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ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานทีถู่กนํามาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางและแพรห่ลายทัว่โลก มี
ความสาํคญัต่อการดาํรงชวีติของมนุษยบ์นโลก การนําพลงังานไฟฟ้ามาใชง้านตอ้งทาํดว้ยความ
ระมดัระวงั ทัง้ความปลอดภยั  และความประหยดั ในปัจจุบนัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามมีาก
ขึน้ทุกขณะ แต่แหล่งผลติและใหก้าํเนิดพลงังานไฟฟ้าเริม่หาไดย้ากขึน้ สง่ผลต่อความขาดแคลน
พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ การศกึษาทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัไฟฟ้านบัไดว้า่เป็นประโยชน์อยา่งมาก    

หนังสอืวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเล่มน้ี  เป็นหนังสอืดา้นไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ ทีศ่กึษา
เกีย่วกบัไฟฟ้าในลกัษณะต่างๆ มทีัง้แหล่งกําเนิดไฟฟ้า ทฤษฎไีฟฟ้าหลายทฤษฎ ีเน้ือหาภายใน
เล่มมหีน่วยบทเรยีนทัง้สิน้ 12 หน่วยบทเรยีน  แต่ละหน่วยบทเรยีนประกอบดว้ย  ทฤษฎเีน้ือหา
และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน  ช่วยใหก้ระบวนการเรยีนรูค้รบสมบูรณ์  หน่วยบทเรยีนภาคปฏบิตัิ
ถูกรวมไวใ้นหน่วยบทเรยีนที ่12 โดยเฉพาะ  ประกอบดว้ยใบปฏบิตังิานทัง้สิน้ 13 ใบปฏบิตังิาน 
สามารถนําไปใชใ้นการเรยีนการสอนระดบั ปวช.  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  ของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ได ้ 
 ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า  การนําหนงัสอืเล่มน้ีไปใชใ้นการเรยีน  และศกึษาหาความรู ้
จะสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสุข  เกดิความรูแ้ละทกัษะไปพรอ้มๆ กนั  ยอ่มก่อประโยชน์ต่อ
ครผููส้อน ตวันักเรยีนนกัศกึษา บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ  และประเทศชาตไิดบ้า้ง หากมขีอ้เสนอแนะ
ทีส่รา้งสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม สามารถใหข้อ้เสนอแนะ  และความคดิเหน็กบัผูเ้ขยีนและ
ทมีงาม ไดท้ี ่086-820-4498 หรอืที ่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์: pansakput@yahoo.com  จะเป็น
พระคุณยิง่ 
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แหลงกําเนิดแหลงกําเนิด  
ไฟฟากระแสตรงไฟฟากระแสตรง  

 
 
 

1.1 แหลงกําเนิดไฟฟา    
 
 ไฟฟาเปนพลังงานรูปหน่ึง มีประโยชนและมีความสําคัญตอมนุษยบนโลก ไฟฟาถูกนํา 
ไปใชประโยชนในดานตางๆ มากมาย การพัฒนาประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม  รวมถึงการ
ดํารงชีวิตของมนุษยบนโลก เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ จําเปนตองใชไฟฟาเขาไปชวยใน
การทํางาน ไฟฟาสามารถกําเนิดขึ้นไดจากแหลงกําเนิดหลายชนิด แตกตางกันไป  แตสามารถ
นําไปใชประโยชนไดเหมือนกัน การกําเนิดไฟฟาลักษณะตางๆ แสดงดังรูปท่ี 1.1 

 

 
 

รูปที่ 1.1 การกําเนิดไฟฟาลักษณะตางๆ   
 

 ไฟฟาเปนแหลงพลังงานท่ีกําเนิดขึ้นมาไดโดยธรรมชาติ  และโดยมนุษยทําขึ้น  ในการ
คนควาทดลองของนักวิทยาศาสตร ไดคนพบวาในวัตถ ุสสาร หรือธาตุตางๆ ทุกชนิด  ประกอบ
ขึ้นจากประจุไฟฟาในโครงสรางทุกๆ อะตอม สภาวะปกติของวัตถุ สสาร หรือธาตุตางๆ เหลาน้ัน
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ไมแสดงอํานาจไฟฟาออกมา  เพราะในทุกๆ อะตอมเกิดความสมดุลของประจุไฟฟา  การจะทํา
ใหเกิดอํานาจไฟฟาหรือศักยไฟฟาออกมา ทําไดโดยทําใหอะตอมของวัตถุ สสาร หรือธาตุตางๆ 
มีประจุไฟฟาท่ีไมสมดุล  
 แหลงกําเนิดไฟฟา เปนแหลงใหกําเนิดพลังงานไฟฟา เพื่อปอนใหอุปกรณไฟฟาทํางาน 
เปนการใหพลังงานแกอิเล็กตรอนอิสระในแตละอะตอม ทําใหอิเล็กตรอนอิสระสามารถวิ่งเคลื่อนท่ี
ไปตามอะตอมตางๆ ได เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานนําไปใชงาน เชน พลังงานกล พลังงาน
ความรอน พลังงานแสงสวาง และพลังงานเสียง เปนตน ไฟฟาแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ 
ไดแก ไฟฟาสถิต (Static Electricity) และไฟฟากระแส (Current Electricity) ไฟฟาท้ัง 2 ประเภท
ยังแบงวิธีการกําเนิดออกไดเปน 6 วิธีการ ดังน้ี  เกิดจากการเสียดสี, เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี, 
เกิดจากความรอน, เกิดจากแรงกดดัน, เกิดจากแสงสวาง และเกิดจากสนามแมเหล็ก   
 

