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คาํนํา 

 หนังสอืไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิสน์ีเ้ป็นเลม่ที ่2 ไฟฟ้า
กระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลบั หนังสอืจะกลา่วจบในเลม่ ถา้
เขา้ใจพืน้ฐานมาแลว้ อา่นเลม่ไหนกอ่นกไ็ดค้รับ 

 

 เลม่ 2 นี ้ภายในเลม่ จะกลา่วถงึเรือ่งของไฟฟ้ากระแสตรง 
และไฟฟ้ากระแสสลบั, พลงังานแมเ่หล็ก, การเหนีย่วนํา, ตวั
เก็บประจ,ุหมอ้แปลงไฟฟ้า ฯลฯ จะกลา่วถงึทางทฤษฏ ีและ
สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางปฏบิตัไิด ้ 

 

 หากสนใจความรูเ้ชงิลกึในเรือ่งของไฟฟ้า ตอนนีผู้เ้รยีบ
เรยีงกําลงัน่ังเขยีนอยูค่รับ จะไปเจอกนัตอ่ไปในเรือ่ง อปุกรณ์
สารกึง่ตวันํา (Semiconductors), วงจรอเิล็กทรอนกิสต์า่ง ๆ  
ฯลฯ จะไดท้ยอยเอาออกมาใหอ้า่นกนัครับ  

 

 ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง พยายามจะเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ ไม่
ซบัซอ้น การเขยีนออกมาใหผู้อ้า่นไดอ้า่น อาจจะใชเ้วลานาน
สกัหน่อย ตอ้งกลัน่กรองคําทีเ่ขยีนไมตํ่า่กวา่ 4 รอบ หรอื
มากกวา่นัน้ เพราะผูเ้ขยีนตอ้งทําใหอ้า่นงา่ย ทําใหแ้ตล่ะเลม่
ตอ้งใชเ้วลาทีน่าน เพือ่อธบิายเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ยเทา่ทีจ่ะ
ทําได ้จงึใหแ้ตล่ะเลม่พยายามทีจ่ะจบในตวัเอง จะอา่นตอ่เนือ่ง 
หรอืไมอ่า่นตอ่เนือ่งก็ได ้หรอืมคีวามรูพ้อสมควร จะอา่นเลม่ไหน
กอ่นก็ได ้
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 การเขยีนหนังสอืแตล่ะเลม่จะพยายามใหด้นู่าตดิตาม ดว้ย
ภาษางา่ย ๆ อาศยัภาพชว่ยในการอธบิาย ผูอ้า่นทีม่คีวามสนใจ 
ลองตดิตามอา่นดนูะครับ  

 

 

 เทคนคิสว่นตวั ในการอา่นหนังสอืของผูเ้ขยีน เพือ่ใหอ้า่น
ไดค้วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ถา้เป็นนักเรยีน นักศกึษาการ
เรยีนกจ็ะออกมาด ี(เทคนคิในการเรยีนอกีอยา่ง อา่นเนือ้หาทีเ่รยีนนัน้ กอ่นที่

ครจูะสอน เวลาครสูอนหากไมเ่ขา้ใจก็จะไดถ้าม) ก็คอื การอา่นออกเสยีง 
(การอา่นแบบนีจ้ะทําใหไ้มเ่ครยีด และอยากตดิตามอกีเรือ่ย ๆ ) อา่นเป็นวรรค 
ๆ แลว้หยดุนกึ (มรีปูภาพประกอบ ก็ใหด้ตูาม) และก็อา่นตอ่ไป  

 

 ถา้ใหด้ ีนําสมดุ และปากกามาเขยีนสิง่ทีอ่า่นตามความ
เขา้ใจของเราใหเ้ป็นคําพดูของตวัเอง นีเ่ป็นวธิกีารทีส่ามารถ
นํามาเขยีนเป็นหนังสอืของตวัเองได ้   

 

