บทที่ 1
งานไฟฟ้ า
1.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับไฟฟ้ า
ไฟฟ้าเป็ นพลังงานชนิดหนึ่ง เป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นวัตถุ ธาตุทุกชนิด ตามข้อพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันว่า วัตถุธาตุชนิดต่างๆที่มีอยูใ่ นโลก ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่
เรี ยกว่า ”อะตอม” มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชนิดของวัตถุน้ นั ๆ ในแต่ละอะตอมยังประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอน และอีเล็คตรอนอยูม่ ากมาย สาหรับโปรตอนกับนิวตรอนนั้น อยูน่ ิ่งไม่
เคลื่อนไหว แต่อิเล็คตรอนนั้นสามารถเคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง การเคลื่อนที่
ของอีเล็คตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งนี้เองที่เราเรี ยกว่า "ไฟฟ้า"

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของอะตอม
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.

1.2 แหล่ งกาเนิดไฟฟ้า
ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ ไฟฟ้ามีความจาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องอานวยความ
สะดวกในบ้านหรื อในสานักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีใช้อยูท่ วั่ ประเทศ
จาเป็ นต้องใช้ไฟฟ้าเป็ นแหล่งให้พลังงาน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องรู ้แหล่งที่มาของไฟฟ้าชนิดต่างๆที่
นามาใช้งานในปัจจุบนั ซึ่งการเกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จากแหล่งต่างๆดังนี้คือ
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1.2.1 ไฟฟ้ าจากการเหนี่ยวนา
เป็ นแรงดันไฟฟ้าที่เกิดในขดลวดขณะที่เส้นแรงของสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตดั ขดลวด จะ
ทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าออกมาระหว่างปลายทั้งสองของขดลวด

ภาพที่ 1.2 แสดงการเกิดกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนา
ที่มา : เดชา ภัทรมูล. 2547 หน้า 19
1.2.2 ไฟฟ้ าจากปฏิกริยาเคมี
ต้นกาเนิดไฟฟ้าจากปฏิกริ ยาเคมี เรี ยกว่า เซลล์ไฟฟ้า ซึ่งมีใช้อยู่ 2 แบบ คือ เซลล์ปฐมภูมิ
และเซลล์ทุติยภูมิ เซลล์ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแผ่นทองแดงกับแผ่นสังกะสี แช่ในน้ ายาหรื อ
อิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเป็ นกรดเจือจางบรรจุในถ้วยแก้ว เมื่อนาเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าต่อระหว่างแผ่น
ทองแดงกับแผ่นสังกะสี แล้ว เข็มของเครื่ องวัดจะเบนขึ้น แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน (ดังรู ป)
แสดงว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร

ภาพที่ 1.3 แสดงเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย
ที่มา : เดชา ภัทรมูล. 2547 หน้า 22
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การที่มีกระแสไหลครบวงจรผ่านเครื่ องวัดกระแสได้น้ นั เป็ นผลมาจากการที่แผ่นสังกะสี
กับแผ่นทองแดงทาปฏิกริ ยาเคมีกบั กรดเจือจางหรื ออิเล็กโทรไลต์ แล้วเกิดการถ่ายประจุ แผ่น
ทองแดงจะเสี ยอิเล็กตรอนไป แผ่นสังกะสี จะได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกันระหว่างแผ่น
สังกะสี กบั แผ่นทองแดง จะปรากฏกลุ่มอิเล็กตรอนหรื อแรงดันไฟฟ้าลบที่แผ่นสังกะสี และปรากฏ
กลุ่มของโปรตอนหรื อแรงดันไฟฟ้าบวกที่แผ่นทองแดง ฉะนั้น จึงได้เซลล์อย่างง่ายหรื อต้นกาเนิด
แรงดันไฟฟ้าอย่างหนึ่ง
เซลล์ไฟฟ้ า หมายถึงหน่วยของต้นกาเนิดแรงดันไฟฟ้า สามารถจ่ายแรงดันหรื อระแสไฟฟ้า
ได้ เซลล์ไฟฟ้าที่พบเห็นทัว่ ไป ได้แก่ ถ่านไฟฉาย ซึ่งจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมา 1.5 Volt ซึ่ง
ถ่านไฟฉายมีหลายขนาด ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่เรี ยกว่า size D ก้อนขนาดกลางเรี ยกว่า size C
ก้อนขนาดเล็กเรี ยกว่า size A ซึ่งแบ่งเป็ น size AA และ size AAA เซลล์ไฟฟ้าที่สร้างมาเพื่อใช้งาน
ในนาฬิกาข้อมือ หรื อเครื่ องคิดเลข จะมีขนาดเล็กมาก ก้อนถ่านจะแบนสั้น เรี ยกเซลล์แบบนี้วา่
แบบกระดุม ซึ่งได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก ไม่มีการรั่วซึม ใช้งานได้ทนไม่มีการผุกร่ อน
เซลล์ปฐมภูมิ หมายถึงเซลล์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาแล้วนาไปใช้งานได้โดยตรง เมื่อใช้ไป
ระยะหนึ่งแล้ว แรงดันและกระแสไฟจะลดต่าลงจนไม่สามารถใช้การได้ตอ้ งทิ้งไป
เซลล์ทุติยภูมิ หมายถึงเซลล์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาแล้วต้องนาไปประจุไฟ (Charge) เสี ยก่อน
จึงจะนาไปใช้ได้ เช่น แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ แบตเตอรี่ ที่ใช้กบั โทรศัพท์มือถือ เมื่อใช้งานไป
ระยะหนึ่ง แรงดันและกระแสอ่อนลง ก็สามารถนาไปประจุให้คืนสภาพที่ใช้ได้เหมือนเดิม
เซลล์ไฟฟ้าที่ใช้กบั ถ่านไฟฉายส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย แท่งถ่านเป็ นขั้วบวก และแผ่น
สังกะสี เป็ นขั้วลบ สารเคมีภายในก้อนถ่านมีลกั ษณะเปี ยก ถ้าสารเคมีภายในเซลล์แห้ง เซลล์กอ้ น
นั้นจะเสื่ อมสภาพไป ถ่านไฟฉายก้อนเล็กจะเสื่ อมสภาพเร็ วกว่าถ่านก้อนใหญ่
เซลล์แบบทุติยภูมิโดยทัว่ ไป มีขนาดใหญ่ ให้กระแสได้มาก เช่น แบตเตอรี่ รถยนต์ มีขนาด
ใหญ่จ่ายกระแสได้มาก โครงสร้างภายในประกอบด้วยแผ่นธาตุทาด้วยตะกัว่ 2 ชุด สอดสลับแผ่น
และเชื่อมต่อถึงกัน ชุดหนึ่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าบวก มีข้วั ต่อเรี ยกว่า ขั้วบวก
อีกชุดหนึ่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าลบ มีข้วั ต่อเรี ยกว่า ขั้วลบ เซลล์หนึ่งๆ จะมีแรงดันไฟฟ้า 2 Volt แบตเตอรี่ รถยนต์ที่
ใช้ไฟ 12 Volt จึงมี 6 เซลล์ต่อกันเป็ นแถวหรื อต่อแบบอนุกรม แล้วบรรจุในถังยางรู ป 4 เหลี่ยม แต่
ละเซลล์มีช่องเติมน้ ายาและมีฝาปิ ด ความสามารถของแบตเตอรี่ เรี ยกว่า ความจุ มีหน่วยวัดเป็ น
แอมแปร์ต่อชัว่ โมง
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ภาพที่ 1.4 แสดงโครงสร้างถ่านไฟฉาย
ที่มา : เดชา ภัทรมูล. 2547 หน้า 27
จากรู ป มีแท่งคาร์บอนเป็ นแกนกลางและตัวถังกลมเป็ นสังกะสี โดยระหว่างตัวถังกับแท่ง
คาร์บอนจะเติมสารเคมีซ่ ึ งเป็ นสารผสมระหว่างสาลาโมเนียกและแมงกานีสไดออกไซด์ และผง
คาร์บอนกับน้ า เรี ยกสารผสมนี้วา่ พาส

1.2.3 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เป็ นแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า ที่อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา 2 ชนิด เชื่อมกันเพือ่ ให้เกิดรอยต่อ
สารที่นิยมทาเป็ นโซล่าเซลล์ได้แก่ ซิลิกอน (Si) หรื อสารซิลีเนียม (Se) เมื่อผิวของสารกึ่งตัวนา
ด้านหนึ่งถูกแสง จะทาให้อิเล็กตรอนได้รับพลังงานเพียงพอจะทาให้อะตอมเคลื่อนที่ขา้ มรอยต่อทา
ให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า
โดยทัว่ ไปโซล่าเซลล์ จะสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ 0.25-0.6 Volt และมีกระแส
ไหลได้ประมาณ 50 A
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ภาพที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของ Solar Cell
ที่มา :
1.2.4 พลังงานไฟฟ้าจากแรงกดหรื อยืดตัว
สารพิโซอิเล็กทริ กซิต้ ี ( Piezo electricity) เป็ นสารประเภทที่เมื่อเกิดแรงกดหรื ออัด จะเกิด
กระแสไฟฟ้า พลังงานเหล่านี้คือ คริ สตัลไมโครโฟน ผลึกควอตซ์ และอื่นๆ
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1.2.5 พลังงานไฟฟ้ าทีม่ าจากความร้ อน
พลังงานความร้อนสามารถนาไปต้มน้ าให้กลายเป็ นไอและนามาปั่นให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้

ภาพที่ 1.6 แสดงการเกิดไฟฟ้าจากความร้อน
ที่มา : เดชา ภัทรมูล. 2547 หน้า 28
1.2.6 พลังงานไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากแม่ เหล็ก
โดยการทาให้ขดลวดตัวนาเคลื่อนที่ตดั เส้นแรงแม่เหล็ก จะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นใน
ขดลวด

