
 

 

  

 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิาเลอืก 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 

ระดบัประถมศึกษา / มธัยมศึกษาตอนต้น / มธัยมศึกษาตอนปลาย 

สาระความรู้พืน้ฐาน   
 

 
 
 

รายวชิา อเิลก็ทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า  พว02001 
จ านวน  3  หน่วยกติ   (ฉบับปรับปรุง 2556) 

 

 

 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอสามโคก 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัปทุมธานี 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

สงวนลขิสิทธ์ิ



 

 

๒ 

 

ค าน า 
  
 เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน รายวชิา อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า  
(พว02001)  ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/  มัธยมศึกษาตอนต้น เล่มน้ี จัดท าข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอสามโคก  มีเน้ือหาตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย  และสามารถน าไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอสามโคก มุ่งเนน้ส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม
นโยบายส่งเสริมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงจดัท าเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเลือก สาระ
ความรู้พื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้/ มธัยมศึกษาตอนตน้ รายวิชา อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจรไฟฟ้า  (พว02001)  ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนเป็นแนวทางในเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนและผูส้อน สถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและผูส้นใจทัว่ไปสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

 

 

 อาคม  จนัตะนี 
                   พฤศจิกายน  2556 
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ค าอธิบายรายวชิา พว02001 อเิลก็ทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า  จ านวน 3 หน่วยกติ  
ระดับประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนต้น/มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานที ่2.2 มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 
ความหมาย ชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอีเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ประโยชน์ของ

อิเล็กทรอนิกส์ในชีวติประจ าวนั   
ความหมายของวงจรไฟฟ้า  กฎของโอห์ม การต่อตวัความตา้นทานแบบต่าง ๆ เช่น แบบอนุกรม

และแบบขนาน การต่อวงจรไฟฟ้า การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การซ่อมบ ารุงรักษาเบ้ืองตน้  
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น วธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั ความรู้เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ให้ผูเ้รียนศึกษา  คน้ควา้  ตรวจสอบ  ทดลอง  อธิบาย  อภิปราย   น าเสนอดว้ยการจดักระบวนการ

เรียนรู้โดยการพบกลุ่ม การเรียนรู้แบบทางไกล แบบชั้นเรียน ตามอธัยาศยั การสอนเสริม การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การท ารายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์โดยตรง ใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ประสบการณ์การเรียน และการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 

การวดัและประเมินผล 
การสังเกต  การอภิปราย  การสัมภาษณ์  ทกัษะปฏิบติั  รายงานการทดลอง  การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้  ผลงาน  การทดสอบ  ประเมินโครงงาน  ประเมินการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต  
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รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา พว02001 อเิลก็ทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า จ านวน 3 หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนต้น/มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานที ่2.2 มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                       

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา 
จ านวน
(ช่ัวโมง) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

1. อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ได ้
2. บอกชนิดอุปกรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์ อยา่ง

ง่ายได ้
3. ทดลองประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยา่ง

ง่ายได ้
4. บอกประโยชน์ในการน าอิเล็กทรอนิกส์ไป

ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

1. ความหมาย 
2. ชนิดของอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์ 
3 วงจรอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่าย 
 
4.ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์ 
ในชีวติประจ าวนั 

40 
 
 
 
 
 

 
2 วงจรไฟฟ้า 1. อธิบายความหมายของวงจรไฟฟ้าได ้

2. อธิบายกฎของโอห์ม 
3. บอกประเภทของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ   ได ้  
 
 
4. อธิบายและทดลองต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆได ้   
5. บอกวธีิการซ่อมบ ารุงรักษาวงจรไฟฟ้า

เบ้ืองตน้ได ้

1. ความหมายของวงจรไฟฟ้า 
2. กฎของโอห์ม 
3. การต่อตวัความตา้นทานแบบ

ต่างๆ  เช่น แบบอนุกรม และ
แบบขนาน 

4. การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น 
5. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและการซ่อม
บ ารุงรักษาเบ้ืองตน้ 

40 

3 การประหยดั
ไฟฟ้าภายใน
บา้น 

1. อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
บา้นได ้

2. บอกวธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัได ้
 
3. เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี ประหยดัไฟฟ้าได ้
 
4. ดูแลรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นได ้

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น 
 
2. วธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ประหยดั 

3. การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี 
ประหยดัไฟฟ้า 

4.  การบ ารุงรักษาเคร่ืองใช ้
ไฟฟ้าในบา้น 

40 
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แบบทดสอบก่อนเรียน บทที ่1 
ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1. ความหมายของอาชีพอิสระคือขอ้ใด 
ก. กิจการส่วนตวั เป็นธุรกิจของตนเอง 
ข. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
ค. กิจการท่ีมีการร่วมทุนในรูปแบบบริษทั 
ง. หน่วยงานเอกชนท่ีมีรายไดใ้นรูปแบบเงินเดือน 

6. โวลตมิ์เตอร์ท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
ก. วดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า 
ข. วดัปริมาณกระแสไฟฟ้า 
ค. วดัความตา้นทานไฟฟ้า 
ง. วดัปริมาณไฟฟ้าจริง 

2. ปัจจยัการประกอบอาชีพท่ีมีผลกระทบทั้งระบบ
หากมีการเปล่ียนแปลงคือขอ้ใด 
ก. ทุน 
ข. ความรู้ 
ค. การจดัการ 
ง. การตลาด 

7. โอห์มมิเตอร์ท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
ก. วดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า 
ข. วดัปริมาณกระแสไฟฟ้า 
ค. วดัความตา้นทานไฟฟ้า 
ง. วดัปริมาณไฟฟ้าจริง 

3. อาชีพอิสระมีลกัษณะอยา่งไร 
ก. ไม่ตอ้งรับผิดชอบกิจกรรมเองทั้งหมด 
ข. รายไดไ้ม่จ  ากดั 
ค. ไม่สามารถก าหนดราคาเองได ้
ง. ใชค้วามรู้ไดไ้ม่เตม็ท่ี 

8. วตัตมิ์เตอร์ท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
ก. วดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า 
ข. วดัปริมาณกระแสไฟฟ้า 
ค. วดัความตา้นทานไฟฟ้า 
ง. วดัปริมาณไฟฟ้าจริง 

4. การเปรียบเทียบปริมาณทางไฟฟ้าคือขอ้ใด 
ก. การวดัทางไฟฟ้า 
ข. การประเมินทางไฟฟ้า 
ค. การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า 
ง. ความตา้นทานทางไฟฟ้า 

9. เคร่ืองวดัความถ่ีไฟฟ้ากระแสสลบัคือขอ้ใด 
ก. Frequency meter 
ข. Insulator meter 
ค. Lux meter 
ง. Multi meter 

5. แอมมิเตอร์ท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
ก. วดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า 
ข. วดัปริมาณกระแสไฟฟ้า 
ค. วดัความตา้นทานไฟฟ้า 
ง. วดัปริมาณไฟฟ้าจริง 

10. เคร่ืองวดัความเขม้ของแสงสวา่งคือขอ้ใด 
ก. Frequency meter 
ข. Insulator meter 
ค. Lux meter 
ง. Multi meter 
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บทที ่1 

อเิลก็ทรอนิกส์ 

สาระการเรียนรู้ 
อธิบายความหมาย ชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ประโยชน์ของ

อิเล็กทรอนิกส์ในชีวติประจ าวนั  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
1. อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ได ้
2. บอกชนิดอุปกรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่ายได ้
3. ทดลองประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่ายได ้
4. บอกประโยชน์ในการน าอิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ขอบข่ายเนือ้หา 
 สาระท่ี 1  ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ 
 สาระท่ี 2  อุปกรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่าย 
 สาระท่ี 3  ทดลองประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยา่งง่าย 
 สาระท่ี 4  ประโยชน์ในการน าอิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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สาระที ่1   

ความหมายของอเิลก็ทรอนิกส์ 
  
ความหมายของอเิลก็ทรอนิกส์ 
 อเิลก็ทรอนิกส์ คือการควบคุมกระแสไฟฟ้าปริมาณนอ้ย โดยมีอุปกรณ์หรือช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์
เป็นตวัควบคุมการท างาน เพื่อใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถท างานได ้ 

 ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ เป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออก เน่ืองจากการท างานของอุปกรณ์หรือช้ินส่วน
อิเล็คทรอนิคส์ท าหน้า ท่ีควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า และยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านช้ินส่วน
อิเล็คทรอนิคส์ การแยกประเภทระหวา่งไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์จึงข้ึนอยูก่บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละประเภท 
อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองกลท่ีจะกล่าวอา้งว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น ตอ้งประกอบข้ึนด้วยส่ิงประดิษฐ์ซ่ึง
อ านาจไฟฟ้าหรือสภาวะแม่เหล็กควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กมาก
หรืออิเล็กตรอนได้โดยตรง ส่ิงประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์จะยอมให้ไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้าด้วยกันเอง
ตวัอยา่งเช่นเคร่ืองรับโทรทศัน ์ไฟฟ้าจากสายอากาศจะควบคุมกระแสไฟฟ้าในการแสดงภาพบนจอรับภาพ 
 ไฟฟ้าท่ีใช้กนัตามบา้นเรือนทัว่ไป มีกระแสไฟฟ้า 220 โวลท ์ เม่ือน ามาใชก้บัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงมี
ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์เป็นตวัควบคุมแลว้ กระแสไฟฟ้าจะต ่ากวา่ 220 โวลท ์ยกตวัอยา่ง เคร่ืองรับโทรทศัน์
ในประเทศไทย ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในตวัเคร่ือง แปลง
กระแสไฟฟ้าให้ต ่าลงไม่เกิน 220 โวลท์ กระแสไฟฟ้าไหลผา่นอุปกรณ์หรือช้ินส่วนต่างๆ ภายในเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ และแปลงสัญญาณไฟฟ้าออกมาเป็นสัญญาณภาพ ดงันั้นเม่ืออุปกรณ์หรือช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ท าหนา้ท่ีควบคุมกระแสไฟฟ้า จึงถือไดว้า่อุปกรณ์นั้นเป็น อิเล็คทรอนิคส์ 
 

 

   
 

ภาพท่ี 1-1  แสดงช้ินส่วนอิเลค็ทรอนิคส์ 



 

 

๙ 

  

สาระที่ 2   
ชนิดของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

  
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวัดและเคร่ืองวดัไฟฟ้า (Measurement and Instruments)  

เคร่ืองวดัไฟฟ้า เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรและผู ้
ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า เน่ืองจากเคร่ืองวดัไฟฟ้าสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในงานวดัและทดสอบ  งาน
ตรวจเช็ค เพื่อตรวจซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ตลอดจนงานควบคุมปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
บา้นพกัอาศยั และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชง้านทัว่ไปมีอยูห่ลายชนิด แต่ละ
ชนิดใช้งานแตกต่างกนั เช่น เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า เรียกว่า แอมป์มิเตอร์ เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า              
เรียกโวลตมิ์เตอร์ เป็นตน้   

การวดัทางไฟฟ้า หมายถึง การเปรียบเทียบปริมาณทางไฟฟ้าท่ีตอ้งการวดักบัปริมาณไฟฟ้า
มาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้ช่น ปริมาณมาตรฐานของกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ี
ไหลในตวัน าท่ีมีความยาวเป็นอนนัต์ มีพื้นท่ีหน้าตดัเล็กมากจนไม่ตอ้งน ามาคิด โดยวางขนานห่างกนั          
1 เมตร ในสุญญากาศ แลว้ท าให้เกิดแรงระหวา่งตวัน าทั้งสองขนาด นิวตนัต่อความยาว 1 เมตร ถา้หาก
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีวดัไดมี้ขนาดเป็น 10 เท่าของปริมาณกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีวดัไดมี้ค่าเท่ากบั 10 แอมแปร์ (มงคล, 2548 : 2) 
 
ประเภทเคร่ืองวดัไฟฟ้า  สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท หลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ประเภทเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบ่งตามหนา้ท่ีใชว้ดัปริมาณทางไฟฟ้า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิด 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณกระแสไฟฟ้า  
2. โวลตมิ์เตอร์ (Voltmeter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณแรงดนัไฟฟ้า  

 

  
 

รูปท่ี 2-1  แอมมิเตอร์และโวลตมิ์เตอร์ 



 

 

๑๐ 

  
 3. โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณความตา้นทานไฟฟ้า  
 4. วตัตมิ์เตอร์ (Wattmeter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณก าลงัไฟฟ้าจริง  
 

 
รูปท่ี 2-2 โอห์มมิเตอร์และวตัตมิ์เตอร์ 

  
5. วาร์มิเตอร์ (VAR meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณก าลงัไฟฟ้าตา้นกลบั  

 6. กิโลวตัตฮ์าวมิ์เตอร์ (Kilo Watt Hour meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้า  
 

 
รูปท่ี 2-3 วาร์มิเตอร์และกิโลวตัตฮ์าร์วมิเตอร์ 

 
7. เคร่ืองวดัความถ่ีไฟฟ้า (Frequency meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณความถ่ี

ไฟฟ้ากระแสสลบั  
8. เคร่ืองวดัความเป็นฉนวน (Insulator meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณความ

เป็นฉนวนไฟฟ้า  
 



 

 

๑๑ 

 

 
รูปท่ี 2-4 เคร่ืองวดัความถ่ีและเมกโอห์มมิเตอร์ 

 
9.  เคร่ืองวดัปริมาณแสง (Lux meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณความเขม้ของ

แสงสวา่ง  
10. เคร่ืองวดัมลัติมิเตอร์ (Multi meter) เป็นเคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชท้  าหนา้ท่ีวดัปริมาณไฟฟ้าไดห้ลาย

อยา่ง เช่นกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และความตา้นทานไฟฟ้า เป็นตน้  
 

 
 

รูปท่ี 2-5  เคร่ืองวดัปริมาณแสงและมลัติมิเตอร์ 

 
  
ประเภทเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบ่งตามชนิดของไฟฟ้าทีจ่ะวดั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี  

1. เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชว้ดัได้
เฉพาะปริมาณไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น ตวัอยา่งเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดน้ีไดแ้ก่ แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นตน้  
 



 

 

๑๒ 

 
รูปท่ี 2-6  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสตรง 

 2. เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีใชว้ดั
ได้เฉพาะปริมาณไฟฟ้ากระแสสลบัเท่านั้น ตวัอย่างเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดน้ีได้แก่ แอมมิเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั โวลตมิ์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นตน้  

 
รูปท่ี 2-7  เคร่ืองวดัไฟฟ้ากระแสสลบั 

 
ประเภทเคร่ืองวดัไฟฟ้าทีแ่บ่งตามลกัษณะการแสดงผลปริมาณไฟฟ้าทีท่ าการวัด  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ชนิด ดงัน้ี  

1. เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบช้ีค่า (Indicating Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีแสดงผลการวดั
ออกมาขณะท่ีท าการวดั แต่เม่ือหยุดท าการวดัแลว้ การแสดงผลการวดัจะหยุดทนัที เช่น ขณะท าการวดั
กระแสไฟฟ้าเข็มช้ีจะเคล่ือนท่ีไปช้ีค่าบนสเกล แต่เม่ือหยุดท าการวดั เข็มช้ีจะหยุดช้ีค่าบนสเกลและจะ
เคล่ือนท่ีกลบัสู่ต าแหน่งเดิมทนัที ตวัอยา่งเคร่ืองวดัไฟฟ้าชนิดน้ีไดแ้ก่ แอมมิเตอร์ โวลตมิ์เตอร์ เป็นตน้  
 

 
รูปท่ี 2-8  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบช้ีคา่ 



 

 

๑๓ 

 
  

2. เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบบนัทึกค่า (Recording Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีแสดงผลการ
วดัออกมาโดยการบนัทึกปริมาณท่ีวดัออกมาเป็นกราฟ ตวัอยา่งเคร่ืองวดัชนิดน้ีไดแ้ก่ เรคคอร์ดเดอร์มิเตอร์  
 

 
รูปท่ี 2-9 เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบบนัทึกค่า 

 
 3. เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบสะสมค่า (Integrating Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีแสดงผลการ
วดัโดยการสะสมปริมาณไฟฟ้าท่ีวดัตั้งแต่ขณะเร่ิมตน้ท าการวดัจนกระทัง่ส้ินสุดการวดั ตวัอยา่งเคร่ืองวดั
ชนิดน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าชนิดกิโลวตัตฮ์าร์วมิเตอร์ หรือวตัตช์ัว่โมง ดงัรูปท่ี 1-11  

 
 

