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คาํนํา 
 

ไฟฟ้ามทีัง้ประโยชน์และโทษ การนําไฟฟ้าไปใชง้านจาํเป็นตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
และใชอ้ยา่งเขา้ใจจงึจะทาํใหเ้กดิความปลอดภยั อนัตรายจากไฟฟ้าทาํใหเ้กดิการสญูเสยีทัง้ชวีติ
และทรพัยส์นิ  สิง่สาํคญัในการใชไ้ฟฟ้าทุกครัง้คอืไมป่ระมาท และใชด้ว้ยความประหยดั  เพราะ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามเีพิม่มากขึน้ทุกขณะ การศกึษาทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัไฟฟ้านบัไดว้่าเป็น
ประโยชน์อยา่งมาก  

หนังสอืวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัเล่มน้ี  เป็นหนังสอืดา้นไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ ทีศ่กึษา
เกีย่วกบัไฟฟ้าในลกัษณะต่างๆ ทัง้แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั สญัญาณไฟสลบั คา่พารามเิตอร์
ต่างๆ รวมถงึวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัระบบ 3 เฟส  เน้ือหาภายในเล่มประกอบดว้ยหน่วยบทเรยีน
ทัง้สิน้ 12 หน่วยบทเรยีน  แต่ละหน่วยบทเรยีนประกอบดว้ย  ทฤษฎเีน้ือหาและแบบฝึกหดัทา้ย
บทเรยีน  ช่วยใหก้ระบวนการเรยีนรูค้รบสมบูรณ์  หน่วยบทเรยีนภาคปฏบิตัถิูกรวมไวใ้นหน่วย
บทเรยีนที ่12  ประกอบดว้ยใบปฏบิตังิานทัง้สิน้ 13 ใบปฏบิตังิาน  สามารถนําไปใชใ้นการเรยีน
การสอนระดบั ปวช. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร และในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ได ้ 
 ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า  การนําหนงัสอืเล่มน้ีไปใชใ้นการเรยีน  และศกึษาหาความรู ้
จะสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีวามสุข  เกดิความรูแ้ละทกัษะไปพรอ้มๆ กนั  ยอ่มก่อประโยชน์ต่อ
ครผููส้อน ตวันกัเรยีนนกัศกึษา บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ  และประเทศชาตไิดบ้า้ง หากมขีอ้เสนอแนะ
ทีส่รา้งสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม สามารถใหข้อ้เสนอแนะ  และความคดิเหน็กบัผูเ้ขยีนและ
ทมีงาม ไดท้ี ่086-820-4498 หรอืที ่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์: pansakput@yahoo.com  จะเป็น
พระคุณยิง่ 
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แหลงกําเนิดแหลงกําเนิด  
ไฟฟาไฟฟากระแสสลับกระแสสลับ  

 
 
 

1.1 การกําเนิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา    
 
 แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา (Induced Voltage) และกระแสไฟฟาเหน่ียวนํา (Induced Current) 
เปนไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานของขดลวดตัวนําและสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ีผานกัน ถูกคนพบ
โดย ไมเคิล ฟาราเดย (Michael Faraday)  นักฟสิกสชาวอังกฤษ  แสดงดังรูปท่ี 1.1 

 

 

 ฟาราเดยไดทําการศึกษา คนควา และทดลองเกี่ยวกับ
แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเปนคนแรก ท่ีใชแทงแมเหล็กเคลื่อนท่ี
ผานเขาไปในขดลวดโซลนิอยด จากการทดลองพบวา จะเกิด
แรงดันไฟฟาขึ้นทุกคร้ัง  ท่ีนําแทงแมเหล็กเคลื่อนท่ีเขา หรือ
ออกจากขดลวด หรือนําขดลวดเคลื่อนท่ีเขาหรือออกจากแทง
แมเหล็ก ซ่ึงทําใหแรงดันไฟฟาท่ีเกิดขึ้นในขดลวดมีขั้วตรงขาม 
และเม่ือกลับขั้วของแทงแมเหล็ก  จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟา
เปลี่ยนขั้วตามไปดวย  แรงดันไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจากการทดลอง
น้ีเรียกวา  แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา  

 

รูปที่ 1.1 ไมเคิล ฟาราเดย 
 

 สรุปผลการทดลองไดวา “แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําที่เกิดขึ้นในขดลวดเปนสัดสวนกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซแมเหล็กที่ผานขดลวดน้ันเม่ือเทียบกับเวลา” ขอความท่ี
กลาวน้ีเรียกวา  กฎการเหน่ียวนําของฟาราเดย (Faraday’s Law of Induction)  หรือเรียกสั้นๆ 
วา กฎของฟาราเดย ซ่ึงเปนกฎพื้นฐานของไฟฟาและแมเหล็ก แบงออกไดเปน 2 ขอ คือ  
 กฎขอที่ 1 สนามแมเหล็กท่ีลอมรอบวงจร เม่ือเปลี่ยนแปลงคาไป จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟา
เหน่ียวนําขึ้นภายในตัวนําไฟฟาน้ัน  
 กฎขอที่ 2 ปริมาณแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดขึ้นมา จะมีคาเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของสนามแมเหล็ก  
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 1.1.1 แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา  
  แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา คือ แรงดันไฟฟาท่ีเกิดจากการชักนําสนามแมเหล็กผาน
ลวดตัวนํา ทําไดท้ังนําสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ีผานลวดตัวนํา หรือนําลวดตัวนําเคลื่อนผานสนาม 
แมเหล็ก ลักษณะการเกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา แสดงดังรูปท่ี 1.2   
 

 
 