ภาพที่ 1.7 แสดงไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก
ที่มา : เดชา ภัทรมูล. 2547 หน้า 29
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ไฟฟ้ า ไหลอย่างไร
ตามปกติไฟฟ้าจะไหลไปตามเส้นลวด (ที่เรี ยกว่าตัวนาไฟฟ้า) จะไหลติดต่อครบรอบหรื อ
ครบวงจร โดยเริ่ มต้นจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า แล้วไหลไปตามสายจนถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะ
แปลงแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรื อต่าลง และไฟฟ้าจะไหลจากหม้อแปลงเข้าไปยังอาคารบ้านเรื อน
เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ จากนั้นจะไหลกลับตามสายอีกเส้นหนึ่ง ที่เครื่ องกาเนิดและหม้อแปลงไฟฟ้า
จะมีการต่อสายลงดินไว้สาหรับเป็ นทางให้ไฟฟ้าไหลกลับได้ครบวงจรได้ในกรณี ที่สายเส้นใดเส้น
หนึ่งถูกทาให้ขาด

1.3 ชนิดของไฟฟ้า (Kind of Electricity)
ไฟฟ้าแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1.3.1 ไฟฟ้ าสถิต (Statics Electricity)
เป็ นไฟฟ้าที่อยูใ่ นสภาพที่ไม่เคลื่อนที่ เกิดจากการนาเอาวัตถุสองสิ่ งมาถูกนั เช่น แท่งอาพัน
ถูกบั ผ้าสักหลาด จะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น ไฟฟ้าสถิตถ่ายทอดประจุจากที่มีความต่างศักย์สูงไปยังที่มี
ความต่างศักย์ต่า เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฯลฯ
1.3.2 ไฟฟ้ ากระแส (Current Electricity)
เป็ นไฟฟ้าชนิดไหล คือ Electron จะเคลื่อนที่ไป และ Electron ตัวต่อๆไปจะเคลื่อนที่มา
แทน ทาให้เกิดการไหลหมุนเวียน เมื่อเกิดการไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เราเรี ยกการไหลของ
ไฟฟ้านี้วา่ "กระแสไฟฟ้า"
ในวงจรไฟฟ้า ( Electric Circuit) จะมีองค์ประกอบสาคัญที่มีความสัมพันธ์กนั คือ
ก. แรงเคลื่อนไฟฟ้า ( Electromotive force) มีหน่วยวัดเป็ น โวลท์ (Volt)
ข. ความต้านทาน (Resistance) มีหน่วยวัดเป็ น โอห์ม (Ohm)
ค. กระแสไฟฟ้า ( Electric Current ) มีหน่วยวัดเป็ น แอมแปร์ (ampere)
ไฟฟ้ากระแส แบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1.3.2.1 ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current) ใช้เรี ยกย่อๆว่า D.C. เป็ น
กระแสไฟฟ้าที่ไหลหรื อเดินทางเดียวตลอดเวลา
คือไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ
เช่น
กระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก แบตเตอรี่ เยนเนอเรเตอร์ชนิดกระแสตรง ฯลฯ ไฟฟ้ากระแสตรงมี
ประโยชน์ในการเชื่อม การชุบ การชาร์ตแบตเตอรี่ การแยกธาตุทางเคมี และอื่นๆ
1.3.2.2 ไฟฟ้ ากระแสสลับ(Alternating Current) เรี ยกย่อๆว่า A.C. คือไฟฟ้าที่
ไหลกลับไปมาตลอดเวลา จังหวะการไหลสลับไหมานี้ เรี ยกว่า ไซเกิ้ล (Cycle) อัตราการ
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เปลี่ยนแปลงเรี ยกว่า ความถี่ (Frequency) และวัดความเร็ วเป็ น ไซเกิลต่อวินาที (Cycle/Second)
เรี ยกย่อๆว่า C.P.S
การไหลของกระแสไฟฟ้าสลับไปมา มีความถี่ 50-60 ครั้งใน 1วินาที หรื อเรี ยกอีกอย่าง
ว่า 50-60 ไซเกิลต่อวินาที

ภาพที่ 1.8 แสดงการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.

1.4 ความสั มพันธ์ ของไฟฟ้า และการหาความสั มพันธ์ ระหว่ าง Factor ต่ างๆ
George Simon Ohm ชาวเยอรมันเป็ นผูส้ รุ ปปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งต่อมานิยมเรี ยกว่า
กฏของโอห์ม ( Ohm’s law) โดยสามารถเขียนเป็ นสมการ ได้ดงั นี้
I=

E
R

E = IR
R=

E
I

E = EMF or Voltage แรงดันหรื อแรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น Volt
R = Resistance ความต้านทานของวงจร มีหน่วยเป็ น Ohm
I = Current or Ampere กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น Ampere





R



R




R
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หาแรงเคลื่อน
หากระแส
หาความต้านทาน
ภาพที่ 1.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างfactors ตามกฏของโอห์ม
ที่มา : เดชา ภัทรมูล. 2547 หน้า 54
ตัวอย่ างที่ 1 จงคานวณหาปริ มาณของกระแสในวงจร ซึ่งมีแหล่งจ่ายแรงดัน จานวน 120 โวลท์ มีคา่
ความต้านทาน 12 โอห์ม

R=12
E 120V
I=

E
R

= 120
12

= 10A

1.4.1 กาลังไฟฟ้า (Electric Power)
กาลังไฟฟ้า หมายถึง การป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในโหลด เพื่อทาให้เกิดพลังงานใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น พลังงานแสงสว่าง พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็ นต้น กาลังไฟฟ้ามีหน่วยวัด
เป็ น Watt (W)
P = EI
P = กาลังไฟฟ้า
E = แรงดันไฟฟ้า
I = กระแสไฟฟ้า
ตัวอย่ างที่ 2 รถยนต์มีแหล่งจ่ายแรงดันแบตเตอรี่ 48 โวลท์ จ่ายกระแสให้กบั มอเตอร์ 10 แอมแปร์
ต้องการทราบว่ามอเตอร์ใช้กาลังเท่าใด
P
= ExI
= 48 V x 10A
= 480 W
ความสั มพันธ์ ของการหาค่าทางไฟฟ้ า

งานไฟฟ้า
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การหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดัน ความต้านทาน และกาลังไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กนั การ
คานวณเพื่อหาค่าจะต้องทราบค่าอย่างน้อย 2 ค่าจึงจะหาค่าที่ตอ้ งการได้ เช่น ต้องการทราบค่าความ
ต้านทาน จะต้องทราบค่าแรงดันและกระแส หรื อต้องการทราบค่ากาลังทางไฟฟ้า จะต้องทราบค่า
ของแรงดันและกระแส เป็ นต้น
ไฟฟ้าที่ใช้อยูต่ ามบ้าน จะมีมิเตอร์ติดอยูเ่ พื่อแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบว่า ในแต่ละเดือนใช้
ไฟฟ้าไปเท่าใด มิเตอร์ที่ติดตั้งไว้มีหน่วยวัดเป็ น กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ซึ่งหมายถึง การใช้ไฟฟ้า 1000
วัตต์ใน 1 ชัว่ โมง เครื่ องมือชนิดนี้เรี ยกว่า กิโลวัตต์-ชัว่ โมง มิเตอร์ ( Kilowatt Hour Meter) โดยมี
การหาค่าดังต่อไปนี้
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (KWh)
=
กาลังไฟฟ้า (KW) x (h)
W
= Pxt
เมื่อ W
= พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ชวั่ โมง
P
= กาลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็ นวัตต์
T
= เวลา มีหน่วยเป็ นวินาที
ตัวอย่ างที่ 3 เตารี ดไฟฟ้าเครื่ องหนึ่งมีกาลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ใช้รีดผ้า 2 ชัว่ โมง อยากทราบว่าใช้
พลังงานไฟฟ้าไปเท่าใด ( 1000 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 กิโลวัตต์)
สู ตร พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ( KWh)
W

=
=
=
=

กาลังไฟฟ้า ( KW) x เวลา(h)
Pxt
1 กิโลวัตต์ x 2 ชัว่ โมง
2 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง

ตัวอย่ างที่ 4 ในโรงงานแห่งหนึ่ง ใช้ฮีทเตอร์ที่มีกาลังไฟฟ้า 1.5 KW ต้มน้ าเป็ นเวลา 45 นาที หลอด
แสงสว่างขนาด 100 วัตต์ เปิ ดทิ้งไว้เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง โรงงานแห่งนี้ใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าใด
( 1.5 KW = 1500 วัตต์ และ 45 นาที = 0.75 ชัว่ โมง)
W
= Pxt
= (1500 W x 0.75) + (100 W x 12 h)
= 2,325 Wh
= 2.325 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
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เครื่ องไฟฟ้าบางอย่างเขาไม่ได้บอกกาลังไฟฟ้าเป็ นวัตต์ไว้ แต่บอกเป็ นแอมแปร์ เช่น
เขียนว่า 5A เราก็สามารถนามาคิดเป็ นวัตต์ได้ ถ้าทราบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าอัน
นั้น โดยคิดดังนี้
กาลังไฟฟ้าเป็ นวัตต์ = กระแสไฟฟ้า x แรงเคลื่อนไฟฟ้า
W = I x E
ถ้าเครื่ องใช้ 5 A ใช้กบั แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 V. จะกินไฟ = 5 x 220 = 1100 วัตต์ ฯลฯ
ถ้าจะหาความต้านทาน ในวงจรอนุกรมหรื ออันดับ จะได้
R = R1 + R2 + R3 .........Rn
ถ้าจะหาความต้านทาน ในวงจรแบบขนาน จะได้
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 .....1/Rn
ถ้าจะหาความต้านทานในวงจรไฟฟ้าแบบผสม ก็ใช้ 2 วิธีดงั กล่าวมาแล้วในการหา
1.4.2 สื่ อหรื อตัวนาไฟฟ้ า (Conductors)
วัตถุใดๆที่มีความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าน้อยๆหรื อน้อยที่สุด ไฟฟ้าย่อมไหลผ่านไปได้
สะดวกดี เรี ยกสิ่ งนั้นว่า สื่ อไฟฟ้ า ( Conductors) สื่ อไฟฟ้ามีท้ งั ประเภทที่ดี และไม่ดี สื่ อที่ดี จะยอม
ให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้สะดวก ส่ วนสื่ อที่ไม่ดี ไฟฟ้าจะไหลผ่านไม่สะดวก ตัวนาไฟฟ้าที่ดี ได้แก่ เงิน
ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ตามลาดับ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้นาโลหะเหล่านี้มาทาเป็ นตัว
นาไฟฟ้า
1.4.3 ฉนวน (Insulator)
ฉนวนหรื อเครื่ องป้องกันไฟฟ้า คือวัตถุใดๆที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากๆ หรื อมากที่สุด
ไฟฟ้าย่อมไหลผ่านไม่สะดวก หรื อผ่านไม่ได้ เราเรี ยกสิ่ งนั้นว่า ฉนวน หรื อเครื่ องกันไฟฟ้า ฉนวน
มีท้ งั ดี ปานกลาง และเลว ฉนวนที่ดี ไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน หรื อผ่านได้นอ้ ยที่สุด ส่ วนฉนวนที่
เลว คือวัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก ฉนวนที่ดีได้แก่ ไมก้า กระเบื้อง หินอ่อน ยาง แก้ว ไม้
แห้ง ครั่ง

