะ
ของไอซีที่ผลิตขึ้นมาดังแสดงในรูปดานลาง   ไอซีโดยมากจะมีขาใชงานตั้งแต  4  ขา ถึง  40  ขา หรือ
มากกวา  ตัวอยางวงจรใชงานตางๆของไอซี เชนวงจรขยายเสียง   เครื่องรับวิทย ุเครื่องรับ
โทรทัศน  คอมพิวเตอร  เครื่องมือวัดไฟฟา  เครื่องคํานวณหรืออ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสมีขนาดเล็ก
ลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรอิเล็กทรอนิกสรุนเกา  ไอซี (IC) บางครั้งก็เรียกวา ไมโครชิป หรือ ชิป เฉย ๆ 
 

                   
 
                                                                            ตัวอยางไอซีแบบตางๆ 
 



โครงสรางของไอซี 
        ธาตุที่นํามาผลติไอซีคือธาตุซิลิกอน  ขนาดของสารกึง่ตวันําที่สรางเปนตวั
ไอซีบางตวัมีขนาดเล็กมาก  ซึ่งขนาดของสารกึง่ตวันําที่ทาํหนาเปนไอซี จะมี
ขนาดใหญหรืเล็กขึ้นอยูกับปริมาณของอุปกรณทีใ่สลงไป  สาเหตุที่อปุกรณสาร
กึ่งตัวนําถกูพัฒนาไปในลักษณะของไอซี  เพราะไอซีมีขอดกีวาอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนําเปนตัวๆ หลายประการดวยกัน ดงันี ้
             1. มีความเชือ่ถือในการทํางานสูง 
             2. มีอายุในการใชงานและยาวนานทนทาน 
             3. มีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง และรวดเรว็ 
             4. ราคาถูกกวาเมือ่เทียบกับอุปกรณเปนตัวๆ 
             5. มีขนาดเลก็กะทัดรัด  น้าํหนักเบา 
             6. ใชพลังงานนอย  ไมมีสวนที่ทําใหเกิดความรอนสูง 
             7. การนําไปใชงาน ทาํไดงาย  สะดวกและรวดเร็ว 
                                    

 



                                                         

 
 
ท่ีมา...หนังสือวิทยาศาสตรชวงชั้นท่ี 3(มัธยมศึกษาปท่ี1 - 3) เลม 5 บริษัท  Hi-ED 
 
ชนิดของไอซ ี
 ไอซีที่ใชงานในวงจรอิเลก็ทรอนิกส จําแนกออกไดเปน  2  ชนิด คือ 



            1. ไอซีแบบอนาล็อก (Analog  IC) บางทีเรียกวา ไอซีเชิงเสน 
(Linear  IC)  เปนไอซีที่ทําหนาที่ในการขยายสัญญาณ และควบคุม
แรงดันไฟฟาชนิดของไอซี ที่ทําหนาที่ขยายสัญญาณ เรียกวา ออป
แอมป  (OP Amp ซึ่งยอมาจาก Operation  Amplifier) เปนวงจรรวมที่
ประกอบขึ้นทรานซิสเตอรหลายๆตวัรวมอยูภายในไอซีตัวเดียว จึงทําให
ไอซีออปแอมปมีอตัราขยายสูงมาก 

                                                                            

 
 การออกแบบ Analog IC (Analog IC design ) เปนการออกแบบ
วงจรรวมที่มีจํานวนทรานซสิเตอรตอวงจรไมมากนัก ดังน้ันวงจรจึงไมคอย
ซับซอน วงจร Analog จะมีทั้ง Passive และActive  element ซึง่คาของ
อุปกรณ เหลานี้จะตองมีความแมนยาํ จึงจะทําใหวงจรทํางานไดตาม ที่
ตองการ ดวยเหตน้ีุการออกแบบวงจรจึง 
ตองคํานึงถึงคาแอบแฝงทีเ่กิดขึ้นเปนสําคัญ การพัฒนาเทคนิคใหมๆ ใน
การ สรางสรรควงจรไฟฟาประเภทนี้ผูพัฒนาวงจรตองมีพื้นฐานทาง วงจร 
การทํางานของตัวอุปกรณและคณิตศาสตรที่ดี 
 

               2. ไอซีแบบดิจิตอล (Digital  IC)  ไอซีดิจิตอลเปน
ไอซีที่ทําหนาที่ในการสวิทชทางดิจิตอล  และไมโครโพรเฟสเซอร เพ่ือใช
ในการคํานวณหรือเครื่องประมวลผลตางๆโครงสรางภายในเปนวงจร
ทรานซิสเตอร 