รูปที่ 1.2 การชักนําสนามแมเหล็กผานลวดตวันํา 
 

 จากรูปท่ี 1.2 แสดงการชักนําสนามแมเหล็กผานลวดตัวนํา โดยตอปลายลวดตัวนําท้ัง 
2 ดาน เขากับกัลวานอมิเตอร นําแทงแมเหล็กถาวรมาเคลื่อนท่ีตัดผานภายในขดลวดตัวนํา ขณะ
เคลื่อนแทงแมเหล็กถาวรเขาไปในขดลวดตัวนํา  สังเกตท่ีกัลวานอมิเตอรจะบายเบนไปทิศทาง
หน่ึง  และขณะเคลื่อนแทงแมเหล็กถาวรออกจากขดลวดตัวนํา  สังเกตท่ีกัลวานอมิเตอรจะบาย
เบนไปอีกทิศทางหน่ึง การบายเบนของกัลวานอมิเตอร จะเกิดขึ้นขณะเคลื่อนแทงแมเหล็กถาวร
เขาและออกจากขดลวดตัวนําเทาน้ัน ถาหยุดการเคลื่อนท่ีแทงแมเหล็กถาวร เข็มกัลวานอมิเตอร
จะไมบายเบนช้ีท่ีตําแหนง 0  ไมวาแทงแมเหล็กถาวรถูกหยุดน่ิงท่ีภายนอกหรือภายในขดลวด
ตัวนําก็ตาม  เปนการแสดงใหเห็นวาการเกิดแรงดันไฟฟา  เกิดขึ้นไดจากการเหน่ียวนําระหวาง
สนามแมเหล็กและขดลวดตัวนํา   
 

 1.1.2 ขนาดของแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา  
  แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดขึ้นในขดลวดตัวนํา   สามารถเปลี่ยนแปลงคาได 
ขึ้นอยูกับคาตัวแปลหลายคา สามารถเขียนออกมาไดในรูปสมการดังน้ี       
 

e  =  Blv     ......(1-1) 
 

     เม่ือ     e =  แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเกิดขึ้นในขดลวด   หนวย โวลต (V)     
     B =  ความหนาแนนของสนามแมเหล็ก   หนวย เวเบอร/ตารางเมตร (Wb/m2)   
      l =  ความยาวของขดลวด   หนวย เมตร (m) 
      v =  ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก   
      หนวย เมตร/วินาที (m/s)      
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 การหาทิศทางแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเกิดขึ้นในขดลวดตัวนํา สามารถหาไดจากกฎมือขวา
ของเฟรมมิง (Fleming’s Right Hand Rule) “โดยกางน้ิวหัวแมมือ น้ิวช้ี และน้ิวกลาง ของมือขวา
ใหตั้งฉากซ่ึงกันและกัน ทิศทางน้ิวหัวแมมือช้ีทิศทางการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนํา  ทิศทางน้ิวช้ี
ช้ีทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสนแรงแมเหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต  ทิศทางน้ิวกลางช้ีทิศทางการเกิด
แรงดันไฟฟา  (และกระแสไฟฟาไหล)”  การเกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําแสดงดวยกฎมือขวาของ
เฟรมมิง แสดงดังรูปท่ี 1.3   
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รูปที่ 1.3 การเกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําแสดงดวยกฎมือขวาของเฟรมมิง 

 

ตัวอยางที ่1.1 ขดลวดตัวนํายาว 20 m เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 28 m/s ตัดผานสนามแมเหล็กท่ี
มีความหนาแนน 0.68 Wb/m2 จงหาคาแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดขึ้นในขดลวดตัวนํา     
 

วิธีทํา 
  สูตร      e =  Blv    
เม่ือ  e =  ?     
       B =  0.68 Wb/m2 
        l =  20 m 
       v =  28 m/s      
แทนคา        e =  0.68 x 20 x 28  
     ∴ แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา =  380.8 V     ตอบ 
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ตัวอยางที ่1.2 จงหาความยาวของขดลวดตัวนํา ท่ีเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 34 m/s  เคลื่อนท่ีตัด
ผานสนามแมเหล็กท่ีมีความหนาแนน 0.22 Wb/m2 เกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําขึ้นในขดลวดตัวนํา 
240 V    
 

วิธีทํา 
  สูตร      e =  Blv    

 หรือ       l =  
Bv
e     

 

เม่ือ   l =  ?     
       e =  240 V 
       B =  0.22 Wb/m2 
       v =  34 m/s      

แทนคา        l =  
3422.0

240
×

 

∴ ความยาวของขดลวดตัวนํา =  32.09 m     ตอบ 
 
ตัวอยางที่ 1.3 ขดลวดตัวนํายาว 18 m เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 42 m/s เกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา
ขึ้นในขดลวดตัวนํา 120 V จงหาคาความหนาแนนของสนามแมเหล็กท่ีใชงาน     
 

วิธีทํา 
  สูตร      e =  Blv    

 หรือ       B =  
lv
e     

 

เม่ือ  B =  ?     
       e =  120 V 
        l =  18 m 
       v =  42 m/s      

แทนคา        B =  
4218

120
×

 

∴ ความหนาแนนของสนามแมเหล็กท่ีใช   =  0.16 Wb/m2   ตอบ 
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1.2 การกําเนิดไฟฟากระแสสลับ    
 
 ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Currant) หรือเรียกยอวาไฟ AC เปนไฟฟาท่ีผลิตขึ้นมา
ได  จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับท่ีเรียกวา เจนเนอเรเตอร (Generator) ซ่ึงใชหลักการ
ทํางานเชนเดียวกับแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา โครงสรางเบื้องตนของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาประกอบดวย
แมเหล็กถาวรขั้วเหนือ (N) และขั้วใต (S) ใหกําเนิดสนามแมเหล็ก มีขดลวดตัวนําวางอยูตอนกลาง
หมุนเคลื่อนท่ีรอบตัวเองเปนวงกลม ตัดผานสนามแมเหล็กตลอดเวลา  โครงสรางเบื้องตนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟากระแสสลับ แสดงดังรูปท่ี 1.4       

 

 
 