1.5 วงจรไฟฟ้า ( Electrical Circuit)
วงจรไฟฟ้า คือทางเดินของไฟฟ้าเป็ นวง คือไฟฟ้าจะไหลไปตามตัวนา ได้แก่สายไฟ จนกระทัง่
ไหลกลับตามสายมายังเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเป็ นวงครบรอบ
คือออกจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแล้ว
กลับมายังเครื่ องกาเนิดอีกครั้งหนึ่ง จนครบ 1 เที่ยว เรี ยกว่า 1 วงจร หรื อ 1 Cycle
1.5.1 ส่ วนประกอบของวงจรไฟฟ้ า
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วงจรไฟฟ้าโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยอุปกรณ์พ้นื ฐานอยู่ 4 ชนิด คือ
1.5.1.1 แหล่งกาเนิดไฟฟ้า (Sources) เป็ นตัวกาเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่
วงจร เพื่อผลักดันอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ไปในเส้นลวดตัวนา ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้า
1.5.1.2 เส้นลวดตัวนา ( Wires) ใช้เป็ นเส้นทางเดินของอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่จาก
ขั้วลบของแหล่งกาเนิดผ่านไปยังโหลด แล้วกลับมาที่ข้วั บวกของแหล่งกาเนิด ซึ่งทาให้อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่ได้ครบรอบ หรื อมีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร
1.5.1.3 โหลด (Load) จะเป็ นภาระทางไฟฟ้าที่ใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้
เป็ นพลังงานรู ปอื่นตามที่ตอ้ งการ เช่น ตัวต้านทาน หลอดไฟฟ้า เตารี ด ฯลฯ
1.5.1.4 อุปกรณ์ควบคุม ( Control Device) หรื อสวิตซ์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า เช่น เปิ ด-ปิ ดวงจร สวิตซ์ที่ใช้ติดตั้งในวงจร ควรจะต้องทนทาน
ต่อปริ มาณกระแสไฟฟ้าในสภาพปกติของวงจรได้ และมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนตลอดเวลาในขณะที่
วงจรเปิ ด
1.5.2 วงจรปิ ด (Closed Circuit)
เมื่อวงจรไฟฟ้าปิ ด กระแสไฟฟ้าไหล ออกจากแบตเตอรี่ ผ่านไปตามสายไฟ แล้ว ผ่านสวิตซ์ไฟ
ซึ่งติดกัน (ภาษาพูดเรี ยกว่าเปิ ดไฟ) แล้วกระแสไฟฟ้าไหลต่อไปผ่านดวงไฟ แล้วไหลจนถึง
แบตเตอรี่ จะเห็น ได้วา่ กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ ครบวงจร หลอดไฟจึงติด

ภาพที่ 1.10 วงจรปิ ด
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.

ภาพที่ 1.11 วงจรเปิ ด
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
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1.5.3 วงจรเปิ ด ( Open Circuit)
เมื่อวงจรเปิ ดไฟจะไม่ติด คือไฟออกจากแบตเตอรี่ ไหลไปตามสาย พอไปถึงสวิตซ์ซ่ ึงเปิ ด
ห่างออกจากกัน (ภาษาพูดเรี ยกว่า ปิ ดสวิตซ์) ไฟฟ้าก็จะไหลผ่านไปไม่ได้ กระแสไฟฟ้าไม่
สามารถจะไหลผ่านให้ครบวงจรได้
1.5.4 การต่ อวงจรไฟฟ้ า
การต่อวงจรหรื อการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า ซึ่งรวมเรี ยกว่า โหลด (load) หรื อ
ความต้านทานมาต่อเข้ากับสายเมนนัน่ เอง การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ คือ
1.5.4.1 การต่ อวงจรแบบขนาน (Parallel Circuit)
การต่อแบบขนาน เป็ นวิธีต่อใช้ไฟทัว่ ๆไป ใช้แสงสว่าง ใช้ความร้อน พัดลม วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น การต่อ คือ เราต่อจากสายเมนใหญ่เข้ามาในบ้าน (2 สาย) แล้วจึงต่อจากสายเมน
มาใช้เป็ นคู่ๆ ถ้าดูให้ดีจะเห็นว่า สายคู่ที่ต่อมาใช้น้ นั จะต่อมาจากสายเมนใหญ่เหมือนกัน เราจึง
เรี ยกการต่อชนิดนี้วา่ "ต่อแบบขนาน"

ภาพที่ 1.12 แสดงการต่อวงจรแบบขนาน
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
จากรู ป ลองดูวงจรจะเห็นว่า กระแสไฟฟ้าไหลออกจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า หรื อแบตเตอรี่
ไปตามสายไฟ ตามลูกศรผ่านดวงไฟ ซึ่งต่อขนานไว้ แต่ละดวงเป็ นคนละวงจรกัน สามารถปิ ด
เปิ ด สวิตซ์เป็ นเอกเทศแต่ละหลอดได้ หรื อจะใช้หลายๆหลอดต่อไปใช้สวิตซ์ตวั เดียวกันก็ยอ่ มทา
ได้ ขึ้นอยูก่ บั การใช้ ซึ่งไม่จาเป็ นต้องปิ ด เปิ ดโดยใช้สวิตซ์อนั เดียวกันต่อไฟหลายๆหลอด

16

งานไฟฟ้า

เหมือนกับการต่อแบบอนุกรม (Series) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน นิยมต่อตามบ้านและโรงงาน
อุตสาหกรรม

1.5.4.2 การต่ อวงจรแบบอนุกรม (Series Curcuit)
การต่อแบบอนุกรม คือการนาเอาอุปกรณ์ไฟฟ้า หรื อ โหลดต่างๆ นามาต่อเรี ยงกัน คานวณ
ให้แรงเคลื่อน (volts) เท่ากับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า แล้วนาเอาปลายทั้งสองไปต่อกับสายเมน ดังรู ปเป็ น
การต่อแบบอนุกรม โดยใช้หลอด
ไฟฟ้าหลายๆดวงมาต่อเรี ยงกัน
จานวนแรงเคลื่อน (volts) เท่ากับ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสายเมน ปลายทั้ง
สองต่อเข้ากับสายเมน

ภาพที่ 1.13 แสดงการต่อวงจรแบบอนุกรม
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
การต่อแบบนี้มีผลเสี ย คือ ถ้าหากหลอดใดหลอดหนึ่งเกิดขาดหรื อไฟดับ หลอดอิ่นๆก็จะดับไป
ด้วย ดังนั้น การต่อแบบนี้จึงไม่ค่อยใช้กนั โดยทัว่ ๆไป จะมีใช้กนั อยูใ่ นวงจรวิทยุ โทรทัศน์
1.5.4.3 การต่ อวงจรแบบผสม (Parallel and Series)
การต่อแบบผสม คือการต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งแบบขนานและอนุกรมรวมกัน
การต่อแบบนี้ โดยทัว่ ไปไม่นิยมใช้กนั
เพราะเกิดความยุงยาก จะใช้กนั แต่ในทาง
อีเลคโทรนิคจริ งๆเท่านั้น
ภาพที่ 1.14 แสดงการต่อวงจรแบบผสม
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
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การต่ อวงจรไฟฟ้ าสวิตซ์ 2 ทาง

ภาพที่ 1.15 แสดงการต่อวงจรสวิทซ์ 2 ทาง
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
การต่ อวงจรไฟกระพริบอย่ างง่ าย

ภาพที่ 1.16 แสดงวงจรไฟกระพริ บอย่างง่าย
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
1.5.5 วงจรลัด (Short circuit)
หมายถึงกระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านโหลด เพราะเกิดการลัดวงจรขึ้น หรื อเรี ยกตามภาษาพูด
ว่า “ไฟช๊อต” สาเหตุเกิดจากสายไฟชารุ ดหรื อเก่าเกินไป ฉนวนหุม้ สายไฟเปื่ อย สายไฟทั้งสอง
เส้นแตะกัน นอกจากนี้แล้ว สายไฟแรงสู งซึ่งเป็ นสายเปลือย (สายไม่มีฉนวนหุม้ ) อาจจะมีวตั ถุซ่ ึง
เป็ นสื่ อไฟฟ้าวางพาดระหว่างสายทั้งสองเส้น หรื อไม่อาจเป็ นเพราะสายอาจช๊อตกันภายในเครื่ องใช้
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หรื อเดินวงจรไฟฟ้าผิด

