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ใบความรู้ เร่ือง อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรและวงจรไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจร 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้นัอยูใ่นบา้นเราทุกวนัน้ีมาจากโรงงานไฟฟ้า ส่งพลงังานไฟฟ้ามายงับา้นเรือน

ไดโ้ดยใชก้ระแสไฟฟ้านาํพลงังานไฟฟ้ามาตามสายไฟแรงสูง ผา่นหมอ้แปลงทั้งหมอ้แปลงข้ึนและหมอ้

แปลงลงเพื่อเพิ่มและลดแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึนและตํ่าลง เหตุผลท่ีตอ้งมีการแปลงแรงเคล่ือนไฟฟ้าข้ึนก็

เพื่อลดการสูญเสียพลงังานในการส่งพลงังานไฟฟ้า  จากนั้นเราจึงใชส้ายต่อแยกเอาพลงังานไฟฟ้าเขา้มาใช้

ในบา้น ทั้งน้ีตอ้งต่อท่อผา่นมาตรวดัพลงังานไฟฟ้าเสียก่อน  สายไฟท่ีแยกเอาพลงังานไฟฟ้าเขา้มาใชใ้นบา้น

น้ีจะตอ้งนาํไปต่อกบัอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นเป็นวงจรไฟฟ้า  

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในวงจร   

สายไฟ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส่้งพลงังานไฟฟ้าจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นตวันาํ

พลงังานไฟฟ้าผา่นไปตามสายไฟจนถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สายไฟทาํดว้ยสารท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นได ้

เรียกวา่ ตัวนาํไฟฟ้า และตวันาํไฟฟ้าท่ีใชท้าํสายไฟเป็นโลหะท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดดี้ ลวดตวันาํแต่

ละชนิดยอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดต่้างกนั ตวันาํไฟฟ้าท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดม้ากเรียกวา่มีความนาํ

ไฟฟ้ามากหรือมีความตา้นทานไฟฟ้านอ้ย ลวดตวันาํจะมีความตา้นทานไฟฟ้าอยูด่ว้ย โดยลวดตวันาํท่ีมีความ

ตา้นทานไฟฟ้ามากจะยอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดน้อ้ย  

ตัวนํายวดยิง่ (super conductor) หมายถึง สารท่ีมีความตา้นทานไฟฟ้าเป็นศูนยท่ี์อุณหภูมิตํ่ามาก ๆ 

โดยความตา้นทานไฟฟ้าของตวันาํไฟฟ้าจะลดลง เม่ืออุณหภูมิลดลง และถา้ลดอุณหภูมิลงถึงระดบัหน่ึง คือ 

ประมาณ 4 – 15 K หรือ -268.85๐C แลว้ตวันาํไฟฟ้า เช่น ปรอท จะหมดความตา้นทานไฟฟ้าหรือมีความ

ตา้นทานไฟฟ้าเป็นศูนย ์นอกจากน้ีตวันาํยวดยิง่ยงัเป็นสารท่ีมีแรงผลกัดนักบัสนามแม่เหล็กคือ ถา้วางแท่ง

แม่เหล็กบนตวันาํยวดยิง่แท่งแม่เหล็กจะถูกผลกัใหล้อย จากความรู้เร่ืองตวันาํยวดยิง่นาํไปใชป้ระโยชน์ใน

การสร้างอุปกรณ์ เช่น 

1. เคร่ืองเร่งอนุภาคกาํลงัสูง ใชเ้ร่งอนุภาค เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน ใหมี้ความเร็วสูง เกิด

พลงังานจลน์ปริมาณมาก นาํไปใชใ้นงานวจิยัทางฟิสิกส์ 
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2. รถไฟฟ้าแมกเลฟ เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขณะแล่นตวัรถจะลอยเหนือราง ช่วยลดแรงเสียด

ทานการยกตวัเกิดจากการผลกัของสนามแม่เหล็กจากรางและตวัรถ 

สายไฟทีใ่ช้ในบ้านทาํดว้ยทองแดง ถึงแมว้า่ทองแดงมีความตา้นทานไฟฟ้ามากกวา่เงิน แต่ราคาถูก