รูปที่ 1.4 สวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบเบื้องตน 
 

 จากรูปท่ี 1.4 แสดงสวนประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบเบื้องตน ประกอบ 
ดวย แมเหล็กถาวรขั้วเหนือ (N) และขั้วใต (S)  ใหกําเนิดเสนแรงแมเหล็กเคลื่อนท่ีจากขั้วเหนือ 
(N) ไปขั้วใต (S) มีขดลวดตัวนําวางอยูตรงกลางระหวางขั้วแมเหล็กท้ังสอง ปลายขดลวดตัวนํา
ตอกับสลิปริงปลายละชุด  มีแปรงถานสัมผัสกับสลิปริงเปนตัวสงผานแรงดันไฟฟากระแสสลับ
จายไปใชงาน  ปลายแปรงถานตอเขากับกัลวานอมิเตอรเพื่อแสดงสภาวะการเกิดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ การเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับอธิบายไดดังรูปท่ี 1.5 – 1.9   
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(ก) ตําแหนงขดลวดอยูที ่1 มุม 0 องศา  
 

(ข) แรงดันที่เกิดขึ้น 
 

รูปที่ 1.5 การเคล่ือนทีข่องขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กที่ตําแหนง 1 มุม 0 องศา 
 

 จากรูปท่ี 1.5 แสดงการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กท่ีตําแหนง 1 มุม 
0 องศา เปนจุดเร่ิมตนของการเคลื่อนท่ี  ขดลวดตัวนําตั้งฉากกับเสนแรงแมเหล็ก ขดลวดตัวนํา
สีดําอยูทางดานบน  ยังไมมีการตัดผานกันระหวางขดลวดตัวนํากับเสนแรงแมเหล็ก  ยังไมเกิด
แรงดันไฟฟากระแสสลับ กัลปวานอมิเตอรไมบายเบนช้ีคาท่ี 0    
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(ก) ตําแหนงขดลวดอยูที ่2 มุม 90 องศา  
 

(ข) แรงดันที่เกิดขึ้น 
 

รูปที่ 1.6 การเคล่ือนทีข่องขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กที่ตําแหนง 2 มุม 90 องศา 
 

 จากรูปท่ี 1.6 แสดงการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กท่ีตําแหนง 2 มุม 
90 องศา เม่ือขดลวดตัวนําหมุนตามเข็มนาฬิกา   ขดลวดตัวนําเคลื่อนท่ีตัดผานเสนแรงแมเหล็ก 
ทําใหเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับคอยๆ เพิ่มมากขึ้นเปนแรงดันบวก เม่ือขดลวดตัวนําหมุนไป
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เปนมุม 90 องศา ขดลวดตัวนําจะอยูในแนวขนานกับเสนแรงแมเหล็ก ไดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ซีกบวกท่ีระดับสูงสุด ขดลวดตัวนําสีดําอยูชิดแทงแมเหล็กขั้วเหนือ (N)   
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(ก) ตําแหนงขดลวดอยูที ่3 มุม 180 องศา  

 
(ข) แรงดันที่เกิดขึ้น 

 
รูปที่ 1.7 การเคล่ือนทีข่องขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กทีต่ําแหนง 3 มุม 180 องศา 

 

 จากรูปท่ี 1.7 แสดงการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กท่ีตําแหนง 3 มุม 
180 องศา ขดลวดตัวนําหมุนตามเข็มนาฬิกาตอไป ขดลวดตัวนําเคลื่อนท่ีตัดผานเสนแรงแมเหล็ก
ตอเน่ือง ทําใหเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับซีกบวกคอยๆ ลดลง  เม่ือขดลวดตัวนําหมุนไปเปน
มุม  180 องศา  ขดลวดตัวนําจะอยูในแนวตั้งฉากกับเสนแรงแมเหล็กอีกคร้ัง  ไดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับลดลงเปน 0  ขดลวดตัวนําสีดําเคลื่อนไปอยูดานลาง    
 

S N

- +
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(ก) ตําแหนงขดลวดอยูที ่4 มุม 270 องศา  
 

(ข) แรงดันที่เกิดขึ้น 
 

รูปที่ 1.8 การเคล่ือนทีข่องขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กที่ตําแหนง 4 มุม 270 องศา 
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 จากรูปท่ี 1.8 แสดงการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กท่ีตําแหนง 4 มุม 
270 องศา ขดลวดตัวนําหมุนตามเข็มนาฬิกาตอไป ขดลวดตัวนําเคลื่อนท่ีตัดผานเสนแรงแมเหล็ก 
ขดลวดตัวนําสีดําเคลื่อนท่ีจากดานลางหมุนไปหาแทงแมเหล็กขั้วใต (S) เปนการตัดผานเสนแรง
แมเหล็กขั้วตรงขาม  ทําใหเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับคอยๆ เพิ่มมากขึ้นเปนแรงดันลบ  เม่ือ
ขดลวดตัวนําหมุนไปเปนมุม 270 องศา  ขดลวดตัวนําจะอยูในแนวขนานกับเสนแรงแมเหล็ก ได
แรงดันไฟฟากระแสสลับซีกลบท่ีระดับสูงสุด   
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(ก) ตําแหนงขดลวดอยูที ่5 มุม 360 องศา  
 

(ข) แรงดันที่เกิดขึ้น 
 

รูปที่ 1.9 การเคล่ือนทีข่องขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กที่ตําแหนง 5 มุม 360 องศา 
 