1.6 อุปกรณ์ ไฟฟ้ า
1.6.1 อุปกรณ์ ให้ แสงสว่ าง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง หรื อที่เรี ยกว่าหลอดไฟฟ้า ปัจจุบนั
ที่พบเห็นกันมากจะเป็ นหลอดประหยัดไฟ ซึ่งมีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ต่าง ๆ ที่แข่ง
กันผลิตออกมาเพื่อแข่งขันกันทางด้านตลาด จะเลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบไหน ก็ควรพิจารณาถึง
คุณภาพ และราคาตามความพอใจ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง ก็คือ หลอดไฟ หลอดไฟฟ้าที่ใช้งานทัว่ ๆ ไป อาจแบ่งได้ 3
แบบ คือ
1.6.1.1 หลอดมีไส้ (Incandescent Tube) เรี ยกตามภาษาตลาดว่า หลอดกลม
หลอดแบบนี้ ให้ความสว่างได้โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอด (Filament) ซึ่ งทามาจากโลหะ
ทังสะเตน (Tungsten) เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอดทาให้เกิดความร้อนและเปล่งแสงสี ค่อนข้าง
แดงออกมา ซึ่งขนาดของความสว่างขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ใส่ เข้าไป เช่น หลอดมีไส้ขนาด
10 วัตต์ ก็จะให้ความสว่างต่ากว่าหลอดขนาด 40 วัตต์ เพราะกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าเป็ นต้น
โครงสร้ างของหลอดมีไส้
ในโครงสร้างจะประกอบไปด้วยส่ วนหลัก คือ ไส้หลอดทังสเตน ขายึดไว้หลอด แท่งแก้ว
ยึดไส้หลอด ฐานหลอด ขั้วหลอด และกระเปาะแก้ว ภายในกระเปาะแก้วนั้นบรรจุก๊าซจาพวก ก๊าซ
เฉื่ อย เช่ น อาร์ กอน หรื อไนโตรเจน เอาไว้เพื่อไม่ให้ไส้หลอดที่ร้อนแดง (เมื่อกระแสไฟฟ้ าไหล
ผ่าน) ทาปฏิกิริยาเผาไหม้กบั อากาศภายในกระเปาะแก้ว ซึ่งจะทาให้ไส้หลอดขาดเร็ วขึ้น

ภาพที่ 1.17 แสดงโครงสร้างของหลอดมีไส้
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
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การทางานของหลอดมีไส้
เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าไปที่ข้ วั ทั้งสองของหลอดมีไส้ กระแสไฟฟ้ าจะไหลผ่านไส้
หลอดทาให้เกิดความร้อนสู งและจะร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 3,000 ํC และเปล่งแสงออกมา
ดังนั้น ความส่ องสว่างของหลอดไฟฟ้า จึงเกิดจากพลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานความร้อน
แล้วเปลี่ยนเป็ นพลังงานแสงอีกทีหนึ่ง ความสว่างที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณกระแสที่จ่าย
เข้าไป ปกติเมื่อไส้หลอดลุกแดงนั้นในบรรยากาศปกติมนั จะลุกไหม้ได้โดยอาศัยออกซิ เจนใน
อากาศ ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นต้อ งบรรจุ ก๊ า ซเฉื่ อ ยไว้ใ นกระเปาะแก้ว เพื่ อ ไม่ ใ ห้ไ ส้ห ลอดที่ ลุ ก แดง
เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ได้ ทาให้อายุของไส้หลอดยาวนานขึ้น
คุณสมบัติของหลอดมีไส้
1. แสงที่ได้รับจะมีสีค่อนข้างแดง ให้ผลทางด้านการมองเห็นวัตถุอื่น ๆ ค่อนข้างต่า
2. ขนาดกาลังไฟฟ้าของหลอดมีต้ งั แต่ 1-1,500 วัตต์
3. อายุการใช้งานของหลอดขนาด 1-300 วัตต์ ประมาณ 750 ชัว่ โมง และหลอด 3001,500 วัตต์ ประมาณ 1,000 ชัว่ โมง
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหลอดมีไส้ถูกกว่าหลอดไฟฟ้าแบบอื่น ๆ
5. เหมาะนาไปใช้งานที่ตอ้ งการความสว่างน้อยเป็ นจุด ๆ เช่น ห้องเก็บของขนาด
6. เล็กหรื อไฟแสดง และไฟประดับ หรื อในงานที่ตอ้ งการรังสี ความร้อน เนื่องจากไส้
หลอดเมื่อจุดติดแล้วจะให้ความร้อนค่อนข้างสู ง ถ้ามีกาลังไฟฟ้าสู ง ๆ เช่น ใช้ในห้องอบสี เป็ นต้น
ข้ อดีเสี ยของหลอดมีไส้
ข้ อดี 1. มีราคาถูก
2. สามารถปรับความสว่างได้โดยวิธีง่าย ๆ เช่น ใช้เครื่ องหรี่ ไฟ (Dimmer)
3. มีขนาดเล็ก แต่ให้ความสว่างมาก
ข้ อเสี ย 1. ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อย ๆ เพราะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าหลอดแบบอื่น ๆ
2. ให้ความสว่างต่า เมื่อเทียบกับหลอดแบบอื่น ๆ ที่กินกาลังไฟฟ้ าเท่ากัน
(ยกเว้นหลอดฮาโลเจน)
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1.6.1.2 หลอดเรื องแสงหรื อหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า หลอดนี ออน ใช้กนั มากในอาคารบ้านเรื อน
เพราะให้แสงสี ขาวนวลเย็นตามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและให้ความสว่างมากกว่าหลอดมีไส้
ประมาณ 6-7 เท่า เมื่อกินกาลังไฟฟ้าเท่า ๆ กัน มีขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 10 20 32 40 65 วัตต์ มีท้ งั
รู ปทรงกระบอกยาว รู ปวงกลม และรู ปตัวยู
โครงสร้ างของหลอดเรื องแสง
ลักษณะภายนอกที่พบเห็นทัว่ ๆ ไปมี 2 แบบ คือ
1. แบบที่เป็ นแท่งกระบอกสี ขาวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ยาว 1, 2, 4 และ 8 ฟุตตาม
ขนาดกาลังไฟฟ้า คือ ขนาด 10 วัตต์ ยาว 1 ฟุต, 40 วัตต์ ยาว 4 ฟุต เป็ นต้น ที่ปลายทั้งสองข้างของ
หลอดมีข้วั หลอดข้างละ 2 ขั้ว เรี ยกว่า อีเล็กโทรด (Electrode)
2. แบบที่เป็ นรู ปวงกลมสี ขาว ขั้วหลอดทั้งสองข้างจะอยูต่ ิดกันรวมเป็ น 4 ขั้ว เวลาใช้งาน
ต้องใส่ ในโคมพิเศษ มีซอคเก็ตต่อขั้วหลอดแบบเฉพาะ
โครงสร้ างภายในที่ ปลายหลอดทั้งสองข้าง จะมี ไ ส้หลอดทาด้ว ยทังสเตน และเคลื อบ
สารเคมีที่ช่วยในกาเนิ ดอิเล็กตรอนได้มาก ๆ เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าเข้าไปภายในหลอดแก้วบรรจุ
ก๊าซอาร์ กอน และหยดของปรอทเอาไว้ด้วยและที่ผนังด้านในของหลอด เคลือบสารฟอสเฟอร์
เอาไว้ (มองเห็นจากภายนอกเป็ นสี ขาว) เพื่อปรับแสงอุลตร้าไวโอเลตที่เกิดขึ้นจากการจุดไส้หลอด
ให้ทาปฏิกิริยากับฟอสเฟอร์แล้วเปล่งแสงสี ขาวนวลออกมา

ภาพที่ 1.18 แสดงโครงสร้างภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ. 2527.
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ส่ วนประกอบของวงจรหลอดเรื องแสง ประกอบด้วย
ก. หลอดเรื องแสง เป็ นหลอดแก้วกลมยาว และเป็ นหลอดสู ญญากาศ มีข้วั ไฟฟ้าทั้งสอง
ข้าง ภายในหลอดเคลือบด้วยวัตถุเคมี เรี ยกว่า ฟอสเฟอร์ (Phosphor) มีปรอทหยดอยูภ่ ายใน รวมทั้ง
อาร์กอนเล็กน้อย เมื่อถูกความร้อนปรอทก็จะขยายตัวไปทัว่ หลอด กลายเป็ นสื่ อไฟฟ้า ทาให้ข้วั ทั้ง
สองถึงกัน เมื่อนาหลอดไฟฟ้านี้ไปต่อกับวงจรไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนพอเหมาะ ก็จะมีกระแสไฟไหล
ในวงจร หรื อมีอีเลคตรอนเคลื่อนที่ระหว่างขั้วทั้งสอง การเคลื่อนที่ของอีเลคตรอนนี้ ทาให้เกิด
แสงคลื่นสั้นหรื ออุลตราไวโอเลตซึ่งตามองไม่เห็น ส่วนฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยูใ่ นหลอดจะเปลี่ยน
คลื่นแสงให้เป็ นแสงสว่างที่เรามองเห็น
ข. สตาร์ ทเตอร์ (Starter) เมื่อหลอดทางานแล้ว ความต้านทานภายในหลอดจะต่าลง
กระแสไฟฟ้าจะไหลจากไส้หลอดข้างหนึ่งไปยังหลอดอีกข้างหนึ่งโดยตรง
หลังจากนั้นแล้ว
กระแสไฟฟ้าในหลอดจะต่าลงซึ่งต้องการกระแสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อป้อนให้หลอดทางาน
ต่อไป ด้วยเหตุน้ ีเขาจึงใช้สวิตซ์อตั โนมัติเพื่อช่วยในการตัดกระแสไฟไม่ให้ผา่ นไส้หลอด
เมื่อ
หลอดทางานปล่อยแสงได้แล้ว สวิตซ์อตั โนมัติน้ ีคือ สตาร์ทเตอร์ (starter)
สตาร์ทเตอร์ จะปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปที่ไส้หลอดเพื่อทาให้ร้อนแดง พอหลอด
เริ่ มทางานแล้ว สตาร์ทเตอร์จะหยุดทางาน แต่ไส้หลอดยังคงได้รับกระแสไฟให้อาศัยเดินผ่านจาก
ขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง โดยวิธีกระโดดไปตามกระแสอีเล็คตรอนเมื่อหลอดไฟติดแล้ว ภายหลังก็
ไม่ตอ้ งใช้แรงเคลื่อนสู งนัก หลอดก็จะสว่างตลอดเวลา