 ถา้เริม่ไมม่สีมาธแิลว้ก็ไปพัก แลว้คอ่ยกลบัมาอา่นใหม ่ไม่
ตอ้งรบี แตทํ่าสมํา่เสมอ ถงึจะไดค้วามรูแ้บบเขา้ใจ และการซมึ
ซาบในสิง่ทีอ่า่นนัน้ สามารถนําความรูจ้ากการอา่นมา
ประยกุตใ์ชง้านในชวีติจรงิได ้ 
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ขอเป็นสว่นหนึง่ในการพัฒนาประเทศชาต ิ

 

 

I have a dream. 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

T.M.E. 
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เกร ิน่นํา 
 

กอ่นทีจ่ะเขา้ไปอา่นหนังสอืในเรือ่ง ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส ์
เลม่ 2 นี ้เรามาดภูาพรวมในหนังสอืกนักอ่นนะครับ  

 

หนังสอืเลม่นีจ้ะประกอบไปดว้ย 

 

ความรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งของไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้า
กระแสสลบั 
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6รปูไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ6 

ทีม่า: https://electrical-engineering-portal.com 

 

ความรูเ้บือ้งตน้ในไฟฟ้าสถติ 
 

 
6รปูไฟฟ้าสถติ6 

ทีม่า: https://th-i.thgim.com 

 

เรยีนรูใ้นเรือ่งของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ทัง้อนุกรม, ขนาน และ
ผสม, มาดกูารแบง่แรงดนัไฟฟ้า ฯลฯ 

 

https://electrical-engineering-portal.com/wp-content/uploads/ac-vs-dc.jpg
https://th-i.thgim.com/public/incoming/t8vta3/article65996654.ece/alternates/FREE_1200/IMG_BL04_QuantumLab_2_1_G484J3CE.jpg
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6รปูตวัอยา่งวงจรกระแสตรง6 

ทีม่า: http://media.fluke.com 

 

พลงังานแมเ่หล็ก ความเกีย่วพันกนัของไฟฟ้า และแมเ่หล็ก, 
การเหนีย่วนําของแมเ่หล็ก และการประยกุตใ์ช ้
 

 
6รปูแมเ่หล็ก และการเหนีย่วนํา6 

ทีม่า: https://qph.cf2.quoracdn.net 

 

ความรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งของการเหนีย่วนํา  
 

การเก็บประจ ุและตวัเก็บประจใุนวงจรกระแสตรง 

 

http://media.fluke.com/images/6004179-dmm-whatis-voltage-715x360-1.jpg
https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-7372f0d01cdc7d70da918be6f8169a06
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6รปูตวัอยา่งตวัเกบ็ประจ6ุ 

ทีม่า: https://i0.wp.com 

 

ความรูเ้กีย่วกบัไฟฟ้ากระแสสลบั  

 
6รปูตวัอยา่งวงจรกระแสสลับ6 

ทีม่า: http://d2vlcm61l7u1fs.cloudfront.net 
 

คลืน่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

 

https://i0.wp.com/elamazing.com/wp-content/uploads/2019/02/Capacitors.jpg?fit=1158%2C674&ssl=1
http://d2vlcm61l7u1fs.cloudfront.net/media/ade/ade1d80c-b1ac-44c1-a36e-057ab858563b/phpVsONkJ.png
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6รปูแบบคลืน่ในไฟฟ้ากระแสสลับ6 

ทีม่า: https://i.ytimg.com 

 

การวดัไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

 
6รปูเครือ่งออสซลิเลเตอร์6 

ทีม่า: http://lucsmall.com 

 

 

วงจรตวัเก็บประจ,ุ วงจรเหนีย่วนํา, วงจรสะทอ้นของไฟฟ้า
กระแสสลบั 

https://i.ytimg.com/vi/2RoIG8DEt_8/mqdefault.jpg
http://lucsmall.com/images/2013-05-20-wideband-oscillator-for-testing-resonant-circuits-2.jpg
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6รปูคลืน่ทีเ่กดิขึน้ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ6 

ทีม่า: https://2.bp.blogspot.com 

 