กวา่จึงนิยมใชท้าํสายไฟ บนสายไฟนอกจากจะพิมพช่ื์อบริษทัผูผ้ลิตแลว้ ยงัมีตวัอกัษร กาํกบัมาดว้ยเช่น 

 250 V 60 oC P.V.C.  2 ×  2.5 SQ.mm. หมายความวา่สายไฟน้ีใชก้บัความต่างศกัย ์สูงสุดไดไ้ม่เกิน 250 

โวลต ์ในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิสูงสุดไดไ้ม่เกิน 60 องศาเซลเซียส สายไฟน้ีใชพ้ีวซีีหุม้เป็นฉนวน ภายในเป็น

สายไฟ 2 เส้นคู่กนั โดยแต่ละเส้นมีพื้นท่ีหนา้ตดั 2.5 ตารางมิลลิเมตร  

สายไฟแรงสูงทาํดว้ยอะลูมิเนียม ทั้ง ๆ ท่ีอะลูมิเนียมมีความตา้นทานสูงกวา่ทองแดง แต่ราคาถูก 

นํ้าหนกัเบากวา่ทองแดง และเม่ือใชก้บัไฟฟ้าแรงสูงพลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปในสายไฟท่ีทาํดว้ย

อะลูมิเนียม จะไม่ต่างจากพลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปในสายไฟท่ีทาํดว้ยทองแดงมากนกั  

สายไฟขนาดต่างกนันาํไฟฟ้าไดไ้ม่เท่ากนัในการเลือกใชส้ายไฟทั้งท่ีต่อนอกบา้น ภายในบา้น และท่ี

ใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ นั้น ตอ้งเลือกใชส้ายไฟท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น 

ดงัตารางต่อไปน้ี  

     ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดทีไ่หลผ่านสายไฟมาตรฐานขนาดต่าง ๆ ทีอุ่ณหภูมิไม่เกนิ 40 ๐C

ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดั 

( ตารางมิลลิเมตร ) 

กระแสไฟฟ้าสูงสุดสาํหรับสายหุม้เดินใน

อาคารและนอกอาคาร ( แอมแปร์ ) 

กระแสไฟฟ้าสูงสุดสาํหรับ

สายหุม้เดิน ในท่อหรือ

ภายในอาคาร ( แอมแปร์ ) 

1.0 10 6 
1.5 13 8 
2.5 18 14 
4.0 24 19 
6.0 35 27 
10.0 53 37 
16.0 72 49 
25.0 96 63 
50.0 163 94 
120.0 270 170 

 
การเดินสายไฟภายในอาคาร คือ การเดินสายไฟฝังในผนงัอาคาร สายไฟท่ีเดินในท่อหรือภายใน

อาคาร ตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่สายไฟท่ีเดินในอาคารและนอกอาคารเล็กนอ้ย เพราะการระบายอากาศไม่ดี 
ขณะใชจ้ะมีอุณหภูมิสูงกวา่  

สายไฟท่ีใชใ้นบา้นทั้งหมด มีฉนวนไฟฟ้าหุม้อยู ่เช่น หุม้ดว้ย พีวซีี หรือยาง เพื่อไม่ใหส้ายไฟแตะ

กนั นอกจากน้ียงัมีสายไฟบางชนิดอาบดว้ยสารเคมีท่ีมีสมบติัเป็นฉนวน สายไฟเหล่าน้ีมกัใชใ้นการทาํหมอ้

แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ ไดนาโม หรือเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
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 สาย ไฟต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวงจรไฟฟ้า 

ฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการใชก้ระแสไฟฟ้า เม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือ

กระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่วงจรมากเกินไป ฟิวส์จะหลอมละลายและตดัวงจรไฟฟ้าทนัที การต่อฟิวส์ ตอ้งต่อ

แบบอนุกรมเขา้ในวงจร  

คุณสมบัติของฟิวส์  

1. ฟิวส์เป็นโลหะผสมประกอบดว้ยบิสมทั (Bi) ร้อยละ 50 ตะกัว่ (Pb) ร้อยละ 25 และดีบุก (Sn) ร้อย