รูปท่ี 2-10  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบสะสมค่า 

 
ประเภทเคร่ืองวดัไฟฟ้าแบ่งตามลกัษณะการน าไปใช้งาน  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี  

1. เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบติดแผง (Panel Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีน าไปใชง้าน โดยการ
ยึดติดเขา้กบัผนงัของตูค้วบคุมไฟฟ้า (Main Distribution Board) โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะรูปทรงแบบเพื่อ
เหมาะส าหรับการยึดติดเขา้กบัผนงั ตวัอยา่งเช่น แอมมิเตอร์แบบติดแผง โวลตมิ์เตอร์แบบติดแผง หรือ
เคร่ืองวดัความถ่ีแบบติดแผง เป็นตน้  
 

 



 

 

๑๔ 

 
รูปท่ี 2-11  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบติดแผง 

 
 2. เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบพกพา (Portable Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีสามารถเคล่ือนยา้ย
ไปมาไดอ้ยา่งสะดวก ขณะน าไปใชง้าน ตวัอยา่งเช่น แอมมิเตอร์แบบคลอ้ง (Clamp on meter)   แอนา
ลอกมลัติมิเตอร์ หรือดิจิตอลมลัติมิเตอร์ เป็นตน้  
 

   
 

รูปท่ี 2-12   เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบห้ิวถือ 

 
 3. เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Instruments) หมายถึง เคร่ืองวดัไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่ น าติด
ตวัไปใชง้านไม่สะดวก เหมาะสมหรับใชใ้นห้องปฏิบติัการ เช่น เคร่ืองวดัรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้า มิเตอร์
แบบตั้งโตะ๊ เป็นตน้  
 

 
รูปท่ี 2-13  เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบตั้งโตะ๊ (เคร่ืองวดัรูปคล่ืนสญัญาณไฟฟ้า) 



 

 

๑๕ 

ชนิดของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
ไดโอด ถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึง ท่ีจ  ากดัทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้า มนัจะยอม

ให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกั้นการไหลในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นจึงอาจถือว่าไดโอดเป็น
วาลว์ตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึง ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์อยา่งมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้
เป็นอุปกรณ์กรองแรงดนัไฟฟ้าในวงจรภาคจ่ายไฟ เป็นตน้ 

ไดโอดตวัแรกเป็นอุปกรณ์หลอดสุญญากาศ (vacuum tube หรือ valves) แต่ทุกวนัน้ีไดโอดท่ีใช้
ทัว่ไปส่วนใหญ่ผลิตจากสารก่ึงตวัน า เช่น ซิลิกอน หรือ เจอร์เมเนียม 

ไดโอดเป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน า p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหล
ผา่นตวัมนัไดทิ้ศทางเดียว ไดโอดประกอบดว้ยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode; A) ซ่ึงต่ออยูก่บัสารก่ึงตวัน า
ชนิด p และ แคโธด (Cathode; K) ซ่ึงต่ออยูก่บัสารก่ึงตวัน าชนิด n 

ไดโอดในอุดมคติ (Ideal Diode) มีลกัษณะเหมือนสวิตช์ท่ีสามารถน ากระแสไหลผา่นไดใ้นทิศทาง
เดียว ถา้ต่อขั้วแบตเตอร่ีให้เป็นแบบไบอสัตรงไดโอดจะเปรียบเป็นเสมือนกบัสวิตช์ท่ีปิด (Close Switch) 
หรือไดโอดลดัวงจร (Short Circuit) Id ไหลผา่นไดโอดได ้แต่ถา้ต่อขั้วแบตเตอรีแบบไบอสักลบั ไดโอดจะ
เปรียบเป็นเสมือนสวิตช์เปิด (Open Switch) หรือเปิดวงจร (Open Circuit) ท าให้ Id เท่ากับศูนย ์
 ไดโอดในทางปฏิบติั (Practical Diode) มีการแพร่กระจายของพาหะส่วนน้อยท่ีบริเวณรอยต่ออยู่
จ  านวนหน่ึง ดงันั้น ถา้ต่อไบอสัตรงให้กบัไดโอดในทางปฏิบติัก็จะเกิด แรงดนัเสมือน (Ge >= 0.3V ; Si >= 
0.7V) ซ่ึงตา้นแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายเพื่อการไบอสัตรง ขนาดของแรงดนัเสมือนจึงเป็นตวับอกจุดท างาน ดงันั้น 
จึงเรียก "แรงดันเสมือน" อีกอย่างหน่ึงว่า "แรงดันในการเปิด" (Turn-on Voltage ; Vt ) 
 กรณีไบอัสกลับ เราทราบว่า Depletion Region จะขยายกวา้งข้ึน แต่ก็ยงัมีพาหะข้างน้อย
แพร่กระจายท่ีรอยต่ออยู่จ  านวนหน่ึง แต่ก็ยงัมีกระแสร่ัวไหลอยู่จ  านวนหน่ึง เรียกว่า กระแสร่ัวไหล 
(Leakage Current) เม่ือเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าข้ึนเร่ือยๆ กระแสร่ัวไหลจะเพิ่มข้ึนจนถึงจุดทีไดโอดน ากระแส
เพิ่มข้ึนมาก ระดบักระแสท่ีจุดน้ี เรียกว่า "กระแสอ่ิมตวัยอ้นกลบั" (Reverse Saturation Current ; Is ) 
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดน้ี เรียกว่า แรงดนัพงัทลาย (Breakdown Voltage) และถ้าแรงดนัไบกลบัสูงข้ึนจนถึง
จุดสูงสุดท่ีไดโอดทนได ้เราเรียกวา่ "แรงดนัพงัทลายซีเนอร์" (Zener Breakdown Voltage ; Vz) ถา้แรงดนั
ไบอสักลบัสูงกว่า Vz จะเกิดความร้อนอย่างมากท่ีรอยต่อของไดโอด ส่งผลให้ไดโอดเสียหายหรือพงัได ้
แรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดน้ีเราเรียกว่า แรงดนัพงัทลายอวาแลนซ์ (Avalance Breakdown Voltage) ดังน้ัน การน า
ไดโอดไปใช้งานจึงใช้กบัการไบอัสตรงเท่าน้ัน 

 

 
 

ภาพท่ี  2-14   ไดโอด 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/ประจุไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/wiki/กระแสไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/อิเล็กทรอนิกส์
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/สารกึ่งตัวนำ
http://th.wikipedia.org/wiki/ซิลิกอน
http://th.wikipedia.org/wiki/เจอร์เมเนียม


 

 

๑๖ 

 
ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode ย่อ LED) เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าอย่างหน่ึง จดัอยู่ใน

จ าพวกไดโอด ท่ีสามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เม่ือถูกไบอสัทางไฟฟ้าในทิศทางไปขา้งหน้า 
ปรากฏการณ์น้ีอยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงท่ีเปล่งออกมานั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบทาง
เคมีของวสัดุก่ึงตวัน าท่ีใช ้และเปล่งแสงไดใ้กลช่้วงอลัตราไวโอเลต ช่วงแสงท่ีมองเห็น และช่วงอินฟราเรด 
ผูพ้ฒันาไดโอดเปล่งแสงข้ึนเป็นคนแรก คือ นิก โฮโลยกั (Nick Holonyak Jr.) (เกิด ค.ศ. 1928) แห่งบริษทั
เจเนรัล อิเล็กทริก (General Electric Company) โดยไดพ้ฒันาไดโอดเปล่งแสงในช่วงแสงท่ีมองเห็น และ
สามารถใชง้านไดใ้นเชิงปฏิบติัเป็นคร้ังแรก เม่ือ ค.ศ. 1962 
 

 
 

ภาพท่ี  2-15   ไดโอดเปล่งแสง 

 
 
ตัวต้านทาน หรือรีซิสเตอร์ (resistor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดสองขั้ว ท่ีสร้างความต่างศกัยท์างไฟฟ้าข้ึน
คร่อมขั้วทั้งสอง โดยมีสัดส่วนมากนอ้ยตามกระแสท่ีไหลผา่น อตัราส่วนระหวา่งความต่างศกัย ์และปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ก็คือ ค่าความตา้นทานทางไฟฟ้า หรือค่าความตา้นทานหน่วยค่าความตา้นทานไฟฟ้าตาม
ระบบเอสไอ (SI unit) คือ โอห์ม (ohm) อุปกรณ์ท่ีมีความตา้นทาน ค่า 1 โอห์ม หากมีความต่างศกัย ์1 โวลต์
ไหลผา่น จะใหก้ระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ซ่ึงเท่ากบัการไหลของประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ ์(ประมาณ 6.241506 
× 1018 อิเล็กตรอน) ต่อวินาที  ตวัตา้นทานอาจแบ่งออกเป็น ตวัตา้นทานท่ีมีค่าคงท่ี และ ตวัตา้นทานแบบ
ปรับค่าได ้

ตัวต้านทานแบบมีค่าคงที ่ ตวัตา้นทานทัว่ไปอาจมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก โดยท่ีมีสารตวัตา้นทาน
อยู่ท่ีแกนกลาง หรือ เป็นฟิลม์อยู่ท่ีผิว และมีแกนโลหะตวัน าออกมาจากปลายทั้งสองขา้ง ตวัตา้นทานท่ีมี
รูปร่างน้ีเรียกวา่ ตวัตา้นทานรูปร่างแบบ แอกเซียล ดงัในรูปดา้นขวามือ ตวัตา้นทานใชส้ าหรับก าลงัสูงจะถูก
ออกแบบให้มีรูปร่างท่ีสามารถถ่ายเทความร้อนไดดี้ โดยมกัจะเป็น ตวัตา้นทานแบบขดลวด ตวัตา้นทานท่ี
มกัจะพบเห็นบนแผงวงจร เช่นคอมพิวเตอร์นั้น โดยปกติจะมีลกัษณะเป็น ตวัตา้นทานแบบประกบผิวหนา้ 
(surface-mount|) ขนาดเล็ก และไม่มีขาโลหะตวัน ายื่นออกมา นอกจากนั้นตวัตา้นทานอาจจะถูกรวมอยู่
ภายใน อุปกรณ์วงจรรวม (IC - integrated circuit) โดยตวัตา้นทานจะถูกสร้างข้ึนในระหวา่งกระบวนการ
ผลิต และแต่ละ IC อาจมีตวัตา้นทานถึงหลายลา้นตวัอยูภ่ายใน 
          

http://th.wikipedia.org/wiki/สารกึ่งตัวนำ
http://th.wikipedia.org/wiki/ไดโอด
http://th.wikipedia.org/wiki/อัลตราไวโอเลต
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/ค.ศ._1928
http://th.wikipedia.org/wiki/ค.ศ._1962
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/กระแสไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/wiki/ความต้านทานไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/wiki/ระบบเอสไอ
http://th.wikipedia.org/wiki/โอห์ม
http://th.wikipedia.org/wiki/โวลต์
http://th.wikipedia.org/wiki/โวลต์
http://th.wikipedia.org/wiki/แอมแปร์
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/อิเล็กตรอน
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/integrated_circuit


 

 

๑๗ 

 
ตัวต้านทานปรับค่าได้   เป็นตวัตา้นทาน ท่ีค่าความตา้นทานสามารถปรับเปล่ียนได ้โดยอาจมีปุ่ม

ส าหรับ หมุน หรือ เล่ือน เพื่อปรับค่าความตา้นทาน และบางคร้ังก็เรียก โพเทนติโอมิเตอร์ (potentiometers) 
หรือ รีโอสแตต (rheostats)  ตวัตา้นทานแบบปรับค่าได ้มีทั้งแบบท่ีหมุนไดเ้พียงรอบเดียว จนถึง แบบท่ี
หมุนแบบเป็นเกลียวไดห้ลายรอบ บางชนิดมีอุปกรณ์แสดงนบัรอบท่ีหมุน เน่ืองจากตวัตา้นทานปรับค่าไดน้ี้ 
มีส่วนของโลหะท่ีขดัสีสึกกร่อน บางคร้ังจึงอาจขาดความน่าเช่ือถือ ในตวัตา้นทานปรับค่าไดรุ่้นใหม่ จะใช้
วสัดุซ่ึงท าจากพลาสติกท่ีทนทานต่อการสึกกร่อนจากการขดัสี และ กดักร่อน 

·  รีโอสแตต (rheostat): เป็นตวัตา้นทานปรับค่าไดมี้ 2 ขา โดยท่ีขาหน่ึงถูกยึดตายตวั ส่วนขาท่ีเหลือ
เล่ือนไปมาได ้ปกติใชส้ าหรับส่วนท่ีมีปริมาณกระแสผา่นสูง  

· โพเทนติโอมิเตอร์ (potentiometer): เป็นตวัตา้นทานปรับค่าได้ ท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป โดยเป็นปุ่ม
ปรับความดงั ส าหรับเคร่ืองขยายเสียง  
 

 
 

ภาพท่ี   2-16   ตวัตา้นทาน หรือรีซิสเตอร์ (resistor) 

 
 
การอ่านค่าความต้านทาน 

ตวัตา้นทานแบบแอกเซียล ส่วนใหญ่จะระบุค่าความตา้นทานดว้ยแถบสี ส่วนแบบประกบผิวหน้า
นั้นจะระบุค่าดว้ยตวัเลข  

ตวัตา้นทานแบบมี 4 แถบสี  เป็นแบบท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด โดยจะมีแถบสีระบายเป็นเส้น 4 เส้น
รอบตวัตา้นทาน โดยค่าตวัเลขของ 2 แถบแรกจะเป็น ค่าสองหลกัแรกของความตา้นทาน แถบท่ี 3 เป็นตวั
คูณ และ แถบท่ี 4 เป็นค่าขอบเขตความเบ่ียงเบน ซ่ึงมีค่าเป็น 2%, 5%, หรือ 10% 
  
หมายเหตุ: สีแดง ถึง ม่วง เป็นสีรุ้ง โดยท่ีสีแดงเป็นสีพลงังานต ่า และ สีม่วงเป็นสีพลงังาน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%95&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/rheostat
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/potentiometer


 

 

๑๘ 

 
ตัวเกบ็ประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (capacitor)  

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่ึง ท าหน้าท่ีเก็บพลงังานในสนามไฟฟ้า ท่ีสร้างข้ึนระหว่างคู่
ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บางคร้ังเรียกตัวเก็บประจุน้ีว่า 
คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานส าคญัในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบไดแ้ทบทุกวงจร 
    ลักษณะทางกายภาพ  ตวัเก็บประจุนั้นประกอบดว้ยขั้วไฟฟ้า (หรือเพลต) 2 ขั้ว แต่ละขั้วจะเก็บ
ประจุชนิดตรงกนัขา้มกนั ทั้งสองขั้วมีสภาพความจุ และมีฉนวนหรือไดอิเล็กตริกเป็นตวัแยกคัน่กลางประจุ
นั้นถูกเก็บไวท่ี้ผิวหนา้ของเพลต โดยมีไดอิเล็กตริกกั้นเอาไว ้เน่ืองจากแต่ละเพลตจะเก็บประจุชนิดตรงกนั
ขา้ม แต่มีปริมาณเท่านั้น ดงันั้นประจุสุทธิในตวัเก็บประจุ จึงมีค่าเท่ากบั ศูนย ์เสมอ 
 

 
 

ภาพท่ี  2-17   ตวัเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (capacitor) 

 

ทรานซิสเตอร์ 
ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตัวน าท่ีสามารถท าหน้าท่ี ขยายสัญญาณไฟฟ้า เปิด/ปิด

สัญญาณไฟฟ้า คงค่าแรงดันไฟฟ้า หรือกล ้ าสัญญาณไฟฟ้า (modulate) เป็นต้น การท างานของ               
ทราสซิสเตอร์เปรียบไดก้บัวาล์วท่ีถูกควบคุมดว้ยสัญญาณไฟฟ้าขาเขา้ เพื่อปรับขนาดกระแสไฟฟ้าขาออก
ท่ีมาจากแหล่งจ่ายแรงดนั 
     ทรานซิสเตอร์แบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar Junction Transistor, 
BJTs) และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (Field Effect Transistors,FETs) ทรานซิสเตอร์จะมีขาเช่ือมต่อ
สามจุด อธิบายโดยย่อคือเม่ือมีการปรับเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าท่ีขาหน่ึงจะส่งผลให้ความน าไฟฟ้าระหว่างขาท่ี
เหลือสูงข้ึนอนัท าให้สามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามหลกัทางฟิสิกส์ในการ
ท างานของทรานซิสเตอร์ทั้งสองแบบ(ชนิดรอยต่อคู่และชนิดสนามไฟฟ้า)มีความแตกต่างกนัอยู่มาก ใน
วงจรอนาลอกนั้นทรานซิสเตอร์จะถูกใช้ขยายสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณเสียง สัญญาณความถ่ีวิทยุ หรือ
ควบคุมระดบัแรงดนั รวมทั้งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิชช่ิงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ย ทราสซิสเตอร์ก็ยงั
ถูกใช้ในวงจรดิจิทลั เพียงแต่ใช้งานในลกัษณะการเปิด/ปิดเท่านั้น วงจรดิจิทลัเหล่านั้นไดแ้ก่ วงจรตรรกะ 
(Logic gate), หน่วยความจ าแบบสุ่ม (Random Access Memory, RAM) และไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นตน้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/พลังงาน
http://th.wikipedia.org/wiki/สนามไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/ประจุไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/wiki/อิเล็กทรอนิกส์
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/แรงดันไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/กระแสไฟฟ้า
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit


 

 

๑๙ 

 
ประเภทของทรานซิสเตอร์ 
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (Bipolar junction transistor) 

ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ (BJT) เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดหน่ึง มนัเป็นอุปกรณ์สามขั้วต่อถูกสร้าง
ข้ึนโดยวสัดุสารก่ึงตวัน าท่ีมีการเจือสารและอาจจะมีการใช้ในการขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สวิทยช่ิ์ง 
ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ถูกตั้ งข้ึนมาตามช่ือของมนัเน่ืองจากช่องการน าสัญญาณหลักมีการใช้ทั้ ง
อิเล็กตรอนและโฮลเพื่อน ากระแสไฟฟ้าหลกั 
 
ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า (Field-effect transistor) 

ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า(FET) มีขาต่อสามขา คือ ขา เดรน(drain) เกท(gate) ซอร์ส(source) 
หลกัการท างานแตกต่างจากทรานซิสเตอร์แบบหวัต่อไบโพลาร์(BJT) นัน่คืออาศยัสนามไฟฟ้าในการสร้าง
ช่องน ากระแส(channel) เพื่อให้เกิดการน ากระแสของตัวทรานซิสเตอร์ ในแง่ของการน ากระแส 
ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าและแบบหวัต่อไบโพลาร์มีลกัษณะของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านอุปกรณ์ท่ี
แตกต่างกนั นัน่คือกระแสในทรานซิสเตอร์แบบหัวต่อไบโพลาร์จะเป็นกระแสท่ีเกิดจากพาหะส่วนน้อย
(minor carrier) แต่กระแสในทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าจะเกิดจากพาหะส่วนมาก(major carrier) 
   

   
ภาพท่ี   2-18   ประเภทของทรานซิสเตอร์ 

 
 
ท่ีมา : http://tc.mengrai.ac.th/malai/page19.htm 
ท่ีมา:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87
%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8". 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8


 

 

๒๐ 

 

สาระที่ 3 
วงจรอเิลก็ทรอนิกส์อย่างง่าย 

 

วงจรไฟฉาย 
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกนัไป โดยท่ีมีปริมาณของกระแสไฟฟ้า

ไหลผา่นทุกส่วนของวงจรเท่ากนั เป็นจุดเร่ิมตน้ของวงจรอิเลคทรอนิกส์อยา่งง่าย ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ปัจจุบนั พฒันาแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ข้ึนมาเพื่อทดแทนสายไฟท่ีวางไม่เป็นระเบียบ และมีความซบัซ้อน
มากข้ึน ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง สามารถใส่ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ไดม้ากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี  3-1  แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ 

 
วงจรอนุกรม  เป็นการน าเอาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือโหลดหลายๆ  อนัมาต่อเรียงกนัไปเหมือนลูกโซ่ 

กล่าวคือ ปลายของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัท่ี 1 น าไปต่อกบัตน้ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัท่ี 2 และต่อเรียงกนัไปเร่ือยๆ 
จนหมด แลว้น าไปต่อเขา้กบัแหล่งก าเนิด การต่อวงจรแบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าไดท้าง
เดียวเท่านั้น ถา้เกิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัใดตวัหน่ึงเปิดวงจรหรือขาด จะท าใหว้งจรทั้งหมดไม่ท างาน 

 

 
 

ภาพท่ี  3-2  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 



 

 

๒๑ 

 

  
 

ภาพท่ี  3-3  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

คุณสมบัติทีส่ าคัญของวงจรอนุกรม 
1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นเท่ากนัและมีทิศทางเดียวกนัตลอดทั้งวงจร 
2. ความตา้นทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากบัผลรวมของความตา้นทานแต่ละตวัในวงจรรวมกนั 
3. แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร เม่ือน ามารวมกนัแลว้จะเท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าท่ี

แหล่งก าเนิด 
 
ไฟฉาย 

เป็นลกัษณะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมท่ีพบเห็นไดง่้ายท่ีสุดในชีวิตประจ าวนั สังเกตไดว้า่ ไฟ
ฉายท่ีใชพ้ลงังานจากไฟฉายหลายๆ กอ้น จะใหแ้สงสวา่งไดม้ากกวา่ 

 

 
 

ภาพท่ี  3-4  ส่วนประกอบของไฟฉาย 
 

ท่ีมา : http://www.horhook.com/wbi/ec/3series-03.htm 



 

 

๒๒ 

 

สาระที่ 4 
ประโยชน์ของอเิลก็ทรอนิกส์ในชีวติประจ าวนั 

การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
Electronic Commerce หรือ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริหาร การโฆษณาสินคา้ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ตน้ จุดเด่นของ E-Commerce คือ ประหยดัค่าใช้จ่าย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยลด
ความส าคญัขององคป์ระกอบของธุรกิจท่ีมองเห็นจบัตอ้งได ้เช่นอาคารท่ีท าการ ห้องจดัแสดงสินคา้ (show 
room) คลงัสินคา้ พนกังานขายและพนกังานให้บริการตอ้นรับลูกคา้ เป็นตน้  ดงันั้นขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์
คือ ระยะทางและเวลาท าการแตกต่างกนั จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจอีกต่อไป 

อุปกรณ์และวธีิการท า E-commerce 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดว้ย ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบฐานขอ้มูล ระบบส่ือสารอาจเป็นระบบพื้นฐานทัว่ไป เช่นระบบโทรศพัท ์โทรสาร หรือวิทยุ โทรทศัน์ 
แต่ระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ัว่โลก เป็นระบบเปิดกวา้ง โดยเป็นระบบเครือข่ายของเครือข่าย 
ท่ีเรียกวา่ world wide web มาจากความเป็นเอกลกัษณ์คือสามารถสร้างให้มี hyperlink จากหนา้หน่ึงไปอีก
หนา้หน่ึง ไป webpage อ่ืน หรือไป website อ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสามารถส่ือไดท้ั้งภาพ 
เสียง และภาษาหนังสือท่ีหลากหลายซับซ้อน  สามารถมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัไดท้นัทีทนัใด ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์สามารถบนัทึกเก็บไวห้รือน าใช้ต่อเน่ืองได ้การประยุกต์ใช้ และกระแสตอบรับธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตจึงแพร่หลายภายในระยะเวลาอนัสั้น 

E-Commerce ใชติ้ดต่อกบัลูกคา้ไดห้ลายระดบั ธุรกิจกบัลูกคา้ ธุรกิจกบัธุรกิจ ธุรกิจกบัภาครัฐ ฯ 
สาระของการติดต่อจะมี 4-5 ประการ คือ การขาย รวมการโฆษณา แสดงสินคา้ เสนอราคา สั่งซ้ือ ค านวณ
ราคา การช าระเงิน การตกลงวิธีช าระเงิน สั่งโอนเงิน ให้ขอ้มูลบญัชีธนาคารท่ีใชต้ดับญัชี ตลอดจนเงิน
ดิจิทลัรูปแบบใหม่ ๆ การขนส่ง แจง้วธีิการส่งมอบของ ค่าขนส่ง และสถานท่ีติดต่อและระบบติดตามสินคา้
ท่ีส่ง บริการหลงัการขาย การติดต่อภายในบริษทั เช่นระบบบญัชี คลงัสินคา้ ระบบสั่งซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 
สั่งผลิต ตลอดจนบริการลูกคา้หลงัการขาย  

บทบาทภาครัฐกบั E-Commerce 
เน่ืองจากการท าธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนักนัร้อนแรง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยเป็นไปไดท่ี้คู่คา้อาจไม่เคยรู้จกัติดต่อกนัมาก่อน ปัจจยัสนบัสนุนส าคญัจากภาครัฐไดแ้ก่ แผนกลยุทธ์
การคา้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อมิให้เสียเปรียบเชิงการคา้ในระดบัโลก โครงสร้างการส่ือสารท่ีดีและ
เพียงพอ กฎหมายรองรับขอ้มูลและหลกัฐานการคา้ท่ีไม่อยูใ่นรูปเอกสาร ระบบความปลอดภยัขอ้มูลบน
เครือข่ายและระบบการช าระเงิน 



 

 

๒๓ 

E-Government เป็นอีกมิติหน่ึงของการให้บริการภาครัฐออนไลน์ท่ีจะเอ้ือให้ธุรกิจ ประชาชน 
ติดต่อใช้บริการ ในกรอบบริการงานแต่ละด้านของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ใหบ้ริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบนัการเงิน กรมทะเบียนการคา้ให้บริการจดทะเบียนการคา้ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี การท า E-Procurement เพื่อการจดัซ้ือจดัหาภาครัฐก็เป็นบริการท่ีควรด าเนินการ เพราะจะช่วยให้
เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบนโยบายของท่ีประชุมเอเปคดว้ย 

ความปลอดภัยกบั E-Commerce 
มีเทคโนโลยีความปลอดภัยคือ Public Key ซ่ึงมีองค์กรรับรองความถูกต้องเรียกว่า CA 

(Certification Authority) ระบบน้ีใช้หลกัคณิตศาสตร์ค านวณรหัสคุมขอ้ความจากผูส่้งและผูรั้บอย่าง
เฉพาะเจาะจงได้ จึงสามารถพิสูจน์ตวัตนของผูรั้บผูส่้ง (Authentication) รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
(Confidentiality) ความถูกตอ้งไม่คลาดเคล่ือนของขอ้มูล (Integrity) และผูส่้งปฏิเสธความเป็นเจา้ของขอ้มูล
ไม่ได ้(Non-repudiation) เรียกวา่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) 

ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือการมีกฎหมายรองรับการท าธุรกรรมบนเครือข่าย ประเทศในยุโรปและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายรับรองการใชล้ายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  และกฎหมายรองรับการท า
ธุรกิจดงักล่าว ส าหรับในประเทศไทยก็เร่งจดัการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบบั โดยกฎหมาย 
2 ฉบับแรกท่ีจะออกใช้ได้ก่อนคือ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  

การช าระเงินบน E-Commerce 
จากผลการวจิยัพบวา่ วธีิการช าระเงินท่ีส าคญัส าหรับกรณีธุรกิจกบัธุรกิจ ร้อยละ 70 ใชว้ิธีหกับญัชี

ธนาคาร ขณะท่ี ธุรกิจกบัผูบ้ริโภคร้อยละ 65 ช าระดว้ยบตัรเครดิต 
ส าหรับในประเทศไทย ผลการส ารวจพบวา่ผูส้ั่งสินคา้บนอินเทอร์เน็ตร้อยละ 40-60 ใชบ้ตัรเครดิต 

อีกร้อยละ 40 ใชว้ิธีโอนเงินในบญัชี ซ่ึงหมายความรวมถึง Direct Debit, Debit Card และ Fund Transfer 
เพือ่สร้างความเช่ือมัน่แก่ระบบการช าระเงินบนอินเทอร์เน็ต มีแนวทางการพฒันาเพื่อบริการช าระเงินดงัน้ี 

1. บริการ internet banking และ/หรือธุรกิจประเภท Payment Gateway จะเป็น hyperlink ระหวา่ง 
website ของร้านคา้กบัระบบของธนาคาร และธนาคารสามารถด าเนินการตามขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อตดัโอนเงิน
ในบญัชีของลูกคา้ หรือส่งเป็นค าสั่งโอนเขา้ระบบการช าระเงินระหว่างธนาคารท่ีมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 

2. ส าหรับการช าระเงินท่ีเป็น Micro Payment การใชเ้งินดิจิทลัซ่ึงบนัทึกบนบตัรสมาร์ตการ์ด หรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างเสริมระบบความปลอดภยัให้มัน่ใจไดเ้หนือกวา่ระบบบตัรเดบิตและบตัร
เครดิตทัว่ไป จึงเป็นแนวโนม้เทคโนโลยท่ีีน่าสนใจและเหมาะสม 

ท่ีมา  :  ธนาคารแห่งประเทศไทย  http://www.bot.or.th 



 

 

๒๔ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน บทที ่1 
ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1. การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ มีประโยชน์
อยา่งไร 
ก. การต่อรองราคากบัผูรั้บเหมา 
ข. เพื่อตรวจสอบกลไกตลาด 
ค. เพื่อเปรียบเทียบราคาในทอ้งตลาด 
ง. เพื่อประเมินค่าแรงลูกจา้ง 

6. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

2. ก าไรหมายถึงขอ้ใด 
ก. ราคาขาย + ขาดทุน 
ข. ราคาขาย + ตน้ทุน 
ค. ราคาขาย – ตน้ทุน 
ง. ค. ราคาขาย - ขาดทุน 

7. แนวทางในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้
อนัดบัแรกคือขอ้ใด 
ก. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

3. ขาดทุนหมายถึงขอ้ใด 
ก. ตน้ทุน + ก าไร 
ข. ตน้ทุน - ราคาขาย 
ค. ตน้ทุน + ราคาขาย 
ง. ตน้ทุน – ก าไร 

8. การท าวจิยัเชิงปริมาณเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

4. ราคาคา่บริการคือขอ้ใด 
ก. ค่าวสัดุอุปกรณ์ – ก าไร 
ข. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ตน้ทุน 
ค. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ค่าแรง 
ง. ค่าวสัดุอุปกรณ์ - ตน้ทุน 

9. การต่อสวิตซ์พร้อมหลอดไฟ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

5. ก าไรจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
ก. ความยากง่ายของงาน 
ข. ค่าแรงงานลูกจา้งตามพื้นท่ี 
ค. ค่าขนส่งสินคา้ในแต่ละพื้นท่ี 
ง. ราคาอา้งอิงตามทอ้งตลาด 

8. ตวัช้ีวดัคะแนนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

 
 



 

 

๒๕ 

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที ่2 
ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1. การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ มีประโยชน์
อยา่งไร 
ก. การต่อรองราคากบัผูรั้บเหมา 
ข. เพื่อตรวจสอบกลไกตลาด 
ค. เพื่อเปรียบเทียบราคาในทอ้งตลาด 
ง. เพื่อประเมินค่าแรงลูกจา้ง 

6. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

2. ก าไรหมายถึงขอ้ใด 
ก. ราคาขาย + ขาดทุน 
ข. ราคาขาย + ตน้ทุน 
ค. ราคาขาย – ตน้ทุน 
ง. ค. ราคาขาย - ขาดทุน 

7. แนวทางในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้
อนัดบัแรกคือขอ้ใด 
ก. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

3. ขาดทุนหมายถึงขอ้ใด 
ก. ตน้ทุน + ก าไร 
ข. ตน้ทุน - ราคาขาย 
ค. ตน้ทุน + ราคาขาย 
ง. ตน้ทุน – ก าไร 

8. การท าวจิยัเชิงปริมาณเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

4. ราคาค่าบริการคือขอ้ใด 
ก. ค่าวสัดุอุปกรณ์ – ก าไร 
ข. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ตน้ทุน 
ค. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ค่าแรง 
ง. ค่าวสัดุอุปกรณ์ - ตน้ทุน 

9. การต่อสวิตซ์พร้อมหลอดไฟ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

5. ก าไรจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
ก. ความยากง่ายของงาน 
ข. ค่าแรงงานลูกจา้งตามพื้นท่ี 
ค. ค่าขนส่งสินคา้ในแต่ละพื้นท่ี 
ง. ราคาอา้งอิงตามทอ้งตลาด 

8. ตวัช้ีวดัคะแนนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

 



 

 

๒๖ 

 
บทที ่2 

วงจรไฟฟ้า 

สาระการเรียนรู้ 
อธิบายความหมาย ชนิดของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม ประเภทของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  และวิธีการ

ซ่อมบ ารุงรักษาวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
1. อธิบายความหมายของวงจรไฟฟ้าได ้
2. อธิบายกฎของโอห์มได ้
3. บอกประเภทของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ   ได ้  
4. อธิบายและทดลองต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆได ้
5. บอกวธีิการซ่อมบ ารุงรักษาวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ได ้   