หมอ้แปลงไฟฟ้ากระแสสลบั 

 
6รปูหมอ้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ6 

ทีม่า: https://res.cloudinary.com 

https://2.bp.blogspot.com/-o93p0_fSZwc/WjeWKl2VUhI/AAAAAAAADb8/pbk9ljgsNCsEnfDOr4GLL3_wPC_opFJ6QCLcBGAs/s1600/Power%2BFactor.png
https://res.cloudinary.com/fleetnation/image/private/c_fit,w_1120/g_south,l_text:style_gothic2:%C2%A9%20Thomas%20Males,o_20,y_10/g_center,l_watermark4,o_25,y_50/v1534501071/axbqbkjioc7kx1am65f8.jpg
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บทนํา เขา้สูไ่ฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้า
กระแสสลบั 
 

 

 
6รปูที ่1 วงจรอยา่งงา่ยของไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ6 

ทีม่า: https://www.circuitbasics.com 

 

 ไฟฟ้ากระแสตรง หรอืดซี ี(Direct Current: DC) และ
ไฟฟ้ากระแสสลบั หรอืเอซ ี(Alternating Current: AC) เป็น
เรือ่งพืน้ฐานของงานไฟฟ้าทัง้หมด ทีส่ามารถกา้วไปสูเ่รือ่ง
ความรูใ้นเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่งูกวา่ในเรือ่งเกีย่วกบัทางไฟฟ้าได ้

 

 

https://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2020/04/Alternating-Current-AC-and-Direct-Current-DC-Direction-of-current.png
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6รปูที ่2 คลืน่ของไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ6 

ทีม่า: https://www.innov.energy 

 

 ประเทศไทยมกีารใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัในบา้น มกีารจา่ย
แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์50 เฮริตซ ์และในภาคอตุสาหกรรมใช ้
แรงดนัไฟฟ้า 380 โวลต ์50 เฮริตซ ์  

 

 สว่นในการใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง จะพบในอปุกรณท์ีม่กีารใช ้
งานกบัแบตเตอรี ่หรอืจากไฟบา้นทีนํ่ามาแปลงไฟดว้ยชดุวงจร
หมอ้แปลงไฟฟ้า จนกลายมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  

 

https://www.innov.energy/fileadmin/user_upload/technologie/innovenergy_DC-AC-Current.jpg
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ทาํไมไฟบา้น จงึใชเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

1) ไฟฟ้ากระแสสลบั การทีจ่ะสง่ไปสูผู่บ้รโิภค สามารถสง่ได ้
ไกลกวา่ไฟฟ้ากระแสตรงมาก เนือ่งจากเวลาสง่กระแสไฟฟ้า 
จะตอ้งแปลงแรงดนัไฟฟ้าใหส้งูกอ่น (ตน้ทางคอืโรงผลติไฟฟ้า

แรงดนัไฟฟ้าจะสงูถงึ 400,000 โวลต)์ แลว้สง่มาตามสายไฟฟ้าแรงสงู 
(แรงดนัไฟฟ้าทีส่งู มันจะชนะแรงดา้นทานในสาย ทําใหส้ง่ไปไดไ้กล)  

 

 

6รปูที ่3 ระบบจา่ยไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้ามาถงึบา้นเรอืน6 

ทีม่า: https://electricalacademia.com 
 

 

 แลว้คอ่ย ๆ ลดแรงดนัไฟฟ้าลงตามระยะทาง เมือ่ถงึจดุใช ้
งาน จะถกูแปลงลดเป็นไฟฟ้าแรงดนัตํา่ทีส่ามารถนํามาใชใ้น
บา้นได ้ 

 

https://electricalacademia.com/wp-content/uploads/2018/05/power-system.jpg
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6รปูที ่4 เสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู6 

