
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจร



เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส่้งพลงังานไฟฟ้า

จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดย

กระแสไฟฟ้าจะเป็นตวันาํ

สายไฟ



ตัวนํา ฉนวน
สารท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้า

ผา่นไดส้ะดวก

สารท่ีไม่ยอมให้

กระแสไฟฟ้าผา่นได้

ส่วนประกอบของสายไฟ



สารท่ีมีความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่

อณุหภูมติํา่มากๆ โดยความตา้นทานไฟฟ้า

ของตวันาํไฟฟ้าจะลดลงเม่ืออุณหภูมิลดลง 

ตวันําไฟฟ้ายวดยิง่



ชนิดของสายไฟ
สายไฟเสนเดยีว

สายไฟสองเสน

สายไฟสามเสน

สายไฟคู

สายไฟทนความรอน



สายไฟในบาน

สายไฟแรงสูง

ทองแดง

อะลูมิเนียม

ประเภทของสายไฟ



ฟวส (fuse) 

อุปกรณไฟฟาที่ทําหนาที่
ตัดวงจรไฟฟา เม่ือมี
กระแสไฟฟาไหลผาน
มากเกินไป



1.  เปนโลหะผสมประกอบดวย
บิสมทั (Bi)  รอยละ 50 
ตะกัว่ (Pb)  รอยละ 25 
ดบีุก (Sn) รอยละ 25 

2.  มีจุดหลอมเหลวตํ่า

คณุสมบัตขิองฟวส



ฟวสเสน

ฟวสขวด
กระเบือ้ง

ฟวสกามปู

ฟวสใบมีด

ฟวสหลอดแกว

ชนิดของฟวส



หลกัเกณฑในการเลอืกใชฟวส

ฟวสที่ใชตามบานมีหลายขนาด เชน 
ขนาด 5, 8, 10, 16 และ 32 แอมแปร 
ควรเลือกฟวสที่ทนกระแสไฟฟาสูงสุดได
มากกวากระแสไฟฟาสูงสุดที่ใชในบาน
เล็กนอย 



ฟวสที่ยอมใหกระแสไฟฟาผานได
ไมเกิน 10 แอมแปร ถากระแสไฟฟา
ผานมากกวานี้ ฟวสจะหลอมละลาย

 ทําใหวงจรขาด 

ฟวสขนาด 10 แอมแปร 
หมายถงึอะไร



การเลอืกใชขนาดของฟวส
ใหเหมาะสม ทาํไดโดยการคาํนวณหา

ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานอุปกรณ
และเครือ่งใชไฟฟาตางๆ รวมกัน

โดยใชความสมัพันธ

P = IV



บานหลังหนึ่งมีเครื่องใชไฟฟาตางๆ ดังนี้ 
หลอดไฟขนาด 40 วัตต 5 หลอด โทรทัศน 
150 วัตต ตูเย็น 200 วัตต เตารีด 900 วัตต 
หมอหุงขาวไฟฟา 500 วัตต และพัดลม 70 
วัตต 2 ตัว เจาของบานหลังนี้ควรเลือกใช
ฟวสขนาดกี่แอมแปร

ตัวอยาง



ทําหนาท่ีตัดวงจรไฟฟาเม่ือมีกระแสไฟฟาไหล
ผานเกินกําหนด หรือเม่ือเกิดไฟฟาลัดวงจร ฟวส
อัตโนมัติจะตัดวงจรทันที โดยไมมีสวนประกอบใด
หลอมละลายและขาดเหมือนฟวส เม่ือมีการแกไข
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนไดแลว ก็สามารถเปดสวิตซให
กระแสไฟฟาผานวงจรไดดังเดิมโดยไมตองเปลี่ยน
ฟวสใหม 

ฟวสอตัโนมตัหิรอืเซอรกติ เบรกเกอร
(Circuit breaker)  