 จากรูปท่ี 1.9 แสดงการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กท่ีตําแหนง 5 มุม 
360 องศา ขดลวดตัวนําหมุนตามเข็มนาฬิกาตอไป ขดลวดตัวนําเคลื่อนท่ีตัดผานเสนแรงแมเหล็ก
ตอเน่ือง ทําใหเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับซีกลบคอยๆ ลดลง เม่ือขดลวดตัวนําหมุนไปเปนมุม 
360 องศา ขดลวดตัวนําจะอยูในแนวตั้งฉากกับเสนแรงแมเหล็กอีกคร้ัง ไดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ลดลงเปน 0  ขดลวดตัวนําสีดําเคลื่อนไปอยูดานบนเชนเดิม เปนการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนํา
ครบ 1 รอบ (Cycle) 
 การเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนําตัดผานเสนแรงแมเหล็กครบ 1 รอบ  จะทําใหเกิดแรงดัน 
ไฟฟากระแสสลับครบ 1 รอบ เชนกัน  ไดรูปสัญญาณไฟฟาในรูปคลื่นไซนออกมา  การทํางาน
ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับจะเปนเชนน้ีตอเน่ืองตลอดเวลา ไดรูปสัญญาณไฟฟาคลื่นไซน
เชนน้ีซํ้าๆ จายออกมาใชงาน  การกําเนิดแรงดันไฟฟากระแสสลับ ท่ีไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับ สามารถสรุปโดยรวมได แสดงดังรูปท่ี 1.10   
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รูปที่ 1.10 ตําแหนงการหมุนของขดลวดตัวนําตัดกับสนามแมเหล็กทําใหเกิดคล่ืนไซนคาตางๆ ขึ้นมา 
 

 เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับท่ีผลิตมาใชงานมีหลายลักษณะ  หลายชนิด  และหลาย
รูปแบบ  แตกตางกันไป  แตมีคุณสมบัติในการทํางานเหมือนกัน  คือ ใหกําเนิดแรงดันไฟสลับ
ขึ้นมา เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับใชเคร่ืองยนตดีเซลในการขับเคลื่อน แสดงดังรูปท่ี 1.11 

 

 
 

รูปที่ 1.11 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ใชเครื่องยนตดีเซลในการขับเคล่ือน 
 

 จากรูปท่ี 1.11 แสดงเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ใชเคร่ืองยนตดีเซลในการขับเคลื่อน
การทํางาน เปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับท่ีผลิตออกมาใชงานท่ัวไปอยางแพรหลาย   
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1.3 การผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศไทย    
 
 ไฟฟาในประเทศไทยเปนไฟฟากระแสสลับ ใชความถี่ 50 เฮิรตซ (Hz) มีท้ังระบบไฟฟา 
1 เฟส จายแรงดันออกมา 220 โวลต  ซ่ึงจายไปใชงานตามบานเรือนอยูอาศัย  และระบบไฟฟา 
3 เฟส จายแรงดันออกมา 380 โวลต นําไปใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม  และมีแรงดันไฟสลับ
ขนาด 11, 22, 33, 69, 115, 230 และ 500 กิโลโวลต ใชสําหรับการสงจายไฟฟาไปตามสถานท่ี
ตางๆ ภายในประเทศไทย 
 ความถี่ 50 Hz  คือ ความถี่ท่ีใชในการใหกําเนิดไฟฟากระแสสลับขึ้นมา หมายถึง การ
กําเนิดไฟฟาท่ีในระยะเวลา 1 วินาที จะเกิดการหมุนเคลื่อนท่ีตัดผานกันระหวางขดลวดตัวนํากับ
สนามแมเหล็ก โดยหมุนตัดผานกันครบรอบ 50 คร้ัง  ถาเคร่ืองกําเนิดไฟฟามีขั้วแมเหล็ก 2 ขั้ว 
ความเร็วรอบของการหมุนใช 3,000 รอบตอนาที หรือถาเคร่ืองกําเนิดไฟฟามีขั้วแมเหล็ก 4 ขั้ว 
ความเร็วรอบของการหมุนจะลดลงเหลือ 1,500 รอบตอนาที โดยมีความถี่คงท่ี 50 Hz แตในทาง
กลับกันถาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาตัวหน่ึงหมุนท่ีความเร็วรอบ 300 รอบตอนาที จํานวนขั้วแมเหล็ก
ท่ีตองใชในการทําใหไดความถี่ 50 Hz จะตองใชขั้วแมเหล็ก 20 ขั้ว เปนตน   
 แหลงผลิตไฟฟา เปนแหลงใหกําเนิดพลังงานไฟฟา เปนพลังงานแปรรูปท่ีสะอาด  และ
สามารถนําไปใชงานไดสะดวกรูปหน่ึง  ยังนําไปเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานรูปอื่นๆ ไดงาย  เชน 
แสงสวาง เสียง ความรอน และพลังงานกล เปนตน ท้ังยังสามารถสงไปในระยะทางไกลไดอยาง
รวดเร็ว  เพราะไฟฟามีความเร็วใกลเคียงกับแสง  ในระยะทาง 100 กิโลเมตร  ใชเวลาเคลื่อนท่ี
เพียง 1 ใน 3,000 วินาที ดังน้ันจึงสงไปถึงผูใชงานไดตลอดเวลา 
 การผลิตไฟฟาของประเทศไทยท่ีใชอยูในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ประเภทไมใชเช้ือเพลิง โดยใชพลังงานขับเคลื่อนจากธรรมชาต ิไดแก 
  - โรงไฟฟาพลังนํ้า เชน จากเขื่อนเก็บนํ้า จากแมนํ้าลําคลองท่ีมีนํ้าไหลตลอดเวลา  
  - โรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติจากตนพลังงานท่ีไมหมดสิ้น เชน จากพลังงานลม 
จากพลังงานแสงอาทิตย จากพลังงานความรอนใตพิภพ    
 2. ประเภทใชเช้ือเพลิง โดยใชเช้ือเพลิงชนิดตางๆ มาชวยใหเกิดการขับเคลื่อน ไดแก  
  - โรงไฟฟาพลังไอนํ้า ใชกาซธรรมชาติ ถานลิกไนต หรือนํ้ามันเตา เปนเช้ือเพลิง
ใหความรอนกับนํ้า จนนํ้าเดือดเปนไอนํ้า นําแรงดันจากไอนํ้ามาใชในการผลิตไฟฟา  
  - โรงไฟฟาพลังความรอน ใชกาซธรรมชาติหรือนํ้ามันดีเซลมาสันดาป ทําใหเกิด
พลังงานกลตอไปผลิตไฟฟา  โรงไฟฟาประเภทน้ี  ไดแก โรงไฟฟากังหันกาซ ใชกาซธรรมชาติ
หรือนํ้ามันดีเซล โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชกาซธรรมชาติหรือนํ้ามันดีเซล โรงไฟฟาดีเซล 
ใชนํ้ามันดีเซล   
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1.4 โรงไฟฟาประเภทตางๆ    
 
