เอกสารประกอบการเรียน

เลมที่

1

เรื่อง ชางเดินสายไฟฟาภายในบาน

co
m

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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ความรูพืพ้นื ฐานเกี่ยวกับไฟฟา

โดย นายประกอบ นักปราชญ
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการเรียน

เลมที่

1
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ชางเดินสายไฟฟาภายในบาน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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เรื่อง ความรูพืพ้นื ฐานเกี่ยวกับไฟฟา

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
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สาระสําคัญ
ไฟฟามีความสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของประชาชนในยุคปจจุบัน ทั้งอุปกรณที่ใช
และผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผลิตมาจากพลังงานไฟฟาโดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณที่มนุษยจําเปนตอง
พึ่งพาเมื่อไมมีแสงอาทิตย คือ แสงสวางไฟฟาเปนสิ่งที่ทําใหการเปนอยูสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวไฟฟาเพื่อนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด

ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1
ง 1.1

ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6

บอกประวัติความเปนมาของไฟฟาได
บอกและอธิบายการกําเนิดไฟฟาและแหลงกําเนิดได
บอกชนิดของไฟฟาได
บอกและอธิบายไฟฟาในประเทศไทยไดถูกตอง
บอกแหลงผลิตไฟฟาได
บอกและอธิบายหนวยกําลังไฟฟาไดถูกตอง
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แบบทดสอบกอนเรียน
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เอกสารประกอบการเรียน ชางเดินสายไฟฟาภายในบาน รหัสวิชา ง 32201
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
คําชี้แจง ใหนักเรียนกา  ลงบน ก ข ค และ ง ทับตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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1. ไฟฟามีรากศัพทมาจากคําใด
ก. อิเล็กตรอน
ข. นิวตรอน
ค. โปรตรอน
ง . อะตอม
2. ไมเคิล ฟาราเดย ไดคนพบในเรื่องใด
ก. ไฟฟาในอากาศ
ข. ไฟฟาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ค. ไฟฟาที่เกิดจากสนามแมเหล็ก
ง. มอเตอรเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา
3. ไฟฟาที่ใชในบานเราเปนไฟฟากระแสชนิด ใด
ก. ไฟฟากระแสตรง
ข. ไฟฟากระแสสลับ
ค. ไฟฟาสายลบ
ง. ไฟฟาสายบวก
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4. ขอใดไมใชแหลงกําเนิดไฟฟา
ก. พลังงานแสงอาทิตย
ข. พลังงานความรอน
ค. พลังงานทางเคมี
ง. พลังงานกล
5. ขอใดไมใชเซลลปฐมภูมิ
ก. ถานไฟฉาย
ข. เซลลเปยกและเซลลแหง
ค. ไฟฟากระแสตรง
ง. สตอเรจแบตเตอรี่
6. แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของวัตถุ เรียกวาอะไร
ก. ไฟฟากระแสตรง
ข. ไฟฟากระแสสลับ
ค. ไฟฟาสถิต
ง. ไฟฟาพลังงานเคมี
7. ไฟฟาในบานมีแรงดันเทาใด
ก. 110 โวลต
ข. 220 โวลต
ค. 250 โวลต
ง. 300 โวลต
8. ไฟฟาในโรงงานเปนไฟฟาระบบใด
ก. ระบบ 1 เฟส แรงดัน 110 โวลต
ข. ระบบ 2 สาย แรงดัน 220 โวลต
ค. ระบบ 3 เฟส แรงดัน 380 โวลต
ง. ระบบ 4 เฟส แรงดัน 450 โวลต
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9. ขอใดคือแหลงผลิตไฟฟาที่ไมใชเชื้อเพลิง
ก. โรงฟาพลังงานไอน้ํา
ข. โรงฟาพลังงานพลังงานน้ํา
ค. โรงฟาพลังงานความรอน
ง. โรงฟาพลังงานกังหันกาซ
10. ขอใดคือหนวยงัดแรงเคลื่อนไฟฟา
ก. โวลต
ข. โอหม
ค. วัตต
ง. ยูนิต
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
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เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชางเดินสายไฟฟาภายในบาน รหัสวิชา ง 32201
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1. ก

2. ค

3. ข
4. ง
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5. ง

6. ค
7. ข
8. ค
9. ข
10. ก
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ประวัติความเปนมาของไฟฟา
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ไฟฟาที่พวกเรากําลังใชประโยชนนี้ ชาวกรีกโบราณเปนพวกแรกที่ไดคนพบในราว 2000 ป
มาแลว พวกเขาไดสังเกตเห็นวา เมื่อนําวัสดุที่นี้เรียกวา "อําพัน" ถูกับวัสดุชนิดอื่นก็จะเกิดแรง
ลึกลับขึ้นที่อําพันนี้ และอําพันดังกลาวสามารถดึงดูด พวกวัสดุเบา ๆ เชนใบไมแหง ๆ เศษกระดาษ
เปนตน สวนคําวาไฟฟา (electricity) ที่ใชกันปจจุบันนี้ ก็มาจากรากศัพท ภาษากรีกคําวา
อีเล็กตรอน (electron) ซึ่งแปลวาอําพัน

ภาพประกอบ 1 ไฟฟา
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.