ค. บัลลาสท์ (Ballast) ใช้สาหรับถ่วงให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่าลง คุณสมบัติของบัลลาสท์น้ ี
เมื่อกระแสไฟตรงไหลผ่านมันจะไม่ทางาน ถ้ากระแสไฟสลับไหลผ่านขดลวด จะทาให้เกิดเส้นแรง
แม่เหล็กในแกนเหล็กนั้น และเส้นแรงแม่เหล็กนี้ จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้จะ
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ทาให้เกิดการเหนี่ยวนาขึ้น กระแสไฟฟ้าจะไหลย้อนกลับทางเดิม จึงทาให้เกิดการต่อต้านกับกระ
แสไฟฟ้าเดิมจนลดน้อยลงไป การลดกระแสไฟฟ้าเช่นนี้ จะทาให้แรงเคลื่อนลดลงด้วย (ตามกฏ
ของโอห์ม) เมื่อลดทั้งงกระแสและแรงเคลื่อนไฟฟ้าลงเช่นนี้ จึงทาให้หลอดเรื องแสงกินไฟน้อย
ค่าไฟฟ้าก็จะลดลงตามส่ วน ซึ่งเป็ นผลดีในทางเศรษฐกิจ

การทางานของหลอดเรื องแสง
เมื่อเปิ ดสวิตซ์ จะมีกระแสไหลผ่านบัลลาสต์ และมีการสะสมพลังงานในตัวบัลลาสต์
และแรงดันที่จ่ายเข้ามา 220 โวลท์ จะตกคร่ อมสตาร์ ทเตอร์ ท้ งั หมด ทาให้สตาร์ ทเตอร์ ร้อนและ
เปล่งแสงสี ม่วง-แดง ออกมา ช่วงเวลาที่ปิดสวิตซ์ จนกระทัง่ สตาร์ ทเตอร์ เปล่งแสงออกมานั้น ไส้
หลอดทั้งสองข้างถูกอุ่นให้ร้อนขึ้น (ด้วยเหตุน้ ีเองหลอดเรื องแสงที่อาศัยหลักการทางานโดยการอุ่น
ไส้หลอด จึงเรี ยกว่า หลอดปรี ฮีท (Preheat)
เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 วินาที โลหะไบเมตอลในสตาร์ ทเตอร์ จะเริ่ มขยายตัวเนื่ องจากความ
ร้ อ นสู ง ขึ้ น ท าให้ ห น้า สั ม ผัส ของสตาร์ ท เตอร์ แ ตะกัน ต่ อ วงจรไส้ ห ลอด ท าให้บ ัล ลาสต์จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้ าสู งชัว่ ขณะ เนื่ องมาจากบัลลาสต์ที่สะสมพลังงานเอาไว้หน้านี้ จะเหนี่ ยวนาแรงดัน
ดังกล่าวออกมาเพื่อจุดไส้หลอดที่ถูกอุ่นมาแล้วให้ทางาน โดยปล่อยก่อนอิเล็กตรอนออกมาจานวน
มากทั้งสองข้างพุง่ เข้าหากันโดยผ่านก๊าซอาร์กอนและไอของปรอท ทาให้เกิดแสงสี เหนือม่วง (รังสี
อุลตร้าไวโอเลต) ออกมาและเมื่อทาปฏิกิริยากับสารที่เคลือบภายในหลอดก็จะมีแสงสี ต่าง ๆ ออกมา
คุณสมบัติของหลอดเรื องแสง
1. ถ้าหลอดแบบ สี แสงสี ขาวนวล (Day Light) จะให้คุณสมบัติในการมองเห็นวัตถุต่าง
ๆ ได้ดีกว่าหลอดมีไส้แบบอินแคนเดสเซนต์ประมาณ 6-7 เท่า เมื่อหลอดมีกาลังไฟฟ้าเท่า ๆ กัน
2. ขนาดของกาลังไฟฟ้ามีต้ งั แต่ 10 20 32 40 และ 65 วัตต์ ทั้งรู ปทรงกระบอกยาว
และรู ปทรงวงกลม
3. อายุการใช้งานประมาณ 8,000-12,000 ชม. สาหรับหลอดเรื องแสงแบบอุ่นไส้หลอด
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสู งเพราะต้องจ่ายค่าบัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ดว้ ย
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5. เหมาะที่จะนาไปใช้งาน ในที่ที่ตอ้ งการการมองเห็นอย่างชัดเจน เช่น ห้องเรี ยน และ
ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่ตอ้ งการแสงสว่างมาก ๆ รวมทั้งทางเดิน ถนน ฯลฯ
ข้ อดี ข้ อเสี ย ของหลอดเรื องแสง
ข้ อดี 1. ให้แสงสว่างนวลงาม
2. มีให้เลือกหลายสี ตามความต้องการของผูใ้ ช้
3. แสงสว่างกระจายทัว่ กัน ผิดกับหลอดธรรมดาซึ่งสว่างจ้าแสบตา
4. ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาที่กินไฟเท่าๆกัน
5. มีอายุทนทานนานกว่าหลอดธรรมดา (ประมาณ 2500-4000 ชัว่ โมง)
6. ราคาไม่สูงเกินไป
7. มีให้เลือกหลายแบบ เหมาะในการตกแต่งอาคาร ร้านค้า
ข้ อเสี ย 1. ราคาค่าติดตั้งสู งกว่าหลอดมีไส้ เพราะมีอุปกรณ์ประกอบมากกว่า
2. บารุ งรักษา และตรวจซ่ อมได้ยากกว่า เพราะมีอุปกรณ์หลายตัว อุณหภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า มีผลต่อการทางาน และอายุการใช้งานของหลอด
การเสื่ อมของหลอดเรื องแสง มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. จุดติดยาก เพราะไฟตกหรื อแรงโวลท์ต่า หรื อสตาร์ทเตอร์เสี ย
2. อย่าเปิ ด-ปิ ดบ่อยๆ โดยไม่จาเป็ น จะทาให้อายุของหลอดสั้นกว่าที่ควร
3. อย่าใช้บลั ลาสท์ให้ผดิ ขนาด จะทาให้หลอดเสี ยได้
4. อย่าต่อวงจรให้ผดิ (ตามปกติในบัลลาสท์ใหม่ๆจะมีวงจรบอกไว้)
5. ถ้าหลอดใหม่กระพริ บ สตาร์ทเตอร์อาจจะเสี ยหรื อหลอดไม่ดี รี บเปลี่ยนเสี ยใหม่
6. ปลายหลอดดา แสดงว่าหลอดเสื่ อมแล้ว
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ภาพที่ 1.19 การต่อหลอดเรื องแสง
ที่มา : ชาลี ลัทธิ และคณะ , 2527 หน้า 23
1.6.1.3หลอดแสงจันทร์ (Mercury Lamp)
เป็ นหลอดไฟฟ้ าชนิ ดที่ออกแบบมาเพื่อให้ มีกาลังไฟฟ้ าสู งกว่าหลอดแบบอื่น ๆ มีขนาด
ตั้งแต่ 40-3,000 วัตต์ ใช้กบั งานภายนอกอาคารได้ดีมาก เช่น ไฟถนนไฮเวย์ ไฟโรงงานอุตสาหกรรม
อาคารที่มีเพดานสู ง ๆ ที่จอดรถ อุโมงค์ สะพาน สนามกีฬา และที่ที่ไม่ตอ้ งการคุณภาพสี ของแสง
มากนัก เพราะแสงที่ได้จากหลอดแสงจันทร์ทวั่ ๆ ไปจะมีสี ส้ม-แดง เหลือง-เขียว น้ าเงิน-เขียว และ
น้ าเงิน-ม่วง ซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั สารที่ใช้ฉาบภายในครอบแก้วชั้นนอกของหลอด และยังมีหลอดแสง
จันทร์ แบบที่ให้แสงสี ขาวนวลคล้ายแสงของหลอดเรื องแสงด้วย ดังนั้นหลอดแบบนี้ จึงใช้งานได้
กว้างขวางกว่าแบบอื่น ๆ
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โครงสร ้างของหลอดแสงจันทร์

การทางานของหลอดแสงจันทร์
อาศัยหลักการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดบรรจุก๊าซจาพวกก๊าซเฉื่อยผสมไอปรอท
ความดันสู ง ทาให้เปล่งแสงออกมา เมื่อก๊าซความดันสู งแตกตัวโดยอาศัยการอาร์ค (ARC) ของขั้ว
หลอด ดังนั้นจึงต้องการแรงดันสู งมาในการจุดหลอด ปกติจะใช้บลั ลาสต์ช่วย ซึ่งต้องเป็ น บัลลาสต์
ที่ใช้เฉพาะกับหลอดแสงจันทร์เท่านั้น แต่มีหลอดแสงจันทร์ที่ออกแบบพิเศษขึ้นมา สามารถจุด
หลอดได้โดยไม่ตอ้ งใช้บลั ลาสต์ใช้งานได้โดยต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้โดยตรงเหมือน กับหลอดมี
ไส้แบบอินแคนเดสเซนต์ แต่กม็ ีประสิ ทธิภาพต่ากว่าหลอดแสงจันทร์แบบมีบลั ลาสต์
ตารางที่ 1.1 ข้อเปรี ยบเทียบระหว่างหลอดแสงจันทร์ท้ งั สองแบบ
หลอดแสงจันทร์แบบที่ตอ้ งใช้บลั ลาสต์ หลอดแสงจันทร์แบบไม่ตอ้ งใช้บลั ลาสต์
1. ต้องต่อบัลลาสต์พว่ งในการใช้งาน 1. ทางานได้โดยต่อกับแหล่งจ่ายไฟสลับโดยตรง
2. อายุการใช้งานประมาณ 24,000 ชม. 2. อายุการใช้งานประมาณ 10,000-16,000 ชม.
(เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง)
3. ให้ความสว่างมากกว่าหลอดมีไส้
3. ให้ความสว่างมากกว่าหลอดมีไส้แบบอินแคน
แบบอินแคนเดสเซนต์ประมาณ 4
เดสเซนต์ 2 เท่า อายุการใช้งานนานกว่า
เท่า อายุการใช้งานนานกว่า ประมาณ
ประมาณ 10-16 เท่า
10-20 เท่า
ข้ อดี ข้ อเสี ย ของหลอดแสงจันทร์
ข้ อดี 1. ให้ความสว่างสู งมากกว่าหลอดแบบอื่น ๆ
2. เหมาะสมมากกับงานภายนอกอาคารทุกชนิด
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3. มีอายุการใช้งานประมาณ 6,000-24,000 ชัว่ โมง
ข้ อเสี ย ใช้เวลาจุดติดนานมากประมาณ 4-7 นาที และเมื่อหลอดดับแล้ว ถ้าต้องการติดใหม่
ต้องทิ้งเวลาไว้ให้หลอดเย็นตัวลงเสี ยก่อน