 ไฟฟาถือเปนพลังงานท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคน  ไฟฟาท่ีถูกนํามาใชงาน
อยางแพรหลาย จําเปนตองมีการผลิตขึ้นมาใชงาน ทําใหการคิดหาวิธีการผลิตไฟฟาเปนเร่ืองท่ี
จําเปนและมีความสําคัญ ประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้น เกิดปญหาในการผลิตไฟฟามากขึ้น 
การคิดหาแหลงผลิตไฟฟาจึงมีความจําเปนอยางมาก  ทําใหการผลิตไฟฟาในประเทศไทยเกิด
ความหลากหลาย โรงไฟฟาท่ีถูกตั้งขึ้นมามีหลายชนิด หลายรูปแบบ มีดังน้ี      
 

 1.4.1 โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydro Power Plant)     
  โรงไฟฟาพลังนํ้า เปนการนําทรัพยากรนํ้ามาใชใหเกิดประโยชนในการผลิตไฟฟา
โดยอาศัยความเร็วในการไหลและแรงดันสูงของนํ้ามาหมุนกังหันนํ้า ตอไปเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มี
ลําดับขั้นตอนการทํางานดังน้ี     
 1) กักเก็บนํ้าไวในเขื่อนเก็บนํ้าท่ีมีระดับความสูง สูงกวาโรงไฟฟาทําใหมีแรงดันนํ้าสูง   
 2) นํ้าในเขื่อนเก็บนํ้าท่ีมีแรงดันนํ้าสูง จะไหลลงท่ีต่ําไดอยางรวดเร็ว     
 3) ปลอยนํ้าในปริมาณท่ีตองการเขาไปตามทอสงนํ้า  สงไปยังอาคารโรงไฟฟาท่ีอยูต่ํา
กวา เพื่อไปขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาใหทํางาน  
 4) เพลาเคร่ืองกังหันนํ้าตอกับเพลาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ทําใหโรเตอรเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาหมุน  เกิดการเหน่ียวนําแรงดันไฟฟาขึ้นในเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ไดพลังงานไฟฟาออกมา
ใชงาน เขื่อนเก็บนํ้า แสดงดังรูปท่ี 1.12 และหลักการผลิตไฟฟาดวยนํ้า แสดงดังรูปท่ี 1.13 

 

 
 

รูปที่ 1.12 เขื่อนเก็บนํ้าใชผลิตไฟฟา 
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สายสงกําลังไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

หองกําลัง

เครื่องกําเนิด
ไฟฟา

กังหันนํ้า
นํ้าไหลออก

ทอส
งน้าํ

เข่ือนกั้นน้ํา

เข่ือนกั้นน้ํา

ประตูเล่ือน

 
 

รูปที่ 1.13 หลักการผลิตไฟฟาดวยนํ้า 
 

 1.4.2 โรงไฟฟาพลังไอน้ํา (Steam Power Plant)     
  โรงไฟฟาพลังไอนํ้า เปนการแปรสภาพพลังงานเช้ือเพลิงไปเปนพลังงานไฟฟา 
โดยใชไอนํ้าเปนตัวขับเคลื่อน ปจจุบันประเทศไทยใชนํ้ามันเตา ถานลิกไนต และกาซธรรมชาติ 
เปนเช้ือเพลิง ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
 1) เผาไหมเช้ือเพลิง ทําใหเกิดการเผาไหม ไดพลังงานความรอนออกมา  
 2) นําความรอนท่ีไดไปตมนํ้า เพื่อใหกลายเปนไอนํ้าท่ีอุณหภูมิและความดันท่ีตองการ  
 3) สงไอนํ้าเขาไปหมุนเคร่ืองกังหันไอนํ้า  ซ่ึงมีเพลาตออยูกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ทําให
โรเตอรหมุนเกิดการเหน่ียวนําแรงดันไฟฟาขึ้นในเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ไดพลังงานไฟฟาออกมา
ใชงาน หลักการผลิตไฟฟาดวยพลังไอนํ้า แสดงดังรูปท่ี 1.14 
 

 
 

รูปที่ 1.14 หลักการผลิตไฟฟาดวยไอนํ้า 
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 1.4.3 โรงไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine Power Plant)    
  โรงไฟฟากังหันกาซ  เปนโรงไฟฟาท่ีใชกังหันกาซเปนเคร่ืองตนกําลัง  ซ่ึงได
พลังงานมาจากการเผาไหมของสวนผสม   ระหวางกาซธรรมชาติหรือนํ้ามันดีเซล  กับอากาศ
ความดันสูง (Compressed Air) จากเคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor)  ในหองเผาไหมเกิด
เปนไอรอน ท่ีความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหันเพลากังหันไปขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
ผลิตพลังงานไฟฟา มีลําดับขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
 1) อัดอากาศใหมีความดันสูง 8 - 10 เทา  
 2) สงอากาศน้ีเขาหองเผาไหม โดยมีเช้ือเพลิงทําการเผาไหม  
 3) อากาศในหองเผาไหมเกิดการขยายตัว ทําใหมีแรงดันและอุณหภูมิสูง  
 4) สงอากาศน้ีไปหมุนเคร่ืองกังหันกาซ  
 5) เพลาของเคร่ืองกังหันกาซจะตอผานชุดเกียร เพื่อทดรอบกอนตอเขากับเพลาเคร่ือง
กังหันไฟฟา ท้ังน้ีเพื่อใหความเร็วรอบของมอเตอรหมุนในพิกัดท่ีกําหนด เม่ือเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
หมุนจึงเกิดการเหน่ียวนํา ผลิตแรงดันและกระแสไฟฟาออกมาใชงาน  หลักการผลิตไฟฟาดวย
กังหันกาซ แสดงดังรูปท่ี 1.15  