ในสมัยแรก ๆ มนุษยรูวา ไฟฟาเกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ฟาแลบ ฟารอง
และฟาผานับเปนเวลานาน ที่มนุษยไมสามารถใหคําอธิบายความเปนไปที่แทจริงของไฟฟา
ที่ดูเหมือนวาวิ่งลงมาจากฟา และมีอํานาจในการทําลายได จนกระทั่งมนุษยสามารถประดิษฐ
สายลอฟาไวปองกันฟาผาได
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ภาพประกอบ 2 ฟาผา
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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เมื่อ 2500 ป กอนคริสตศักราช ชนพวกติวตันที่อาศัยอยูแถบฝงแซมแลนดของทะเลบอลติก
ในปรัสเซียตะวันออก ไดพบหินสีเหลืองชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อถูกแสงอาทิตยก็จะมีประกายคลายทอง
คุณสมบัติพิเศษของมันคือ เมื่อโยนลงในกองไฟมันจะสุกสวางและติดไฟไดเรียกกันวา "อําพัน"
ซึ่งเกิดจากการทับถมของยางไมเปนเวลานาน ๆ อําพันถูกนํามาเปนเครื่องประดับและหวี เมื่อนํา
แทงอําพันมาถูดวยขนสัตว จะเกิดประกายไฟขึ้นได และเมื่อหวีผมดวยหวีที่ทําจากอําพัน
ก็จะมีเสียงดังอยางลึกลับ และหวีจะดูดเสนผม เหมือนวาภายในอําพันมีแรงลึกลับอยางหนึ่ง
ซอนอยู
ตอมาเมื่อ 600 ป กอนคริสตศักราช ทาลีส
(Thales) นักวิทยาศาสตรชาวกรีกไดคนพบ
ไฟฟาขึ้น กลาวคือเมื่อเขาไดนําเอาแทงอําพันถูกับ
ผาขนสัตว แทงอําพันจะมีอํานาจดูดสิ่งของตางๆ
ที่เบาได เชน เสนผมเศษกระดาษ เศษผง เปนตน
เขาจึงใหชื่ออํานาจนี้วา ไฟฟา หรือ อิเล็กตรอน
ภาพประกอบ 3 ทาลีส (Thales)
(Electron) ซึ่งมาจากภาษา กรีกวา อีเล็กตรา
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2553.
(Elektra)
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ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษชื่อ ดร.วิลเลี่ยม กิลเบิรต
(William Gilbert) ไดทําการทดลองอยางเดียวกันโดยนําเอาแทงแกว และแทงยางสน มาถูกับผาแพร
หรือผาขนสัตวแลวนํามาทดลองดูดของเบาๆ จะไดผลเชนเดียวกับทาลีส กิลเบิรต จึงใหชื่อไฟฟาที่
เกิดขึ้นนี้วา อิเล็กตริกซิตี้ (Electricity)

ภาพประกอบ 4 ดร.วิลเลี่ยม กิลเบิรต (William Gilbert)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2280 (ค.ศ. 1747) เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) นักวิทยาศาสตร
ชาวอเมริกันไดคนพบไฟฟาในอากาศขึ้น โดยเขาไดทําการทดลองนําวาวซึ่งมีกุญแจผูกติดอยูกับ
สายปานขึ้นในอากาศขณะที่เกิดพายุฝน เขาพบวาเมื่อเอามือไปใกลกุญแจก็ปรากฏประกายไฟฟา
มายังมือของเขา จากการทดลองนี้ทําใหเขาคนพบเกี่ยวกับปรากฏการณฟาแลบ ฟารอง และฟาผา
ซึ่งเกิดจากประจุไฟฟาในอากาศ นับตั้งแตนั้นมาแฟรงคลินก็สามารถประดิษฐสายลอฟาไดเปน
คนแรก โดยเอาโลหะตอไวกับยอดหอคอยที่สูงๆ แลวตอสายลวดลงมายังดิน ซึ่งเปนการปองกัน
ฟาผา ไดกลาวคือไฟฟาจากอากาศจะไหลเขาสูโลหะที่ตออยูกับยอดหอคอยแลวไหลลงมาตาม
สายลวดที่ตอเอาไวลงสูดินหมดโดยไมเปนอันตรายตอคนหรืออาคารบานเรือน