                                               

 
 

การออกแบบ Digital IC   
     Digital IC design เปนการออกแบบวงจรรวมที่มีจํานวนทรานซิสเตอร
ตอวงจรสูง วงจรมีความซับซอนมาก ขั้นตอนในการออกแบบจึงเปน
ลักษณะของ 
 Design Automation นิยมที่จะแบงระดับของการออกแบบ (Level of 
Abstraction) เปน 3 ระดับคือ 
          1. Behavioral Level ในระดบันี้จะสนใจเพียงพฤติกรรมของระบบ
ที่ออกแบบเทานั้น พฤติกรรมของระบบอาจกําหนดดวย Boolean 
Equations,  ตารางคาความจริงหรือเปน algorithms ที่เขยีนดวย 



Computer Languages หรือ Hardware Description Language (HDL) 
เชนภาษา VHDL, Verilog. 
          2. Structural Level ในระดับนี้จะมองระบบวาประกอบดวยโมดูล
หรือมาโคลเซลล (Macrocell) ดังน้ันจะสนใจวามาโคลเซลลดังกลาว มี
การเชื่อมตอ ทํางาน สัมพันธกันอยางไร จึงจะไดพฤติกรรมตามที่ตองการ 
เชน ALU I/O Driver เปนตน และในมาโคลเซลลน้ี หากพิจารณาถึง
โครงสรางภายในจะแบงอีกเปน 3 ระดับ คือ 
              -  Gate level 
              -  Switch level 
              -  Circuit level 
          3. Physical Level เปนระดับลางสุดของการออกแบบวงจร เปน
การกําหนดรูปรางลักษณะของเลเอาตวงจรหรือ กําหนดรูปราง ลักษณะ
ของชั้นสารตางๆ ซึ่งเกีย่วของกับกระบวนการสรางโดยตรง ซึ่งการ
ออกแบบที่ไดจะใชเปนขอมูลในการทํา photo mask ของขบวนการผลติ 
 

                      
                  

ที่มา... - หนังสือวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปที่1 - 3) เลม 5 บริษัท  Hi-ED 
           - http://www.pjtc-elec.tripod.com/Introduction.htm

http://www.pjtc-elec.tripod.com/Introduction.htm


ประโยชนของไอซี   
      ในปจจุบันไอซีในปจจุบันนํามาใชอยางหลากหลาย ไดแก 
            1. ใชสําหรับการบันทึกขอมูล  อุปกรณอิเลคทรอนิกสหลาย
ช้ินที่เราใชเพ่ือความสะดวกในชีวิตประจําวัน เชน บัตร ATM  บัตร
โทรศัพทบัตรแหลานี้ จะมีชิป ประเภทความจํา(memory chip) ติดอยูและ
จะทํางานไดตามโปรมที่ต้ังไว} 
 

                     

 
            2. ใชสําหรับบันทกึขอมลูและสั่งงาน ชิปประเภทนี้ถูกบรรจุอยูใน
วงจรของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณที่มีปุมหรอืโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของ 
เครื่อง  เชน เครื่องซักผาอตัโนมัติ   เครื่องเลน VCD  DVD  เครื่อง
ไมโครเวฟ  เครื่องปรับอากาศ  หรือใชในเครือ่งอุปกรณทางการแพทย 
เชนเครื่องกระตุน 
หัวใจ 
                    

      

                      

 
    



 
            3. ใชสาํหรับบันทึกขอมลูและประมวลผล  อุปกรณและ
เครื่องใชอิเลก็ทรอนิกสในปจจุบัน มีการพัฒนาประสทิธิภาพของเครื่องให
ตอบสนองตอการ 
ใชงานในชีวิตประจําวันไหมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึงใน
อุปกรณเหลานั้นจะบรรจุซลิกิอนซิปประเภทบันทึกขอมูลและประมวลผลไว 
สําหรับใชใน 
การเก็บขอมูลและเรียกดูขอมูลเหลานั้นไดอยางรวดเร็วเชน  เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องอานบารโดตในรานคาหรือหางสรรพสินคา  กลอง
วิดีทัศน  
กลองถายรูปดิจิตอล เปนตน 
 
                                                                    

     
 
ที่มา..หนงัสือเรยีน  สาระการเรียนรูพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   อจท. 
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