
หน่วยที่ 3 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

 

 ไฟฟ้ามีความจ าต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ความเจริญกา้วหนา้ของโลกมนุษยเ์ต็มไปดว้ย
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงที่ท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนให้เกิดอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไฟฟ้าเป็นพลงังานที่สามารถ
ผลิตขึ้นมาได ้น ามาใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย  จนกลายเป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อการด ารงชีวิตอยู่ของ
มนุษยโ์ลก   
 

3.1 ชนิดของไฟฟ้า 
 ไฟฟ้ารู้จกักนัมานานแลว้ นบัแต่ วิลเลี่ยม กิลเบอร์ต ไดค้นพบส่ิงเล็กๆ ที่มีพลงัลึกลบั ซ่ึงเขา
ให้ช่ือมนัต่อมาว่า “อิเล็กตรอน” (Electron) อนัไดม้าจากการเอาแท่งอ าพนัถูกบัผา้ขนสัตว ์ซ่ึงไฟฟ้า
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 

 3.1.1 ไฟฟ้าสถิต 
  ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์แก่มนุษยไ์ดโ้ดยตรง เช่น ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเสียดสีของวตัถุ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แสดงไฟฟ้าสถิตจากฟ้าแลบ 
ที่มา : https://pattaratawai.wordpress.com 

 

   รูปที่ 3.1 แสดงไฟฟ้าสถิตจากฟ้าแลบ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
โดยเร่ิมจากการก่อตวัของเมฆฟ้าผ่า (Cumulonimbus Cloud) ที่มีทั้งประจุบวกและลบอยูใ่นกอ้นเมฆ 
เมื่อการสะสมประจุมากขึ้น ก็ท าให้ศกัดาไฟฟ้าระหว่างกอ้นเมฆกับพ้ืนดินมีการพฒันาเพ่ิมสูงขึ้น
จนถึงจุดสูงสุดที่ท าให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าปริมาณมหาศาลระหว่างกอ้นเมฆกบัพ้ืนดิน 



 3.1.2 ไฟฟ้ากระแส 
  ไฟฟ้ากระแส (Current Electricity) เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้งาน            
ตามวตัถุประสงค์โดยผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force หรือย่อด้วย E) แล้วส่งกระแส 
(Current) ไปตามสายลวดตวัน า วิธีการน้ีแมว่้าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจะอยู่กนัคนละที่กบัแหล่งก าเนิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็สามารถจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยงัอุปกรณ์นัน่ๆ ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แสดงการใชไ้ฟฟ้ากระแสของมนุษย ์
ที่มา : http://www.mea.or.th 

 

  จากรูปที่ 3.2 แสดงการใช้ไฟฟ้ากระแสของมนุษย ์ซ่ึงเกิดมาจากการไฟฟ้านครหลวง 
ส่งกระแสไฟฟ้าให้กบับา้นเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งกระแสไฟฟ้า
ให้กบัประชาชนในต่างจงัหวดั ไฟฟ้ากระแสจึงเป็นไฟฟ้าที่ใช้งานกนัอยา่งกวา้งขวาง ไฟฟ้ากระแส
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
  1. ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current หรือไฟ DC) เป็นไฟฟ้าที่ได้มาจากถ่านไฟฉาย 
หรือแบตเตอร่ี เป็นตน้ 
 
 
 
 

 (ก) แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง                        (ข) สัญลกัษณ์ของไฟฟ้ากระแสตรง 
รูปที่ 3.3 แสดงไฟฟ้ากระแสตรงและสัญลกัษณ์   

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559  
 

  จากรูปที่ 3.3 แสดงไฟฟ้ากระแสตรงและสัญลักษณ์ เป็นไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นมาให้มี  
ทิศทางการไหลหรือขั้วของแหล่งจ่ายออกมาอยา่งแน่นอน ไม่มีการสลบัขั้วบวกลบ  
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  2. ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current หรือไฟ AC)  
 
 
  
 
 