ละ 25 โดยมวล 

2. ฟิวส์มีจุดหลอมเหลวตํ่า ขณะท่ีกระแสไฟฟ้าผา่นฟิวส์ พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็นพลงังานความ

ร้อนใหก้บัฟิวส์เล็กนอ้ย แต่เม่ือมีการใชก้ระแสไฟฟ้ามากเกินกาํหนดหรือเกิดไฟฟ้าลดัวงจร 

กระแสไฟฟ้าปริมาณมากจะผา่นฟิวส์ พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนใหก้บัฟิวส์

มากข้ึน จนฟิวส์หลอมละลาย ทาํใหว้งจรไฟฟ้าในบา้นถูกตดักระแสไฟฟ้าไหลผา่นอีกไม่ได ้ 

หลกัเกณฑ์ในการเลอืกใช้ฟิวส์  

ฟิวส์ท่ีใชต้ามบา้นมีหลายขนาด เช่น ขนาด 10, 15 และ 30 แอมแปร์ ฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์คือ 

ฟิวส์ท่ียอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดไ้ม่เกิน 15 แอมแปร์ ถา้กระแสไฟฟ้าผา่นมากกวา่น้ี ฟิวส์จะหลอมละลาย 

ทาํใหว้งจรขาด ดงันั้น การเลือกใชฟิ้วส์จึงตอ้งเลือกขนาดของฟิวส์ใหพ้อเหมาะกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ี

ไหลผา่น  

ฟิวส์มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะใชแ้ตกต่างกนั ดงันั้นจึงควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสม 

ฟิวสข์วดกระเบือ้ง หรอืปลัก๊ฟิวส ์ นิยมใชต้าม

อาคารบา้นเรอืนและแผงไฟรวมในบา้น 
 

ฟิวสเ์ส้น เป็นฟิวสท์ีม่ลีกัษณะเป็นเสน้เหมอืนเสน้

ลวด นิยมใชต้ามบา้นเรอืนและสะพานไฟ 
 

ฟิวสใ์บมีด นิยมใชต้ามเสาไฟฟ้า 
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ฟิวสห์ลอดแก้ว  นิยมใชใ้นวงจรไฟฟ้าของ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ วทิย ุ
 

ฟิวสก้์ามปูหรอืฟิวสแ์ผน่ ฟิวสช์นิดน้ีเป็นโลหะผสม 

ปลายทัง้สองขา้งทาํดว้ยทองแดง นิยมใชต้ดิแผง

ควบคุมไฟในอาคารใหญ่ โรงงาน และโรงเรยีน  

ภาพ ฟิวส์ชนิดต่างๆ 

การเลือกใชข้นาดของฟิวส์ใหเ้หมาะสม ทาํไดโ้ดยการคาํนวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ี ไหลผา่น

อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ รวมกนัโดยใชค้วามสัมพนัธ์  P = VI  

ดังน้ัน เม่ือทราบกาํลงัไฟฟ้า (P) ความต่างศกัย ์(V) ซ่ึงไฟฟ้าตามบา้นจะมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์ก็

สามารถคาํนวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้า (I) ได ้และทาํใหท้ราบวา่ตอ้งเลือกใชฟิ้วส์ขนาดเท่าใด ถา้ภายใน

บา้นมีอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายชนิด จะตอ้งนาํปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการใชม้ารวมกนั จึงจะ

เลือกใชข้นาดฟิวส์ไดถู้กตอ้ง  

การเลอืกใช้ฟิวส์ ควรเลือกฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดไดม้ากกวา่กระแสไฟฟ้าสูงสุดท่ีใชใ้นบา้น

เล็กนอ้ย และไม่ควรใชล้วดเหล็กหรือลวดทองแดงท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงแทนฟิวส์ เพราะเม่ือกระแสไฟฟ้า

ไหลผา่นมากเกินไป ลวดเหล็กหรือลวดทองแดงจะไม่หลอมละลาย จึงไม่ช่วยตดัวงจรไฟฟ้าในบา้น  