ภาพประกอบ 5 เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2333 (ค.ศ. 1790) วอลตา
(Volta) นักวิทยาศาสตรชาวอิตาเลียนไดคนพบไฟฟา
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี โดยนําเอาวัตถุตางกันสอง
ชนิด เชน ทองแดงกับสังกะสีจุมในน้ํายาเคมี เชนกร
ดีกํามะถันหรือกรดซัลฟวริก โลหะสองชนิดจะทํา
ปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ํายาเคมีทําใหเกิดไฟฟาขึ้นได
เรียกการทดลองนี้วา วอลเทอิก เซลล (Voltaic Cell)
ภาพประกอบ 6 วอลตา (Volta)
ซึ่งตอมาภายหลังวิวัฒนาการมาเปน เซลลแหง หรือ
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2553.
ถานไฟฉาย และเซลลเปยกหรือแบตเตอรี่
ป ค.ศ. 1827 จอรจ ไซมอน โอหม (Georg Simon Ohm) ไดใชคณิตศาสตรวิเคราะห
วงจรไฟฟา หรือเปนที่รูจักในชื่อ "กฎของโอหม (Ohm’s law)"
อเล็กซานโดร โวลตา (Alessandro Volta) ไดประดิษฐแบตเตอรี่ที่ทํามาจากแผนเซลลที่
ซอนทับกันของสังกะสีและทองแดง นับวาเปนความสําเร็จของนักวิทยาศาสตรที่สามารถพัฒนา
แหลงจายไฟฟา ที่ดีกวาเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิต (Electrostatic Generator) ที่เคยใชกันมากอนหนานี้
พ.ศ. 2374 (ค.ศ. 1831) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ ไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday)
ไดคนพบไฟฟาที่เกิดจากอํานาจแมเหล็ก โดยนําขดลวดเคลือ่ นที่ตัดผานสนามแมเหล็ก ทําใหเกิด
แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําขึ้นในขดลวด ถือเปนบิดาแหงวิชาไฟฟา ผูที่ประดิษฐคิดคน "ไดนาโม
(Dynamo)" ซึ่งเปนตนแบบของเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาในปจจุบัน

ภาพประกอบ 7 ไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday)
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2553.
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ป ค.ศ. 1861 และ 1862 เจมส คลารก แมกซเวลล (James Clerk Maxwell) ไดนําเสนอทฤฎี
แมเหล็กไฟฟา อธิบายความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา
พ.ศ. 2420 - 2430 (ค.ศ.1877-1887) นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันชื่อ โทมัส อัลวา เอดิสัน
(Thomas A. Edison) ไดประดิษฐหลอดไฟฟาขึ้นสําเร็จเปนคนแรก และยังไดประดิษฐอุปกรณ
ไฟฟาอื่นๆ ฉายภาพยนตร หีบเสียง เครื่องอัดสําเนา เปนตน

ภาพประกอบ 8 โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas A. Edison)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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นิโคลา เทสลา เปนเจาของแนวความคิดเรื่องไฟฟากระแสสลับ เขาไดคนพบมอเตอร
เหนี่ยวนํากระแสไฟฟาและสามารถนํามาใชงานไดเปนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1888 อยางไรก็ตาม ทฤษฎี
ของเทสลามีความขัดแยงกับทฤษฎีของโทมัส อัลวา เอดิสันโดยสิ้นเชิง ทําใหในขณะที่โทมัส อัลวา
เอดิสัน ไดรับการยกยองใหเปนสุดยอดนักประดิษฐ เทสลากลับถูกมองวาเปนนักวิทยาศาสตรที่
เพี้ยนคนหนึ่งเทานั้น

ภาพประกอบ 9 โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas A. Edison)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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การกําเนิดไฟฟาและแหลงกําเนิด
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นอกจากนี้ ยังมีนักวิทยาศาสตรอีกหลายทาน เชน อะเล็กซานเดอร เกรแฮมเบลล (Alexander
Graham Bell) ผูประดิษฐโทรศัพท มารโคนี (Marconi) นักวิทยาศาสตรชาวอิตาเลียนเปนผูคนพบ
การสงสัญญาณวิทยุ อ็อตโต บราธี (Otto Blathy) ผุประดิษฐหมอแปลงไฟฟา เอินสท เวอเทอ
ฟอน ซีเมนส (Ernst Werner von Siemens) เปนตน
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1. ธรรมชาติของไฟฟา
สสารที่มีในโลกนี้ประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ ซึ่งเราเรียกวา อะตอมหรือปรมาณู (Atoms)
ภายในอะตอมจะประกอบไปดวยอนุภาคไฟฟาเล็ก ๆ 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน โปรตอนและ
นิวตรอน โดยที่อิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟาเปนลบ โปรตอนมีประจุไฟฟาเปนบวก และใน
นิวตรอนมีประจุไฟฟาเปนกลาง การอยูรวมกันของอนุภาคทั้งสามในอะตอมเปนลักษณะที่
โปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยูตรงกลาง เรียกวา นิวเคลียส และมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบๆ

ภาพประกอบ 10 วงจรอิเล็กตรอน
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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2. การไหลของอิเล็กตรอน