(ก) แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั                    (ข) สัญลกัษณ์ของไฟฟ้ากระแสสลบั 
รูปที่ 3.4 แสดงไฟฟ้ากระแสสลบัและสัญลกัษณ์   

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 
 

  จากรูปที่ 3.4 แสดงไฟฟ้ากระแสสลับและสัญลักษณ์ ซ่ึงเป็นไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นมา
ไฟฟ้าประเภทน้ีมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลอยูต่ลอดเวลา โดยขั้วทางไฟฟ้าจะมีการสลบับวกและ
ลบอยูต่ลอดเวลา  
 

3.2 ไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
 ไฟฟ้าประกอบดว้ยแรงดนัและกระแส ซ่ึงกระแสไฟฟ้าก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน  
โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไดน้ั้น จะตอ้งมีแรงดนัไฟฟ้ามากระท าให้เกิดการเคลื่อนที่นัน่เอง ดงันั้น 
แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจึงมีความสัมพนัธ์กนั  
 

 3.2.1 ประจุไฟฟ้า 
  ประจุไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปในตัวน าไฟฟ้า  การขัดสี
ระหว่างวตัถุ 2 ชนิด เช่น การเอาแท่งแกว้ถูกบัผา้ไหม แท่งแกว้จะถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้แก่ผา้ไหม 
ท าให้แท่งแกว้เกิดประจุบวก และผา้ไหมเกิดประจุลบ 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 แสดงประจุไฟฟ้า 
ที่มา : https://orapanwaipan.wordpress.com 
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  รูปที่ 3.5 แสดงประจุไฟฟ้า เมื่อวตัถุ 2 อยา่งสะสมประจุไวเ้ยอะๆ โดยประจุที่สะสมนั้น
เป็นประจุต่างกนั จะมีการถ่ายเทประจุเขา้หากนัได ้เพราะหลกัการของประจุไฟฟ้ากล่าวไวว่้า ประจุ
เหมือนกนัจะผลกักนั ประจุต่างกนัจะว่ิงเขา้หากนัหรือดูดกนั 
 ประจุไฟฟ้าใช้สัญลกัษณ์ Q มีหน่วยเป็นแอมแปร์-วินาที (Ampere-Second)  ใช้ตวัย่อ
ของหน่วยวดัเป็น As หรือ C 
 

 3.2.2 โครงสร้างของอะตอม 
  สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า “อะตอม” (Atom) โดยในแต่    
ละอะตอมจะประกอบดว้ยนิวเคลียสที่อยู่ในใจกลางของอะตอม และในนิวเคลียสจะประกอบดว้ย
โปรตอน (Proton) และนิวตรอน (Neutron) โดยมีอิเล็กตรอนอยูร่อบๆ นิวเคลียส 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6 แสดงโครงสร้างของอะตอม 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559  

 

  จากรูปที่ 3.6 แสดงโครงสร้างของอะตอม จะประกอบดว้ยอนุภาค 3 ส่วน คือ  
  1. โปรตอน (Proton) คือ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก มีสัญลักษณ์เป็น P+ อยู่รวม
กบันิวตรอนในนิวเคลียส และมีจ านวนเท่ากบัอิเล็กตรอน ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
  2. นิวตรอน (Neutron) คือ อนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้า มีสัญลกัษณ์เป็น N อยูร่วมกบั
โปรตอนในนิวเคลียส ไม่สามารถเคลื่อนที่ได ้
  3. อิเล็กตรอน (Electron) คือ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ มีสัญลักษณ์  เป็น e- 
เคลื่อนที่อยู่รอบๆ นิวเคลียส และมีจ านวนเท่ากบัโปรตอน อิเล็กตรอนที่อยู่ใกลก้บันิวเคลียสที่สุด 
จะมีพลังงาน ที่ต ่า หลุดออกจากวงโคจรได้ยากที่ สุด เน่ืองจากมีแรงดึงดูดจากนิวเคลียสมาก  
และอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะเรียกว่า “วาเลนซ์อิเล็กตรอน” (Valence electron) จะมีระดับ
พลงังานสูงสุดสามารถหลุดออกจากวงโคจรไดง้่ายเมื่อมีศกัด์ิไฟฟ้ามากระท า เน่ืองจากถูกแรงดึงดูด
จากนิวเคลียสน้อยที่สุด อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากวงโคจรจะเรียกว่า “อิเล็กตรอนอิสระ” (Free 
electron)  

