
เครื่องใชไฟฟาในบาน



เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง



อุ ป ก ร ณ ท่ี เ ป ล่ี ย น พ ลั ง ง า น
ไฟฟาเปนพลังงานแสง ไดแก 
หลอดไฟฟา หลอดฟลูออเรส
เซนต และหลอดไฟโฆษณา

เครือ่งใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง





เปนอุปกรณที่เปล่ียนพลังงานไฟฟาเปน
พลังงานความรอนที่ไสหลอดแลวจึง
เปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน
แสง การตอหลอดไฟควรตอแบบขนาน
กับวงจรไฟฟา

หลอดไฟฟา



สวนประกอบของหลอดไฟ
ไสหลอดหลอดแกว

เปลือกโลหะ เกลยีวสาํหรบั
หมนุตอเขา
กบัวงจร

ขั้วตอไฟฟา

ซีเมนต

กานยึด
ที่ชไูสหลอด

บรรจุ N,Ar



หลอดฟลูออเรสเซนต (fluorescent) 
หรือหลอดเรืองแสง เปนอุปกรณที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนแสงสวางที่
นิยมใชกันมาก มีรูปรางหลายแบบ 
เชน ทรงกระบอกส้ัน ยาว ครึ่งวงกลม 
หรือวงกลม

หลอดฟลูออเรสเซนต



สวนประกอบภายใน
หลอดฟลอูอเรสเซนต

หลอดแกว

ไสหลอด ขั้วตอไฟฟา

สารวาวแสง

ไอปรอท



สวนประกอบของ
หลอดฟลอูอเรสเซนต



สตารตเตอร
(starter)

ทําหนาท่ีเปนสวิตซอัตโนมัติในขณะ
หลอดฟลูออเรสเซนตยังไมติด และ
หยุดทํางานเม่ือหลอดติดแลว 



แบลลัสต (ballast)
ทําหนาที่ เ พ่ิมความตางศักย เพ่ือให
หลอดฟลูออเรสเซนตติดในตอนแรก 
และทําใหกระแสไฟฟาที่ผานหลอดไฟ
ลดลงเ ม่ือหลอดติดแล ว  พรอม ท้ัง
ควบคุมใหกระแสไฟฟาคงตัว



หลกัการทาํงาน
ของหลอดฟลอูอเรสเซนต

e
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1.หลอดไฟฟาสวางนอยกวาหลอด
ฟลูออเรสเซนต เ ม่ือมีจํานวนวัตต
เทากัน

2.หลอดไฟฟามีอายุการใชงานสั้นกวา
หลอดฟลูออเรสเซนต

3.ขณะใชงานอุณหภูมิของหลอดไฟฟา
สูงกวาหลอดฟลูออเรสเซนต

4.หลอดไฟฟาเสียคาใชจายในการ
ติดตั้งนอยกวาหลอดฟลูออเรสเซนต 
เพราะหลอดฟลูออเรสเซนตตองตอ
วงจรเขากับแบลลัสตและสตารตเต
อรเสมอ

ขอเปรยีบเทยีบระหวาง
หลอดไฟฟากับหลอดฟลอูอเรสเซนต



หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตหรือท่ีเรียกกันท่ัวไป
วา หลอดตะเกียบ มี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีแบลลัสต
ภายใน และแบบท่ีมีแบลลัสตอยูภายนอก  สมบัติท่ี
สําคัญของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต คือ ชวย
ประหยัดพลังงานไฟฟา และมีอายุการใชงานท่ี
ยาวนานกวาหลอดฟลูออเรสเซนต

หลอดคอมแพค
ฟลอูอเรสเซนต



ชนิดที่มีแบลลัสตภายใน

ชนิดที่มีแบลลัสตภายนอก



หลอดไฟโฆษณา เปนหลอดแกวขนาดเล็กท่ีถูก
ลนไฟดัดใหเปนรูปภาพหรือตัวอักษรตางๆ ซึ่งไม
มีไสหลอดไฟแตท่ีปลายท้ัง 2 ขางจะมีขั้วไฟฟาทํา
ดวยโลหะตอกับแหลงกําเนิดไฟฟาท่ีมีความตาง
ศักยสูงประมาณ 10,000 โวลต ภายในหลอด
ชนิดนี้จะสูบอากาศออกจนเปนสุญญากาศ แลว
บรรจุแกสบางชนิดท่ีจะใหแสงสีตางๆ เ ม่ือมี
กระแสไฟฟาไหลผาน เชน แกสนีออน จะใหแสง
สีแดงหรือสม แกสฮีเลียมใหแสงสีชมพู

หลอดไฟโฆษณา



เครือ่งใชไฟฟาที่ใหความรอน



เปน เค ร่ืองใช ไฟฟ าที่ เ ปลี่ ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานความ
ร อน  เช น  หม อ หุ งข า วไฟฟ า 
กระทะไฟฟา เตาไฟฟา เตารีด
ไฟฟา หมอตมน้ําไฟฟาเคร่ืองเปา
ผม เคร่ืองปงขนมปงไฟฟา 