ภาพประกอบ 11 การไหลของอิเล็กตรอน
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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ภายในอะตอมจะมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบๆ นิวเคลียสเปนวงๆ ซึ่งอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสุด
เรียกวา อิเล็กตรอนอิสระและถาอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกนี้ไดรับพลังงานก็จะทําให อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่ไปอยูในอะตอมที่ถัดไปทําใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอน พลังงานที่จะทําใหอิเล็กตรอน
ในวัตถุตัวนําไหลได คือเครื่องกําเนิดไฟฟา
ซึ่งจะทําหนาที่ทั้งการรับและจายอิเล็กตรอน ซึ่งเราเรียกวา ขั้วไฟฟา โดยกําหนดไววาขั้วที่รับ
อิเล็กตรอนเรียกวา ขั้วบวก ขั้วที่จายอิเล็กตรอนเรียกวา ขั้วลบ
3. แหลงกําเนิดไฟฟา
แหลงกําเนิดไฟฟามีหลายชนิด ดังนี้
3.1 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของวัตถุ การนําวัตถุ 2 ชนิดมาเสียดสีกันจะ
เกิดไฟฟา เรียกวา ไฟฟาสถิต
3.2 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเคมี แหลงกําเนิดไฟฟาจากพลังงานทาง
เคมีเปนไฟฟาชนิดกระแสตรง (Direct Current) สามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ
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ภาพประกอบ 12 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเคมี
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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1) เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) เปนแหลงกําเนิดไฟฟาที่ใหกระแสไฟฟาตรง
ผูที่คิดคนไดคนแรกคือ เคานตอาเลสซัน โดรยูเซปเปอันโตนีโออานัสตาซีโอวอลตา
นักวิทยาศาสตรชาวอิตาลี โดยใชแผนสังกะสี และแผนทองแดงจุมลงในสารละลายของกรด
กํามะถันอยางเจือจาง มีแผนทองแดงเปนขั้วบวกแผนสังกะสีเปนขั้วลบ เรียกวา เซลลวอลเทอิก
เมื่อตอเซลลกับวงจรภายนอกก็จะมีกระแสไฟฟาไหลจากแผนทองแดงไปยังแผนสังกะสี
ขณะที่เซลลวอลเทอิกจายกระแสไฟฟาใหกับหลอดไฟแผนสังกะสีจะคอยๆ กรอนไป
ทีละนอยซึ่งจะเปนผลทําใหกําลังในการจายกระแสไฟฟาลดลงดวย และเมื่อใชไปจนกระทั่งแผน
สังกะสีกรอนมากก็ตองเปลี่ยนสังกะสีใหม จึงจะทําใหการจายกระแสไฟฟาไดตอไปเทาเดิม .
ขอเสียของเซลลแบบนี้คือ ผูใชจะตองคอยเปลี่ยนแผนสังกะสีทุกครั้งที่เซลลจายกระแสไฟฟาลดลง
แต อยางไรก็ตามเซลลวอลเทอิกนี้ ถือวาเปนตนแบบของการประดิษฐเซลลแหง (Dry Cell) หรือ
ถานไฟฉายในปจจุบัน ทั้งเซลลเปยกและเซลลแหงนี้เรียกวา เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) ขอดีของ
เซลลปฐมภูมินี้ คือ เมื่อสรางเสร็จสามารถนําไปใชไดทันที
2) เซลลทุติยภูมิ (Secondary Cell) เปนเซลลไฟฟาสรางขึ้นแลวตองนําไปประจุไฟ
เสียกอนจึงจะนํามาใช และเมื่อใชไฟหมดแลวก็สามารถนําไปประจุไฟใชไดอกี โดยไมตองเปลี่ยน
สวนประกอบภายใน และเพื่อใหมีกระแสไฟฟามากจะตองใชเซลลหลายแผนตอกันแบบขนานแต
ถาตอง การใหแรงดันกระแสไฟฟาสูงขึ้นก็ตองใชเซลลหลาย ๆ แผนแบบอนุกรมเซลลไฟฟาแบบนี้
มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สตอเรจเซลล หรือ สตอเรจแบตเตอรี่ (Storage Battery)
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ภาพประกอบ 13 ลักษณะภายในของสตอเรจแบตเตอรี่
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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3.3 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง เกิดจากการที่แสงผานกระแสไฟฟา
จากพลังงานสารกึ่งตัวนํา เพราะวาเมื่อสารกึ่งตัวนําไดรับแสง อิเล็กตรอนภายในสารหลุดออกมา
และเคลื่อนที่ได แหลงกําเนิดไฟฟานี้ที่ใชอยูปจจุบันเรียกวา โฟโตเซลล (Photo Cell) ใชในเครื่องวัด
แสงของกลองถายรูป การปดเปดประตู ลิฟตและระบบนิรภัย เปนตน

ภาพประกอบ 14 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.