1.7 อุปกรณ์ ในการเดินสายไฟฟ้า
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบในการเดินสายไฟฟ้า ที่สาคัญและจาเป็ นมีอยูม่ ากมายหลายอย่าง
แต่จะยกมากล่าวเพียงบางอย่างดังนี้
1.7.1 สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นตัวนาที่จะทาให้กระแสไฟ
ไหลผ่านไปตามสาย จากแห่งหนึ่งไกยังอีกแห่งหนึ่งตามความต้องการ สายไฟฟ้าที่นิยมใช้งาน
ทัว่ ๆไป มีหลายขนาดที่ควรทราบดังนี้
1.7.1.1 สายเปลือย เป็ นสายที่ไม่หุม้ ฉนวน ใช้สาหรับกระแสไฟมากๆ เช่น ใช้กบั
พวกสายไฟแรงสู ง ส่ วนมากเป็ นพวกทองแดง หรื ออลูมิเนี่ยม ใช้เดินในระบบสู ง เพราะอันตราย
จากสายไฟแรงสู งมีมาก
1.7.1.2 สายหุ้มฉนวน
ก. สายหุม้ ยาง ทาด้วยลวดทองแดง จะเป็ นเส้นเดี่ยวหรื อหลายเส้น ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของงาน
ที่นามาใช้ ภายนอกหุม้ ด้วยฉนวนที่เป็ นยาง แบบนี้นิยมใช้กนั มาก
ข. สายหุม้ พลาสติก ส่ วนมากมักทาเป็ นสายหลายๆเส้น หุม้ ด้วยพลาสติกเพือ่ ให้อ่อนตัว
ได้ง่าย ผูผ้ ลิตมักทาเป็ นสายคู่ติดกัน
ค. สายไหม ภายในทาเป็ นลวดทองแดงหลายเส้นหุม้ ด้วยยาง แล้วหุม้ ทับด้วยไหมอีกที
หนึ่ง มักทาเป็ นเส้นคู่บิดเป็ นเกลียว
ง. สายเดี่ยวและสายคู่ P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็ นสายไฟทาด้วยลวดทองแดง หุ ม้
ด้วยฉนวนหลายชั้น ภายนอกสุ ดมักเป็ นฉนวนสี ขาว สายไฟชนิดนี้มีฉนวนหุม้ แข็งแรงมาก มีท้งั
ชนิดคู่และเดี่ยว นิยมใช้กนั แพร่ หลาย
1.7.1.3 สายอบหรื ออาบนา้ ยาเป็ นฉนวน ส่ วนมากเป็ นลวดทองแดงเส้นเล็กๆ ใช้
น้ ายาเคมีเคลือบเป็ นฉนวนตลอดสาย ใช้ในงานพันมอเตอร์
สายไฟที่นิยมใช้ทวั่ ๆไป คือสายทองแดง ซึ่งใช้ในงานประมาณ 98 ส่ วน ใน 100 ส่ วน
และหุม้ ฉนวนไว้สาหรับรับแรงดันไม่ต่ากว่า 250 โวลท์ สายไฟที่ใช้มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 ํ C และ
ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดตามตาราง
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ตารางที่ 1.3 ขนาดของสายไฟกับกระแสสู งสุ ด
ขนาดพื้นที่
ต่อ มม2
0.5
1.0
1.5
2.5
4
6

กระแสสู งสุ ดในสาย
(แอมแปร์ )
3
6
8
12
16
22

ขนาดพื้นที่
ต่อ มม2
10
16
25
35
50
70

กระแสสู งสุ ดในสาย
(แอมแปร์ )
30
42
48
70
88
105

เครื่ องมือสาหรับวัดสายไฟฟ้า เรี ยกว่า Wire Gauge

1.7.2 การต่ อสายไฟฟ้ า
จุดประสงค์ของการต่อสายไฟ ต้องการให้แน่น แข็งแรง ตรงรอยต่อสัมผัสกันมากที่สุด และ
แลดูสวยงาม การต่อสายไฟฟ้า แบ่งเป็ นพวกใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท

28
1.7.2.1 การต่ อสายเดี่ยว
การต่ อธรรมดา ทาดังนี้ คือ
1. ปอกสายที่หุม้ ฉนวนออกเส้นละประมาณ 3 นิ้ว
2. ขูดทาความสะอาดสาย
3. เอาปลายทั้งสองบิดเข้าหากันเป็ นเกลียว
4. ใช้คีมบีบให้แน่น

การต่ อแบบหางเปี ย เป็ นการต่อที่ไม่ตอ้ งการใช้แรงดึง วิธีต่อคือ
1. ปอกฉนวนปลายสายข้างละประมาณ 3 นิ้ว
2. ขูดทาความสะอาดสาย
3. เอาปลายทั้งสองข้างมาชิดกันแล้วบิดเป็ นเกลียวให้แน่น
การต่ อแยกสาย คือการต่อแยกสายออกเป็ น 3 ทาง หรื อ 4 ทาง
1. ปอกสายไฟเส้นที่ตอ้ งการแยกประมาณ 1 นิ้ว
2. ปอกสายที่จะแยกออกประมาณ 3 นิ้ว
3. วางปลายสายที่จะแยกลงบนเส้นที่ไม่แยกตรงที่ปอกแล้ว
4. ใช้คีมดึงและบิดเป็ นเกลียวให้แน่น

งานไฟฟ้า
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1.7.2.2 การต่ อสายแข็งกับสายอ่อน
ปอกฉนวนปลายสายทั้งสองเส้นออกข้างละประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้สายอ่อนพันรอบๆสาย
แข็งให้เป็ นเกลียว เสร็ จแล้วพับหรื องอปลายสายแข็งให้เป็ นขอ เพื่อป้องกันไม่ให้สายหลุดได้ง่าย
1.7.2.3 การต่ อสายเข้ ากับขั้วหลอด
สายที่ตอ้ งรับน้ าเหนักหรื อแรงดึงมาก เช่น ขั้วหลอด ปลัก๊ สวิตซ์ ต้องผูกสายไฟให้เป็ นปม
เสี ยก่อน สายจึงจะรับน้ าหนักได้มาก

1.7.3 เข็มขัดรัดสาย
ในปัจจุบนั นี้ การเดินสายไฟตามอาคารต่างๆ จะเป็ นตึกหรื อไม้กด็ ี นิยมใช้เข็มขัดรัดสาย
เดินเป็ นส่วนมาก เพราะเรี ยบสนิท เป็ นระเบียบสวยงามดี เข็มขัดรัดสายทาด้วยอลูมิเนียม ตรง
กลางมีรู อาจจะมี ก1-2 รู แล้วแต่ขนาด เข็มขัดรัดสายมีขนาดเป็ นเบอร์ต่างๆตั้งแต่เบอร์ 0 จนถึง
เบอร์ 6
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วิธีใช้ เข็มขัดรัดสาย
1. ใช้ดินสอทาเครื่ องหมายไว้ให้มีระยะห่างกันประมาณ 10 ซม.
2. ใช้ตะปูเหล็กตอกยึดรู ตรงกลางของเข็มขัดรัดสายกับผนังไว้ การตอกให้ได้แนวเดียวกัน
จนตลอด
3. ดึงสายไฟให้ตรงเสี ยก่อนจึงวางบนเข็มขัดรัดสายแล้วรัดให้แน่น
4. สายไฟคู่ พยายามอย่าให้ทบั กัน
5. สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุม้ ห้ามใช้เข็มขัดรัดสายโดยเด็ดขาด
1.7.4 สะพานไฟ (Cut Out)
สะพานไฟทาด้วยกระเบื้องทนไฟเป็ นฉนวน ทาหน้าที่เชื่อมหรื อเป็ นสะพานระหว่างไฟ
ภายในบ้านกับหม้อไฟฟ้าที่ขา้ งนอกบ้าน มีฟิวส์ต่อไว้ เมื่อเราต้องการตัดกระแสไฟไม่ให้เข้าบ้าน
เพื่อเราจะเดินสายไฟหรื อซ่อมแซมต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็จะทางานโดยปลอดภัย ส่ วนขนาดต่างๆ
ของแอมแปร์น้ นั ผูผ้ ลิตจะเขียนบอกไว้ที่ตวั คัทเอาท์
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1.7.5 ฟิ วส์ (Fuses)
ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่จาเป็ นมาก เป็ นเครื่ องป้องกันอันตรายอันเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรื อเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรมากเกินไป เมื่อเกิดผิดปกติหรื อจะเกิด
อันตราย ฟิ วส์กจ็ ะขาเสี ยก่อน คือตัดวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้าเดินได้อีกต่อไป
ฟิ วส์ที่ใช้มีอยูห่ ลายแบบหลายขนาด
ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมตามประเภทของงาน
จุดประสงค์ใหญ่คือ เมื่อจะเกิดอันตราย คือกระแสไฟมากเกินไป หรื อเกิดวงจรลัด ฟิ วส์กจ็ ะขาด
ทันที
ชนิดของฟิ วส์
1. ฟิ วส์เส้นลวด ทาเป็ นเส้นลวดกลมยาว มีหลายขนาดแล้วแต่กระแสไฟที่จะใช้ ฟิ วส์เส้น
ลวดทาด้วยโลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองแดง ตะกัว่ ดีบุก แต่ที่นิยมมาก คือโลหะผสมระหว่างตะกัว่
และดีบุก เพราะมีจุดหลอมตัวต่าและราคาถูก
2. ฟิ วส์กระบอก เป็ นฟิ วส์ขนาดเล็ก อยูใ่ นหลอดแก้วเล็กๆ ฟิ วส์ประเภทนี้ส่วนมากใช้ใน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่ องขยายเสี ยง เป็ นต้น
3. ปลัก๊ ฟิ วส์ เป็ นฟิ วส์แบบปลัก๊ เป็ นเกลียวหมุนเข้าออกได้ ภายในบรรจุดว้ ยเส้นฟิ วส์ขนาด
เล็ก เมื่อฟิ วส์ขาดสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย สะดวก แต่ราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับฟิ วส์เส้นลวด
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ตารางที่ 1.3 เบอร์สายไฟและ ขนาดของฟิ วส์
เบอร์สายไฟ
ขนาดของฟิ วส์ (แอมแปร์)
20
3
18
5
16
10
14
15
12
20
10
25
1.7.6 สวิตซ์ ไฟฟ้ า (Switch)
สวิตซ์ไฟฟ้าทาหน้าที่เปิ ดปิ ดวงจรไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่าน สวิตซ์มีหลายแบบหลายนาด
หลักในการต่อสวิตซ์ ตามปกติที่สวิตซ์จะมีปุ่มหรื อขาโผล่ออกมาสาหรับต่อสายไฟอยู่ 2 อัน เราก็
นาสายไฟ(เมน) เส้นเดียวมาตัดตรงกลางเป็ น 2 ข้าง สายไฟที่เราตัดออกแล้วทั้งสองข้าง ก็นามาต่อ
กับขาสวิตซ์ท้ งั สองอัน ด้วยสกรู หรื อตะปูควงแล้วแต่แบบของสวิตซ์
1.7.7 ปลัก๊ ไฟฟ้ า (Plug)
ปลัก๊ ไฟฟ้ามีอยู่ 2 พวก คือ ปลัก๊ ตัวผู ้ และปลัก๊ ตัวเมีย
1.7.7.1 ปลัก๊ ตัวผู ้ มีรูปร่ างหลายแบบ แต่ที่เหมือนกันคือ จะมีเดือยยืน่ ออกมา 2 ขา
สาหรับเสี ยบที่ปลัก๊ ตัวเมียเพือ่ ให้กระแสไฟฟ้าเดินผ่านถึงกันได้ ตัวปลัก๊ ทาด้วยวัตถุที่เป็ นฉนวน
หรื อพลาสติก
วิธีต่อสายไฟกับปลัก๊ คือ นาสายไฟทั้งคู่มาปอกปลายสายออกประมาณเส้นละ 1 นิ้ว แล้ว
นามาต่อกับเดือยทั้งคู่ ยึดด้วยสกรู หรื อตาปูเกลียว
1.7.7.2 ปลัก๊ ตัวเมีย ทาด้วยพลาสติกหรื อฉนวน มีรูปร่ างกลมหรื อสี่ เหลี่ยมแล้วแต่
ผูผ้ ลิต ส่ วนมากตรึ งติดแน่นอยูก่ บั ที่ มีรู 2 รู สาหรับรองปลัก๊ เสี ยบ (ตัวผู)้ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดิน
ผ่านถึงกันได้ ที่รูเสี ยบทั้งคู่จะมีโลหะอยูภ่ ายใน มีแกนสาหรับต่อสายไฟทั้งคู่ เวลาต่อสายไฟฟ้าก็
ต่อกับแกนคู่น้ ี ยึดด้วยสกรู หรื อตาปูเกลียว
ข้ อควรระวังเกีย่ วกับปลัก๊ ไฟฟ้ า
1. อย่าจับสายไฟที่ปลัก๊ ตัวผูด้ ึง จะทาให้สายไฟหลุดได้ง่าย
2. เวลาต่อสายต้องตรวจให้ดีอย่าให้ปลายทั้งสองสัมผัสกันอย่างเด็ดขาด