1.2 ไฟฟาเกิดจากการเสียดส ี   
 
 ไฟฟาเกิดจากการเสียดสี หรืออาจเรียกวาไฟฟาสถิต เปนไฟฟาท่ีถูกคนพบมานานมาก 
กวา 2,000 ปแลว เกิดขึ้นไดจากการนําวัตถุตางกัน 2 ชนิดท่ีแหงสนิทมาเสียดสีกัน เชน ผาแพร
กับแทงแกว ผาขนสัตวกับแทงยาง ผาขนหนูกับแผนพลาสติก  และผมกับหวี  เปนตน  ผลการ
เสียดสีดังกลาวทําใหเกิดการถายเทประจุไฟฟาระหวางกันในวัตถุท้ัง 2 ชนิดน้ัน  เปนผลใหเกิด
ความไมสมดุลกันของประจุไฟฟาขึ้น  วัตถุท้ัง 2 ชนิดแสดงศักยไฟฟาออกมาแตกตางกัน  วัตถุ
ชนิดหน่ึงมีศักยบวกมากกวา แสดงศักยไฟฟาบวก (+) ออกมา  วัตถุอีกชนิดหน่ึงมีศักยลบมาก 
กวา แสดงศักยไฟฟาลบ (-) ออกมา ไฟฟาเกิดจากการเสียดสี แสดงดังรูปท่ี 1.2        

 

 
 

รูปที่ 1.2 ไฟฟาเกิดจากการเสียดสี    
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 จากรูปท่ี 1.2 แสดงไฟฟาเกิดจากการเสียดสี โดยนําผาขนสัตวกับแทงยางมาเสียดสีกัน 
ทําใหประจุไฟฟาลบจากผาขนสัตววิ่งเคลื่อนท่ีเขาไปในแทงยาง สงผลใหศักยไฟฟาเกิดขึ้นในผา
ขนสัตว แสดงศักยไฟฟาบวก (+) ออกมา  และสงผลใหศักยไฟฟาเกิดขึ้นในแทงยาง แสดงศักย 
ไฟฟาลบ (-) ออกมา การตรวจสอบไฟฟาเกิดจากการเสียดสี  โดยนําแทงยางไปดูดเศษวัสดุช้ิน
เล็กๆ เชน เศษกระดาษช้ินเล็กๆ หรือลูกพิทบอลล (Pith Ball)  ถาลูกพิทบอลลถูกดูดแสดงวามี
ศักยไฟฟาตางกัน  ถาลูกพิทบอลลถูกผลักแสดงวามีศักยไฟฟาเหมือนกัน  การตรวจสอบไฟฟา
เกิดจากการเสียดสีดวยลูกพิทบอลล แสดงดังรูปท่ี 1.3    

 

  
 

(ก) ศักยไฟฟาตางกัน  
 

(ข) ศักยไฟฟาเหมือนกัน  
 

รูปที่ 1.3 การตรวจสอบไฟฟาเกิดจากการเสียดสีดวยลูกพิทบอลล    
 

1.3 ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคม ี   
 
 ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี  เกิดขึ้นไดโดยนําแทงวัตถุตางกันมา 2 ชนิด เชน แทง
ทองแดง และแทงสังกะสี ไปจุมลงในกรดกํามะถันเจือจาง (H2SO4) ถูกเรียกวาสารอิเล็กโตรไลต 
(Electrolyte) บรรจุลงในโถแกว ผลดังกลาวทําใหเกิดการแยกตัวของประจุไฟฟาขึ้น ประจุไฟฟา
ลบไปรวมตัวอยูดานแทงสังกะสี  ทําใหแทงสังกะสีแสดงศักยไฟฟาลบ (–) ออกมา  ประจุไฟฟา
บวกไปรวมตัวอยูดานแทงทองแดง   ทําใหแทงทองแดงแสดงศักยไฟฟาบวก (+) ออกมา  การ
ตรวจสอบไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี   ทําไดโดยใชมิเตอรวัดแรงดันไปวัดครอมท่ีขั้วโลหะ
ท้ังสอง มิเตอรจะแสดงคาแรงดันออกมา ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีแบบเบื้องตนน้ีเรียกวา 
โวลตาอิกเซลล (Voltaic Cell) ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี แสดงดังรูปท่ี 1.4   
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รูปที่ 1.4 ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคม ี   
 

 ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีท่ีถูกนํามาผลิตใชงานจริง โดยใชหลักการของโวลตาอิก
เซลล  มาสรางเพิ่มจํานวนเซลลไฟฟาไวภายในมากขึ้น  ตอกันในแบบอนุกรมและขนาน  ทําให
ไดคาแรงดันและกระแสเพิ่มสูงขึ้น  นําไปใชงานกันอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได 
แหลงกําเนิดไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีท่ีผลิตมาใชงาน  เชน  ถานไฟฉาย  และแบตเตอร่ี 
เปนตน โครงสรางแบตเตอร่ี แสดงดังรูปท่ี 1.5   

 

 
 

รูปที่ 1.5 โครงสรางแบตเตอรี ่   
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1.4 ไฟฟาเกิดจากความรอน    
 
 ไฟฟาเกิดจากความรอน เกิดขึ้นไดโดยใชแทงโลหะตางชนิดกัน 2 แทง หรือใชแผนโลหะ
ตางชนิดกัน 2 แผน  เชน ทองแดง และเหล็ก  นําปลายดานหน่ึงของโลหะท้ังสองประกบติดกัน 
และยึดใหแนนดวยหมุดยึดหรือการเช่ือมติดกัน  ปลายโลหะท่ีเหลืออีกดานทําใหปลายแยกหาง
ออกจากกัน เม่ือใชความรอนเผาท่ีปลายดานติดกันของโลหะท้ังสอง สงผลใหโลหะท้ังสองบริเวณ
ปลายท่ีติดกันเกิดการแยกตัวของประจุไฟฟา  ทําใหปลายโลหะท้ังสองดานท่ีแยกหางออกจาก
กันเกิดศักยไฟฟาขึ้นมา  การตรวจสอบไฟฟาเกิดจากความรอน  ทําไดโดยใชมิเตอรวัดแรงดัน
ไปวัดครอมท่ีขั้วโลหะท้ังสองดานปลายแยกหางจากกัน มิเตอรจะแสดงคาแรงดันออกมา ไฟฟา
เกิดจากความรอน แสดงดังรูปท่ี 1.6      

 

 
 

รูปที่ 1.6 ไฟฟาเกิดจากความรอน    
 

 ไฟฟาเกิดจากความรอนท่ีผลิตมาใชงานจริง  เปนอุปกรณท่ีมีช่ือเรียกวา เทอรโมคัปเปล 
(Thermocouple) ใชงานในการตรวจวัดอุณหภูมิ การทํางานเกี่ยวกับความรอน หรือการควบคุม
อุณหภูมิ ลักษณะเทอรโมคัปเปลวัดอุณหภูมิ แสดงดังรูปท่ี 1.7     

 

 
 

รูปที่ 1.7 เทอรโมคัปเปลวัดอุณหภูม ิ   
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1.5 ไฟฟาเกิดจากแรงกดดัน    
 
 ไฟฟาเกิดจากแรงกดดัน  เกิดขึ้นไดโดยใชผลึกแรควอตซ (Quartz Crystal)  เปนตัวให
กําเนิดไฟฟา  โครงสรางประกอบดวยผลึกแรควอตซทําเปนแผนบาง มีแผนโลหะประกบติดดาน
นอกท้ังสองดาน  แผนโลหะท้ังสองตอเปนขั้วจายไฟฟาออกมา ไฟฟาจะเกิดขึ้นในผลึกแรควอตซ
เม่ือมีแรงกดดัน หรือแรงสั่นสะเทือนไปกระทําท่ีผลึกแรควอตซ  โครงสรางผลึกแรควอตซกําเนิด
ไฟฟา แสดงดังรูปท่ี 1.8      

 

 
 

รูปที่ 1.8 ผลึกแรควอตซกําเนิดไฟฟาจากแรงกดดัน    
 

 ในขณะท่ีไมมีแรงกดดัน หรือแรงสั่นสะเทือนมากระทําท่ีผลึกแรควอตซ  ผลึกแรควอตซ
จะไมใหกําเนิดไฟฟาออกมา   เน่ืองจากไมมีพลังงานมากระตุนใหอิเล็กตรอนวงนอกสุดในแตละ
อะตอมเกิดการเคลื่อนท่ีระหวางอะตอม เม่ือมีแรงกดดันหรือแรงสั่นสะเทือนไปกระทําท่ีแผนโลหะ
ท้ังสอง  สงไปใหผลึกแรควอตซมีพลังงานมากระตุนใหอิเล็กตรอนวงนอกสุดในแตละอะตอมเกิด
การเคลื่อนท่ีระหวางอะตอม  เกิดความไมสมดุลของศักยไฟฟาท่ีแผนโลหะท้ังสอง แสดงแรงดัน 
ไฟฟาออกมา  สามารถนําผลึกแรควอตซไปใชงานใหกําเนิดไฟฟาได  ใชผลิตเปนอุปกรณไฟฟา
ชนิดตางๆ ได เชน คริสตอลไมโครโฟน และหัวอานเคร่ืองเลนแผนเสียง เปนตน ลักษณะคริสตอล
ไมโครโฟน แสดงดังรูปท่ี 1.9     