15

ww
w.

kr

oo
ba
nn
ok
.

co
m

3.4 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานความรอน กระแสไฟฟาเกิดขึ้นจากพลังงาน
ความรอนโดยการนําโลหะ 2 ชนิดมายึดติดกันแลวใหความรอนจะเกิดกระแสไฟฟาไหล
ในแทงโลหะทั้งสอง เชน ใชทองคําขาวกับคอนสแตนตันยึดปลายขางหนึ่งใหติดกัน และปลาย
อีกดานหนึ่งของโลหะทั้งสองตอเขากับเครื่องวัดไฟฟากัลวานอรมิเตอร เมื่อใชความรอนเผาปลาย
ของโลหะที่ยึดติดกันนั้น พลังงานความรอนจะทําใหเกิดพลังงานไฟฟาขึ้น เกิดกระแสไฟฟา
ไหลผานเครื่องวัดไฟฟา
3.5 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากแรงกด สารที่ถูกแรงกดหรือดึง จะเกิดกระแสไฟฟา
ผลึกของควอตซ ทัวรมาไลทและเกลือโรเซลล เมื่อนําเอาผลึกดังกลาวมาวางไวระหวางโลหะทั้ง
สองแผนแลวออกแรงกด สารนี้จะมีไฟฟาออกมาที่ปลายโลหะ ทั้งสอง พลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้ต่ํา
มาก นําไปใชทําไมโครโฟน หูฟง โทรศัพท หัวปคอัพของเครื่องเลนจานเสียง เปนตน

ภาพประกอบ 15 การเกิดกระแสไฟฟาไมโครโฟน
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.

3.6 แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา กระแสไฟฟาที่ไดมาจาก
พลังงานแมเหล็กโดยวิธีการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือการนําสนามแมเหล็ก
วิ่งตัดผานลวดตัวนําอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลในตัวนํานั้น กระแส
ที่ผลิตไดมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
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1) เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงอาศัย
หลักการที่ตัวนําเคลื่อนที่ตัด สนามแมเหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนที่ไฟฟาขึ้นในลวดตัวนํานั้น

ภาพประกอบ 16 หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มีดังนี้
ก. สวนที่อยูกับที่ประกอบดวย โครงและขั้วแมเหล็ก สวนนี้สรางสนามแมเหล็กหรือ
เสนแรงแมเหล็กและสวนที่รับกระแสไฟออก

ภาพประกอบ 17 โครงสรางของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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ข. สวนที่เคลื่อนที่หรือสวนที่หมุนเรียกวา อารมาเจอร (Armature) ประกอบดวย
1. แกนเพลา 2. แกนเหล็ก 3. คอมมิวเตเตอร

ภาพประกอบ 18 สวนที่เคลื่อนที่หรือสวนที่หมุนเรียกวา อารมาเจอร (Armature)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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2) เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ มีโครงสรางเหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
แตที่อารมาเจอรมีวงแหวนแทนคอมมิวเตเตอร (Commutature)

ภาพประกอบ 19 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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ชนิดของไฟฟา
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ไฟฟาที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ คือ ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส
1. ไฟฟาสถิต
ไฟฟาสถิตเกิดขึ้นจากการเสียดสี โดยการนําสารตางชนิดมาถูกันอิเล็กตรอนที่อยูในวงจร
โคจรของสารทั้งสองอาจชน กันไดอาจทําใหสารชิ้นหนึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไปใหกับสารอีกชนิด
หนึ่ง แตเนื่องจากวาสารเหลานี้ไมไดตอกับสารภายนอกอิเล็กตรอน ไมมีโอกาสถายเทไดจึงคงอยูที่
สารนั้น เราจึงเรียกไฟฟาแบบนี้วา ไฟฟาสถิต
ประโยชนของไฟฟาสถิต สามารถนําไปใชในวงการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการพนสีโลหะ
ตางๆ การกรองฝุนและเขมาออกจากควันไฟ การทํากระดาษทราย เปนตน
โทษของไฟฟาสถิต ไดแก การเกิดฟาผา
2. ไฟฟากระแส
ไฟฟากระแส เปนไฟฟาที่ใชอยูในบานพักอาศัย และในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ไฟฟากระแสสามารถแบงได 2 ชนิดคือ
1) ไฟฟากระแสตรง (Direct Current) ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการ
เคลื่อนที่ของกระแสไฟฟาไปในทิศ ทางเดียวกันเปนวงจร เชน กระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ (Battery)
ถานไฟฉายเซลลสุริยะ ไดนาโมกระแสตรง เปนตน

ภาพประกอบ 20 ไฟฟากระแสตรง (Direct Current)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.
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2) ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current) เปนไฟฟากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่
สลับกัน โดยกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนําของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ซึ่งมีอยู
3 ชนิดคือ ไฟฟากระแสสลับ เฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส ในปจจุบันนิยมใชเพียง2 ชนิดเทานั้น
คือ กระแสไฟฟาสลับเฟสเดียวกับสามเฟส
ก. ไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว (Single Phase)
ลักษณะการเกิดไฟฟากระแสสลับ คือ ขดลวดชุดเดียวหมุนตัดเสนแรงแมเหล็ก เกิด
แรงดันกระแสไฟฟาทําใหกระแสไหลไปยังวงจรภายนอก โดยผานวงแหวน และแปลงถานดังกลาว
มาแลว จะเห็นไดวาเมื่อออกแรงหมุนลวดตัวนําได 1 รอบ จะไดกระแสไฟฟาชุดเดียวเทานั้น
ถาตองการใหไดปริมาณกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น ก็ตองใชลวดตัวนําหลายชุดไวบนแกนที่หมุน
ดังนั้นในการออกแบบขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับถาหากออกแบบชุดขด ลวดบน
แกนใหเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด แลวจะไดกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้น

ภาพประกอบ 21 ไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว (Single Phase)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.