 นิวเคลียส 

 P+ 
 N

 

e- 
 Valence electron 



  เมื่อมีการหลุดของอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร จะท าให้โครงสร้างของอะตอมเกิดการ
ไม่สมดุล คือมีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน โปรตอนจากอะตอมนั้นก็จะดึงดูดอิเล็กตรอนจาก
อะตอมข้างเคียงเข้ามาแทนที่ ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จากอะตอมหน่ึงไปยงัอีก
อะตอมหน่ึง การเคลื่อนที่ดังกล่าวก็คือ การเกิดกระแสอิเล็กตรอน หรือเรียกว่า “การไหลของ
กระแสไฟฟ้า” และแรงจากภายนอกที่มากระท าให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได ้เรียกว่า แรงดนัไฟฟ้า 
 

 3.2.3 การแบ่งสารทางไฟฟ้า 
  1. ตัวน า (Conductor) คือ วัสดุที่มีอิเล็กตรอนเป็นจ านวนมากส าหรับการน าไฟฟ้า 
อิเล็กตรอนในวสัดุที่เป็นตวัน าจะสามารถหลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลไดง้่าย เมื่อมีศกัด์ิไฟฟ้า 
หรือความร้อนจากภายนอกมากระท า ไดแ้ก่ ทอง, เงิน, ทองแดงและอะลูมิเนียม เป็นตน้ 
  2. ฉนวน (Isolator) คือ วสัดุที่มีอิเล็กตรอนยึดติดกนัอยา่งหนาแน่น อิเล็กตรอนในวสัดุ
ที่เป็นฉนวนจะไม่สามารถหลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลได้ง่าย ดงันั้นจึงตอ้งใช้แรงดนัไฟฟ้า
จ านวนมากเพื่อจะมากระท าให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม ได้แก่ แก้ว, อากาศ, ไม้แห้งและ
พลาสติก เป็นตน้ 
  3. สารก่ึงตวัน า (Semiconductor) คือ วสัดุที่มีคุณสมบตัิทางไฟฟ้าอยูร่ะหว่างฉนวนและ
ตวัน า สามารถเป็นไดท้ั้งตวัน าและฉนวน มีประโยชน์ที่จะน าไปสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
สารเจอร์มนัเนียมและสารซิลิกอน เป็นตน้   
 

 3.2.4 หน่วยวัดค่าทางไฟฟ้า 
  1. แรงดันไฟฟ้า หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  (Electromotive Force) คือค่าความต่างศักย ์  
ของประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ ใชต้วัยอ่ว่า E มีหน่วยเป็นโวลต ์(Voltag : V) 
   1,000 ไมโครโวลต ์(uV) =   1 มิลลิโวลต ์(mV) 
   1,000 มิลลิโวลต ์(mV) =   1 โวลต ์(V) 
   1,000 โวลต ์(V)    =   1 กิโลโวลต ์(kV) 
   1,000,000 โวลต ์(V)  =   1 เมกะโวลต ์(MV)  
  2. กระแสไฟฟ้า (Electrical Current) คือ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหน่ึงไปยงั
อีกจุดหน่ึง ใชต้วัยอ่ว่า I มีหน่วยเป็นแอมป์แปร์ (Ampere : A) 
   1,000 ไมโครแอมป์ (uA) =   1 มิลลิแอมป์ (mA) 
   1,000 มิลลิแอมป์ (mA) =   1 แอมป์ (A) 
   1,000 แอมป์ (A)  =   1 กิโลแอมป์ (kA)  
   1,000,000 แอมป์ (A)  =   1 เมกะแอมป์ (MA)  