 

 
 

รูปที่ 1.9 คริสตอลไมโครโฟน    
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1.6 ไฟฟาเกิดจากแสงสวาง    
 
 ไฟฟาเกิดจากแสงสวาง เกิดขึ้นไดจากการใชอุปกรณท่ีมีความไวตอแสงเม่ือมีแสงมาตก
กระทบจะสามารถใหกําเนิดไฟฟาขึ้นมา  อุปกรณท่ีนิยมนํามาใชงานเรียกวา  เซลลแสงอาทิตย 
หรือโซลารเซลล (Solar Cell) โครงสรางเซลลแสงอาทิตย ผลิตมาจากสารกึ่งตัวนําซิลิคอน (Si) 
ชนิด P ท่ีมีโปรตอน หรือศักยไฟฟาบวก (+) มากกวาปกติ และสารชนิด N ท่ีมีอิเล็กตรอน หรือ
ศักยไฟฟาลบ (–) มากกวาปกติ  นํามาประกบติดกัน  สวนนอกของสารชนิด P  และสารชนิด N 
ถูกปดดวยแผนโลหะอีกช้ัน  ใชตอเปนขั้วจายแรงดันไฟฟาออกมา  ดานสารชนิด P  มีขั้วไฟฟา
ออกมาเปนบวก (+)  ดานสารชนิด N ไดขั้วไฟฟาออกมาเปนลบ (–)  แผนโลหะดานสารชนิด P 
เจาะเปนชองมีฉนวนโปรงใสปดทับดานบนอีกช้ัน เพื่อใชรับแสงใหสองมาตกกระทบสารกึ่งตัวนํา
ชนิด P โครงสรางเซลลแสงอาทิตย แสดงดังรูปท่ี 1.10     

 

 
 

รูปที่ 1.10 เซลลแสงอาทิตยกําเนิดไฟฟาจากแสงสวาง    
 

 การทํางานของเซลลแสงอาทิตย ขณะไมมีแสงสวางสองมาตกกระทบ เซลลแสงอาทิตย
จะไมกําเนิดไฟฟาออกมา  เพราะไมมีพลังงานมากระตุนอิเล็กตรอนใหหลุดเคลื่อนท่ี  เม่ือเซลล
แสงอาทิตยไดรับแสงสวาง พลังงานแสงจะทําใหอิเล็กตรอนไดรับพลังงานเพิ่มขึ้น หลุดเคลื่อนท่ี
เปนอิเล็กตรอนอิสระวิ่งเคลื่อนท่ีจากสารชนิด N ไปสารชนิด P ทําใหเกิดความไมสมดุลของศักย 
ไฟฟาท่ีขั้วตอท้ังสอง เซลลแสงอาทิตยท่ีผลิตมาใชงาน แสดงดังรูปท่ี 1.11    

 

 
 

รูปที่ 1.11 เซลลแสงอาทิตยที่ผลิตมาใชงาน    
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1.7 ไฟฟาเกิดจากสนามแมเหล็ก    
 
 ไฟฟาเกิดจากสนามแมเหล็ก เกิดขึ้นไดจากการใชสนามแมเหล็กตัดผานเสนลวดตัวนํา 
หรือใชเสนลวดตัวนําเคลื่อนท่ีตัดผานสนามแมเหล็ก ผลการทํางานดังกลาวทําใหเสนลวดตัวนํา
เกิดไฟฟาขึ้นมา การเคลื่อนท่ีตัดผานกันของสนามแมเหล็กและเสนลวดตัวนํา ตองมีการตัดผาน
กันอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ไฟฟาเกิดจากสนามแมเหล็ก แสดงดังรูปท่ี 1.12     

 

 
 

รูปที่ 1.12 ไฟฟาเกิดจากสนามแมเหล็ก    
 

 ไฟฟาเกิดจากสนามแมเหล็ก เปนการกําเนิดไฟฟาท่ีมีความสําคัญมาก ถูกนําไปใชงาน
อยางกวางขวาง ผลิตขึ้นมาในรูปเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Generator) การขับเคลื่อนใหเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาทํางาน ทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน ใชพลังนํ้าในการขับเคลื่อน สรางไวในรูปเขื่อนกักเก็บ
นํ้า  ใชพลังลมในการขับเคลื่อน สรางไวในรูปกังหันลม  และใชเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อน ไดแก 
นํ้ามัน ถานหิน กาซ ปรมาณู เปนตน  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีผลิตมาใชงาน  แสดงดังรูปท่ี 1.13   