ฟิวส์อตัโนมติัหรือเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Circuit breaker) ทาํหนา้ท่ีตดัวงจรไฟฟ้าเม่ือมีกระแสไฟฟ้า

ไหลผา่นเกินกาํหนด หรือเม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจร ฟิวส์อตัโนมติัจะตดัวงจรทนัที โดยไม่มีส่วนประกอบใด

หลอมละลายและขาดเหมือนฟิวส์ เม่ือมีการแกไ้ขสาเหตุท่ีเกิดข้ึนไดแ้ลว้ก็สามารถเปิดสวติซ์ให้

กระแสไฟฟ้าผา่นวงจรไดด้งัเดิมโดยไม่ตอ้งเปล่ียนฟิวส์ใหม่นิยมใชต่้อกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีตอ้งใช้

กระแสไฟฟ้าปริมาณมาก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร์ มีใหเ้ลือกหลายแบบ ดงัภาพ  

 
ภาพ ฟิวส์อตัโนมติัชนิดต่างๆ 

สะพานไฟ  

สะพานไฟ (Cut out) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชต้ดัต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นหรืออาคาร ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัสวติซ์

ขนาดใหญ่ของบา้น สายไฟท่ีต่อมาจากมาตรไฟฟ้าจะมีสะพานไฟขนาดใหญ่เป็นตวัเช่ือมโยงเขา้กบัวงจรไฟฟ้า

ในบา้นเพื่อควบคุมการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดในบา้น และจะมีสะพานไฟขนาดรองลงมาเช่ือมโยงแยกเอา

กระแสไฟฟ้าไปใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ของบา้น ดงัแผนผงั  
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ภาพ การใชส้ะพานไฟควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีต่อแยกไปใชใ้นส่วนต่าง ๆ ของบา้น 

ส่วนประกอบของสะพานไฟ  

                
สะพานไฟมีหลายขนาด โดยกาํหนดเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผา่นไดสู้งสุด เช่น 10, 30, 60 แอมแปร์ 

สะพานไฟขนาด 30 A หมายความวา่สะพานไฟอนัน้ีสามารถใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากท่ีสุด 30 แอมแปร์ 

ถา้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากกวา่ 30 แอมแปร์ ฟิวส์ในสะพานไฟจะหลอมละลาย ทาํใหว้งจรไฟฟ้าขาด  

 

การเลอืกใช้สะพานไฟ 

การเลือกใชส้ะพานไฟตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร สะพานไฟ

ขนาดใหญ่ใชส้าํหรับเช่ือมโยงใหก้ระแสไฟฟ้าทั้งหมดผา่นเขา้สู่วงจรไฟฟ้าในบา้น สะพานไฟขนาดเล็กใช้

สาํหรับเช่ือมโยงแยกกระแสไฟฟ้าไปใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่วนต่าง ๆ ของบา้น  

วธีิใชส้ะพานไฟ ถา้ตอ้งการต่อวงจรใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้าไดต้ามปกติตอ้งดนัคนัโยกข้ึน แต่ถา้ดนัคนั

โยกลงมาจะตดัวงจรไฟฟ้า เช่น เม่ือตอ้งการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การดนัคนัโยกข้ึนตอ้งสับคนั
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โยกของสะพานไฟใหแ้น่นสนิทกบัท่ีรองรับ หากสัมผสักนัไม่แน่นสนิทจะเกิดความร้อน ตรงจุดสัมผสั ทาํ

ใหฟิ้วส์ขาดกระแสไฟฟ้าไม่ไหลในวงจรไฟฟ้า  

 
ภาพ การสับคนัโยกของสะพานไฟเพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าไหลเขา้วงจรไฟฟ้า 

 

ประโยชน์ของสะพานไฟ  

ช่วยทาํใหเ้กิดความสะดวกและปลอดภยัในการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะสามารถใช้

สะพานไฟตดัวงจรไฟฟ้าไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลเขา้บริเวณท่ีกาํลงัซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้  