ขอบข่ายเนือ้หา 
 สาระท่ี 1  ความหมายของวงจรไฟฟ้า 
 สาระท่ี 2  กฎของโอห์ม 
 สาระท่ี 3  การต่อตวัความตา้นทานแบบต่างๆ  เช่น แบบอนุกรม และแบบขนาน 

สาระท่ี 4  การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น 
 สาระท่ี 4  การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการซ่อมบ ารุงรักษาเบ้ืองตน้



 

 

๒๗ 

 
สาระที่ 1   

ความหมายของวงจรไฟฟ้า 

ความหมายของวงจรไฟฟ้า 
 วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซ่ึงไหลมาจากแหล่งก าเนิดผ่านตวัน า และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือโหลด แลว้ไหลกลบัไปยงัแหล่งก าเนิดเดิม มีลกัษณะการต่อแบบ “ครบวงจร” 

จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จะพบวา่มีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า สายไฟทัว่ไป
ท าดว้ยลวดตวัน า คือ โลหะทองแดงและอะลูมิเนียม อะตอมของโลหะมีอิเล็กตรอนอิสระ ไม่ยึดแน่นกบั
อะตอม จึงเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ ถา้มีประจุลบเพิ่มข้ึนในสายไฟ อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตวัจะถูกดึงเขา้หา
ประจุไฟฟ้าบวก แลว้รวมตวักบัประจุไฟฟ้าบวกเพื่อเป็นกลาง ดงันั้น อิเล็กตรอนจะเคล่ือนท่ี เม่ือเกิดสภาพ
ขาดอิเล็กตรอนจึงจ่ายประจุไฟฟ้าลบออกไปแทนท่ี ท าให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่า
ประจุไฟฟ้าบวกจะถูกท าให้เป็นกลางหมด การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนหรือการไหลของอิเล็กตรอนใน
สายไฟน้ีเรียกวา่ กระแสไฟฟ้า (Electric Current) 

ส าหรับในตวัน าท่ีเป็นของแข็ง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะ
ไหลจากขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ ในตวัน าท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอนกบัโปรตอน โดยจะเคล่ือนท่ีเขา้หาขั้วไฟฟ้าท่ีมีประจุตรงขา้ม ถา้จะเรียกวา่ กระแสไฟฟ้าคือการ
ไหลของอิเล็กตรอนก็ได ้แต่ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะตรงขา้มกบัการไหลของอิเล็กตรอน 

 

 
 

ภาพท่ี 1-1  การไหลของกระแสไฟฟ้าและอิเลคตรอน 

 

  



 

 

๒๘ 

วงจรไฟฟ้า ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ 
1. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า หมายถึง แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยงัวงจรไฟฟ้า เช่นแบตเตอร่ี 

 2. ตวัน าไฟฟ้า หมายถึง สายไฟฟ้าหรือส่ือท่ีจะเป็นตวัน าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยงั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงต่อระหวา่งแหล่งก าเนิดกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

3. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หมายถึง เคร่ืองใชท่ี้สามารถเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานรูปอ่ืน ซ่ึงจะ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โหลด 

ส าหรับสวิตซ์ไฟฟ้านั้นเป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้า มีหนา้ท่ีในการควบคุมการท างานให้มีความ
สะดวกและปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ถา้ไม่มีสวติซ์ไฟฟ้าก็จะไม่มีผลต่อการท างานวงจรไฟฟ้าใดๆ เลย 
 

 
 

ภาพท่ี 1-2  วงจรไฟฟ้า 

 



 

 

๒๙ 

 
สาระที่  2 
กฎของโอห์ม 

 
กฎของโอห์ม 

ในวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วนคือ แหล่ง จ่ายพลงังานไฟฟ้าและตวัตา้นทาน
หรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าท่ีจะใส่เขา้ไปในวงจร ไฟฟ้านั้น ๆเพราะฉะนั้น ความส าคญัของวงจรท่ีจะตอ้งค านึงถึง
เม่ือมีการต่อวงจรไฟฟ้าใดๆ เกิดข้ึนคือท าอย่างไรจึงจะไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้ไปในวงจรมาก
เกินไปซ่ึงจะท าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดเสียหาย หรือวงจรไหมเ้สียหายได ้้ ยอร์จซีมอนโอห์มนกัฟิสิกส์ชาว
เยอรมนัใหค้วามส าคญัของวงจรไฟฟ้า และสรุปเป็นกฎออกมาดงัน้ี คือ 

1. ในวงจรใด ๆ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรนั้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า  

 
 
2. ในวงจรใด ๆ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรนั้นจะเป็นปฏิภาคโดยกลบักบัความตา้นทานไฟฟ้า  

 
 
เม่ือรวมความสัมพนัธ์ทั้ง 2 เขา้ดว้ยกนั และเม่ือ K เป็นค่าคงท่ีของตวัน าไฟฟ้า จะไดสู้ตร  

 
                   

ถา้ให้ความตา้นทานไฟฟ้าเท่าเดิมต่ออยูก่บัวงจรใด ๆ แรงดนัไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนจะท าให้กระแสไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนตามความ สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เช่น แรงดนัไฟฟ้า 10 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรงต่ออยู่กบัความ
ตา้นทานไฟฟ้า 20 โอห์ม จะมีกระแส ไฟฟ้าไหลผา่นวงจร 1 แอมแปร์ ดงัรูป  

 
 
 



 

 

๓๐ 

 
 

แต่ถา้เปล่ียนเป็นแรงดนัไฟฟ้า 40 โวลต ์กระแสไฟฟ้าก็จะเพิ่มข้ึนตามทนัที หรือในท านองเดียวกนั 
ถา้ความตา้นทาน ไฟฟ้าเปล่ียนแปลงไป แรงดนัไฟฟ้าคงท่ี กระแสไฟฟ้าจะเปล่ียนตามไปดว้ย  

ความตา้นทานไฟฟ้าเพิ่มข้ึน กระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ะลดลง 

ความตา้นทานไฟฟ้าลดลง  กระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ะเพิ่มข้ึน  

                    
  เราสามารถเปรียบเทียบความสัมพนัธ์เหล่าน้ีกบัการไหลของน ้าในท่อน ้ าประปา กล่าวคือให้แรงดนั 
(E) เป็นถงัเก็บน ้ า ท่ีอยูใ่นระดบัสูง ให้ความตา้นทาน (R) เป็นท่อประปา (ความตา้นทานมากท่อจะมีขนาด
เล็ก ความตา้นทานนอ้ยท่อจะมี ขนาดใหญ่ ) ใหก้ระแสไฟฟ้า (I) เป็นปริมาณของน ้าท่ีเราตอ้งการใช ้ 
 

 
 

แรงดนัท่ีไหลออกมาจากถงัเก็บน ้ า ถา้ตอ้งการให้มีแรงดนัสูงตอ้งตั้งไวท่ี้สูง ความตา้นทานเป็นท่อ
น ้ าประปา ถา้ความ ตา้นทานมาก หมายความวา่ ท่อน ้ ามีขนาดเล็ก ความตา้นทานนอ้ย หมายความวา่ ท่อมี
ขนาดใหญ่ซ่ึงแสดงวา่แรงเคล่ือนจะ ไหลไดม้ากนัน่เอง ปริมาณของกระแสก็จะเปรียบเหมือนกบัปริมาณ
ของน ้า  
การน ากฎของโอห์มไปใช้  

 
 



 

 

๓๑ 

  

สาระที่  3 
ประเภทของวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ    

 
วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ 
 การต่อวงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งวธีิการต่อได ้3 แบบ คือ 
 

 
ภาพที ่3-1 วงจรอนุกรม 

 
 1. วงจรอนุกรม 
 เป็นการน าเอาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆ อนัมาต่อเรียงกนัไปเหมือนลูกโซ่ กล่าวคือ ปลาย
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัท่ี 1 น าไปต่อกบัตน้ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัท่ี 2 และต่อเรียงกนัไปเร่ือยๆ จนหมด แลว้
น าไปต่อเขา้กบัแหล่งก าเนิด การต่อวงจรแบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าไดท้างเดียวเท่านั้น ถา้
เกิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัใดตวัหน่ึงเปิดวงจรหรือขาด จะท าใหว้งจรทั้งหมดไม่ท างาน 
 
คุณสมบัติทีส่ าคัญของวงจรอนุกรม 
 1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นเท่ากนัตลอดวงจร 
 2. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร เม่ือน ามารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ี
แหล่งก าเนิด 
 3. ความตา้นทานรวมของวงจร จะมีค่าเท่ากบัผลรวมของความตา้นทานแต่ละตวัในวงจรรวมกนั 
 



 

 

๓๒ 

 
 

ภาพที ่3-2  วงจรขนาน 

 
 2. วงจรขนาน 
 เป็นการน าเอาตน้ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกๆ ตวัมาต่อรวมกนั และต่อเขา้กบัแหล่งก าเนิดท่ีจุดหน่ึง น า
ปลายสายของทุกๆ ตวัมาต่อรวมกนัและน าไปต่อกบัแหล่งก าเนิดอีกจุดหน่ึงท่ีเหลือ ซ่ึงเม่ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่
ละอนัต่อเรียบร้อยแลว้จะกลายเป็นวงจรยอ่ย กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจะสามารถไหลไดห้ลายทางข้ึนอยู่กบัตวั
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีน ามาต่อขนานกัน ถ้าเกิดในวงจรมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตัวหน่ึงขาดหรือเปิดวงจร 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเหลือก็ยงัสามารถท างานได ้ในบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัจะเป็นการต่อวงจรแบบน้ีทั้งส้ิน 
 
คุณสมบัติทีส่ าคัญของวงจรขนาน 
 1. กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนาน จะมีค่าเท่ากบักระแสไฟฟ้ายอ่ยท่ีไหลในแต่ละสาขาของวงจร
รวมกนั 
 2. แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร จะเท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีแหล่งก าเนิด 
 3. ความตา้นทานรวมของวงจร จะมีค่านอ้ยกวา่ความตา้นทานตวัท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีต่ออยูใ่นวงจร 
 
 3. วงจรผสม 
 เป็นวงจรท่ีน าเอาวิธีการต่อแบบอนุกรม และวิธีการต่อแบบขนานมารวมให้เป็นวงจรเดียวกนั ซ่ึง
สามารถแบ่งตามลกัษณะของการต่อได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 
 3.1 วงจรผสมแบบอนุกรม-ขนาน เป็นการน าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกนัอยา่งอนุกรมก่อน 
แลว้จึงน าไปต่อกนัแบบขนานอีกคร้ังหน่ึง 
 3.2 วงจรผสมแบบขนาน-อนุกรม เป็นการน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือโหลดไปต่อกนัอย่างขนานก่อน 
แลว้จึงน าไปต่อกนัแบบอนุกรมอีกคร้ังหน่ึง 
 



 

 

๓๓ 

คุณสมบัติทีส่ าคัญของวงจรผสม 
 เป็นการน าเอาคุณสมบติัของวงจรอนุกรม และคุณสมบติัของวงจรขนานมารวมกนั ซ่ึงหมายความ
วา่ถา้ต าแหน่งท่ีมีการต่อแบบอนุกรม ก็เอาคุณสมบติัของวงจรการต่ออนุกรมมาพิจารณา ต าแหน่งใดท่ีมีการ
ต่อแบบขนาน ก็เอาคุณสมบติัของวงจรการต่อขนานมาพิจารณาไปทีละขั้นตอน 

ความแตกต่างของวงจรเปิด-วงจรปิด 
 1. วงจรเปิด คือวงจรท่ีกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลไดค้รบวงจร ซ่ึงเป็นผลท าให้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ี
ต่ออยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลงังานออกมาได้ สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สาย
หลวม สวติซ์ไม่ต่อวงจร หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช ารุด เป็นตน้ 
 2. วงจรปิด คือวงจรท่ีกระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ท าให้โหลดหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีต่ออยู่ใน
วงจรนั้นๆ ท างาน 
แหล่งท่ีมา : http://science-pratom.blogspot.com/2010/08/blog-post_17.html 

ทดลองต่อวงจรแสงสว่าง 
 การท่ีจะท าให้เกิดแสงสว่างในวงจรไฟฟ้าไดน้ั้น ในวงจรจะตอ้งประกอบดว้ยแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ส าหรับป้อนแรงดนัและกระแสให้กบัหลอดโดยผ่านสายไฟ โดยท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะเป็นแบบไฟฟ้า
กระแสนตรงหรือระแสสลบัข้ึนอยูก่บัชนิดของหลอดท่ีตอ้งการใชก้บัไฟฟ้าประเภทใด 
 

 
 

ภาพท่ี 3-3  แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟแสงสวา่ง 

ถ้าเป็นไฟฟ้าท่ีใช้ตามอาคารบ้านเรือน  ต้องป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้กับหลอดไฟ โดยท่ี
แหล่งจ่ายไฟคือโรงไฟฟ้าบริเวณเข่ือนต่าง ๆ ผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ส่งมาตามสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหมอ้
แปลงท่ีการไฟฟ้าสถานียอ่ย เพื่อแปลงแรงดนัให้ลดลงเหลือประมาณ 12,000 โวลท ์แลว้ส่งต่อมายงัสายไฟ
ตามถนนสายต่าง ๆ ก่อนท่ีจะตอเขา้อาคารบา้นเรือน จะมีหมอ้แปลงท่ีใชใ้นการแปลงไฟจาก 12,000 โวลท ์
เป็น 220 โวลท ์1 เฟส โดยท่ีสายไฟจะมี 2 เส้น คือ ไลน์ (Line) และ นิวตรอน (Neutral) ไลน์ เป็นสายไฟท่ีมี
ไฟ ส่วนนิวตรอน เป็นสายดินไม่มีไฟ สามารถทดสอบไดโ้ดยใชไ้ขควงเช็คไฟ ถา้ไฟติดท่ีเส้นใดแสดงว่า
เป็นเส้นไลน์ นอกจากน้ียงัมีระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 3 เฟส ซ่ึงแรงเคล่ือนท่ี
จ่ายอาจจะเป็น 220 โวลท ์หรือ 380 โวลทข้ึ์นอยูก่บัความตอ้งการใชง้าน  



 

 

๓๔ 

 

สาระที่ 4 
การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 

วงจรไฟฟ้าในบ้าน  
วงจรไฟฟ้า เป็นเส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดค้รบรอบวงจรไฟฟ้าในบา้น โดยกระแสไฟฟ้า

จะไหลผา่นสายไฟ สะพานไฟ ฟิวส์ สวติช์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามล าดบั  แลว้จึงไหลกลบัทางสายกลาง 
สายไฟของวงจรไฟฟ้าในบา้น  ประกอบดว้ยสายไฟ 2 สาย คือ 

1. สายมีไฟ   มกัจะหุม้ดว้ยพีวซีีสีแดง มีศกัยไ์ฟฟ้า 220 โวลต ์ หรือ เรียกวา่ สาย L 
2.สายกลาง  มกัจะหุม้ดว้ยพีวซีีสีด า มีศกัยไ์ฟฟ้าเป็นศูนย ์ หรือ เรียกวา่ สาย N 

 

วงจรไฟฟ้าในบา้นประกอบดว้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วงจรปิดคือ วงจรไฟฟ้าท่ีมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดค้รบวงจร วงจรเปิด คือ วงจรไฟฟ้าท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้าขาด ท าให้
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไม่ได ้

ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบา้น ตอ้งศึกษาท าความเขา้ในในอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน เน่ืองจากอุปกรณ์

ไฟฟ้าภายในบา้นมีหลายชนิด ตั้งแต่ท่ีมีความจ าเป็นมาก ๆ ไปจนถึงส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ซ่ึงนบัวนั
ก็ดูจะยิ่งมากข้ึนเร่ือย ๆ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ  พดัลม ดวงโคม ตูเ้ยน็ ทีวี หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายใน
ครัว เช่น เคร่ืองป่ัน เคร่ืองท ากาแฟ เคร่ืองสกดัน ้าผลไม ้หมอ้หุงขา้ว อนัดบัแรกกระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้มาท่ี 
มาตรวดัไฟฟ้า หลงัจากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปตามสายไฟต่าง ๆ ในบา้น ไหลเขา้สู่สะพานไฟ และถูกส่งเขา้ไป
ยงั เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าช้ิน ต่าง ๆ ในบา้น มีดงัต่อไปน้ี 