33

งานไฟฟ้า

3. ขันน๊อตสกรู หรื อตาปูควงให้แน่น ป้องกันสายหลุด

ปลัก๊ ตัวผูแ้ ละปลัก๊ ตัวเมีย
1.7.8 ผ้ าพันสาย
เมื่อต่อสายไฟเสร็ จแล้ว ต้องพันสายด้วยผ้าพันสายให้มิดชิดเรี ยบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย
สาหรับผ้าพันสายไฟ เป็ นฉนวน มีหลายอย่าง เช่น ทาด้วยยาง ผ้า สกอตเทป
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1.8 อันตรายทีเ่ กิดจากไฟฟ้า
เมื่อร่ างกายบังเอิญเข้าไปแตะหรื อต่อกับส่วนใดส่ วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้า ทาให้ไฟฟ้าไหล
ผ่านร่ างกาย และการที่ร่างกายกลายเป็ นส่ วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้า หากขณะนั้นร่ างกายส่ วนหนึ่งส่ วน
ใดแตะอยูก่ บั พื้นดิน หรื อแตะกับตัวนาอื่นที่ต่อถึงพื้นดิน ก็จะทาให้ร่างกายถูกกระแสไฟไหลผ่าน
ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่ างกายเป็ นปริ มาณมาก จะได้รับอันตรายอย่างสาหัส และร่ างกายมนุษย์
ไม่สามารถจะทนกระแสไฟฟ้าได้มากนัก เพียงปริ มาณที่ใช้จุดหลอดไฟเล็กที่สุดที่ใช้กนั อยูใ่ นบ้าน
ก็มากพอที่จะทาให้เป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังตาราง
ตารางที่ 1.4 ปริ มาณกระแสไฟและปฏิกริ ยาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่ างกาย
ปฎิกริ ยาที่เกิดขึ้น
มนุษย์เป็ นมิลิแอมป์
- น้อยกว่า 0.5
ไม่รู้สึกอะไรเลย
- 0.5 – 2
รู ้สึกกระตุกเล็กน้อย
- 2 – 10
กล้ามเนื้อหดตัว กระตุกปานกลางถึงรุ นแรง
- 10 – 25
เจ็บปวดกล้ามเนื้อเกร็ ง ไม่สามารถปล่อยให้หลุดออกมาได้
- มากกว่า 25
กล้ามเนื้อเกร็ งกระตุกรุ นแรง
- 50 – 100
หัวใจเต้นผิดปกติ
- มากกว่า 100
หัวใจหยุดเต้น

1.8.1 ความสั มพันธ์ ของกระแสไฟฟ้ ากับเวลาและปฎิกริ ิยาของมนุษย์
ปริ มาณกระแส (mA)

ระยะเวลา (วินาที)

ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้น

100
500
1000

นานกว่า 3
นานกว่า 0.11
นานกว่า 0.03

เสี ยชีวิต
เสี ยชีวิต
เสี ยชีวิต

1.8.2 ข้ อควรระวังในขณะช่ วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้ าดูด
1 ตัดกระแสไฟฟ้า โดยปลดสวิตซ์ หรื อคัตเอาท์ หรื อเต้าเสี ยบออก
2 ให้ใช้ผา้ แห้งหรื อวัสดุที่เป็ นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่ งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไป
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3 ให้ใช้ผา้ แห้งหรื อเชือกแห้งคล้องแขน ขา หรื อลาตัวผูถ้ ูกไฟดูดไปให้พน้ สิ่ งที่มี
กระแสไฟฟ้า
1.8.3 การปฎิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งไฟฟ้ า
1. อุปกรณ์ควรได้รับมาตรฐาน มอก.
2. ต้องมีป้ายแจ้งเขตพื้นที่อนั ตราย
3. ควรใช้ไฟฟ้าแบบมาตรฐาน
4. ไม่ควรติดตั้งมอเตอร์ไว้บริ เวณทางเดิน
5. ตูส้ วิตช์ควรติดตั้งไว้ให้สะดวกต่อการใช้
6. ระยะของตูส้ วิตช์ควรอยูห่ ่างผนังพอสมควร
7. ควรมีไฟสว่างเพียงพอบริ เวณตูส้ วิตช์
8. ตูส้ วิตช์ควรมีประตู เปิ ด – ปิ ด
9. เต้าเสี ยบควรใช้แบบ 3 ขั้ว
10. สายไฟของเครื่ องมือ ควรเป็ นประเภทที่ทาด้วย PVC
11. อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนควรเป็ นสายแบบกันความร้อน
12. แผงสวิตช์ควรยกให้สูงเหนือพื้น
13. ควรให้ช่างไฟฟ้าเป็ นผูเ้ ดินสายไฟ
14. อุปกรณ์ภายนอกอาคารควรเป็ นแบบกันน้ าได้
15. ควรต่อสายดินที่ครอบโลหะของเครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
16. อย่าเดินสายไฟแบบลวกๆ
17. อย่าใช้ลวดทาราวตากผ้า
18. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสี
19. ควรติดตั้งเสาทีวีให้ห่างจากสายไฟอย่างน้อย 8 ฟุต
20. อย่าตั้งปั้นจัน่ ใกล้สายไฟ

1.
2.
3.
4.
5.