 

 
 

รูปที่ 1.15 หลักการผลิตไฟฟาดวยกังหันกาซ และพลังไอนํ้า 
 

 1.4.4 โรงไฟฟาระบบความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant)    
  โรงไฟฟาระบบความรอนรวม  เปนโรงไฟฟาท่ีประกอบดวยโรงไฟฟา 2 ระบบ
ทํางานรวมกัน  คือ โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอนํ้า  โดยนําความรอนจากไอเสียท่ี
ออกจากเคร่ืองกังหันกาซซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 550o C  มาใชแทนเช้ือเพลิงในการตมนํ้า
ของโรงไฟฟาพลังไอนํ้า เพื่อใชไอเสียใหเกิดประโยชน มีลําดับขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
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 1) นําไอเสียจากเคร่ืองกังหันกาซหลายๆ เคร่ืองมาใชตมนํ้าในโรงไฟฟาพลังไอนํ้า  
 2) ไอนํ้าไดจากการตมนํ้าสงไปผลักดันเคร่ืองกังหันไอนํ้า ทําใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาหมุน 
ผลิตไฟฟาออกมาได เชนเดียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ัวไป  
 3) กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังไอนํ้า  จะเปนคร่ึงหน่ึงของกําลังไฟฟาท่ีผลิต
รวมของโรงไฟฟากังหันกาซท่ีเดินเคร่ืองอยู  หลักการผลิตไฟฟาระบบความรอนรวม  แสดงดัง
รูปท่ี 1.15   
 การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาระบบความรอนรวมน้ีจะทําการผลิตรวมกัน  หากเกิดเหตุ 
ขัดของท่ีโรงไฟฟาพลังไอนํ้า  ก็ยังสามารถเดินเคร่ืองกังหันกาซไดตามปกติ  โดยการนําไอเสีย
ท่ีผานกังหันกาซออกมาเปดออกสูอากาศโดยตรง  ถาหากเกิดเหตุขัดของกับเคร่ืองกังหันกาซ
เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง จะสงผลตอกําลังผลิตท่ีไดลดลงตามสวน แตถาเคร่ืองกังหันกาซทุกตัวหยุด
เดินเคร่ือง  โรงไฟฟาพลังไอนํ้าท่ีใชรวมกันก็จะตองหยุดเดินเคร่ืองตามไปดวย  โรงไฟฟาระบบ
ความรอนรวม แสดงดังรูปท่ี 1.16  

 

 
 

รูปที่ 1.16 โรงไฟฟาระบบความรอนรวม 
 

 1.4.5 โรงไฟฟาดีเซล (Diesel Power Plant)    
  โรงไฟฟาดีเซล เปนโรงไฟฟาพลังความรอนอีกประเภทหน่ึง  ซ่ึงใชนํ้ามันเปน
เช้ือเพลิง  มีหลักการทํางานเหมือนกับเคร่ืองยนตในรถยนตท่ัวไป  โดยอาศัยหลักการสันดาป
ของนํ้ามันดีเซลท่ีถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเคร่ืองยนตท่ีถูกอัดอากาศจนมีอุณหภูมิสูง ซ่ึง
เราเรียกวาจังหวะอัด ในขณะเดียวกัน นํ้ามันดีเซลท่ีถูกฉีดเขาไปจะเกิดการสันดาปกับความรอน
และเกิดระเบิด ดันใหลูกสูบเคลื่อนท่ีไปหมุนเพลาขอเหวี่ยงซ่ึงตอกับเพลาของเคร่ืองยนต ทําให
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เพลาของเคร่ืองยนตหมุน  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาซ่ึงเช่ือมตอกับเพลาของเคร่ืองยนตก็จะหมุนตาม 
โรงไฟฟาดีเซล แสดงดังรูปท่ี 1.17 

 

 
 

รูปที่ 1.17 โรงไฟฟาดีเซล 
 

 1.4.6 โรงไฟฟากังหันลม (Wind Turbine Power Plant)    
  โรงไฟฟากังหันลม เปนโรงไฟฟาท่ีใชพลังลมชวยในการผลิตไฟฟา ถือเปนการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานท่ีสะอาด (Green Energy) และเปนพลังงานทดแทน (Renewable 
Energy) ท่ีมีความย่ังยืนท้ังในดานสิ่งแวดลอมและการทดแทนแบบไมสิ้นสุด การดําเนินการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานลม   สามารถทําไดโดยเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาการใช
พลังงานอื่นๆ โดยอาศัยใบพัดท่ีใชรับลมเช่ือมตอเพลาไปยังเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เม่ือลมพัดใบพัด
หมุนทําใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาหมุนใหกําเนิดไฟฟาขึ้นมา โรงไฟฟากังหันลม แสดงดังรูปท่ี 1.18  

 

 
 

รูปที่ 1.18 โรงไฟฟากังหันลม 
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1.5 องคประกอบของระบบไฟฟา 
 
 ระบบไฟฟา  หมายถึง ลักษณะการสงจายกําลังไฟฟา จากแหลงกําเนิดไฟฟาไปยังผูใช
ไฟฟา ตามประเภทการใชงาน โดยสงจากสถานีกําเนิดไฟฟาผานสายไฟฟาแรงสูง ไปสถานีจาย
ไฟฟาขนาดใหญ และสถานีจายไฟฟาขนาดยอย  ผานหมอแปลงใหบริการแปลงไฟฟาใหต่ําลง
ตามตองการ สงไปยังบานพักอาศัย สํานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม การสงจายกําลังไฟฟา 
แสดงดังรูปท่ี 1.19    
 