ทีม่า: https://cdn.hswstatic.com 
 

 หากเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะทําใหเ้กดิแรงเคลือ่นไฟฟ้าสงู
มากไมไ่ด ้แรงเคลือ่นไฟฟ้าทีตํ่า่ ทําใหต้อ้งสง่ปรมิาณ
กระแสไฟฟ้าทีม่าก เมือ่สง่กระแสไฟฟ้าทีม่าก กจ็ะมคีา่การ
สญูเสยีพลงังานไปตามสายสง่ไฟฟ้ามากตามไปดว้ย 

 

 แตถ่า้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั จะสามารถแปลงกระแสไฟฟ้า 
ใหเ้ป็นไฟฟ้าแรงสงู กอ่นทีจ่ะสง่ไปตามบา้นเรอืน แลว้มาลด
กลบัทีป่ลายทางโดยผา่น หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) แต่
หากเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะไมส่ามารถทําไดโ้ดยงา่ย 

 

https://cdn.hswstatic.com/gif/power-grid-orig.jpg
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6รปูที ่5 หมอ้แปลงไฟฟ้า6 

ทีม่า: https://thumbs.dreamstime.com 

 

2) ไฟฟ้ากระแสสลบั สามารถแปลงแรงดนัไฟฟ้าใหม้ากขึน้ 
หรอืลดตํา่ลงได ้โดยการใชห้มอ้แปลง ซึง่ในการแปลงแรงดนันี ้
ถา้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะยุง่ยากมาก 

 

https://thumbs.dreamstime.com/b/high-voltage-power-transformer-mounted-vertical-cement-pillars-converts-electric-alternating-current-to-greater-185672219.jpg
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ไฟฟ้ากระแสตรงเบือ้งตน้  
 

 
6รปูที ่6 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอยา่งงา่ย6 

ทีม่า: https://firstresponder.domsafety.com 

 

 ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้าทีม่กีารไหลของกระแสไฟฟ้า
ไปในทศิทางเดยีว  

 

 

https://firstresponder.domsafety.com/wp-content/uploads/2018/02/circuit_anim_v9.gif
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ถา้คดิจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า การไหลจะไหลจาก
แหลง่กําเนดิ เชน่ แบตเตอรี,่ เซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuelcells) และ
โซลารเ์ซลล ์จากขัว้บวกไปยังโหลด หรอือปุกรณ ์ไปสูข่ัว้ลบ  

 

และถา้คดิจากการไหลของ อเิล็กตรอน มันจะไหลจากขัว้ลบไป
ยังโหลด หรอือปุกรณ ์แลว้ไหลไปสูข่ัว้บวก 

 

 
6รปูที ่7 ทศิทางการไหลของไฟฟ้ากระแสตรง6 

ทีม่า: https://serpmedia.org 

 

 

 

 

https://serpmedia.org/scigen/images/electrons-dc%20copy.gif?crc=57018027
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รปูดา้นลา่งเป็นรปูคลืน่ไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 

 
6รปูที ่8 คลืน่ของไฟฟ้ากระแสตรง6 

ทีม่า: https://dipslab.com 

 

 

การสรา้งไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 แหลง่กําเนดิ จะทําใหเ้กดิความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่ง
ปลายทัง้สองของตวันําอยูต่ลอดเวลา และทําใหเ้กดิ
กระแสไฟฟ้าผา่นตวันําอยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก ่ถา่นไฟฉาย,  
แบตเตอรี,่  เครือ่งกําเนดิไฟฟ้ากระแสตรง  เป็นตน้    

https://dipslab.com/wp-content/uploads/2019/09/Direct-current-waveform.jpg
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แหลง่กําเนดิไฟฟ้าทีค่วรทราบ มดีงันี ้

 

1. เซลลไ์ฟฟ้าเคม ี  

 

   เซลลไ์ฟฟ้าเคม ี(Electrochemical Cell) ประกอบดว้ย  
ขัว้ไฟฟ้าบวก  ขัว้ไฟฟ้าลบ และสารเคมภีายในเซลล ์ เมือ่
เกดิปฏกิริยิาเคมภีายในเซลล ์จะทําใหเ้กดิความตา่งศกัยไ์ฟฟ้า
ระหวา่งขัว้เซลล ์ 