1.8.4 การป้ องกันอุบัติภยั ทางด้ านการปฏิบตั ิงานไฟฟ้ า
ควรสวมถุงมือที่เป็ นฉนวนทุกครั้ง
ควรตรวจสอบจนแน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นไม่มีไฟแล้ว
อย่าปฏิบตั ิงานขณะตัวเปี ยก
ไม่ควรนาอุปกรณ์ที่ชารุ ดมาปฏิบตั ิงาน
จะต้องมีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องนั้นก่อนปฏิบตั ิงาน

งานไฟฟ้า
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6. ควรมีผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างน้อย 2 คน
7. ต้องแขวนป้ายบอกการงดใช้ไฟฟ้าไว้ให้มองเห็นชัดเจน
1.8.5 การติดตั้งระบบสายดิน
สายดิน คือสายไฟเส้นที่มีไว้เพื่อ ความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า โดยจะต่อเข้ากับวัตถุหรื อ
ส่ วนโครงภายนอกของเครื่ องใช้ไฟฟ้าเป็ นศูนย์เท่ากับพื้นดิน
การต่อลงดินคืออะไร คือการใช้สายดินเป็ นตัวนาทาให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ระหว่าง
วัตถุกบั พื้นดิน และมีผลทาให้วตั ถุน้ นั มีศกั ดิ์ไฟฟ้าเท่ากับพื้นดิน
ทาไมต้ องต่ อลงดินและมีสายดิน
เพื่อป้องกันไม้ให้มีผถู ้ ูกไฟฟ้าดูดกรณี มีกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่ องใช้ไฟฟ้า
เพื่อป้องกันเครื่ องใช้ไฟฟ้าบางประเภทเช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เป็ นต้น
ไม่ให้ชารุ ดและเสี ยหายได้ง่าย
สายดินป้ องกันไฟฟ้าดูดได้ อย่ างไร
กระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่ องใช้ไฟฟ้าจะไหลลงดินทางสายดินโดยไม่ผา่ นร่ างกายผูส้ มั ผัส
เครื่ องใช้ไฟฟ้านั้น
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าช็อต และ/หรื อไฟฟ้ารั่วจะตัวกระแสไฟฟ้าออกทันทีเครื่ องใช้ไฟฟ้า
อะไรบ้างที่ตอ้ งมีสายดิน
เครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์ต้ งั ทางไฟฟ้าที่มีโครงหรื อเปลือกหุม้ ที่เป็ นโลหะซึ่ง
บุคคลมีโอกาสสัมผัสได้
สั ญลักษณ์ ของการต่ อสายดิน
เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่ องหมาย แสดงว่าต้องมีสายดินโดยมักจะแสดงไว้ในตาแหน่งหรื อจุด
ที่จะต้องต่อสายดิน
สี ของสายไฟเส้นที่ตอ้ งแสดงว่าเป็ นสายดิน คือ สี เขียวหรื อสี เขียวสลับเหลือง

1.9 เรื่ องน่ ารู้ เกีย่ วกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ หรื อถ่านไฟฉาย เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดพลังงานไฟฟ้าใน
ตัวเอง เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีที่บรรจุอยูภ่ ายในตัวแบตเตอรี่ น้ นั ๆ พลังงานไฟฟ้าที่ได้คือ ไฟฟ้า
กระแสตรง
1.9.1 ชนิดของแบตเตอรี่
1.9.1.1 ชนิดคาร์บอน-สังกะสี ใช้กนั มาตั้งแต่ปี 2443 ให้กระแสไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาเคมี
ซึ่งมี สังกะสี เป็ นขั้วลบ ส่ วนขั้วบวกเป็ นผลผสมของแมงกานิสไดออกไซด์กบั วัสดุอื่น ๆ เป็ น
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ถ่านไฟฉายที่มีอายุการใช้งานสั้น และให้กระแสไฟฟ้าน้อย มักจะเสื่ อมสภาพได้โดยง่ายระหว่างรอ
การจาหน่าย
1.9.1.2 แบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ ถูกพัฒนาเพื่อใช้กบั งานที่ตอ้ งการกระแสไฟฟ้า
สู งที่เป็ นถ่านไฟฉายธรรมดา ไม่อาจนามาใช้ได้ เมื่อต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าสู ง ถ่านไฟฉายชนิดนี้จะมี
อายุการใช้งานเป็ น 10 เท่าของถ่านไฟฉายธรรมดา
1.9.1.3 แบตเตอรี่ ชนิดปรอทออกไซด์ แบตเตอรี่ ชนิดสังกะสี กบั ปรอทออกไซด์ให้
ระดับพลังงาน สู งกว่าแบตเตอรี่ แบบคาร์บอน-สังกะสี และแบตเตอรี่ แบบอัลคาไลด์ นอกจากนี้ร้อย
ละ 80-90 ของสารต่าง ๆ ที่บรรจุในแบเตอรี่ ชนิดนี้ จะทาปฏิกิริยาให้พลังงานไฟฟ้าได้ตลอดอายุขยั
ของแบตเตอรี่
1.9.1.4 แบตเตอรี่ ชนิดเงินออกไซด์ มีคุณสมบัติเหมือนแบตเตอรี่ ชนิดปรอท
ออกไซด์ แต่ทางานในอุณภูมิต่าได้ดีกว่า และให้ค่าความต่างศักย์สูงถึง 1.5 โวลต์ (ปรอทออกไซด์
ให้ 1.35 โวลต์) เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพง จึงมีผลิตเป็ นแบบเม็ดกระดุมเท่านั้น
1.9.1.5 แบตเตอรี่ ชนิดลิเทียม โดยทางทฤษฎีธาตุลิเทียม มีระดับพลังงานสู งที่สุด
เมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ ดังนั้นแบตเตอรี่ ที่ใช้กระแสไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีระหว่างขั้วคาโทดที่
เป็ นลิเทียม กับคาโทดอะไรก็ตามจะเป็ นแบตเตอรี่ ที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด
1.9.1.6 แบตเตอรี่ ชนิดอัดไฟซ้ าได้ (ชนิดนิเกล-แคดเมียม) ผลิตออกมาเหมือน
ถ่านไฟฉายทัว่ ไป แต่สามารถอัดไฟใหม่ได้สูงถึง 500 ครั้ง
1.9.2 ปริมาณการผลิตและการใช้
ประมาณกันว่าในแต่ละปี ประเทศมีการผลิตแบตเตอรี่ ในรู ปของถ่านไฟฉาย ประมาณ 400
ล้านก้อน และประมาณร้อยละ 95 ของถ่านไฟฉายเหล่านี้ถูกใช้ในประเทศ
1.9.3 ประสิ ทธิภาพพลังงานและแบตเตอรี่
การผลิตถ่านไฟฉาย จาเป็ นต้องอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก และยังใช้
พลังงานในขั้นตอนการผลิตสู งอีกด้วย ประมาณกันว่า ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนจะใช้พลังงานในการผลิต
ถึง 50 เท่าของพลังงานที่สามารถจ่ายได้ ในขณะที่อตั ราส่วนแอมแปร์-ชัว่ โมง ที่ใช้งานต่อแอมแปร์ชัว่ โมงที่บรรจุเข้าไปจะมีประมาณ 0.7-0.9 เท่านั้น ดังนั้นการใช้แบตเตอรี่ หรื อถ่านไฟฉาย จึงควรที่
จะมีการพิจารณาก่อนใช้ดงั นี้
1.9.3.1 ใช้ไฟฟ้าแทนการใช้แบตเตอรี่ ในทุกโอกาสเท่าที่จะทาได้
1.9.3.2 เลือกใช้แบตเตอรี่ ชนิดที่อดั ไฟซ้ าได้
1.9.3.3 เลือกใช้แบตเตอรี่ ชนิดลิเทียม แทนการใช้แบตเตอรี่ ชนิดอื่น เพราะแบตเตอรี่
ชนิดนี้อายุการใช้งานนานถึง 10 เท่าของแบตเตอรี่ ชนิดธรรมดา

40

งานไฟฟ้า

สรุป
ไฟฟ้า หมายถึงไฟฟ้าเป็ นพลังงานชนิดหนึ่ง เป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นวัตถุ ธาตุทุกชนิด
วัตถุธาตุชนิดต่างๆที่มีอยูใ่ นโลก ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรี ยกว่า อะตอม ในแต่ละอะตอมยัง
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอีเล็คตรอนอยูม่ ากมาย สาหรับโปรตอนกับนิวตรอนนั้น อยู่
นิ่งไม่เคลื่อนไหว แต่อิเล็คตรอนนั้นสามารถเคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง การ
เคลื่อนที่ของอีเล็คตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งนี้เองที่เราเรี ยกว่า "ไฟฟ้า"
แหล่งกาเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ามีแหล่งกาเนิดได้หลายแบบ ได้แก่ ไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนา
ไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมี ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าจากความร้อน เป็ นต้น
ไฟฟ้าแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ไฟฟ้าสถิต เป็ นไฟฟ้าที่อยูใ่ นสภาพที่ไม่เคลื่อนที่ และไฟฟ้า
กระแส เป็ นไฟฟ้าชนิดไหลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอีเล็คตรอน ไฟฟ้ากระแสยังแบ่งออกเป็ น
ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
กฎของโอห์ม เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง factors ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่
แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
วงจรไฟฟ้า คือทางเดินของไฟฟ้าเป็ นวง คือไฟฟ้าจะไหลไปตามตัวนา ได้แก่สายไฟ
จนกระทัง่ ไหลกลับตามสายมายังเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเป็ นวงครบรอบ
คือออกจากเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้าแล้วกลับมายังเครื่ องกาเนิดอีกครั้งหนึ่ง จนครบ 1 เที่ยว เรี ยกว่า 1 วงจร หรื อ 1 Cycle
การต่อวงจรไฟฟ้าแบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ การต่อแบบขนาน การต่อแบบอนุกรม และการ
ต่อแบบผสม
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง ได้แก่หลอดไฟ ซึ่งแบ่งออกเป็ น หลอดมีไส้ (Incandescent)
หลอดเรื องแสง ( Fluorescent) และหลอดแสงจันทร์ (Mercury Lamp)
อุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้า ประกอบด้วย สายไฟ สะพานไฟ ฟิ วส์ สวิตซ์ไฟ ปลัก๊ เทป
พันสายและเข็มขัดรัดสาย
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คาถามทบทวน
1. เซลล์ไฟฟ้ามีกี่ชนิด ต่างกันอย่างไร
2. ไฟฟ้าแบ่งเป็ นกี่ชนิด อธิบาย
3. จงบอกความแตกต่างระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
4. จงเขียนสมการตามกฎของโอห์ม ในการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแส และความต้านทาน
5. จงคานวณหาค่าใช้ไฟฟ้าใน 1 เดือน จากอุปกรณ์ต่อไปนี้ เตารี ด 1500 วัตต์ ใช้วนั ละ1
ชัว่ โมง หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 3 ดวง ใช้วนั ละ 6 ชัว่ โมง กาต้มน้ า 600 วัตต์ ใช้งานวันละ 1 ชัว่ โมง 30
นาที
6. การต่อวงจรไฟฟ้า ต่อได้กี่แบบ อธิบาย
7. จงอธิบายส่ วนประกอบของหลอดกลม
8. จงอธิบายส่ วนประกอบของ หลอดฟลูออเรสเซนต์
9. จงบอกหน้าที่ของสตาร์ตเตอร์ และบัลลาสต์
10. ฟิ วส์ ทาจากอะไร มีหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า
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