 

 
 

รูปที่ 1.13 เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ผลิตมาใชงาน    
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1.8 ไฟฟาสถิต    
 
 ไฟฟาสถิต  เปนประเภทไฟฟาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน  ฟารอง ฟาแลบ ฟาผา 
และการเสียดสี การเกิดไฟฟาสถิตเกิดขึ้นจากความไมสมดุลของประจุไฟฟาบวก (+) และประจุ
ไฟฟาลบ (–) ระหวางตําแหนงสองตําแหนง การเกิดไฟฟาสถิตตามธรรมชาติ แสดงดังรูปท่ี 1.14       

 

 

++ + + +++ +++ +

-- - - - - - -

++ + + ++ ++
-- --- ---- -

ถายเทประจุไฟฟา

- - - - -- - - - - - - - -
 

 

(ก) การเกิดฟารอง   
 

(ข) การเกิดฟาแลบ   
 

รูปที่ 1.14 การเกิดไฟฟาสถิตตามธรรมชาต ิ   
 

 ไฟฟาสถิตนอกจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแลวยังสามารถผลิตขึ้นมาได โดยใชเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาสถิต   มีช่ือเรียกวา  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสถิตแวนเดอกราฟ  (Van de Graff Static 
Generator) รูปรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสถิตแวนเดอกราฟ แสดงดังรูปท่ี 1.15    

 

 
 

รูปที่ 1.15 เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตแวนเดอกราฟ     
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 ไฟฟาสถิตสามารถนําไปใชประโยชนในงานดานอุตสาหกรรมไดมากมาย  เชน เคร่ืองทํา
อากาศบริสุทธิ์ เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองกําจัดฝุน อุตสาหกรรมกระดาษทราย และอุตสาหกรรม
พนสี เปนตน การพนสีโดยใชหลักการไฟฟาสถิตเขาชวย แสดงดังรูปท่ี 1.16     

 

วัตถุตองการพนสี
มีประจุไฟฟาบวก

(+)

สีพนออกมา
มีประจุไฟฟาลบ

(-)

เคร่ืองพนสีควบคุมการ
จายไฟฟาสถิตออกมา

 
 

รูปที่ 1.16 การพนสีโดยใชหลักการไฟฟาสถิตเขาชวย    
 

 จากรูปท่ี 1.16 แสดงการพนสีโดยใชหลักการไฟฟาสถิตเขาชวย  การทํางาน ทําใหเกิด
ประจุไฟฟาท่ีแตกตางกันระหวางวัตถุท่ีตองการพนสี และเคร่ืองพนสี  โดยทําใหเกิดประจุไฟฟา
บวก (+) ท่ีตัววัตถุ  และทําใหเกิดประจุไฟฟาลบ (–) ท่ีเคร่ืองพนสี  สีท่ีถูกพนออกมาจะมีประจุ
ไฟฟาเปนลบ (–) เกิดการเคลื่อนท่ีเขาหาประจุไฟฟาบวก (+) ท่ีตัววัตถ ุทําใหสีไมฟุงกระจาย   
 

1.9 ไฟฟากระแสตรง    
 
 ไฟฟากระแสตรง (Direct Current) คือไฟฟาท่ีมีทิศทางการไหลของกระแสเพียงทิศทาง
เดียวอยางตอเน่ือง  เกิดจากแหลงกําเนิดไฟฟาท่ีมีขั้วแรงดันบวก (+)  หรือลบ (–)  จายออกมา
คงท่ีตายตัวไมมีการเปลี่ยนแปลงขั้วแรงดัน กระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรเกิดจากการเคลื่อนท่ีของ
อิเล็กตรอนอิสระภายในวงจรจากอะตอมหน่ึงไปอะตอมอื่นๆ อยางตอเน่ือง จากขั้วไฟฟาลบ (–) 
ไปยังขั้วไฟฟาบวก (+) ในทิศทางเดียว ไฟฟากระแสตรงกําเนิดขึ้นมาไดจากแหลงกําเนิดหลาย
ชนิดดังท่ีกลาวมาแลว  เชน ปฏิกิริยาเคมี ความรอน แสงสวาง และสนามแมเหล็ก เปนตน การ
เกิดกระไฟฟาไหล  เปนการทําใหอิเล็กตรอนอิสระท่ีเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงพลังงานไป  แสดงคา
ออกมาในรูปพลังงานอื่นๆ เชน เสียง แสง และความรอน เปนตน แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
(DC) ระดับแรงดันท่ีจายออกมาจะคงท่ีตลอดเวลา  แหลงจายแรงดันไฟตรงและระดับแรงดันไฟ
ตรงท่ีเกิด แสดงดังรูปท่ี 1.17   
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(ก) แหลงจายแรงดันไฟตรง   
 