สายไฟ   เป็นตวัส่งไฟฟ้าจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ผ่านโลหะท่ีอยู่ภายใน โดยอยู่ในรูปของ
กระแสไฟฟ้า  ดงันั้นขอ้ส าคญั คือสายไฟจะตอ้งห่อหุ้มดว้ยฉนวนท่ีดีจะไดไ้ม่เกิดกระแสไฟฟ้าร่ัว ฉนวน
อาจจะท าจาก ยาง หรือ พลาสติกพีวีซี ก็ได ้ผูใ้ช้งานจึงควรหมัน่ดูแลและคอยสังเกตสายไฟ ( ถ้าสายไฟ
ไม่ได้ถูกซ่อนอยู่เหนือฝ้าหรืออยู่ภายในผนงั ) ไม่ให้เกิดความช ารุดเสียหายเพราะอาจจะท าให้เกิดไฟฟ้า
ลดัวงจร ในบา้น  เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จนกระทัง่เกิดความเสียหายแก่บา้นเรือนได ้
 

 
รูปที ่4-1   สายไฟ 

 



 

 

๓๕ 

สะพานไฟหรือ คัทเอาท์  อุปกรณ์ชนิดน้ีเหมือนกบัเป็นสวิตช์ใหญ่ประจ าบา้น เพราะเป็นตวั
ควบคุมการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น ผูใ้ช้สามารถใช้สะพานไฟควบคุมวงจรไฟฟ้าในแต่ละส่วน
ของบา้นได ้ ปัจจุบนัสะพานไฟจะเป็นตวัตดักระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านวงจรไฟฟ้า ในกรณีท่ีเกิดการใช้งาน
เกินก าลงั เพราภายในจะมีฟิวส์เป็นส่วนประกอบอยู่ดว้ย ท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นท่ีควบคุมไม่ช ารุด
เสียหาย 
 

 
รูปท่ี  4-2  สะพานไฟหรือ คทัเอาท ์  

 
 
ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์อีกช้ินหน่ึงท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากช่วยป้องกนัอนัตรายจากการใช้ไฟฟ้าในบา้น 

เพราะถา้ใชไ้ฟเกิน อุปกรณ์เล็ก ๆ ช้ินน้ีก็จะหลอมละลาย ช่วยให้ไฟฟ้าในบา้นไม่ลดัวงจร ฟิวส์มีหลายแบบ
ตั้งแต่แบบเส้นลวด แบบขวดกระเบ้ือง  แบบแผน่ แบบหลอดแกว้ แต่ในปัจจุบนัมีฟิวส์แบบอตัโนมติั  
 

 
รูปที ่4-3  ฟิวส์ 

 
 สวิตช์ ใช้เป็นตวัควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้เปิดและปิด ได้ตามตอ้งการ โดยสวิตช์จะควบคุม
กระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านเขา้ไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้  ส าหรับอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิดเช่นดวงโคม สวิตช์
อาจจะติดอยูก่บัตวัโคมหรืออาจติดอยูบ่นผนงั  ส่วนพดัลมบางชนิดก็มีสวิตช์ติดอยูใ่นตวั หรือถา้เป็นพดัลม
แบบแขวนผนงั สวิตช์ก็จะอยู่ตามผนงั สรุปคือสวิตช์จะอยูใ่นจุดท่ีสามารถเขา้ไปเปิดใช้งานและปิดเม่ือไม่
ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกนัน่เอง  
 



 

 

๓๖ 

 
 

ภาพท่ี  4-4  เตา้รับและเตา้เสียบ   

เต้ารับและเต้าเสียบ   อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด จะมีเต้าเสียบอยู่กบัตวัเพื่อเวลาจะใช้งานจะตอ้ง
น าไปเสียบเขา้กบัเตา้รับ ท่ีอยูต่ามผนงัภายในบา้น  อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด มีทั้งเตา้เสียบและสวิตช์ไฟเพื่อ
ควบคุมการใชง้าน เช่น พดัลม โคมไฟ โทรทศัน์  ท าให้สามารถเปิดปิดการใชง้านไดง่้าย แต่ท่ีส าคญัคือควร
จะดึงเตา้เสียบออกเม่ือเลิกใช้งานแลว้ เพื่อไม่ให้กระแสไฟไหลเขา้มาและยงัอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการช่วย
ประหยดัค่าไฟฟ้า 
  
 ขอ้ส าคญัอีกประการคือ ไม่ควรจะเสียบเตา้เสียบหลาย ๆ อนัเขา้กบัเตา้รับอนัเดียวกนั เพราะจะท า
ให้เกิดความร้อนสูง ท าให้เกิดไฟฟ้าช็อต จากการใช้ไฟเกินได ้ดงันั้นภายในบา้นตอ้งมีเตา้รับหลาย ๆ จุด 
ตามต าแหน่งท่ีเราจะตอ้งมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไวใ้ชง้าน  และควรติดให้อยูสู่งจากพื้นเพื่อกนัน ้ าท่วม และ ให้พน้
จากมือเด็กดว้ย  ทั้งหมดน้ีก็เพื่อความปลอดภยัของทุคนในบา้น 
 

 

 
 
 นอกจากอุปกรณ์การใช้งานเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าพื้นฐานท่ีกล่าวถึงไปแลว้ยงัมีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบไฟฟ้าอีกหลายอย่าง และท่ีมีกนัอยู่แทบจะทุกบา้นในตอนน้ี ก็คือระบบระบบโทรศพัท์   ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีโทรศพัท์ออกมาหลายรูปแบบแถมยงัมีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่ท่ีส าคญัคือ
ระบบโทรศพัทมี์หนา้ท่ีเพื่อช่วยในการส่ือสาร ซ่ึงจะตอ้งมีการติดตั้งปลัก๊โทรศพัท ์ส าหรับการแลกเปล่ียน



 

 

๓๗ 

สัญญาณเสียงผา่นทางสายคู่ทองแดง ดงันั้นในการติดตั้งปลัก๊โทรศพัทค์วรคิดถึงต าแหน่งการใชง้านให้ดี 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกกบัผูใ้ชแ้ละความสวยงามกบับา้น 
 

 
 

 แหล่งท่ีมา  : http://www.forfur.com/blog 
 
 
การต่อหลอดไฟภายในบ้าน 
 ปัจจุบนัหลอดไฟฟ้าถูกออกแบบมาใหส้ามารถติดตั้งไดง่้าย ผูติ้ดตั้งไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้น
ไฟฟ้ามาก่อน จากภาพท่ี 4-5  แสดงขนาดของกล่องเหล็ก ทัว่ ๆ ไปมีขนาด 20w. (หลอดสั้น) และ 40w. 
(หลอดยาว)  มีขั้นตอนการต่อวงจร ดงัน้ี 

1. เปิดฝาออกจะเห็นชุดขั้วหลอดท่ีต่อขั้วสตาร์ทเตอร์มาให้แลว้ มีสายไฟ 2 สี น๊อตยึดฝา และน๊อต
ยดึ บลัลาสต ์แถมมาใหด้ว้ย 

2. ใส่ขาหลอด (ขาสปริงค)์ ทั้ง 2 ดา้น (หวั-ทา้ย)  (ตามภาพท่ี  4-5)  
 

  
 

ภาพท่ี  4-5  ชุดหลอดส าเร็จรูป  



 

 

๓๘ 

 
3. เล่ือนขั้วสตาร์ทเตอร์ เขา้กบักล่องเหล็ก สังเกตวา่สายไฟท่ีต่อเขา้ขั้วสตาร์ทเตอร์ เป็นเส้นสีขาว 
4. จากนั้นใส่บลัลาสต ์ยดึน๊อต 2 ตวัท่ีเคา้แถมมาให้ เขา้กบักล่องเหล็ก ตอ้งเลือกให้วตัตต์รงกนัดว้ย 

จากภาพ บลัลาสต ์20 วตัต ์ใชก้บัหลอด 20 วตัต ์หรือ 18 วตัต ์นัน่เอง 
 

 
ภาพท่ี  4-6  ชุดหลอดส าเร็จรูป  

 
5. สายไฟ 2 เส้น 2 สี, เส้นสีขาว ท่ีต่อจากขั้วสตาร์ทเตอร์ ปล่อยไว ้ไม่ตอ้งท าอะไร ส่วนเส้นสีฟ้า ท่ี

ต่อจากขั้วหลอด ไปขั้วหลอด ตดักลาง ปอกสาย 2 ดา้น, ดา้นหน่ึงต่อเขา้กบัขั้วบลัลาสต ์ขั้วบน หรือขั้วล่างก็
ได ้ส่วนปลายเส้นสีฟ้าอีกดา้นปล่อยไว ้

6. ต่อเขา้กบัไฟบา้นจริง ๆ 2 สาย ท่ีเหลือ คือขั้วล่างของบลัลาสต ์1 เส้น และปลายสายไฟสีฟ้าท่ี
เหลืออีก 1 เส้น  (ดูภาพท่ี  4-7 ) 

 

  
 

ภาพท่ี  4-7  ชุดหลอดส าเร็จรูป  

 
 

  



 

 

๓๙ 

 
7. ท าการปิดฝากล่อง ใส่หลอด ใส่สตาร์ทเตอร์  
8. เขียนใหม่ให้ดูง่ายข้ึน เร่ิมจากบนสุด ไฟเขา้ (L) ต่อเขา้บลัลาสต ์ขั้วไหนก็ได ้ ออกจากบลัลาสต์

อีกขั้ว ไปเขา้ขาหลอด, ออกจากขาหลอดอีกดา้น ไปเขา้ นิวตรอล (N), ส่วนสตาร์ทเตอร์ ต่อคร่อมขาหลอด
หวัทา้ย 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  4-8  ชุดหลอดส าเร็จรูป  

 
วธีิติดตั้งระบบสายดินทีถู่กต้อง 
 1. จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนยห์รือนิวทรัล) ตอ้งอยู่ดา้นไฟเขา้ของ
เคร่ืองตดัวงจรตวัแรก ของตูเ้มนสวติช์ 
 2. ภายในอาคารหลงัเดียวกนัไม่ควรมีจุดต่อลงดินมากกวา่ 1 จุด 
 3. สายดินและสายเส้นศูนยต์อ้งต่อร่วมกนัท่ีจุดต่อลงดินภายในตูเ้มนสวิตช์ (ดูขอ้ยกเวน้ส าหรับ 
หอ้งชุด อาคารชุด) และหา้มต่อร่วมกนัในท่ีอ่ืนๆ อีก อาทิเช่น ในแผงสวิตช์ยอ่ย ขั้วสายศูนยต์อ้งมีฉนวนกั้น
แยกจากตวักล่อง ส่วนขั้วต่อสายดินกบัตวัตูจ้ะต่อถึงกนัและต่อลงสายดิน ซ่ึงขั้วสายศูนยแ์ละขั้วสายดินจะ
ไม่มีการต่อถึงกนั 
 4. ตูเ้มนสวิตช์ส าหรับห้องชุดของอาคารชุดและตูแ้ผงสวิตช์ประจ าชั้นของอาคารชุดให้ถือวา่เป็น
แผงสวติช์ยอ่ย หา้มต่อสายเส้นศูนยแ์ละสายดินร่วมกนั 
 5. ไม่ควรต่อโครงโลหะของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลงดินโดยตรง แต่ถา้ไดด้ าเนินการไปแลว้ให้แกไ้ขโดยมี
การต่อลงดินท่ีเมนสวติช์อยา่งถูกตอ้งแลว้เดินสายดินจากเมนสวิตช์มาต่อร่วมกบัสายดินท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 6. ไม่ควรใชเ้ซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด 120/240 V กบัระบบไฟ 220 V เพราะพิกดั IC จะลดลง
ประมาณคร่ึงหน่ึง 
 7. การติดตั้งเคร่ืองตดัไฟร่ัว จะเสริมการป้องกนัไฟฟ้าดูดให้สมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน เช่น กรณีท่ีมกัจะมี
น ้าท่วมขงั หรือกรณีสายดินขาด เป็นตน้ และจุดต่อลงดินตอ้งอยูด่า้นไฟเขา้ของเคร่ืองตดัไฟร่ัวเสมอ 
 8. ถา้ตูเ้มนสวติช์ไม่มีขั้วต่อสายดินและขั้วต่อสายเส้นศูนยแ์ยกออกจากกนั เคร่ืองตดัไฟร่ัวจะต่อ 
ใชไ้ดเ้ฉพาะวงจรยอ่ยเท่านั้น จะไม่สามารถใชต้วัเดียวป้องกนัทั้งบา้นได ้



 

 

๔๐ 

 9. วงจรสายดินท่ีถูกตอ้งในสภาวะปกติจะตอ้งไม่มีกระแสไฟฟ้าจากการใชไ้ฟปกติไหลอยู ่
  

10. ถา้เดินสายไฟในท่อโลหะ จะตอ้งเดินสายดินในท่อโลหะนั้นดว้ย (ห้ามเดินสายดินนอกท่อ
โลหะ) 
 11. ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งท่ีเป็นโลหะควรต่อลงดิน มิฉะนั้นตอ้งอยูเ่กินระยะท่ีบุคคล
ทัว่ไปสัมผสัไม่ถึง (สูง 2.40 เมตร หรือห่าง 1.50 เมตร ในแนวราบ)  
 

 
 

ภาพท่ี  4-9  การต่อสายดิน 
  
 12. ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ระบบสายดินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้ง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

 
 

ภาพท่ี  4-10  ผงัการต่อสายดินในบา้น   



 

 

๔๑ 

 

สาระที่ 5 
การต่ออปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในชีวติประจ าวนัและการซ่อมบ ารุงรักษาเบือ้งต้น 

 
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
 เคร่ืองอุปกรณ์และสายไฟฟ้าทุกชนิดท่ีผูใ้ชไ้ฟจะหามาติดตั้งใชง้าน จะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับคือมาตรฐาน IEC 
BS ANSI NEA DIN VDE UL JIS AS หากเคร่ืองอุปกรณ์ใดท่ีไม่ไดผ้ลิตตามมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยอมรับ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของผูใ้ช้
ไฟเอง โดยแยกรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
  
1. สายไฟฟ้าและตัวน าไฟฟ้า   
 1.1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี  เป็นไปตาม มอก.11 สายไฟฟ้า
อะลูมิเนียมหุม้ฉนวนพีวซีี เป็นไปตาม มอก.293  
 1.2 สายไฟฟ้าเปลือย ตวัน าไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งส าหรับสายส่งก าลงัเหนือดิน เป็นไปตาม    มอก.
64  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย เป็นไปตาม มอก.85 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก 
เป็นไปตาม มอก.86  
 1.3 สายไฟฟ้าและตวัน าไฟฟ้าชนิดอ่ืน ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ  
  
2. อปุกรณ์ตัดตอนและเคร่ืองป้องกนักระแสเกนิ    
 2.1 ตวัฟิวส์และตวัยดึฟิวส์ เป็นไปตาม มอก.506 และ มอก.507 
 2.2 สวติซ์ท่ีท างานดว้ยมือ เป็นไปตาม อก.824 
 2.3 สวิตซ์ใบมีด เป็นไปตาม อก.706 2.2.4 อุปกรณ์ตดัตอนและเคร่ืองป้องกนักระแสเกินชนิดอ่ืน 
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับ  
  
3. มาตรฐานหลกัดินและส่ิงที่ใช้แทนหลกัดิน   
 3.1 แท่งเหล็กอาบโลหะชนิดกนัการผุกร่อน หรือแท่งเหล็กหุ้มทองแดง หรือแท่งทอง ตอ้งมีขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ 15 มิลลิเมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 180 เซนติเมตร  
 3.2 แผน่โลหะท่ีมีพื้นท่ีสัมผสัไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตารางเซนติเมตร ถา้เป็นเหล็กอาบโลหะชนิดกนั
การผกุร่อน ตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 6 มิลลิเมตร ถา้เป็นโลหะอ่ืนท่ีทนต่อการผุกร่อน ตอ้งหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.50 
มิลลิเมตร  
 3.3 หลกัดินชนิดอ่ืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 



 

 