เปนอุปกรณท่ีใชตัดตอ
วงจรไฟฟาในบานหรือ

อาคาร ซึ่งเปรียบเสมือนกับ
สวิตซขนาดใหญของบาน 

สะพานไฟ (Cut out)



มาตรไฟฟาหรอื
มาตรกโิลวตัตชัว่โมง

สะพานไฟ



สวนประกอบของสะพานไฟ 



การเลือกใชสะพานไฟตองเลือกใชให
เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟาทีไ่หลใน
วงจรไฟฟา 

การเลอืกใชสะพานไฟ

สะพานไฟมีหลายขนาด โดยกําหนดเปน
ปริมาณกระแสไฟฟาทีผ่านไดสูงสุด เชน 10, 
30, 60 แอมแปร



สะพานไฟอันนี้สามารถใหกระแสไฟฟาไหล
ผานมากที่สุด 30 แอมแปร ถากระแสไฟฟาไหล
ผานมากกวา 30 แอมแปร ฟวสในสะพานไฟจะ

หลอมละลาย ทําใหวงจรไฟฟาขาด

สะพานไฟขนาด 30 A
หมายความวาอยางไร



วิธใีชสะพานไฟ
ถาตองการตอวงจรไฟฟาใหใชกระแสไฟฟาได
ตามปกติตองดันคนัโยกขึน้ แตถาจะตัดวงจรไฟฟาตอง 
ดันคนัโยกลงมา เชน เม่ือตองการซอมแซมหรือติดตั้ง
อุปกรณไฟฟา การดนัคนัโยกขึน้ตองสบัคนัโยกของ
สะพานไฟใหแนนสนทิกบัทีร่องรบั หากสมัผสักนัไม
แนนสนิทจะเกดิความรอน ตรงจดุสมัผัส ทาํใหฟวสขาด
กระแสไฟฟาไมไหลในวงจรไฟฟา



อุปกรณทีใ่ชตดัหรอืตอวงจรไฟฟา
ในสวนทีต่องการโดยตออนกุรมเขา
กับเครื่องใชไฟฟาและตอกบัสายไฟ 

ถาตอสวติซกับสายกลางเม่ือ
กระแสไฟฟารั่วจะไมสามารถปองกนั

อันตรายจากกระแสไฟฟารัว่ได

สวติซ (Switch)



สวิตซทางเดยีว



สวติซสองทาง



สวนประกอบของสวติซ



1.ไมควรใชสวิตซอันเดียวควบคุมเครื่องใชไฟฟา
หลายช้ินใหทํางานพรอมกนั เพราะจะทําใหเกิด
ความรอนสูงบริเวณจุดสัมผัสของแผนโลหะจน
สวิตซไหมได 

2.ไมควรใชสวิตซธรรมดาควบคุมเครื่องใชไฟฟาที่มี
กระแสไฟฟาไหลผานมาก เชน มอเตอร 
เครื่องปรบัอากาศ ควรใชฟวสอัตโนมัติหรือ
สะพานไฟ เนื่องจากสามารถทนกระแสไฟฟาไหล
ผานไดสูงกวาสวติซ 

ขอควรปฏบิตัใินการใชสวติซ



เครื่องใชไฟฟาหลายชนิด เชน 
กาตมน้ําไฟฟา หมอหุงขาวไฟฟา 

พัดลม จะมีสายไฟทีต่ิดมากบั
เครื่องใชไฟฟาที่ปลายสายไฟจะมี
เตาเสยีบ เม่ือนําไปเสียบกับเตารบั

แลวจะทําใหกระแสไฟฟาไหลเขาสู
เครื่องใชไฟฟาไดครบวงจร

เตารับและเตาเสยีบ



เตารบัและเตาเสยีบชนดิ 2 ขา



เตารบัและเตาเสยีบชนดิ 3 ขา 

 สายดนิ 



1. ขณะใชงาน เตาเสียบจะตองแนนสนิทกับเตารับเพื่อให
กระแสไฟฟาผานไดสะดวก เพราะถาเตาเสียบหลวมหรือโยก
คลอนจะเกิดความตานทานไฟฟาสูงตรงรอยตอของเตาเสียบ
และเตารับ ทําใหบริเวณน้ันรอนจนอาจทําใหเตารับและ
เตาเสียบไหมได