(ข) ระดับแรงดันที่จายออกมา   
 

รูปที่ 1.17 แหลงจายแรงดันไฟตรงและระดับแรงดันไฟตรงที่เกิด   
 

 แหลงจายแรงดันไฟตรง สามารถผลิตขึ้นมาไดจากวัสดุและสารเคมีหลายชนิดแตกตาง
กัน แตละชนิดจะใหคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชงานแตกตางกัน แหลงจายแรงดันไฟตรง
มักถูกเรียกรวมกันวา เซลลไฟฟา (Electric Cell)  แบงลักษณะของเซลลไฟฟาท่ีผลิตมาใชงาน
ออกได 2 ชนิด คือ เซลลปฐมภูมิ (Primary Cell) และเซลลทุติยภูมิ (Secondary Cell)     
 เซลลปฐมภูมิ  คือ เซลลไฟฟาท่ีใชงานไดคร้ังเดียว  เม่ือนําเซลลไฟฟาชนิดน้ีไปใชงาน
จนกระท่ังแรงดันไฟหมด  ไมสามารถนํากลับมาใชงานไดอีก  ตองท้ิงเซลลไฟฟาน้ันไป  และนํา
เซลลไฟฟากอนใหมมาใชงานแทน ไดแก ถานไฟฉายท่ีใชงานท่ัวไป    
 เซลลทุติยภูมิ คือ เซลลไฟฟาท่ีใชงานไดหลายคร้ัง  เม่ือนําเซลลไฟฟาชนิดน้ีไปใชงาน
จนกระท่ังแรงดันไฟหมด  สามารถนําไปประจุแรงดันใหมได  และนํากลับมาใชงานไดอีก ไดแก 
ถานไฟฉายชนิดนิกเกิลแคดเมียม (NiCd) ถานไฟฉายชนิดนิกเกิลมิตอลไฮดรายด (NiMH) และ
แบตเตอร่ีรถยนต เปนตน ถานไฟฉายชนิดประจุแรงดันใหมได และเคร่ืองประจุแรงดัน แสดงดัง
รูปท่ี 1.18   

 

 
 

รูปที่ 1.18 ถานไฟฉายชนิดประจุแรงดันใหมได และเครื่องประจุแรงดัน   
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1.10 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง    
 
 เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง คือ เคร่ืองใหกําเนิดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาขึ้นมา 
เปนแหลงจายไฟฟากระแสตรงท่ีสรางขึ้นมาใชงานแทนแหลงจายไฟฟากระแสตรงท้ัง 6 ชนิดดัง 
ท่ีกลาวมา  ชวยอํานวยความสะดวกในการใชงาน  ถูกนําไปใชงานในอุปกรณไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสจํานวนมากมาย รวมถึงนําไปใชงานในหองทดลองและหองปฏิบัติการตางๆ ท่ีใช
แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงท่ีผลิตมาใชงาน  ไดแก แหลงจาย
ไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) หรือแหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได (DC Regulated 
Power Supply) เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง แสดงดังรูปท่ี 1.19       

 

    
 

(ก) แหลงจายไฟฟากระแสตรงคงที ่  
 

 
 

(ข) แหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได   
 

รูปที่ 1.19 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
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 จากรูปท่ี 1.19  แสดงเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง  รูปท่ี 1.19 ก  เปนแหลงจายไฟฟา
กระแสตรงชนิดจายแรงดันคงท่ีออกเอาตพุต เชน 13.8 V ระดับแรงดันจายออกคงท่ีตลอดเวลา 
และสามารถจายกระแสไฟฟาไดสูงมาก เชน 30 A เปนตน  
 สวนรูปท่ี 1.19 ข  เปนแหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได  สามารถปรับแรงดันไฟตรง
จายออกเอาตพุตคงท่ี  เชน 0 – 30 V  และปรับกระแสจายออกเอาตพุตได  เชน ปรับกระแสได
สูงสุด 1 A เปนตน   
 ภายในวงจรประกอบดวย  อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  หลายชนิดตอวงจรรวมกัน 
ทําหนาท่ีแปลงแหลงจายไฟฟากระแสสลับ ใหเปนแหลงจายไฟฟากระแสตรง  พรอมท้ังควบคุม
แรงดันไฟตรงจายออกเอาตพุตใหคงท่ีตามคาท่ีกําหนดไว ท้ังแบบปรับเปลี่ยนคาได และแบบคา 
คงท่ีตายตัว เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรงถูกผลิตมาใชงานอยางกวางขวางและแพรหลายท่ัวไป 
มีหลายแบบหลายลักษณะ และหลายคาแรงดัน โครงสรางภายในเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
แสดงดังรูปท่ี 1.20     

 

 
 

รูปที่ 1.20 โครงสรางภายในเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 
 
 