เครือ่งใชไฟฟาที่ใหความรอน



สวนประกอบสาํคัญของเครือ่งใชไฟฟา
ที่ใหพลังงานความรอน

มีความตานทานไฟฟาสูง มีจุดหลอมเหลว
สูง ทําใหขดลวดไมขาดเม่ือเกดิความรอน
ที่ขดลวด

1. ขดลวดหรอืแผนความ
รอน หรอืขดลวดนิโครม



สวนประกอบสาํคัญของเครือ่งใชไฟฟา
ที่ใหพลังงานความรอน

ทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิ หรือระดับ
ความรอนของเคร่ืองใชไฟฟา โดยจะ
ตัดวงจรไฟฟาเม่ือเคร่ืองใชนั้นรอนถึง
จุดกําหนด

2. เทอรโมสตทั (Thermostat) 
หรือสวติซความรอนอตัโนมัติ



หลกัการทาํงานของเทอรโมสตทั 
(Thermostat) 



หลักการใชเครือ่งใชไฟฟา
ที่ใหพลังงานความรอน 

เครื่ องใชไฟฟาที่ ใหพลังงานความรอน ใช
พลังงานไฟฟามากกวาเครื่องใชไฟฟาอ่ืนหลาย
เทา จึงตองใชดวยความระมัดระวัง เชน 
•คอยตรวจสอบสภาพของสายไฟ และเตาเสียบให
อยูในสภาพดีอยูเสมอเพื่อปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่ว 
•ขณะใชเครื่องใชไฟฟาควรดูแลใกลชิด และอยา
ใชใกลกับสารไวไฟ เม่ือเลิกใชแลวตองถอด
เตาเสียบออกทุกครั้ง



เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลงังานกล



เครื่องใชไฟฟาท่ีเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานกลได ตองใช
มอเตอรเปนอุปกรณในการเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
เชน เครื่องซักผา เครื่องสูบน้ํา พัด
ลม จักรเย็บผา ตูเย็น เครื่องปรับ-
อากาศ เปนตน

เครือ่งใชไฟฟาที่
ใหพลังงานกล 



สวนประกอบและหลักการ
ทํางานของมอเตอร

เ ม่ือผานกระแสไฟฟาเขาไปใน
ข ด ล ว ด ตั ว นํ า ท่ี พั น ร อ บ แ ก น
เหล็กในสนามแม เหล็กจะ เกิ ด
อํานาจแม เหล็ก  ผลักกับสนาม
แมเหล็ก ทําใหขดลวดหมุนได

มอเตอรประกอบดวยขดลวดตวันํา
อยูในสนามแมเหลก็



การควบคุมใหมอเตอรหมุนชา
หรือเร็ว ทําไดโดยการเพ่ิมหรือลด

ความตานทานไฟฟา 

ถาความตานทานไฟฟามาก มอเตอรจะหมุนชา 

ถาความตานทานไฟฟาลดลง มอเตอรจะหมนุเร็วขึ้น



ในการใชมอเตอรหรือเครื่องใชไฟฟาที่
มีมอเตอรเปนสวนประกอบ คือ ถาไฟตก
มอเตอรจะไมหมุน แตยังมีกระแสไฟฟา
ไหลผานขดลวดตวันําอยู ซึง่อาจทําให

ขดลวดรอนและไหมได ดังนั้นจึงตองถอด
เตาเสียบออกจากเตารับทุกครั้งทีไ่ฟตกและ

เม่ือเลกิใชงาน

ขอควรระวงั!



เครื่องใชไฟฟาที่ให                       
พลังงานเสยีง 



เคร่ืองใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง เปน
เคร่ืองใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานเสียง เชน เคร่ืองรับวิทยุ 
เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง 

เครือ่งใชไฟฟาที่
ใหพลังงานเสยีง 



เครือ่งรบัวทิยุ
เปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
โดยอาศัยการรับคลื่นวิทยุจากสถานีสง แลวขยาย
สัญญาณเสียงใหแรงขึ้นจนทําใหลําโพงเสียง
สั่นสะเทือนเปนเสียงใหเราไดยิน 



เปนเครื่องใชไฟฟาทีเ่ปลี่ยนพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานเสียง โดยขณะบันทึกใชการ
พูดผานไมโครโฟน ซึ่งจะเปลี่ยนเสียงเปน

สัญญาณไฟฟา แลวบันทกึลงในแถบ
บันทึกเสียงที่ฉาบดวยสารแมเหล็กในรูป

ของสัญญาณแมเหลก็

เครือ่งบนัทกึเสยีง



บันทึกลงในมวนเทป
หรือคอมแพคดิสก(CD)

คลื่นเสียง เปลี่ยนคลืน่เสียงเปน
สัญญาณไฟฟา

เครื่องบันทึกเทปจะขยาย
สัญญาณไฟฟาใหแรงข้ึน

หัวบนัทกึเทปเปลี่ยนสัญญาณไฟฟา
ไปเปนสญัญาณแมเหล็ก

แผนผังการเปลี่ยนพลังงานของ
เครือ่งบนัทกึเสยีงขณะบนัทกึเสยีง



สัญญาณแมเหล็กจาก
แถบบันทึกเสียง

แอมพลฟิายเออร
เครื่องเลนเทป

ขยายสัญญาณไฟฟา

แผนผังการเปลี่ยนพลังงานของ
เครือ่งบนัทกึเสยีงขณะเลน

หัวเทปทาํหนาที่เปลี่ยน
สัญญาณแมเหล็กไปเปน

สัญญาณไฟฟา

ลําโพงเสียงสัน่สะเทือน
เปลี่ยนสัญญาณไฟฟา

เปนคลื่นเสียง
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