๔๒ 

คุณสมบัติของหลกัดิน และการติดตั้งทีถู่กต้อง 

 ❖ หลกัดินตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีทนต่อการผุกร่อนและไม่เป็นสนิม เช่น แท่งทองแดง แท่งเหล็กชุบ
หรือหุม้ดว้ยทองแดงขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 มม. (5/8 น้ิว) และยาวไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร ถา้เป็นเหล็กหุ้ม
ดว้ยทองแดง ตอ้งมีความหนาของทองแดงไม่ต ่ากวา่ 0.25 มม. และตอ้งหุ้มอย่างแนบสนิทยึดติดเป็นเน้ือ
เดียวกนัโดยไม่หลุดออกจากกนั และไม่มีปลายเหล็กโผล่ออกมาสัมผสักบัเน้ือดิน เพื่อไม่ให้เหล็กเป็นสนิม 
และตอ้งไม่มีการเจาะรูเพื่อยดึทองแดงกบัเหล็กใหติ้ดกนั มิฉะนั้นแท่งเหล็กจะเป็นสนิมตามรูท่ีเจาะนั้น 
 ❖ หา้มใชอ้ะลูมิเนียมหรือโลหะผสมของอะลูมิเนียมเป็นหลกัดิน เน่ืองจากผกุร่อนไดง่้าย 
 ❖ หลกัดินท่ีดีควรผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 
 ❖ การต่อสายดินเขา้กบัหลกัดินนั้น หวัต่อ, หลกัดิน และสายต่อหลกัดินควรใชว้สัดุชนิดเดียวกนั
เพื่อไม่ให้มีปัญหาการกดักร่อน เช่น หลกัดินทองแดงต่อกบัสายต่อหลกัดินท าดว้ยทองแดง วิธีท่ีดีท่ีสุดควร
ใช้วิธีเช่ือมต่อด้วยการเผาผงทองแดงให้หลอมละลาย (ตอ้งเทผงจุดชนวนให้อยู่ผิวดา้นบนและจุดด้วย
ประกายไฟจากปืนจุดชนวนเท่านั้น เพราะไม่สามารถจุดดว้ยวิธีอ่ืนได)้ ถา้ใช้หัวต่อท่ียึดดว้ยแรงกลก็ตอ้งใช้
หัวต่อท่ีมีส่วนผสมของทองแดง และตอ้งต่ออย่างมัน่คงแข็งแรงและทนต่อการกดักร่อนได้เป็นอย่างดี 
ตวัอยา่งของหวัต่อชนิดต่างๆ ตามรูป ทั้งน้ีหวัต่อแต่ละชนิดควรตอ้งผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน UL-467 
ดว้ย 
 ❖ หลกัดินท่ีดีเม่ือตอกลงดินแลว้ตอ้งมีความตา้นทานการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้านครหลวง 
 ❖ เน้ือดินบริเวณท่ีตอกหลกัดินท่ีดีควรเป็นดินแท้ๆ  และตอ้งไม่ถูกกั้นหรือลอ้มรอบดว้ยหิน, 
กรวด, ทราย หรือแผน่คอนกรีต เพราะเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน ท าให้ความ
ตา้นทานการต่อลงดินมีค่าสูงเกินกวา่มาตรฐาน (ในกรณีท่ีใช้หลกัดินตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง 
และสภาพพื้นท่ีและเน้ือดินไม่เป็นอุปสรรคในดินแลว้ ความตา้นทานการต่อลงดินในเขตบริการของการ
ไฟฟ้านครหลวงจะไม่เกิน 5 โอห์มเสมอ โดยไม่ตอ้งตรวจวดั) 
 ❖ หา้มใชต้ะปูคอนกรีตตอกเขา้ไปในผนงัหรือพื้นคอนกรีตแทนหลกัดิน เพราะตะปูคอนกรีตไม่
สามารถกระจายกระแสไฟฟ้าลงดินเม่ือมีไฟร่ัวได ้หลกัดินสั้นๆ ขนาด 1 ฟุต ท่ีใชส้ าหรับอุปกรณ์ส่ือสารก็
ไม่สามารถใชเ้พื่อความปลอดภยัน้ีได ้ ซ่ึงยอ่มไม่สามารถเทียบไดก้บัหลกัดินมาตรฐานยาว 2.40 เมตร เพื่อ
การต่อลงดินท่ีดีได ้หลกัดินยิง่ยาวจะตอกไดลึ้กและยิง่ใหค้วามตา้นทานดินท่ีต ่า 
 ❖ ต าแหน่งของหลกัดินควรอยูใ่กลก้บัตูเ้มนสวติช์ 
 ❖ ห้ามแช่หลกัดินในน ้ า เพราะเม่ือมีไฟร่ัวจะแพร่กระจายไปกบัน ้ าและเกิดอนัตรายกบัผูท่ี้อยูใ่น
น ้า ถา้จ าเป็นตอ้งตอกหลกัดินในน ้าตอ้งตอกใหมิ้ดดิน และสายต่อหลกัดินก็ตอ้งหุม้ฉนวนใหมิ้ดชิดดว้ย 
 ❖ ขนาดของสายต่อหลกัดินจะข้ึนอยูก่บัขนาดของสายเมน และตอ้งไม่เล็กกวา่ 10 ตร.มม.โดย
ควรมีท่อหรือฉนวนหุม้อยูด่ว้ย 



 

 

๔๓ 

 ❖ การตอกหลกัดินควรตอกให้ลึกท่ีสุด และถา้เป็นหวัต่อหลกัดินชนิดยึดดว้ยแรงกลก็ควรให้
หวัต่อโผล่พน้ดิน หรือระดบัท่ีอาจมีน ้ าท่วมเพื่อหลีกเล่ียงการผุกร่อนของหวัต่อ และสามารถตรวจสอบได้
ง่าย 
 ❖ หวัต่อชนิดหลอมละลายสามารถตอกใหจ้มดินได ้แต่ตอ้งใชส้ายต่อหลกัดินท่ีมีเกลียวเส้นใหญ่ 
และหุม้ฉนวนมิดชิดเพื่อไม่ใหส้ายเกลียวผกุร่อน 
 
แหล่งท่ีมา :  http://api.ning.com  

 

 
การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบือ้งต้น 

ปัจจุบนัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีมากข้ึน ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติม่ีมีจ  ากดัและไม่สามารถทดแทน
ได ้ลดลงอยา่งรวดเร็ว เช่น น ้ า ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตม้น ้ าให้เกิดพลงังานไดน ้ าไป
หมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเหล่าน้ีมากๆ อาจก่อใหเ้กิดภาวะเรือนกระจกหรือมลพิษใน
อากาศอีกดว้ยส่วนไฟฟ้าท่ีไดจ้ากพลงัน ้าไปหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามกัจะเกิดปัญหาเน่ืองจากการสร้างเข่ือน
เพื่อกักเก็บน ้ าท าให้ต้องเสียพื้นท่ีป่าไม้บางส่วนซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการ
ประหยดัไฟฟ้าและใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น นอกจากจะเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายแลง้ยงัช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มอีก
ดว้ย  
วธีิการประหยดัไฟฟ้ามีหลายวธีิ  

1.  ใชไ้ฟฟ้าเท่าท่ีจ  าเป็นและปิดทนัท่ีเม่ือเลิกใช ้ 
2.  เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหมี้ขนาดเหมาะกบัความตอ้งการใชโ้ดยสังเกตจากตวัเลขแสดงจ านวนวตัต ์ 
3.  อยา่เปิดตูเ้ยน็ทิ้งไวห้รือเปิดปิดบ่อย ๆ และไม่ควรแช่ของมากจนแน่น  
4.  เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  
5.  เลือกหลอดไฟฟ้าแบบประหยดัไฟ เช่น ใชห้ลอดผอม หรือหลอดตะเกียบ แทนหลอดไส้  
6.  ควรรีดผา้ท่ีละมากๆ ไม่ควรพรมน ้ามากเกินไป และควรดึงปลัก๊ออกก่อนรีดเสร็จ 3 – 5 นาที  

 
   
   



 

 

๔๔ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน บทที ่2 
ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1. การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ มีประโยชน์
อยา่งไร 
ก. การต่อรองราคากบัผูรั้บเหมา 
ข. เพื่อตรวจสอบกลไกตลาด 
ค. เพื่อเปรียบเทียบราคาในทอ้งตลาด 
ง. เพื่อประเมินค่าแรงลูกจา้ง 

6. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

2. ก าไรหมายถึงขอ้ใด 
ก. ราคาขาย + ขาดทุน 
ข. ราคาขาย + ตน้ทุน 
ค. ราคาขาย – ตน้ทุน 
ง. ค. ราคาขาย - ขาดทุน 

7. แนวทางในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้
อนัดบัแรกคือขอ้ใด 
ก. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

3. ขาดทุนหมายถึงขอ้ใด 
ก. ตน้ทุน + ก าไร 
ข. ตน้ทุน - ราคาขาย 
ค. ตน้ทุน + ราคาขาย 
ง. ตน้ทุน – ก าไร 

8. การท าวจิยัเชิงปริมาณเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

4. ราคาค่าบริการคือขอ้ใด 
ก. ค่าวสัดุอุปกรณ์ – ก าไร 
ข. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ตน้ทุน 
ค. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ค่าแรง 
ง. ค่าวสัดุอุปกรณ์ - ตน้ทุน 

9. การต่อสวิตซ์พร้อมหลอดไฟ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

5. ก าไรจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
ก. ความยากง่ายของงาน 
ข. ค่าแรงงานลูกจา้งตามพื้นท่ี 
ค. ค่าขนส่งสินคา้ในแต่ละพื้นท่ี 
ง. ราคาอา้งอิงตามทอ้งตลาด 

8. ตวัช้ีวดัคะแนนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

 



 

 

๔๕ 

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที ่3 
ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1. การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ มีประโยชน์
อยา่งไร 
ก. การต่อรองราคากบัผูรั้บเหมา 
ข. เพื่อตรวจสอบกลไกตลาด 
ค. เพื่อเปรียบเทียบราคาในทอ้งตลาด 
ง. เพื่อประเมินค่าแรงลูกจา้ง 

6. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

2. ก าไรหมายถึงขอ้ใด 
ก. ราคาขาย + ขาดทุน 
ข. ราคาขาย + ตน้ทุน 
ค. ราคาขาย – ตน้ทุน 
ง. ค. ราคาขาย - ขาดทุน 

7. แนวทางในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้
อนัดบัแรกคือขอ้ใด 
ก. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

3. ขาดทุนหมายถึงขอ้ใด 
ก. ตน้ทุน + ก าไร 
ข. ตน้ทุน - ราคาขาย 
ค. ตน้ทุน + ราคาขาย 
ง. ตน้ทุน – ก าไร 

8. การท าวจิยัเชิงปริมาณเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

4. ราคาค่าบริการคือขอ้ใด 
ก. ค่าวสัดุอุปกรณ์ – ก าไร 
ข. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ตน้ทุน 
ค. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ค่าแรง 
ง. ค่าวสัดุอุปกรณ์ - ตน้ทุน 

9. การต่อสวิตซ์พร้อมหลอดไฟ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

5. ก าไรจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
ก. ความยากง่ายของงาน 
ข. ค่าแรงงานลูกจา้งตามพื้นท่ี 
ค. ค่าขนส่งสินคา้ในแต่ละพื้นท่ี 
ง. ราคาอา้งอิงตามทอ้งตลาด 

8. ตวัช้ีวดัคะแนนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

 



 

 

๔๖ 

บทที ่3 
การประหยดัไฟฟ้าภายในบ้าน 

สาระการเรียนรู้ 
อธิบายอธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น  วธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั การเลือกใช้

อุปกรณ์ท่ีประหยดัไฟฟ้า และการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
1. อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้นได้ 
2. บอกวธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัได ้
3. เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี ประหยดัไฟฟ้าได ้
4. ดูแลรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นได ้

ขอบข่ายเนือ้หา 
 สาระท่ี 1  อุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น 
  สาระท่ี 2  วธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 
 สาระท่ี 3  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี ประหยดัไฟฟ้า 
 สาระท่ี 4  การบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น 
 



 

 

๔๗ 

 

สาระท่ี  1 
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น 

 
หลกัการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 

หลอดฟลูออเรสเซนตเ์ป็นหลอดท่ีผนึกไวอ้ยา่งดี   ภายในบรรจุดว้ยปรอทและก๊าซเฉ่ือยความดนั
ต ่า  ปกติใช ้ก๊าซอาร์กอนภายในหลอดเคลือบดว้ยฟอสฟอรัสมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าสลบั  

 

 
 

ภาพท่ี  1-1  ภายในหลอดฟลูออเรสเซนต ์

 
เม่ือกดสวิทซ์กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าไปในขั้ วหลอด มีแรงดันไฟฟ้าเกิดข้ึนระหว่างขั้ ว

หลอด พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนสถานะของปรอทจากของเหลวเป็นก๊าซ กระแสของอิเล็กตรอนชนเขา้กบั
อะตอมของปรอทกระตุน้ให้อิเล็กตรอนเปล่ียนจากวงโคจรต ่าไปสู่วงโคจรสูงชั่วครู่จึงจะเปล่ียนระดับ
พลงังานเขา้สู่วงโคจรเดิมและปลดปล่อยเป็นแสงออกมา   

ลกัษณะการจดัเรียงอิเล็กตรอนของปรอทท าให้ปลดปล่อยแสงในช่วงอลัตร้าไวโอเลตซ่ึงตาของเรา
ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ต้องฉาบฟอสฟอรัสไว้ อะตอมของฟอสฟอรัสเม่ือถูก
แสงอลัตร้าไวโอเลตกระตุน้อิเล็กตรอนจะกระโดดเขา้สู่ชั้นพลงังานสูงและตกลงสู่วงโคจรเดิม  ปลดปล่อย
เป็นแสงออกมา ใหแ้สงสีขาวสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า ผูผ้ลิตบางรายผสมสีให้ฟอสฟอรัส ท าให้ไดแ้สง
สีอ่ืน  

หลอดไฟมีไส้ให้แสงในย่านอลัตร้าไวโอเลตออกมามาก แต่ไม่มีตวัเปล่ียนความยาวคล่ืนท าให้
สูญเสียไปกลับความร้อน ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์มีฟอสฟอรัสช่วยเปล่ียนเป็นแสงท่ีตามองเห็น ด้วย
เหตุผลน้ีหลอดฟลูออเรสเซนตจึ์งมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

อะตอมของปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต ์ ถูกกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าซ่ึงไหลผา่นก๊าซ แทนท่ีจะ
เป็นโลหะเหมือนกบัไส้หลอด  การน าไฟฟ้าของก๊าซกบัของแขง็มีความแตกต่างกนัมาก  
       



 

 

๔๘ 

 
ในไส้หลอดกระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระจากอะตอมหน่ึงไปยงัอีกอะตอม

หน่ึง  ส่วนในก๊าซกระแสไฟฟ้าถูกน าไปโดยอิออนของก๊าซอิออน คืออะตอมท่ีสูญเสียอิเล็กตรอนไปท าให้
อะตอมนั้ นไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า  การจะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก๊าซในหลอดฟลูออเรส
เซนต ์ จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั  2   ประการดว้ยกนัคือ  

1. อิเล็กตรอนอิสระ กบัอิออน  
  2. แรงดนัไฟฟ้า  

เม่ือยงัไม่ไดจุ้ดหลอดฟลูออเรสเซนต ์ อิเล็กตรอนอิสระกบัอิออนยงัมีนอ้ยอยู ่ ก๊าซภายในหลอดอยู่
ในสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า แต่เม่ือคุณกดสวิทซ์ไฟ อิเล็กตรอนอิสระจากขั้วไฟฟ้าถูกสาดเพิ่มเขา้ไปใน
หลอด 

 
 

ภาพท่ี  1-2  วงจรไฟฟ้าของหลอด 

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ใชส้ตาร์ทเตอร์ช่วยจุดหลอดไฟ  เม่ือกดสวิทซ์ไฟกระแสไฟฟ้าจะไหลผา่น

สวิทซ์สตาร์ทเตอร์ครบวงจรท าให้ไส้หลอดตรงขั้วหลอดร้อนข้ึนและปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาใน
หลอด สวิทซ์สตาร์ทเตอร์ท าจากหลอดก๊าซขนาดเล็ก บรรจุดว้ยก๊าซซีนอน เม่ือเรากดสวิทซ์กระแสไฟฟ้า
กระโดดขา้มช่องวา่งในหลอด ดงัภาพท่ี  1-3  

 

 
 

ภาพท่ี  1-3  การท างานของสตาร์ทเตอร์ 

 
 



 

 

๔๙ 

       
 

ขั้วไฟฟ้าขา้งหน่ึงของสตาร์ทเตอร์ท าดว้ยโลหะติดกนั 2 ชนิดเรียกวา่ ไบเมทาลิค  (Bimetallic)   ซ่ึง
จะบิดตวัเม่ือกระแสไหลผา่นและเกิดความร้อน หลงัจากท่ีหลอดฟลูออเรสเซนตติ์ดแลว้กระแสไฟฟ้าจะไม่
ไหลผา่นสตาร์ทเตอร์อีก ท าใหโ้ลหะไบเมทาลิคเยน็ลงและแยกออกจากกนั   

 

 
 