ข. ไฟฟากระแสสลับสามเฟส (Three Phase)
เปนการพัฒนามาจากเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับชนิดสองเฟส โดยการ
ออกแบบจัดวางขดลวดบนแกนที่หมุนของเครื่องกําเนิดนั้น เปน 3 ชุด ซึ่งแตละชุดนั้นวางหางกัน
120 องศาทางไฟฟา
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ภาพประกอบ 22 ไฟฟากระแสสลับสามเฟส (Three Phase)
ที่มา : วิชาการดอทคอม. 2553.

kr

ไฟฟากระแสสลับที่ใชในบานพักอาศัย สวนใหญใชไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว ระบบ
การสงไฟฟาจะใชสายไฟฟา 2 สายคือ สายไฟฟา 1 เสน และสายศูนย (นิวทรอล) หรือเราเรียกกันวา
สายดินอีก 1 สาย สําหรับบานพักอาศัยในเมืองบางแหง อาจจะใชเครื่องใชไฟฟาชนิดพิเศษ จะตอง
ใชไฟฟาชนิดสามเฟส ซึ่งจะใหกําลังมากกวา เชน มอเตอรเครื่องสูบน้ําในการบําบัดน้ําเสีย ลิฟต
ของอาคารสูงๆ เปนตน
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ไฟฟาในประเทศไทย

ในประเทศไทยพลังงานไฟฟาถูกผลิตขึ้นจากโรงผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยและเอกชน (IPP) สงผานระบบสงไฟฟาแรงสูงเปนไฟฟากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิรตซ
มีทั้งระบบ 1 เฟส แรงดัน 220 โวลต ซึ่งใชในบานอยูอาศัย และระบบ 3 เฟส แรงดัน 380 โวลต
ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และแรงดันขนาด 11, 22, 33, 69, 115, 230 และ 500 กิโลโวลต
สําหรับการสงจายไฟฟาภายในประเทศ ความถี่ 50 เฮิรตซ คือ ใน 1 วินาที ขั้วแมเหล็กเหนือและ
ขั้วแมเหล็กใต จะหมุนครบรอบตัดผานขดลวดตัวนําบนสเตเตอรครบ 50 ครั้ง ในกรณีที่โรเตอร
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มีขั้วแมเหล็ก 2 ขั้ว ความเร็วรอบของโรเตอรจะหมุน 3,000 รอบตอนาที แตถามีขั้วแมเหล็ก 4 ขั้ว
ความเร็วรอบ จะลดลงเหลือ 1,500 รอบตอนาที โดยมีความถี่คงที่ ในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยน
แรงดัน จะตองใชหมอแปลงไฟฟาเปนเครื่องปรับคาแรงดันใหเหมาะสมกับกรณีตางๆ

ภาพประกอบ 23 การผลิตไฟฟาในประเทศไทย
ที่มา : THAI MAXWELL ELECTRIC. 2553.
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แหลงผลิตไฟฟา
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ไฟฟาไมใชแหลงพลังงาน แตเปนเพียงพลังงานแปรรูปที่สะอาด และใชไดสะดวกรูปหนึ่ง
เทานั้น สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น ๆ ไดงาย เชน แสงสวาง เสียง ความรอน พลังงานกล
เปนตน ทั้งยังสามารถสงไปยังระยะทางไกลไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ ไฟฟามีความเร็วใกลเคียง
กับแสง ในระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 1 ใน 3,000 วินาที ดังนั้นจึงสงไปถึงผูใชงาน
ไดตลอดเวลา
สําหรับแหลงพลังงานไฟฟาที่แทจริง ก็คือ พลังที่นํามาใชทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน
ตลอดเวลาหากเครื่องกําเนิดไฟฟา หยุดหมุน การผลิตไฟฟาจะหยุดไปดวย
การผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ประเภทไมใชเชื้อเพลิง
1.1 โรงไฟฟาพลังน้ําจากน้ําในอางเก็บน้ํา หรือจากลําหวยที่อยูในระดับสูงๆ
1.2 โรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติจากตนพลังงานที่ไมหมดสิ้น เชน พลังงานแสงอาทิตย
ลม ความรอนใตพิภพ
2. ประเภทใชเชื้อเพลิง
2.1 โรงไฟฟาพลังไอน้ํา ใชกาซธรรมชาติ ถานลิกไนต หรือน้ํามันเตา เปนเชื้อเพลิงให
ความรอนแกน้ําจนเดือดเปนไอน้ํา นําแรงดันจากไอน้ํามาใชในการผลิตไฟฟา
2.2 โรงไฟฟาพลังความรอน ใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันดีเซลมาสันดาป ทําใหเกิด
พลังงานกลตอไป โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก
โรงไฟฟากังหันแกส ใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันดีเซล
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันดีเซล
โรงไฟฟาดีเซล ใชน้ํามันดีเซล
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หนวยกําลังไฟฟา
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หนวยวัดไฟฟาเบื้องตนที่จําเปนจะตองรูไว ไดแก แรงเคลื่อนไฟฟา กระแสไฟฟา
ความตานทานไฟฟา กําลังไฟฟา พลังงานไฟฟา ความถี่ แรงมา ซึ่งแยกกลาวไดดังนี้
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แรงเคลื่อนไฟฟา (Voltage)
• แรงเคลื่อนไฟฟา คือ แรงดันไฟฟาที่เกิดจากการสะสมตัวของประจุไฟฟาระหวาง
จุดสองจุด
• ทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากประจุลบไปประจุบวก ทําใหเกิดกระแสไฟฟาไหล
ในวงจร
• หรือแรงดันใหกระแสไฟฟาไหลผานความตานทานของวงจร
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปนแรงเคลื่อนจากแหลงกําเนิดจายไปยัง load
• สวนแรงดันไฟฟา คือ แรงที่ตกครอม (Voltage Drop) ที่ load