    

 
6รปูที ่9 การทดลองเรือ่งเซลลไ์ฟฟ้าเคม ี6 

ทีม่า: https://i.ytimg.com  

https://i.ytimg.com/vi/0oSqPDD2rMA/hqdefault.jpg
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เมือ่ตอ่เซลลไ์ฟฟ้าเคมเีขา้กบัวงจรไฟฟ้า จะทําใหเ้กดิ
กระแสไฟฟ้าในวงจรได ้ 

 

เซลลไ์ฟฟ้าเคม ีแบง่ออกได ้ 2 ประเภท  ไดแ้ก ่
 

เซลลป์ฐมภมู ิ(Primary cell) โดยลกัษณะของ เซลลไ์ฟฟ้า
ปฐมภมู ิเมือ่ใชไ้ปนาน ๆ ความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าจะลดลง 
จนกระทัง่ใชต้อ่ไปไมไ่ด ้เชน่ ถา่นไฟฉายทั่ว ๆ ไป 

 

 
6รปูที ่10 ถา่นไฟฉาย6 

ทีม่า: https://eshop.avr.gr 

 

เซลลท์ตุยิภมู ิ(Secondary cell) เมือ่ใชไ้ฟฟ้าลดลงแลว้
สามารถทําใหค้วามตา่งศกัยไ์ฟฟ้าเพิม่ขึน้ได ้โดย การอดัไฟ 
หรอื ประจชุารจ์ไฟ (charge) เชน่ แบตเตอรีร่ถยนต ์

 

https://eshop.avr.gr/images/Extra_AVR/ImagesCategory/batteries1.jpg
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6รปูที ่11 แบตเตอรีร่ถยนต์6 

ทีม่า: https://www.countyofkane.org  

 

 

 

2. เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้า 

 

   เครือ่งกําเนดิไฟฟ้า (Generator) เป็นอปุกรณท์ีแ่ปลง
พลงังานกล ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัการเหนีย่วนํา
แมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ ไดนาไม หลกัการทํางานเมือ่ทําใหแ้กน
ไดนาโมหมนุ  จะเกดิความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าทีข่ัว้ทัง้สองของ
ไดนาโม 

https://www.countyofkane.org/Recycling/PublishingImages/Pages/batteries/car-and-truck-batteries.jpg
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6รปูที ่12 เครือ่งกําเนดิไฟฟ้ากระแสตรง หรอืไดนาโม 6 

ทีม่า: https://www.elprocus.com 

 

 

 

3. เทอโมคปัเปิล  

 

   คูค่วบความรอ้น หรอืเทอโมคปัเปิล (Thermocouple)      
เป็นแหลง่กําเนดิไฟฟ้าอยา่งหนึง่ ทีป่ระกอบดว้ยโลหะ  2  ชนดิ  
โลหะหนึง่พรอ้มทีจ่ะใหอ้เิล็กตรอนอสิระ มากกวา่อกีโลหะหนึง่  

  

 ยกตวัอยา่งเชน่  เมือ่นําทองแดง และเหล็ก  มาตอ่ปลาย
ทัง้สองขา้งเขา้ดว้ยกนั  ทําใหป้ลายทัง้สองมอีณุหภมูติา่งกนั   
ปลายขา้งหนึง่เย็น ปลายอกีขา้งหนึง่รอ้น ดรูปูดา้นลา่ง    

https://www.elprocus.com/wp-content/uploads/What-is-a-DC-Generator-1.jpg
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6รปูที ่13 เทอโมคปัเปิล ผลติไฟฟ้า 6 

ทีม่า: https://qph.cf2.quoracdn.net 

 

 จงึเป็นเหตใุหเ้กดิความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าขึน้  ปรากฏการณน์ี้
เรยีกวา่ ผลไฟฟ้าความรอ้น (Thermoelectric effect) ทําใหม้ี
กระแสไฟฟ้าเกดิขึน้เล็กนอ้ย    

 