1.11 บทสรุป    
 
 ไฟฟาเปนพลังงานท่ีมีประโยชนและมีความสําคัญตอมนุษยโลก นําไปใชพัฒนาประเทศ 
และพัฒนาอุตสาหกรรม ไฟฟาเกิดขึ้นไดจากแหลงกําเนิดหลายชนิด แบงออกไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก ไฟฟาสถิต และไฟฟากระแส แบงวิธีการกําเนิดได 6 วิธี คือ เกิดจากการเสียดสี, เกิดจาก
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ปฏิกิริยาทางเคมี, เกิดจากความรอน, เกิดจากแรงกดดัน, เกิดจากแสงสวาง และเกิดจากสนาม 
แมเหล็ก       
 ไฟฟาเกิดจากการเสียดสี เกิดขึ้นไดจากการนําวัตถุตางกัน 2 ชนิดท่ีแหงสนิทมาเสียดสี
กัน ไฟฟาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เกิดขึ้นไดโดยนําแทงวัตถุตางกันมา 2 ชนิด ไปจุมลงในสาร
อิเล็กโตรไลต ไฟฟาเกิดจากความรอน เกิดขึ้นไดโดยใชแทงโลหะตางชนิดกัน 2 แทง ปลายดาน
หน่ึงของโลหะท้ังสองประกบติดและยึดใหแนน ปลายโลหะอีกดานทําใหปลายแยกหางออกจาก
กัน เม่ือใหความรอนท่ีปลายดานติดกันของโลหะท้ังสองทําใหเกิดไฟฟา ไฟฟาเกิดจากแรงกดดัน 
กําเนิดไดโดยใชผลึกแรควอตซ เม่ือมีแรงกดดันกระทําท่ีผลึกแรควอตซทําใหเกิดไฟฟาขึ้น ไฟฟา
เกิดจากแสงสวาง  เกิดขึ้นไดจากการใชเซลลแสงอาทิตย  เปนอุปกรณท่ีมีความไวตอแสงเม่ือมี
แสงมาตกกระทบจะสามารถใหกําเนิดไฟฟาขึ้นมา ไฟฟาเกิดจากสนามแมเหล็ก เกิดจากการใช
สนามแมเหล็กตัดผานเสนลวดตัวนํา ทําใหเสนลวดตัวนําเกิดไฟฟาขึ้นมา  
 ไฟฟาสถิต เปนไฟฟาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน ฟารอง ฟาแลบ ฟาผา  และการ
เสียดส ีไฟฟาสถิตเกิดขึ้นจากความไมสมดุลของประจุไฟฟาระหวางสองตําแหนง ไฟฟากระแส 
ตรง คือไฟฟาท่ีมีการไหลของกระแสเพียงทิศทางเดียวอยางตอเน่ือง เกิดจากแหลงกําเนิดไฟฟา
ท่ีมีขั้วแรงดันบวก (+)ลบ (–) จายออกมาคงท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงขั้วแรงดัน กระแสไฟฟาท่ีไหล
ในวงจร  เกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระภายในวงจรจากอะตอมหน่ึงไปอะตอมอื่นๆ 
อยางตอเน่ืองในทิศทางเดียว       
 เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง คือ เคร่ืองใหกําเนิดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาขึ้นมา 
เปนแหลงจายท่ีสรางขึ้นมาจากการแปลงแหลงจายไฟฟากระแสสลับ ใหกลายเปนแหลงจายไฟฟา 
กระแสตรง นําไปใชงานในหองทดลองและหองปฏิบัติการตางๆ มีช่ือเรียกแตกตางกันหลายช่ือ 
เชน แหลงจายไฟฟากระแสตรงคงท่ี และแหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได    
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ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอท่ีถูกตองท่ีสุด 
 