 สวติซ์ (Switch) คืออุปกรณ์ท่ีใชต้ดัหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนท่ีตอ้งการ โดยต่ออนุกรมเขา้กบั  

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและต่อกบัสายไฟ ถา้ต่อสวติซ์กบัสายกลาง เม่ือกระแสไฟฟ้าร่ัวจะไม่สามารถป้องกนั 

อนัตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัวได ้

 

 

  

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของสวติซ์ 

1. คาน เป็นท่ีกดปิดเปิดทาํดว้ยฉนวน  

2. แผ่นโลหะใต้คาน สาํหรับต่อเช่ือมกบัปุ่มโลหะท่ีติดอยูก่บัฐานสวติซ์ เพื่อทาํใหไ้ฟฟ้าครบวงจร  

3. ขดลวดสปริง เป็นส่วนท่ีอยูบ่ริเวณก่ึงกลางคาน ส่วนน้ีจะทาํหนา้ท่ีดนัคานใหค้า้งอยูใ่นตาํแหน่งเปิด

หรือปิดตามตอ้งการ  
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ภาพ ส่วนประกอบของสวติซ์ ( ผา่ตามยาว ) 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้สวติซ์  

1. ไม่ควรใชส้วติซ์อนัเดียวควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายช้ินใหท้าํงานพร้อมกนั เน่ืองจากสวติซ์

สามารถทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดไดจ้าํกดั ถา้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นสวติซ์มากเกินไป จะทาํใหเ้กิด

ความร้อนสูงบริเวณจุดสัมผสัของแผน่โลหะจนสวติซ์ไหมไ้ด้  

2. ไม่ควรใชส้วติซ์ธรรมดาควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมาก เช่น มอเตอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศ ควรใชฟิ้วส์อตัโนมติัหรือสะพานไฟ เน่ืองจากสามารถทนกระแส ไฟฟ้าไหล

ผา่นไดสู้งกวา่สวติซ์  

 

เต้ารับและเต้าเสียบ  

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายชนิด เช่น กาตม้นํ้าไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า พดัลม จะมีสายไฟท่ีติดมากบั

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ท่ีปลายสายไฟจะมีเตา้เสียบ เม่ือนาํไปเสียบกบัเตา้รับแลว้จะทาํใหก้ระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดค้รบวงจร ภายในบา้นควรจะติดตั้งเตา้รับไวใ้นท่ีต่าง ๆ หลาย ๆ จุด เพื่อความสะดวกใน

การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

เต้ารับและเต้าเสียบมีหลายชนิดให้เลอืกใช้ดังนี้  

เต้ารับและเต้าเสียบชนิด 2 ขา  

เตา้เสียบโดยทัว่ไปจะมีขาโลหะ 2 ขา ต่ออยูก่บัสายไฟท่ีจะนาํกระแสไฟฟ้าเขา้สู่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

 
ภาพ เตา้รับและเตา้เสียบชนิด 2 ขา 
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เต้ารับและเต้าเสียบชนิด 3 ขา  

 
ภาพ เตา้รับและเตา้เสียบชนิด 3 ขา 

  เตา้เสียบจะมีขาโลหะ 3 ขา และเตา้รับจะมีช่องรับ 3 ช่องดว้ยดงัรูปขา้งบน โดยขากลางของเตา้เสียบ

จะต่ออยูก่บัโลหะท่ีเป็นเปลือกนอกของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนท่ีช่องกลางของเตา้รับจะมีสายไฟท่ีเรียกวา่ สาย

ดิน ต่อเขา้กบัแท่งโลหะซ่ึงฝังอยูใ่ตดิ้นท่ีมีความช้ืนมาก ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีโครงเปลือกนอกเป็นโลหะ เช่น 

ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ ควรใชเ้ตา้รับและเตา้เสียบชนิดน้ี เพราะเม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวขณะใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นลงดินทางสายดิน ทาํใหไ้ม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชท่ี้สัมผสัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้น  

การติดตั้งสายดินตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน แต่ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนน้ีนบัวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการ

ช่วยป้องกนัชีวติคนในบา้นไม่ใหถู้กไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ชีวติได้  

การใช้เต้ารับและเต้าเสียบ  

 ขณะใชง้าน เตา้เสียบจะตอ้งแน่นสนิทกบัเตา้รับ เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นไดส้ะดวก เพราะถา้

เตา้เสียบหลวมหรือโยกคลอนจะเกิดความตา้นทานไฟฟ้าสูงตรงรอยต่อของเตา้เสียบและเตา้รับ  ทาํ

ใหบ้ริเวณนั้นร้อนจนอาจทาํใหเ้ตา้รับและเตา้เสียบไหมไ้ด้  

 ไม่ควรต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายชนิดเขา้กบัเตา้รับอนัเดียวกนั เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่น 

สายไฟและเตา้รับมากเกินไป ทาํใหเ้กิดความร้อนสูงในสายไฟและเตา้รับ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิด ไฟไหม้

ได ้ 

 
ภาพ การใชเ้ตา้รับกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

การดึงเตา้เสียบออกจากเตา้รับตอ้งใชมื้อจบัท่ีฉนวนของเตา้เสียบแลว้ดึง  อยา่ดึงท่ีสายไฟ เพราะอาจ

ทาํใหส้ายไฟหลุดจากเตา้เสียบและเกิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้ 
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ภาพ การดึงเตา้เสียบออกจากเตา้รับ 

ตอ้งเลือกเตา้รับและเตา้เสียบใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น  

 

วงจรไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit) เป็นเส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดค้รบวงจร เพื่อให ้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทาํงานได ้วงจรไฟฟ้าประกอบดว้ยแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใชใ้นวงจรไฟฟ้า 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าในบา้น กระแสไฟฟ้าจะผา่นมาตรไฟฟ้าทางสายไฟเส้นหน่ึง ซ่ึงมีศกัยไ์ฟฟ้า 

220 โวลต ์เรียกวา่ สายไฟ เขา้สู่สะพานไฟ ผา่นฟิวส์และสวติซ์ แลว้ไหลผา่นเคร่ืองใช ้ไฟฟ้า จากนั้น

กระแสไฟฟ้าจะไหลกลบัออกไปทางสายไฟอีกเส้นหน่ึงซ่ึงมีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์เรียกวา่ สายกลาง  

   

วงจรไฟฟ้าในบ้านจะเป็นดังนี ้ 

โรงไฟฟ้า ----> มาตรไฟฟ้า ----> สะพานไฟ ----> ฟิวส์ ----> สวติซ์ ----> เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ----> 

กระแสไฟฟ้าไหลกลบั  

วงจรไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท  

 วงจรปิด คือ วงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดค้รบวงจร เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในวงจรทาํงานได้  

 วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้าขาด ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่น

ไม่ไดห้รือไหลไม่ครบวงจร เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในวงจรไม่ทาํงาน  

การกดสวติซ์เพื่อเปิดไฟเป็นการทาํใหเ้กิดวงจรปิด  

การกดสวติซ์เพื่อปิดไฟ การยกสะพานไฟลง และการปลดเอาฟิวส์ออก เป็นการทาํใหเ้กิดวงจรเปิด  

สะพานไฟ ฟิวส์ สวติซ์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีทาํใหว้งจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิด และวงจรเปิดไดอ้ยา่ง

สะดวก จึงใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเหล่าน้ีในการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น  

กระแสไฟฟ้าจะสูญเสียพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อเปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืนการต่อ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้ในวงจรไฟฟ้า จะต่อแบบขนาน  

ไฟตก คือ ปรากฏการณ์ท่ีโรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าไดม้ากเพียงพอกบัความตอ้งการใน

การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลาย ๆ ช้ินพร้อมกนั ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นเขา้อุปกรณ์และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ลดลง เป็นเหตุใหเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าทาํงานไม่ไดเ้ตม็ท่ี เช่น ความสวา่งของหลอดไฟจะ ลดลง พดัลมจะหมุนชา้

ลง  