 นอกจากนี ้เทอโมคปัเปิล สามารถนําไปสรา้งเป็นอปุกรณ์
วดัอณุหภมูทิีเ่รยีกวา่  เทอรม์อมเิตอรเ์ทอโมคปัเปิล 
(Thermocouple thermometer)  ซึง่ใชว้ดัในทีท่ีม่อีณุหภมู ิ 
เชน่  ในเตาอบ  เป็นตน้ 

 

https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-55f9389cb312822f7485b512ea16da77
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6รปูที ่14 เทอรม์อมเิตอรเ์ทอโมคปัเปิล6 

ทีม่า: https://i0.wp.com/ 

 

 

4 โซลารเ์ซลล ์

   

 เซลลแ์สงอาทติย ์หรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar cell) เป็น
เซลลไ์ฟฟ้าทีส่ามารถแปลงรปูพลงังานจาก แสงอาทติยใ์หเ้ป็น
พลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง   

https://i0.wp.com/www.cdn-inc.com/wp-content/uploads/2021/03/ReadingAThermocouple.jpg?resize=1200%2C838&ssl=1
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6รปูที ่15 โซลารเ์ซลล์6 

ทีม่า: https://www.science.org 

 

 โดยทั่วไปโซลารเ์ซลล ์ประกอบดว้ยแผน่กึง่ตวันํา 2 ชัน้       
ทําดว้ยซลิคิอนผสมฟอสฟอรัสทัง้ชัน้บน และชัน้ลา่ง 

 

 
6รปูที ่16 หลักการทํางานของโซลารเ์ซลล์6 

ทีม่า: https://www.robotistan.com 

https://www.science.org/do/10.1126/science.aax7477/abs/solar_16x9_2.jpg
https://www.robotistan.com/Data/EditorFiles/1.5V%20250mA%20Solar%20Panel%20-%20G%C3%BCne%C5%9F%20Pili-min.jpg
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 โซลารเ์ซลล ์ถกูนํามาใชง้านในหลายดา้น เชน่ เครือ่งคดิ
เลข, นาฬกิา หรอืแมแ้ต ่ดาวเทยีม   

 

 
6รปูที ่17 ดาวเทยีม ใชแ้หลง่พลังงานจากโซลารเ์ซลล์6 

ทีม่า: https://16iwyl195vvfgoqu3136p2ly-wpengine.netdna-ssl.com 

 

 

5. แหลง่กาํเนดิไฟฟ้าจากสิง่มชีวีติ 
    

      สตัวบ์างชนดิ เชน่ ปลาไหลไฟฟ้า (Electrophorus 
electricus) สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดเ้มือ่เจอศตัร ู
แรงดนัไฟฟ้าอาจมสีงูเป็นรอ้ยโวลต ์นอกจากนีย้ังมสีตัวอ์ืน่อกี
หลายชนดิแตไ่ฟฟ้าอาจไมม่ากพอเทา่ปลาไหลไฟฟ้า  

https://16iwyl195vvfgoqu3136p2ly-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/satellite-693209_1920-1200x800.jpg
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6รปูที ่18 ปลาไหลไฟฟ้า6 

ทีม่า: https://www.monaconatureencyclopedia.com 

 

 

 รา่งกายของมนุษยก์็ดว้ย ถา้วดัความตา่งศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่ง
จดุสองจดุ บนรา่งกายของมนุษย ์เชน่มอื และขา พบวา่ มคีวาม
ตา่งศกัยไ์ฟฟ้าเกดิขึน้ทกุครัง้ทีห่วัใจเตน้ 

 

 

https://www.monaconatureencyclopedia.com/wp-content/uploads/2020/06/5-Electrophorus-electricus.jpg
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คณุสมบตัขิองไฟฟ้ากระแสตรง 
 

1) กระแสไฟฟ้าไหลไปในทศิทางเดยีวกนัตลอด 

2) มคีา่แรงดนัไฟฟ้าเป็นบวกอยูเ่สมอ 

3) สามารถเก็บประจไุวใ้นแบตเตอรีไ่ด ้

 