ภาพท่ี  1-4  ส่วนประกอบภายในสตาร์ทเตอร์ 

 
ภายในสตาร์ทเตอร์คือหลอดก๊าซ  ขณะท่ีสตาร์ทเตอร์ต่อวงจรไฟฟ้า พลงังานจากไส้หลอดจะท าให้

ก๊าซเกิดการอิออไนซ์กลายเป็นตวัน าไฟฟ้า  พลงังานท่ีท าให้ก๊าซแตกตวัตอ้งมากพอ นั่นหมายความว่า 
แรงดนัไฟฟ้าตอ้งมาก  จึงตอ้งอาศยัอุปกรณ์เพิ่มแรงดนัไฟฟ้าท่ีเรียกวา่ บลัลาสต ์ 

 

 
 

ภาพท่ี  1-5  การต่อสตาร์ทเตอร์เขา้กบ้บลัลาสต ์
 

บัลลาสต์ เพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพียงพอท่ีจะท าให้ก๊ าซแตกตัว เป็น อิออน  เ รียกว่าสถานะน้ี
วา่  พลาสม่า กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได ้ อิเล็กตรอนไหลออกจากไส้หลอดผ่านพลาสม่า จุดหลอดให้ติด
ข้ึน หลอดฟลูออเรสเซนต์ในยุคเร่ิมตน้ตอ้งใช้เวลาระยะหน่ึงในการจุด แต่ปัจจุบนัเปิดปุ๊บ ติดป๊ัป หลอด
สมัยใหม่จุดติดได้เกือบจะทันที  อย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานยงัคงเหมือนเดิม บางรุ่นไม่ต้องใช้
สตาร์ทเตอร์  แต่วา่แรงดนัไฟฟ้าจากบลัลาสตต์อ้งมากพอท่ีจะจุดหลอดได ้   
       



 

 

๕๐ 

 
เม่ือกดสวิทซ์  ไส้หลอดถูกท าให้ร้อนข้ึนอย่างรวดเร็ว  สาดอิเล็กตรอนเขา้ไปในหลอด (สีแดง)

แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งขั้วเพียงพอท่ีท าใหอ้ะตอมของปรอท ( สีเงิน) ไดรั้บการกระตุน้ จุดหลอดไฟใหติ้ดข้ึน  
 

 
 

ภาพท่ี  1-5  แสดงการสวมขั้วหลอดเขา้ไปในขาลอ็ค 

 
การไหลของกระแสไฟฟ้าผา่นหลอดเราตอ้งสามารถควบคุมได ้ ไม่เช่นนั้นปริมาณของกระแสจะ

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และท าใหห้ลอดระเบิด   
ก๊าซไม่สามารถน ากระแสไฟฟ้าไดเ้หมือนกบัของแข็ง ความแตกต่างท่ีส าคญัสุดคือ ความตา้นทาน

ไฟฟ้า โลหะมีความตา้นทานไฟฟ้าค่อนขา้งคงท่ีถึงแมอุ้ณหภูมิเปล่ียนไป แต่ในหลอดฟลูออเรสเซนต์
กระแสไฟฟ้าท าให้ความตา้นทานไฟฟ้าของก๊าซลดลง เพราะประจุไฟฟ้าไปชนกบัอะตอมและท าให้อิออน
เพิ่มข้ึน กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นมากข้ึน ถา้ควบคุมไม่ไดห้ลอดอาจระเบิดได ้ 

บัลลาสต์ท่ีขายกันอยู่ทั่วๆไปเป็นแบบแม่เหล็กท าด้วยขดลวด เ ม่ือกระแสไหลผ่านจะเกิด
สนามแม่เหล็ก ถา้กระแสเพิ่มข้ึนสนามแม่เหล็กก็เพิ่มข้ึน จากกฎทางฟิสิกส์มีกระแสไฟฟ้าไหลยอ้นกลบัตา้น
การเปล่ียนแปลงของสนามแม่เหล็กดว้ยเหตุผลน้ีมนัจึงสามารถควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าภายในหลอด 

ข้อเสียของบัลลาสต์แบบแม่เหล็กคือ มีเสียงฮัมเกิดข้ึนก่อให้เกิดความร าคาญ บางคนไม่
ชอบ อยา่งไรก็ตามบลัลาสตส์มยัใหม่ใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกระแสไดเ้ท่ียงตรงและแม่นย  ากวา่มาก
ไม่มีเสียงฮมั 

ปัจจุบนัมีหลอดฟลูออเรสเซนตอ์ยูห่ลายแบบและหลายรูปทรง แต่หลกัพื้นฐานเหมือนกนัทั้งส้ินคือ
ใช้กระแสไฟฟ้าไปกระตุน้อะตอมของปรอท ท าให้ปลดปล่อยรังสีอลัตร้าไวโอเล็ตและไปกระตุน้อะตอม
ของฟอสฟอรัสใหแ้สงท่ีตามองเห็นออกมา 

 
ท่ีมา  : http://www.rmutphysics.com/charud/howstuffwork/howstuff1/fluorescent-lamp/fluorescent-lampthai6.htm



 

 

๕๑ 

 

สาระที ่ 2 
วธีิการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

วธีิใช้ไฟฟ้าให้ประหยดั  
พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่างๆ การผลิต

พลงังานไฟฟ้าให้พอเพียงกบัความตอ้งการใช้ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในแต่ละปีประเทศไทยได้สูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศจ านวนมากในการจดัหาเช้ือเพลิง และพลงังานมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า แมว้่าไดพ้ยายามลด
สัดส่วน การพึ่ งพาพลังงานจากต่างประเทศลงแล้ว แต่สัดส่วนดังกล่าวยงัอยู่ในอตัราท่ีสูง ดังนั้นการ 
ประหยดัพลังงานยงัคงเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นท่ีทุกผ่ายควรให้ความร่วมมืออย่างจริงจงั ไม่ว่าจะเป็น
กิจการธุรกิจระดบัต่างๆ หรือผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามบา้นเรือนทัว่ไป 
         ส าหรับการใชไ้ฟฟ้าในบา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการ
ประเมินศกัยภาพในการประหยดัไฟฟ้า ปรากฏวา่ ในส่วนของบา้นเรือนเป็นส่วนท่ีสามารถลดค่าใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้าลงไดอี้กมาก เพราะในปัจจุบนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นไปอยา่งส้ินเปลือง ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจในการเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน ตลอดจนวิธีการใช้ท่ี
ถูกตอ้ง  พลงังานเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจ  าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู ่ ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปจนถึง
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงประเทศไทยแมว้่าจะสามารถพฒันาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศ เช่น พลงั
น ้า ถ่านลิกไนต ์ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งน ้ ามนัดิบ แต่ยงัตอ้งพึ่งพาน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ นอกจากน้ี 
เช้ือเพลิงเหล่าน้ีนับวนั ก็จะยิ่งหายากและราคาสูงข้ึน อีกทั้ งมีระยะเวลาการใช้งานจ ากัดอีกด้วย  
          การประหยดัไฟฟ้าไม่ใช่เร่ืองยาก เพียงแต่ขอให้มีความตั้งใจจริง เม่ือเกิดความเคยชินในการปฏิบติั ก็
จะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ครอบครัว รวมทั้งยงัเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ย 

การประหยดัไฟฟ้าเบือ้งต้น 
การประหยดัไฟฟ้าตอ้งเร่ิมกนัตั้งแต่ การเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงควรพิจารณาอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

ส าหรับขอ้แนะน า 4 ประการ ต่อไปน้ี จะเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีจะซ้ือ วา่
สมควรเลือกซ้ือหรือไม่เพียงใด 

ค่าใชจ่้ายของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก็คือ ค่าไฟฟ้าท่ีน ามาใชก้บัเคร่ืองนั้นๆ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองใชเ้หล่านั้น
กินไฟมากนอ้ยเพียงใดนัน่เอง ปกติเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะมีแผน่ป้ายบอกไวท่ี้ตวัเคร่ืองวา่กินไฟก่ีวตัต ์( หรือก่ี
กิโลวตัต์) ดงันั้นจึงควรทราบจ านวนวตัต์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตัราค่ากระแสไฟฟ้า( บาท) ต่อหน่วย
โดยประมาณและค านวณออกมาวา่ ถา้เราใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นเดือนละก่ีชัว่โมงจะเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร หรือ
อีกนยัหน่ึง ถา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจ านวนวตัตม์ากก็จะเสียค่าไฟฟ้ามากนัน่เอง นอกจากน้ี ยงัข้ึนอยูก่บัระยะเวลา
ของการใชง้านในแต่ละเดือนอีกดว้ย 



 

 

๕๒ 

 
ไฟฟ้ามีอนัตรายถา้ใช้ไม่ถูกวิธีจึงควรเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีการออกแบบถูกตอ้งมีคู่มือการใช้

และใบรับประกนัคุณภาพ และท่ีส าคญัคือตอ้งไดรั้บรองมาตรฐานความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐบาล
ท่ีรับผิดชอบในด้านน้ี หากไม่มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ควรปรึกษาช่างหรือผูช้  านาญเก่ียวกบั
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้น ๆ รวมทั้งสอบถามหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ 

ราคาของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาใหดี้ เพราะการเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก ก็ไม่ใช่เป็น
การประหยดัเสมอไป การไดข้องราคาถูก คุณภาพก็อาจลดลงไปตามราคาดว้ยเช่นกนั บางชนิดก็กินไฟ วสัดุ
ท่ีใชไ้ม่แขง็แรงทนทาน ทางท่ีดีควรปรึกษาผูมี้ความรู้ และใชก้ารความสังเกตดูรูปลกัษณ์ องคป์ระกอบต่างๆ 
ใหเ้หมาะสมกบัราคาและคุณภาพ 

การซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตอ้งค านึงถึงค่าติดตั้งและค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองดว้ย หากซ้ือมาแลว้ตอ้งเดิน
สายไฟใหม่ ทุบหรือร้ือผนงัทิ้ง หรือตอ้งดดัแปลงตกแต่งใหม่ค่าติดตั้งจะสูงมาก บางทีอาจแพงกว่าค่า
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเสียอีก ประการส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ ค่าซ่อมแซม อะไหล่ และวิธีบ ารุงรักษา ควรสอบถาม
หาความรู้จากผูท่ี้เคยใชว้า่เป็นอยา่งไร แลว้จึงตดัสินใจเลือกซ้ือชนิดท่ีมีค่าซ่อมแซมถูกและอะไหล่หาง่าย วิธี
บ ารุงรักษาไม่ยุง่ยาก 

ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีซ้ือมาจากร้าน ถา้เป็นของใหม่ก็ควรจะมีคู่มือการใชแ้นบมาดว้ย ผูใ้ชค้วร
อ่านให้เขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือให้ถูกตอ้ง เพราะการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยา่งถูกวิธีนั้น นอกจากจะท าให้
อายกุารใชง้านยาวนานแลว้ ยงัช่วยใหป้ระหยดัไฟฟ้าอีกดว้ย 

นอกจากน้ี การเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชใ้นบา้น ควรเลือกชนิดท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลตแ์ละ
ความถ่ี 50 เฮิรตซ์ ตามาตรฐานการใชไ้ฟฟ้าในบา้นเรือนของประเทศไทย 

 
ข้อควรปฏิบัติเพือ่การประหยดัไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ใช้หลอดไฟฟ้าวตัต์ต ่า ในบริเวณท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้แสงสว่างมากนกั เช่น เฉลียง ทานเดิน 
หอ้งน ้า ควรใชห้ลอดไฟฟ้าวตัตต์  ่าเพื่อจะไดกิ้นไฟนอ้ย 

2. หมัน่ท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วหลอดและตวัหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโป๊ะไฟต่าง ๆ 
ควรท าความสะอาดเสมอ เพราะถา้ขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟ้าเดินไดส้ะดวก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าสูญ
เปล่า แสงสวา่งจะเปล่งออกมาไดห้มด 

3. ตกแต่งบา้นดว้ยเฟอร์นิเจอร์หรือสีห้องท่ีสดใส ผนงัห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีสีคล ้า ๆ ทึบๆ จะ
ดูดแสง ท าให้ห้องดูมืดกวา่ห้องท่ีทาสีอ่อนๆ ส าหรับบา้นเก่าหรือบา้นไมท่ี้ไม่ไดท้าสี สามารถแกไ้ขไดโ้ดย
ตกแต่งผนงัดว้ยภาพหรือกระดาษ (wallpaper) 

4. ผนงัห้องช่วยสะทอ้นแสง ผนงัห้องท่ีทาสีออกขาวนวล จะมองสวา่งตาแมใ้นเวลากลางวนัเมือ
เวลาเปิดไฟหอ้งจะสวา่งมากกวา่หอ้งท่ีทาสีเขม้ 

5. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่จ  าเป็น การเปิดปิดไฟบ่อย ๆ ไม่ท าให้เปลืองไฟแต่ประการใดดงันั้น ถา้
ตอ้งการออกจากห้องซักเพียง 1- 2 นาที ก็ควรปิดไฟก่อน รวมทั้งหมัน่ตรวจตราการใช้ไฟตามจุดต่างๆ 
ภายในบา้นอยา่งสม ่าเสมอ 



 

 

๕๓ 

 

 สาระที่  3 

การเลอืกใช้อปุกรณ์ที ่ประหยดัไฟฟ้า 

อุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า 
ตูเ้ยน็ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัมีหลายขนาด ตั้งแต่ 2 – 12 ลูกบาศก์ฟุต เป็นตน้ ( ลูกบาศก์ฟุตมกัเรียก

ติดปากวา่ คิวฯ ซ่ึงยอ่มาจากคิวบิกฟุต) การซ้ือตูเ้ยน็นอกจากจะตอ้งค านึงถึงราคาแลว้ ควรจะพิจารณาถึง
ลกัษณะและระบบของตูเ้ยน็เพื่อช่วยประหยดัพลงังานและค่าใชจ่้ายดว้ย คือ 

1. ควรเลือกขนาดใหเ้หมาะสมกบัครอบครัว เช่น ขนาดประมาณ 2. 5 ลูกบาศก์ฟุตส าหรับสมาชิก 2 
คนแรกของครอบครัว แลว้เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 1 ลูกบาศกฟุ์ตต่อ 1 คน แต่ถา้มีความจ าเป็นตอ้งซ้ืออาหารสด
มาแช่เก็บไวกิ้นทีละหลายๆ วนั เพราะอยูไ่กลตลาด ควรเลือกขนาดใหใ้หญ่กวา่ท่ีกล่าวไว ้

2. ควรเลือกตูเ้ยน็ท่ีมีฉนวนกนัความร้อนหนาและเป็นชนิดโฟมฉีด ซ่ึงจะป้องกนัการถ่ายเทความ
ร้อนไดดี้กวา่ตูเ้ยน็ท่ีมีฉนวนกนัความร้อนบาง หรือมีคุณภาพต ่า 

3. ใชตู้เ้ยน็ประตูเดียว ตูเ้ยน็ 2 ประตูกินไฟมากกวา่ตูเ้ยน็ประตูเดียวท่ีมีขนาดเท่ากนั เน่ืองจากตอ้งใช้
ท่อน ้ายาเยน็ยาวกวา่ และใชค้อมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กวา่ 

4. ควรเลือกซ้ือตูเ้ยน็ท่ีมีระบบละลายน ้าแขง็ การละลายน ้าแข็งในท่อท าน ้ าแข็งหรือคอยล์เยน็ จะท า
ใหตู้เ้ยน็ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ควรเลือกซ้ือตูเ้ยน็ท่ีใชก้บัไฟ 220 โวลต ์ถา้ตอ้งการใชห้มอ้แปลงไฟ จะท าให้ส้ินเปลืองไฟฟ้าท่ี
หมอ้แปลงร้อยละ 5– 10 



 

 

๕๔ 

 

สาระที่  4 
การบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

 
การใช้งานและการบ ารุงรักษา 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น ควรมีการบ ารุงรักษาและใช้งานให้ถูกตอ้ง เพื่อยืดอายุการท างานของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ยน็เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไดรั้บความนิยมและมีใชแ้ทบทุกหลงัคาเรือน ตูเ้ยน็รุ่นใหม่ๆ มกัมี
ราคาแพง การใชง้านอยา่งถูกตอ้ง จะช่วยยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

1. ตั้งไว้ในท่ีเหมาะสม   ควรตั้งตูเ้ยน็ให้ห่างผนงัอยา่งนอ้ย 10 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเท
บริเวณตะแกรงระบายความร้อนไดส้ะดวกและอยา่ตั้งอุณหภูมิให้เยน็กวา่ท่ีตอ้งการ 