24
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• แรงเคลื่อนไฟฟา และแรงดันไฟฟามีหนวยเปนโวลต ใชสัญลักษณเปน V คือ หนวยที่
ใชเรียกเพื่อบอก
ขนาดของแรงดันไฟฟาในบาน อาทิ 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟาเทากับ 220
โวลท (ประเทศไทยก็ใชไฟระบบนี้)
1,000 ไมโครโวลต (µV)
=
1 มิลลิโวลต (mV)
1,000 มิลลิโวลต (mV)
=
1 โวลต (V)
1,000 โวลต (V)
=
1 กิโลโวลต (kV)
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กระแสไฟฟา (Current)
• กระแสไฟฟา คือ อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปสูอีกอะตอมหนึ่ง
• เปนการเคลื่อนที่แบบตอเนื่องขณะนําเอาวัตถุที่มีประจุไฟฟาตางกันวางไวใกลกัน
• อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีประจุไฟฟาลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟาบวก
• สัญลักษณที่ใชแทนกระแสไฟฟา คือ I
• กระแสไฟฟามีหนวยวัดเปนแอมแปร (Ampere) ใชสัญลักษณเปน A คือ หนวยที่ใช
เรียกปริมาณของ
กระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํา หรืออุปกรณไฟฟา เชน 10A หมายถึงปริมาณกระแสไฟฟา
ที่ไหลผาน 10 แอมป
1,000 ไมโครแอมแปร (µA)
=
1 มิลลิแอมแปร (mA)
1,000 มิลลิแอมแปร (mA)
=
1 แอมแปร (A)
กระแสไฟฟา มี 2 ชนิด คือ
กระแสไฟฟาตรง (Direct Current) หรือฟาตรง คือ ไฟฟาที่มีทิศทางการไหลของ
อิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด ไดแก ถานไฟฉาย, แบตเตอรี่
กระแสไฟฟาสลับ (Alternating Current) คือ ไฟฟาที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไป
ในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ําๆ กันตลอดเวลา
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ความตานทานไฟฟา (Resistance)
• ความตานทานไฟฟา คือ วัตถุที่ตานการไหลของกระแสไฟฟา ซึ่งจะตานการไหลของ
กระแสมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ
• ถาวัตถุมีความตานทานมาก กระแสจะผานไดนอย
• ถาวัตถุมีความตานทานนอย กระแสจะผานไดมาก
• ความตานทานไฟฟา ใชสัญลักษณ R
• ความตานทานมีหนวยวัดเปนโอหม (ohm) สัญลักษณที่ใชแทน คือ W
1,000 โอหม (W)
=
1 กิโลโอหม (kW)
1,000 กิโลโอหม (kW)
=
1 เมกะโอหม (MW)
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กําลังไฟฟา (Electric Power)
• กําลังไฟฟา คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรืออัตราการทํางาน
• กําลังไฟฟา ใชสัญลักษณ P
• มีหนวยเปนวัตต (Watt) สัญลักษณใชแทนคือ W หนวยวัดกําลังไฟฟาที่เปนตัวบอก
พลังงานไฟฟาของ
อุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟา แตละชนิดใชในการทํางาน เชน หลอดไฟ 100 วัตต
หมายความวา หลอดไฟดวงนี้กินไฟ 100 วัตตตอชั่วโมง
1,000 มิลลิวัตต (mW)
=
1 วัตต (W)
1,000 วัตต (W)
=
1 กิโลวัตต (kW)
1,000 กิโลวัตต (kW)
=
1 เมกะวัตต (MW)
สมการของกําลังไฟฟา (P)
P
=
EI
=
I2R
=
E2 / R
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มีหนวยเปนวัตต
มีหนวยเปนโวลต
มีหนวยเปนแอมแปร
มีหนวยเปนโอหม
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เมื่อ P คือ กําลังไฟฟา
E คือ แรงเคลื่อนไฟฟา
I คือ กระแสไฟฟา
R คือ ความตานทานไฟฟา
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พลังงานไฟฟา (Electrical Energy)
• พลังงานไฟฟา คือ กําลังไฟฟาที่นําไปใชในระยะเวลาหนึ่ง
• พลังงานไฟฟามี หนวยเปนวัตตชั่วโมง หรือยูนิต
• พลังงานไฟฟาวัดไดดวยวัตตเอารมิเตอร หรือกิโลวัตตเอารมิเตอร (KWh Meter)
ซึ่งเปนมิเตอรวัด
พลังงานไฟฟาที่ใชตามบาน
1,000 วัตต-ชั่วโมง