เคร่ืองกําเนิดกําลังไฟฟา

ระบบสายสงกําลัง

สถานีจายไฟฟา
ขนาดใหญ

สถานีจําหนายไฟฟา

ระบบสายสงกําลังยอย

หมอแปลงใหบริการ
สายสงไฟฟา

ผูใชไฟฟา  
 

รูปที่ 1.19 ระบบการสงจายกําลังไฟฟา 
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 องคประกอบของระบบไฟฟาประกอบดวย 3 สวนประกอบหลักๆ ดังน้ี 
 1.5.1 สถานีผลิตไฟฟา (Electrical Generation)  
  สถานีผลิตไฟฟา เปนสถานีใหกําเนิดกําลังไฟฟาขึ้นมา ประกอบดวย   
  1) โรงไฟฟาพลังงานความรอน เชน โรงไฟฟาพลังไอนํ้า, โรงไฟฟากังหันกาซ 
และโรงไฟฟาดีเซล เปนตน 
  2) โรงไฟฟาพลังนํ้า  เชน  เขื่อนตางๆ  และแมนํ้าลําคลอง ท่ีมีการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟา และโรงไฟฟาท่ีผลิตไฟฟาจากคลื่นทะเลท่ีมีในตางประเทศ เปนตน  
  3) โรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน พลังงานจากแสงอาทิตย, พลังงานความรอน
ใตพิภพ, พลังงานลม, และพลังงานชีวมวล เปนตน  
 

 1.5.2 ระบบสงจายไฟฟากําลัง (Transmission) 
  ระบบสงจายไฟฟากําลัง  หมายถึง ระบบจายไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาจนถึง
สถานีไฟฟาของระบบจําหนายไฟฟา หรือจนถึงสถานีไฟฟาของผูใชไฟฟา ประกอบดวย 
  1) สายสงไฟฟา แบงเปนตามระดับแรงดันไฟฟาท่ีจายมา เชน 500 kV, 230 kV, 
115 kV  ย่ิงสายสงไฟฟามีระยะทางไกลมากขึ้น ตองใชแรงดันไฟฟาท่ีสูงขึ้น  เพื่อลดอัตราการ
สูญเสียพลังงานไฟฟาในสายสงไฟฟาลง 
  2) หมอแปลงไฟฟา  ทําหนาท่ีเพิ่มหรือลดระดับแรงดันไฟฟา  เพื่อใชเช่ือมโยง
ระบบไฟฟาเขาดวยกัน 
 

 1.5.3 ระบบจําหนายไฟฟา (Distribution) 
  ระบบจําหนายไฟฟา หมายถึง ระบบท่ีนําไฟฟาจายไปสูผูใชไฟฟา ประกอบดวย 
  1) สายจําหนายไฟฟาแบงเปนตามระดับแรงดัน เชน 33 kV, 22 kV, 11 kV  
  2) หมอแปลงไฟฟา  ทําหนาท่ีเพิ่มหรือลดระดับแรงดันไฟฟา  เพื่อใหสามารถ
นําไปใชงานกับระบบไฟฟาภายในบาน, สํานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน แบงระบบ
ไฟฟาเปน 2 ประเภท คือ 
   ก. ระบบไฟฟา 1 เฟส คือระบบไฟฟาท่ีมีสายไฟฟาจายใชงานจํานวน 
2 เสน จายแรงดันไฟฟาออกมาใชงาน 220 โวลต    
   ข. ระบบไฟฟา 3 เฟส คือระบบไฟฟาท่ีมีสายไฟฟาจายใชงานจํานวน 
4 เสน จายแรงดันไฟฟาออกมาใชงาน 380 โวลต  ยังสามารถตอใชงานเปนระบบไฟฟา 1 เฟส 
จายแรงดันไฟฟาออกมาใชงาน 220 โวลตไดดวย  
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1.6 บทสรุป   
 
 แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดขึ้นในขดลวด จะเปนสัดสวนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ฟลักซแมเหล็กท่ีผานขดลวดน้ันเม่ือเทียบกับเวลา แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา คือ แรงดันไฟฟาท่ีเกิด
จากการชักนําสนามแมเหล็กผานลวดตัวนํา หาคาไดโดยสมการ e  =  Blv    
 ไฟฟากระแสสลับ (AC)  เปนไฟฟาท่ีผลิตขึ้นมาไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
หรือเจนเนอเรเตอร ใชหลักการทํางานเชนเดียวกับแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา การเคลื่อนท่ีของขดลวด
ตัวนําตัดผานเสนแรงแมเหล็ก 1 รอบ  จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟากระแสสลับคลื่นไซน 1 ลูกคลื่น  
 ไฟฟาในประเทศไทยเปนไฟฟากระแสสลับ ใชความถี่ 50 Hz  มีท้ังระบบไฟฟา 1 เฟส 
จายแรงดันออกมา 220 V ซ่ึงจายไปใชงานตามบานเรือนอยูอาศัย และระบบไฟฟา 3 เฟส จาย
แรงดันออกมา 380 V  นําไปใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม  และมีแรงดันไฟสลับขนาด 11, 22, 
33, 69, 115, 230 และ 500 kV ใชสําหรับการสงจายไฟฟาไปตามสถานท่ีตางๆ ภายในประเทศ
ไทย การผลิตไฟฟาของประเทศไทยท่ีใชอยูในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทไม
ใชเช้ือเพลิง  โดยใชพลังงานขับเคลื่อนจากธรรมชาติ  ไดแก พลังนํ้า พลังลม พลังแสงอาทิตย พลัง
ความรอนใตพิภพ  และประเภทใชเช้ือเพลิงชนิดตางๆ เชน ถานลิกไนต นํ้ามันเตา กาซธรรมชาติ 
นํ้ามันดีเซล   
 ระบบไฟฟา เปนลักษณะการสงจายกําลังไฟฟา จากแหลงกําเนิดไฟฟาไปยังผูใชไฟฟา 
ตามประเภทการใชงาน โดยสงจากสถานีกําเนิดไฟฟาผานสายไฟฟาแรงสูง ไปสถานีจายไฟฟา
ขนาดใหญ  และสถานีจายไฟฟาขนาดยอย  ผานหมอแปลงใหบริการแปลงไฟฟาใหต่ําลงตาม
ตองการ สงไปยังบานพักอาศัย สํานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม   
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ตอนที่ 1 เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในขอท่ีถูกตองท่ีสุด 
 

1. แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเกิดขึ้นไดจากการกระทําใด  
 ก. กระแสไฟฟาไหลผานขดลวดตัวนํา  
 ข. เคลื่อนท่ีอุปกรณไฟฟาผานสนามแมเหล็ก   
 ค. นําตัวตานทานเคลื่อนท่ีผานสนามแมเหล็ก  
 ง. ขดลวดตัวนําและสนามแมเหล็กเคลื่อนท่ีตัดผานกัน  
2. ใชกฎการเหน่ียวนําของฟาราเดยวิเคราะหการทํางานท่ีเวลาเปลี่ยนแปลง จะเกิดผลเชนไร  
 ก. สนามแมเหล็กคงท่ี แรงดันไฟฟาเปลี่ยนแปลงตามเวลา 
 ข. แรงดันไฟฟาคงท่ี สนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา  
 ค. สนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลง เม่ือเวลาเปลี่ยนแปลง แรงดันไฟฟาเปลี่ยนแปลง  
 ง. แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเกิดขึ้นตามเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงเม่ือสนามแมเหล็กเกิดขึ้นคงท่ี   
3. แรงดันไฟฟาในขอใดเกิดขึ้นมากท่ีสุด ในเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
 ก. สนามแมเหล็กมีความเขมต่ํา เคลื่อนท่ีดวยความเร็วต่ํา  
 ข. สนามแมเหล็กมีความเขมสูง เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง  
 ค. ขดลวดตัวนํามีจํานวนรอบมาก เคลื่อนท่ีดวยความเร็วต่ํา 
 ง. ขดลวดตัวนํามีจํานวนรอบนอย เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง  
4. กฎมือขวาของเฟรมมิงใชสําหรับหาคาอะไร   
 ข. ทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสนแรงแมเหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต  
 ก. ทิศทางการเกิดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา  
 ค. ทิศทางการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวนํา  
 ง. ถูกทุกขอ   
 

5. 

 

จากรูปเม่ือขดลวดตัวนําเคลื่อนท่ีตัดผานสนามแมเหล็กจะได
แรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเกิดขึ้นมีรูปคลื่นแบบใด  
 ก. คลื่นไซน  ข. คลื่นไฟสลับ  
 ค. คลื่นไซนคร่ึงบวก ง. คลื่นไซนคร่ึงลบ 
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6. 
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จากรูปการหมุนของขดลวดตัวนํา  หมุนในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาจะไดแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําเกิดขึ้นตามรูปใด  
 

 ก.   ข. 

e

180o
360o

 

 ค. 

e

180o

360o

  ง.  
7. พลังงานไฟฟาท่ีผลิตออกจําหนายในประเทศไทย มีรายละเอียดตามขอใด   
 ก. 1 เฟส 220 V, 3 เฟส 380 V, 50 Hz  
 ข. 11, 22, 33 และ 69 kV, 50 Hz   
 ค. 115, 230 และ 500 kV, 50 Hz  
 ง. ถูกทุกขอ  
8. โรงไฟฟาท่ีไมใชเช้ือเพลิง คือโรงไฟฟาประเภทใด   
 ก. โรงไฟฟาดีเซล     ข. โรงไฟฟาพลังนํ้า  
 ค. โรงไฟฟากังหันกาซ    ง. โรงไฟฟาระบบความรอนรวม  
9. โรงไฟฟาพลังงานทดแทน เปนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานชนิดใด  
 ก. กาซ     ข. ดีเซล  
 ค. ชีวมวล     ง. ถานหิน  
10. ระบบไฟฟา คืออะไร  
 ก. ระบบสงจายกําลังไฟฟา จากแหลงกําเนิดไฟฟาไปยังผูใชไฟฟา 
 ข. ระบบในการควบคุมการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
 ค. ระบบการทํางานของแหลงกําเนิดไฟฟาแตละประเภท  
 ง. ระบบการใชกําลังไฟฟาท่ีภาระตองการ   
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ตอนที่ 2 อธิบายใหไดใจความสมบูรณและแสดงวิธีทําใหสมบูรณถูกตอง 
 

1. 

 

จากรูปอธิบายผลท่ีเกิดจากการทํางาน  เม่ือเคลื่อนท่ีแทง
แมเหล็กเขาออกขดลวดตัวนํา 

 

2. ขดลวดตัวนํายาว 16 m เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 20 m/s ตัดผานสนามแมเหล็กท่ีมีความหนาแนน 
0.41 Wb/m2 จงหาคาแรงดันไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดขึ้นในขดลวดตัวนํา 

3. องคประกอบของระบบไฟฟามีอะไรบาง อธิบาย   
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แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา 
กระแสไฟฟาเหน่ียวนํา  
กฎการเหน่ียวนําของฟาราเดย  
กฎมือขวาของเฟรมมิง  
ไฟฟากระแสสลับ (AC)  
เจนเนอเรเตอร  
โรงไฟฟาพลังนํ้า  
โรงไฟฟาพลังไอนํ้า  
โรงไฟฟากังหันกาซ  
อากาศความดันสูง  
เคร่ืองอัดอากาศ  
โรงไฟฟาระบบความรอนรวม  
โรงไฟฟาดีเซล  
โรงไฟฟากังหันลม  
พลังงานท่ีสะอาด  
พลังงานทดแทน  
สถานีผลิตไฟฟา  
ระบบสงจายไฟฟากําลัง  
ระบบจําหนายไฟฟา  

Induced Voltage 
Induced Current 
Faraday’s Law of Induction 
Fleming’s Right Hand Rule 
Alternating Currant 
Generator 
Hydro Power Plant 
Steam Power Plant 
Gas Turbine Power Plant 
Compressed Air 
Air Compressor 
Combined Cycle Power Plant 
Diesel Power Plant 
Wind Turbine Power Plant 
Green Energy 
Renewable Energy 
Electrical Generation 
Transmission 
Distribution 

 
 
 
 