1. ไฟฟาคืออะไร  
 ก. พลังงานรูปหน่ึง    ข. สสารท่ีใหพลังงานออกมา   
 ค. เช้ือเพลิงใชในงานอุตสาหกรรม   ง. สิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต   
2. แหลงกําเนิดไฟฟาท่ีจัดอยูในประเภทไฟฟาสถิต คือไฟฟากําเนิดไดจากอะไร  
 ก. ความรอน     ข. แรงกดดัน  
 ค. การเสียดสี    ง. ปฏิกิริยาทางเคมี  
3. โวลตาอิกเซลล คือไฟฟากําเนิดไดจากอะไร  
 ก. ความรอน     ข. แสงสวาง 
 ค. แรงกดดัน    ง. ปฏิกิริยาทางเคมี  
4. อุปกรณไฟฟาท่ีใหกําเนิดไฟฟาจากแสงสวาง คืออะไร    
 ก. แบตเตอร่ี     ข. โซลาเซลล  
 ค. ผลึกควอตซ     ง. เทอรโมคัปเปล  
5. ตองการผลิตอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ จะตองใชอุปกรณไฟฟาชนิดใด   
 ก. โซลาเซลล    ข. ผลึกควอตซ 
 ค. เทอรโมคัปเปล    ง. ขดลวดและสนามแมเหล็ก 
6. เคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบแวนเดอกราฟ เปนการกําเนิดไฟฟาแบบใด     
 ก. ความรอน     ข. แสงสวาง 
 ค. แรงกดดัน    ง. การเสียดสี 
7. การนําหลักการไฟฟาสถิตมาใชในงานอุตสาหกรรม คือขอใด  
 ก. คริสตอลไมโครโฟน   ข. เคร่ืองถายเอกสาร 
 ค. เทอรโมมิเตอร     ง. ถานไฟฉาย  
8. เซลลไฟฟาท่ีจัดเปนเซลลไฟฟาปฐมภูมิ คือเซลลชนิดใด   
 ก. ถานไฟฉายท่ัวไป    ข. แบตเตอร่ีรถยนต  
 ค. ถานไฟฉายชนิดนิกเกิลแคดเมียม ง. ถานไฟฉายชนิดนิกเกิลมิตอลไฮดรายด 
9. อุปกรณกําเนิดไฟฟาชนิดใดท่ีใชพลังงานลมมาชวยในการผลิตไฟฟา   
 ก. ความรอน     ข. การเสียดสี  
 ค. สนามแมเหล็ก    ง. ปฏิกิริยาทางเคมี  



วงจรไฟฟากระแสตรง 18 

10. ฟาแลบเปนการเกิดไฟฟาในลักษณะใด    
 ก. การถานเทประจุไฟฟาภายในกอนเมฆ  
 ข. การถานเทประจุไฟฟาระหวางกอนเมฆ  
 ค. การถานเทประจุไฟฟาจากกอนเมฆมายังพื้นดิน 
 ง. การเคลื่อนตัวเสียดสีกันของกอนเมฆท่ีอยูใกลกัน  
   
ตอนที่ 2 อธิบายใหไดใจความสมบูรณและแสดงวิธีทําใหสมบูรณถูกตอง 

1. การผลิตไฟฟาจากปฏิกิริยาทางเคมีทําไดอยางไร อธิบายพรอมวาดรูปประกอบ   
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. การผลิตไฟฟาจากแสงสวางทําไดอยางไร อธิบายพรอมวาดรูปประกอบ   
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3. ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแสตรงแตกตางกันอยางไร 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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ไฟฟาสถิต 
ไฟฟากระแส  
พิทบอลล  
อิเล็กโตรไลต  
โวลตาอิกเซลล  
เทอรโมคัปเปล  
ผลึกแรควอตซ  
โซลารเซลล  
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสถิตแวนเดอกราฟ   
ไฟฟากระแสตรง  
เซลลไฟฟา  
เซลลปฐมภูมิ 
เซลลทุติยภูมิ  
กรดกํามะถันเจือจาง (H2SO4) 
นิกเกิลแคดเมียม (NiCd)  
นิกเกิลมิตอลไฮดรายด (NiMH) 
 
 
 

Static Electricity  
Current Electricity 
Pith Ball 
Electrolyte 
Voltaic Cell 
Thermocouple 
Quartz Crystal 
Solar Cell 
Generator 
Van de Graff Static Generator 
Direct Current 
Electric Cell 
Primary Cell 
Secondary Cell 
Sulfuric Acid 
Nickel Cadmium 
Nickel Metal Hydride 
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วันท่ี ........ เดือน ................................ พ.ศ. ................ สาขางาน ........................................ 
ช่ือ (นาย / น.ส.) ................................................................................ระดับช้ัน ...................... 
 

ระดับคะแนน 
ลําดับ คุณธรรม จริยธรรม 

3 2 1 
หมายเหตุ 

1 การแตงกาย    
2 การตรงตอเวลา    
3 ความรับผิดชอบ    
4 ความมีระเบียบวินัย    
5 ความมีนํ้าใจ    
6 การมีมนุษยสัมพันธ    
7 การเคารพในสิทธิของผูอื่น    
8 การมีสัมมาคารวะ    
9 ความอดทนอดกลั้น    
10 ความประหยัด    

ความหมายระดับคะแนน 
3 = ประพฤติปฏิบัติตนอยาง 
สม่ําเสมอ ไมตองตักเตือน 
2 = ประพฤติปฏิบัติตนเปน 
บางครั้ง ตองตักเตือนบาง  
1 = ตองมีการตักเตือน วากลาว 
อยูเสมอ   

เกณฑการประเมิน 
26-30 คะแนน = ดีมาก  
21-25 คะแนน = ดี  
16-20 คะแนน = พอใช   
  0-15 คะแนน = ปรับปรุง   

 รวม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)   
 
บันทึก________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูประเมิน 
 

      ( ...................................................... ) 
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