=
=

1 กิโลวัตต – ชั่วโมง
1 ยูนติ

ww
w.

kr

สมการของพลังงานไฟฟา
W = Pt
= EIt
เมื่อ W
P
E
I
t

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

พลังงานไฟฟา
กําลังไฟฟา
แรงเคลื่อนไฟฟา
กระแสไฟฟา
เวลา

มีหนวยเปนวัตต-ชั่วโมง (Wh )
มีหนวยเปนวัตต (W)
มีหนวยเปนโวลต (V)
มีหนวยเปนแอมแปร (A)
มีหนวยเปนชั่วโมง (h)
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ความถี่ (Frequency)
• ความถี่ หมายถึง จํานวนรอบของกระแสไฟฟาสลับตอวินาที
• มีหนวยเปน Hertz ( Hz)
1 Hz = 1 รอบ / วินาที
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รอบ (Cycle)
• รอบ คือ การเปลี่ยนแปลงครบ 360 องศา
• ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงคาบวก และคาลบไดสมบูรณในหนึ่งครั้งของไฟฟา
กระแสสลับ
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แรงมา (Horse Power)
• แรงมาหรือกําลังมา เปนหนวยวัดกําลังหรืออัตราการทํางาน
• โดยกําหนดวา 1 แรงมา คือ อัตราการทํางานได 550-ฟุต-ปอนดตอวินาที
• 1 แรงมา มีคาเทากับ 745.5 วัตต (746 วัตต)

1 แรงมา = 746 วัตต
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เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชางเดินสายไฟฟาภายในบาน รหัสวิชา ง 32201
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
คําชี้แจง ใหนักเรียนกา  ลงบน ก ข ค และ ง ทับตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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1. ไมเคิล ฟาราเดย ไดคนพบในเรื่องใด
ก. ไฟฟาในอากาศ
ข. ไฟฟาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ค. ไฟฟาที่เกิดจากสนามแมเหล็ก
ง. มอเตอรเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา
2. ไฟฟามีรากศัพทมาจากคําใด
ก. อิเล็กตรอน
ข. นิวตรอน
ค. โปรตรอน
ง . อะตอม
3. ขอใดไมใชแหลงกําเนิดไฟฟา
ก. พลังงานแสงอาทิตย
ข. พลังงานความรอน
ค. พลังงานทางเคมี
ง. พลังงานกล
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4. ไฟฟาที่ใชในบานเราเปนไฟฟากระแสชนิด ใด
ก. ไฟฟากระแสตรง
ข. ไฟฟากระแสสลับ
ค. ไฟฟาสายลบ
ง. ไฟฟาสายบวก
5. แหลงกําเนิดไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของวัตถุ เรียกวาอะไร
ก. ไฟฟากระแสตรง
ข. ไฟฟากระแสสลับ
ค. ไฟฟาสถิต
ง. ไฟฟาพลังงานเคมี
6. ขอใดไมใชเซลลปฐมภูมิ
ก. ถานไฟฉาย
ข. เซลลเปยกและเซลลแหง
ค. ไฟฟากระแสตรง
ง. สตอเรจแบตเตอรี่
7. ไฟฟาในโรงงานเปนไฟฟาระบบใด
ก. ระบบ 1 เฟส แรงดัน 110 โวลต
ข. ระบบ 2 สาย แรงดัน 220 โวลต
ค. ระบบ 3 เฟส แรงดัน 380 โวลต
ง. ระบบ 4 เฟส แรงดัน 450 โวลต
8. ไฟฟาในบานมีแรงดันเทาใด
ก. 110 โวลต
ข. 220 โวลต
ค. 250 โวลต
ง. 300 โวลต
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9. ขอใดคือหนวยงัดแรงเคลื่อนไฟฟา
ก. โวลต
ข. โอหม
ค. วัตต
ง. ยูนิต
10. ขอใดคือแหลงผลิตไฟฟาที่ไมใชเชื้อเพลิง
ก. โรงฟาพลังงานไอน้ํา
ข. โรงฟาพลังงานพลังงานน้ํา
ค. โรงฟาพลังงานความรอน
ง. โรงฟาพลังงานกังหันกาซ
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เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชางเดินสายไฟฟาภายในบาน รหัสวิชา ง 32201
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

6. ง

2. ก

7. ค

3. ง

8. ข

4. ข

9. ก

5. ค

10. ข
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