2. ตั้งให้ไกลจากแหล่งความร้อน ตูเ้ยน็ไม่ถูกกบัความร้อน ท่ีตั้งจึงไม่ควรอยูใ่กลเ้ตาไฟ หรือแหล่ง
ความร้อนอ่ืน รวมทั้งไม่ควรใหถู้กแดดดว้ย เพราะถา้ตูเ้ยน็โดนความร้อน เคร่ืองจะท างานมากกวา่ปกติ 

3. ปรับระดับให้เหมาะสม เวลาตั้งตูเ้ยน็ให้ปรับระดบัดา้นหน้าของตูเ้ยน็สูงกวา่ดา้นหลงัเล็กน้อย 
เพื่อเวลาเปิดตูเ้ยน็ น ้าหนกัของประตูจะถ่วงใหป้ระตูปิดเขา้ไปเอง 

4. หมั่นตรวจสอบยางขอบประตู ยางขอบประตูตูเ้ยน็เป็นส่วนประกอบส าคญัอย่างหน่ึง ถา้ปิด 
ตูเ้ยน็ไม่ไดส้นิท ความเยน็ในตูจ้ะร่ัวออกมา มอเตอร์ท าความเยน็ ( compressor ) ตอ้งท างานหนกักว่า
ธรรมดา จึงเปลืองไฟมากข้ึน 

5. อย่าเปิดตู้ เยน็บ่อยๆ การเปิดตูเ้ยน็หน่ึงคร้ัง ความเยน็ขา้งในตูจ้ะกระจายออกมาอากาศร้อนขา้ง
นอกจะเขา้ไปแทนท่ี เคร่ืองตอ้งท างานมากข้ึน เม่ือเปิดแลว้ตอ้งรีบปิดอยา่งเปิดทิ้งคา้งไว ้

6. ละลายน า้แขง็อยู่สม า่เสมอ ถา้มีน ้ าแข็งเกาะท่ีช่องน ้ าแข็งอยูเ่ต็ม ก็จะกลายเป็นฉนวนกั้นความ
ร้อน ท าให้แผงยาเยน็รับความร้อนจากภายในตูไ้ม่สะดวก ตูเ้ยน็จะไม่เยน็เท่าทีควร เคร่ืองตอ้งท างานหนกั
มาก น ้ าแข็งท่ีเกาะในช่องน ้ าแข็งนั้นไม่ท าให้ตูเ้ยน็มากข้ึนเลย แต่ปัจจุบนั มีตูเ้ยน็ท่ีใชร้ะบบละลายน ้ าแข็ง
อตัโนมติัออกมาขายจึงท าใหล้ดปัญหาน้ีไปได ้แต่ควรคอยตรวจสอบท่อน ้าทิ้งวา่มีปัญหาอุดตนัหรือไม่ 

7. ใส่ของให้มีปริมาณพอเหมาะ อยา่ใส่ของมากจนแน่งตูเ้ยน็ เพราะจะท าให้อากาศในตูเ้ยน็ถ่ายเท
ไม่สะดวก ของท่ีจะแช่ก็จะเยน็ไม่ทัว่ถึง เคร่ืองควบคุมก็จะไม่ตดัไฟอตัโนมติั เคร่ืองเลยท างานตลอดไม่ได้
หยดุ ผลก็คือ เปลืองไฟมากกวา่ปกติ 

8. ไม่ควรน าของร้อนเข้าแช่เยน็ทันที ควรตั้งทิ้งไวร้อให้เยน็เสียก่อนแลว้จึงน าเขา้ตูเ้ยน็เพราะตูเ้ยน็
จะท างานหนกัข้ึนเนืองจาก ตอ้งลด อุณหภูมิ อาหารใหเ้ยน็ลงก่อน 

9. ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ภายในตูเ้ยน็จะมีสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิติดตั้งอยูใ่กลแ้ผง
ความเยน็ โดยจะน าดา้นปลายสวติซ์ควบคุม อุณหภูมิไปแนบกบัท่อน ้ายาเยน็ เพื่อรับสัญญาณความเยน็มายงั
สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิไปแนบกับท่อน ้ ายาเย็นเพื่อรับสัญญาณ ความเย็นมายงัสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิ 
โดยทัว่ไปจะเป็นปุ่มหมุน ท่ีมีขีด ตั้งไปตามตวัเลข ตั้งแต่เลข 1 ถึง 8 หรือ 10 ซ่ึง อุณหภูมิจะเยน็เพิ่มมากข้ึน
ตามระดบัตวัเลข การ ตั้งอุณหภูมิใหเ้หมาะสมจะช่วยประหยดัไฟฟ้าได ้



 

 

๕๕ 

 
10. หมัน่ท าความสะอาด ตะแกรงระบายความร้อนดา้นหลงัตูเ้ยน็นั้น ตอ้งหมัน่ท าความสะอาด อยา่

ใหฝุ้่ นเกาะ จนกลายเป็นฉนวนขวางกั้นการระบายความร้อน 
11. ถอดปลั๊กเม่ือไม่ได้ใช้งาน เม่ือไม่อยูบ่า้นหลายวนั ควรปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊จะไดไ้ม่เปลืองไฟ

โดยเปล่าประโยชน์ ในกรณีน้ีควร ท าความ สะอาดและเปิดประตูตูเ้ยน็แงม้ไวเ้พื่อมิใหเ้หมน็อบั 
 
ทีวี วิทยุ  ควรปิดเคร่ืองทุกคร้ังเม่ือไม่มีคนดู และควรถอดปลัก๊ให้เรียบร้อยหลงัจากใช้งาน 

โดยเฉพาะโทรทศัน์ไม่ควรปิดดว้ยรีโมทคอนโทรเท่านั้นเพราะการปิดเคร่ืองดว้ยรีโมทนั้น กระแสไฟฟ้า
ยงัคงไหลอยูต่ลอดเวลา  

โคมไฟ  ควรถอดปลัก๊เม่ือไม่ใชเ้ป็นเวลานาน  เลือกใช ้โคมไฟแบบสะทอ้นแสง แทนแบบเดิมท่ีใช้
พลาสติกปิด เพราะจะท าให้ไดแ้สงสว่างมากข้ึน และควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนตแ์ทนหลอดไส้ เพราะจะประหยดั  

เตารีด  ควรตั้งปุ่มปรับความร้อนไห้เหมาะสมกบัชนิดของผา้ อยา่พรมน ้ าจนเปียกแฉะ ควรดึง
เตา้เสียบออกก่อนรีดเสร็จประมาณ 2- 3 นาที แลว้รีดต่อไปจนเสร็จ  ควรรีดผา้คราวละมากๆ ติดต่อกนัจน
เสร็จและรีดผา้บางๆ ก่อน ขณะเตารีดยงัไม่ร้อน  และถอดปลัก๊เม่ือเลิกใชง้าน  

 
หม้อหุงฟ้า  ควรหุงขา้วให้พอดีกบัจ านวนผูรั้บประทาน  เม่ือขา้วสุกแลว้ควรดึงเตา้เสียบออก ระวงั

อยา่ท าให้กน้หมอ้เกิดรอยบุบ จะท าให้ขา้วสุกช้า ควรหมัน่ตรวจบริเวณแท่นความร้อนในหมอ้ อยา่ท าให้
เมด็ขา้วเกาะติด จะท าใหค้วามสุกชา้และเปลืองไฟ และใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว  

เตาอบ เตาไฟฟ้า   ควรเตรียมเคร่ืองปรุงในการประกอบอาหารไห้พร้อมก่อนใชเ้ตา เลือกใชภ้าชนะ
หุงตม้กน้แบน และเป็นโลหะจะท าให้รับความร้อนจากเตาไดดี้  ในการหุงตม้อาหาร ควรใส่น ้ าให้พอดีกบั
จ านวนอาหาร ในระหวา่งอบอาหารอยา่เปิดตูอ้บบ่อยๆ ควรถอดเตา้เสียบทนัทีเม่ือปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อย 
ควรหร่ีไฟและปิดฝาหมอ้ในกรณีท่ีตอ้งการเค่ียวใหน้ ้าขน้ข้ึน  

เคร่ืองซักผ้า  จ านวนท่ีจะใส่ในเคร่ือง ควรใส่แต่พอเหมาะ ไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากจนเกินก าลงั
ของเคร่ือง โดยปกติแลว้ควรใชน้ ้ าเยน็ในการซกัผา้ ส่วนน ้ าร้อนไห้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีเส้ือผา้มีรอยเป้ือนไขมนั
มาก ควรตั้งโปรแกรมซกัตามชนิดของผา้ และตามด าแนะน าของเคร่ือง  
 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง นอกจากจะเกิดประโยชน์ในดา้น
การใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และลดภาระหน้ีสินในประเทศไดด้ว้ย ใน
อนาคตพลงังานก าลงัจะขาดแคลน ตอ้งหาพลงังานใหม่ทดแทนอยูต่ลอดเวลา การบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ในบา้นมีส่วนช่วยประหยดัพลงังาน การอนุรักษพ์ลงังานตอ้งท าไปควบคู่กบัการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 



 

 

๕๖ 

 

ความส าคัญของพลงังาน 

 พลงังานมีความส าคญัควบคูก่บัการด าเนินชีวิตของมนษุย์มาตลอดเวลา แหลง่ของพลงังานหรือ 
แหลง่ของเชือ้เพลิงจงึมีความส าคญัตอ่ความก้าวหน้าและการพฒันาของสงัคมมนษุย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
เม่ือสงัคมของมนษุย์ไปสูอ่ารยธรรมท่ีเจริญขึน้ ความต้องการเชือ้เพลิงหรือพลงังานก็มากขึน้ตามไปด้วย 

 
พลงังานไฟฟ้า 
 พลังงานท่ีได้จากปฏิกิริยาเคมีแบบหนึ่งอันมีผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึน้ได้  และกระแสไฟฟ้าท่ี
เกิดขึน้นีจ้ะไหลผ่านความต้านทานไฟฟ้าได้ถ้าต่อให้เป็นวงจร  ผลจากกระแสไฟฟ้าดงักล่าวอาจท าให้
เกิดผลตา่ง ๆ เชน่ก่อให้เกิดอ านาจแมเ่หล็ก เกิดความร้อนหรือแสงสวา่ง พลงังานท่ีเกิดจากการผ่านขดลวด
ไปในสนามแมเ่หล็ก, พลงังานท่ีใช้ขบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์, พลงังานท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น 

 
การอนุรักษ์ทรัพยากรพลงังาน 
 การอนุรักษพ์ลงังานคือการผลิตและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั การอนุรักษ ์
พลงังานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใชพ้ลงังาน ซ่ึงเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในกิจการแลว้ ยงัจะช่วยลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากแหล่งท่ีใชแ้ละผลิตพลงังานดว้ย 
 จึงจ า เ ป็นอย่า งยิ่ ง ท่ีม นุษย์จะต้องให้ความสนใจถึงประโยชน์ ร่วมกันในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และถา้หากมนุษยย์งัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษ ์และถือวา่การอนุรักษเ์ป็น 
ส่วนหน่ึงของชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ลว้ ก็จ  าเป็นจะตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งในหลาย ๆ ดา้น 
ร่วมกนัในเวลาเดียวกนัดว้ย การวางแผนในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจึงควรท่ีจะใชค้นท่ีมอง 
การณ์ไกล และมองรอบ ๆ ตวัใหก้วา้ง เพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด และสูญ 
เสียนอ้ยท่ีสุดตามหลกัของการอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริง 
 
ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/68814 
 วชิาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  http://www.kasetkorat.ac.th/web2553/kreang/energy&environment/ .                        
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2546) 

http://www.thaigoodview.com/node/68814
http://www.kasetkorat.ac.th/web2553/kreang/energy&environment/


 

 

๕๗ 

แบบทดสอบหลงัเรียน บทที ่3 
ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1. การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ มีประโยชน์
อยา่งไร 
ก. การต่อรองราคากบัผูรั้บเหมา 
ข. เพื่อตรวจสอบกลไกตลาด 
ค. เพื่อเปรียบเทียบราคาในทอ้งตลาด 
ง. เพื่อประเมินค่าแรงลูกจา้ง 

6. การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

2. ก าไรหมายถึงขอ้ใด 
ก. ราคาขาย + ขาดทุน 
ข. ราคาขาย + ตน้ทุน 
ค. ราคาขาย – ตน้ทุน 
ง. ค. ราคาขาย - ขาดทุน 

7. แนวทางในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้
อนัดบัแรกคือขอ้ใด 
ก. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

3. ขาดทุนหมายถึงขอ้ใด 
ก. ตน้ทุน + ก าไร 
ข. ตน้ทุน - ราคาขาย 
ค. ตน้ทุน + ราคาขาย 
ง. ตน้ทุน – ก าไร 

8. การท าวจิยัเชิงปริมาณเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

4. ราคาค่าบริการคือขอ้ใด 
ก. ค่าวสัดุอุปกรณ์ – ก าไร 
ข. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ตน้ทุน 
ค. ค่าวสัดุอุปกรณ์ + ค่าแรง 
ง. ค่าวสัดุอุปกรณ์ - ตน้ทุน 

9. การต่อสวิตซ์พร้อมหลอดไฟ คิดเป็นก่ีจุด 
ก. 1 จุด 
ข. 2 จุด 
ค. 3 จุด 
ง. 4 จุด 

5. ก าไรจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
ก. ความยากง่ายของงาน 
ข. ค่าแรงงานลูกจา้งตามพื้นท่ี 
ค. ค่าขนส่งสินคา้ในแต่ละพื้นท่ี 
ง. ราคาอา้งอิงตามทอ้งตลาด 

8. ตวัช้ีวดัคะแนนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัความพึงพอใจ 
ข. ก าหนดวธีิในการวดัความพึงพอใจ 
ค. ก าหนดปัจจยัในการวดัความพึงพอใจ 
ง. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวดัความพึงพอใจ 

 



 

 

๕๘ 

เฉลยแบบฝึกหัดก่อนเรียน – หลงัเรียน 
 

ก่อนเรียน บทที ่1 
1. ก         2.  ง        3.ข         4. ก          5.  ข          6. ก          7. ค          8.  ง         9.  ก          10. ค 
 
หลงัเรียน บทที ่1 
1. ค         2.  ข        3. ง         4. ค          5.  ก          6. ก          7. ง          8.  ค         9.  ข          10. ก 
 

ก่อนเรียน บทที ่2 
1. ง         2.  ค        3. ข         4. ง          5.  ข          6. ก          7. ง          8.  ข         9.  ค          10. ก 
 
หลงัเรียน บทที ่2 
1. ง         2.  ค        3. ข         4. ง          5.  ข          6. ก          7. ง          8.  ข         9.  ค          10. ก 
 

ก่อนเรียน บทที ่3 
1. ก         2.  ข        3. ง         4. ก          5.  ค          6. ข          7. ก          8.  ค         9.  ก          10. ง 

 
หลงัเรียน บทที ่3 
1. ง         2.  ค        3. ง         4. ง          5.  ข          6. ข          7. ก          8.  ก         9.  ค          10. ค 
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คณะผู้จัดท า 
ทีป่รึกษา 

1.  นางสุทธิรักษ ์ พุม่ไสว  ผูอ้  านวยการ กศน.อ าเภอสามโคก 
2.  นางสาวฉฐัรส  หู้เตม็   ครูช านาญการพิเศษ 
      

 
ผู้จัดท า/ บรรณาธิการ 
 นายอาคม  จนัตะนี   ครู กศน.ต าบล 

 
คณะผู้ร่วมจัดท า 

 1.   นางสาวอภิวรรณ์  ไม่ยาก  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
 2.  นางสาวประภา  โพธ์ิเขียว  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
 3.  นางดาว  พานนอ้ย   ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 
 4.  นางสาวฐิติพร  ฤทธ์ิมงักร  ครู กศน.ต าบล 
 5.  นางสาวจุรีรัตน์  ผลงาม  ครู กศน.ต าบล 
 6.   นายกรรัตน์  แสงพราว  ครู กศน.ต าบล 
 7.  นายอาคม  จนัตะนี   ครู กศน.ต าบล 

                8.  นางสาววมิล  ใจพราหมณ์  ครู กศน.ต าบล 
   9.  นายอศัวนิ  อินหนู   ครู ศรช.  
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ประวตัิผู้จัดท า 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล  :  นายอาคม  จนัตะนี 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน :  55/365  หมู่ 3  ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี 

ทีท่ างาน/สังกดั :  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
    อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี   
ต าแหน่งปัจจุบัน :  ครู กศน.ต าบล 
    ปฏิบติังานประจ า กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก 
การศึกษา 
พ.ศ. 2546  :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.)  
      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดันนทบุรี 
พ.ศ. 2556  :  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
                                    _ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก  จงัหวดัพิษณุโลก 

 
  