การใชเตารบัและเตาเสยีบ

2.ไมควรตอเคร่ืองใชไฟฟาหลายชนิดเขากับเตารับอันเดียวกัน 
เพราะกระแสไฟฟาจะไหลผานสายไฟและเตารับมากเกินไป 
ทําใหเกิดความรอนสูงในสายไฟและเตารับ ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ไฟไหมได



การดึงเตาเสียบออกจากเตารับตองใชมือจับ
ที่ฉนวนของเตาเสียบแลวดึง อยาดึงที่สายไฟ 

เพราะอาจทําใหสายไฟหลุดจากเตาเสียบ
และเกดิไฟฟาลัดวงจรได



ตัวตานทานไฟฟา





แถบสีทีค่าดไวบนตัวตานทานมีความหมาย
ดังนี้
แถบที่ 1 บอกเลขตัวแรก
แถบที่ 2 บอกเลขตัวที่ 2
แถบที่ 3 บอกเลขยกกําลังของเลขฐาน 10 ที่    

      ตองนําไปคูณกับเลขสองตัวแรก
แถบที่ 4 บอกความคลาดเคลื่อนของคาความ     

      ตานทานทีอ่านไดจากสามแถบแรก    
      โดยบอกเปนรอยละ











ตวัตานทานคาคงที่



ตวัตานทานปรบัคาได



ตวัตานทานไวแสง (LDR)

ความเขมแสงมาก ความตานทานนอย
ความเขมแสงนอย ความตานทานมาก



ตัวเกบ็ประจุ









ตวัเกบ็ประจชุนดิอเิลก็ทรอไลติก

ขั้วบวก

ขั้วลบ



ขั้วบวก

ขั้วลบ

แผนเพลต
ไดอเิลก็ทรกิ

อะลมูเินยีม
ฉนวน

โครงสรางของตวัเกบ็ประจุ



ตวัเกบ็ประจแุบบคาคงที่

เปนตัวเก็บประจทุี่ไมมีข้ัว  ไมตองคํานึงถึงข้ัว
ในการตอวงจร



ตวัเกบ็ประจชุนดิอเิลก็ทรอไลติก

ขั้วบวก

ขั้วลบ



ตวัเกบ็ประจแุบบปรบัคาได



การเกบ็ประจุ

A
A B

B

- + +-



การคายประจุ

A
A B

B



ไดโอด







ไดโอด  มหีน้าทีใ่นการกาํหนดทศิทางการ

ไหลของกระแสไฟฟ้า เพราะเป็นอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์ทีย่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทาง

เดยีว

ไดโอด



ไดโอดทาํจากสารกึง่ตวันํา 2 ชนิด

ชนิด N

ชนิด P



ไดโอดเปล่งแสง (LED)



ไดโอดธรรมดา

แถบคาด

+
-



+ -
+ -



ประโยชน์ของไดโอด

เป็นตวัป้องกนัการเสียหายของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

การใช้ไดโอดเป็นตวัแปลงไฟกระแสสลบัให้เป็น

กระแสตรง หรือทีเ่รียกว่า วงจรเรคตฟิายเออร์

ใช้เป็นตวัแสดงผลของวงจร เช่น การแสดงผลของตวัเลข

แบบดจิิตอลในนาฬิกา หรือตวัเลขแสดงผลในลฟิต์





C EB



วงจร 1 วงจร 2





ใช้เป็นวงจรขยายในเคร่ืองรับวทิยุและเคร่ืองรับโทรทศัน์ ใช้

เป็นสวติซ์เปิด-ปิด เพือ่ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น คอมพวิเตอร์ โทรทศัน์ วทิยุ เป็นต้น

ประโยชน์ของทรานซิสเตอร์
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