 

ประโยชนข์องไฟฟ้ากระแสตรง 
 

1) ใชใ้นการชบุโลหะตา่ง ๆ 

2) ใชใ้นการทดลองทางเคม ี

3) ใชเ้ชือ่มโลหะ และตดัโลหะแผน่ 

4) สรา้งอํานาจแมเ่หล็กในเหล็ก 

5) ใชใ้นการประจชุารจ์กระแสไฟฟ้าเขา้แบตเตอรี ่

6) นํามาใชใ้นวงจรอเิล็กทรอนกิส ์

7) สามารถพกพาไดง้า่ย ในรปูของแบตเตอรี ่นํามาใชก้บั
อปุกรณพ์กพา เชน่ ไฟฉาย, โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ 
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ไฟฟ้ากระแสสลบัเบือ้งตน้ 
 

 
6รปูที ่19 ตัวอยา่งวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอยา่งงา่ย6 

ทีม่า: https://img.favpng.com  

 

 เป็นไฟฟ้าทีม่ทีศิทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปในทาง
สลบัสบัเปลีย่นขัว้ไปมาจาก บวก – ลบ และจากลบ – บวกอยู่
ตลอดเวลาอยา่งสมํา่เสมอ  

 

https://img.favpng.com/17/16/4/alternating-current-electric-current-direct-current-wiring-diagram-electricity-png-favpng-X5dDiqvjCXfUvAxG4mRvpi7jD.jpg
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 กลา่วคอื กระแสไฟฟ้าจะไมม่ขีัว้ไฟฟ้า วา่ฝ่ังไหนเป็น
ขัว้บวก หรอืขัว้ลบ และจะมทีศิทางการไหลทีก่ลบัไปกลบัมาอยู่
ตลอดเวลา เป็นไฟฟ้าทีใ่ชใ้นบา้น และโรงงานอตุสาหกรรม 

  

 

 

 
6รปูที ่20 ทศิทางการไหลของไฟฟ้ากระแสสลับ ทีม่ทีศิทางการไหลของกระแส 

และอเิล็กตรอนไหลไปมาสลับกนั6 

ทีม่า: https://serpmedia.org 

 

https://serpmedia.org/scigen/images/electrons-ac%20copy.gif?crc=521762502
https://serpmedia.org/scigen/images/electrons-ac%20copy.gif?crc=521762502
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 อตัราการเปลีย่นทศิทางไปมานี ้เราเรยีกวา่ ความถีข่อง
ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC frequency) หรอื เฮริตซ ์(Hertz: Hz) 
เป็นจํานวนรอบลกูคลืน่ตอ่หนึง่วนิาท ีในประเทศไทยใชค้วามถี ่
50 เฮริตซ ์การไหลเป็นรปูแบบคลืน่เรยีกกนัวา่ คลืน่ไซน ์(Sine 
wave) ดงัรปูดา้นลา่ง 

 

 

 

 
6รปูที ่21 คลืน่ไซนใ์นไฟฟ้ากระแสสลับ6 

ทีม่า: https://www.electronics-tutorials.ws 

 

 

 

 

https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2013/06/acp17.gif?fit=519%2C213
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คณุสมบตัขิองไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

1) สามารถสง่ไปในทีไ่กล ๆไดด้ ีกําลงังานไฟฟ้าไมต่ก 

2) สามารถแปลงแรงดนัใหส้งูขึน้ หรอืตํา่ลงไดต้ามตอ้งการโดย
การใช ้หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) 

 

 

ประโยชนข์องไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

1) นํามาใชก้บัระบบแสงสวา่งไดด้ ี

2) ประหยัดคา่ใชจ้า่ย และผลติไดง้า่ย 

3) ใชก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีต่อ้งการกําลงังานมาก ๆ 

4) ใชก้บัเครือ่งอํานวยความสะดวก และอปุกรณไ์ฟฟ้าไดเ้กอืบ
ทกุชนดิ 

 

 

 