  3. ก าลังไฟฟ้า (Electric Power) คือ ก าลงัของไฟฟ้าที่ใช้ไปในการท าให้เกิดพลงังาน 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร้อน แสงสว่าง ใชต้วัยอ่ว่า P มีหน่วยเป็นวตัต ์(Watt : W) 
   1,000 ไมโครวตัต ์(uW) =   1 มิลลิวตัต ์(mW) 
   1,000 มิลลิวตัต ์ (mW) =   1 วตัต ์(W) 
   1,000 วตัต ์(W)  =   1 กิโลวตัต ์(kW) 
   1,000,000 วตัต ์(W)  =   1 เมกะวตัต ์(MW)  
  4. ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) คือ การต่อต้านการไหลกระแสไฟฟ้าของวตัถุ  
ใชต้วัยอ่ว่า R มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm) ใชส้ัญญาลกัษณ์   
   1,000 โอห์ม ( )  =   1 กิโลโอห์ม (k ) 
   1,000 กิโลโอห์ม (k ) =   1 เมกะโอห์ม (M ) 
   1,000,000 โอห์ม ( ) =   1 เมกะโอห์ม (M )  
 

 3.2.5 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
  ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current หรือไฟ DC) เป็นกระแสไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นมาให้
ทิศทางการไหล หรือขั้วของแหล่งจ่ายออกมาอยา่งแน่นอน ไม่มีการสลบัขั้วบวกลบ  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3.7 แสดงแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   
ที่มา : http://www.gsbattery.co.th และ http://www.vcharkarn.com 

 

  รูปที่ 3.7 แสดงแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงไดม้าจากแบตเตอร่ีรถยนต์ เป็นไฟ 
DC 12 โวลต์ มีการไหลของกระแสไฟฟ้าทิศทางเดียว ไม่มีการสลับขั้วบวกลบ นอกจากน้ียงัมี
แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ี 9โวลต์, 6โวลต์, 3โวลต์ (ถ่านกระดุม) และแบตเตอร่ี 
1.5 โวลต์ ซ่ึงเราเรียกกันติดปากว่าถ่านไฟฉาย นอกจากน้ียงัมีแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
จากโซลาร์เซลล ์เป็นตน้   

http://www.gsbattery.co.th/


 

  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 แสดงโซลาร์เซลล ์
ที่มา : http://www.solartech-center.com 

 

  รูปที่ 3.8 แสดงโซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL) หรือเซลลแ์สงอาทิตย ์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ท าหนา้ที่แปลงพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า ความตา้นทาน แรงดนัและกระแสของโซลาร์เซลล์
จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ตอ้งอาศยัแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อโหลดจะท าให้
เกิดกระแสไหลผ่านโหลดนั้นได ้ 
 

 3.2.6 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
  ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current หรือไฟ AC) ไฟฟ้าประเภทน้ีมีการเปลี่ยน    
ทิศทางการไหลอยูต่ลอดเวลา โดยขั้วหรือประจุทางไฟฟ้าจะสลบับวก – ลบ อยูต่ลอดเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.9 แสดงแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั   
ที่มา : http://www.denco.co.th และ http://www.seapowergent.com 

 

  รูปที่ 3.9 แสดงแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไดจ้ากเคร่ืองป่ันไฟ 
ซ่ึงเป็นไฟ AC 220 โวลต ์ความถี่ 50 เฮิร์ต สามารถน าไปจ่ายให้กบัอุปการณ์ไฟฟ้าไดโ้ดยตรง 

http://www.solartech-center.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://www.denco.co.th/


 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.10 แสดงกงัหันลมผลิตไฟฟ้า 
ที่มา : http://www.pea-encom.com 

 

  รูปที่ 3.10 แสดงกงัหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นการใชพ้ลงังานจากธรรมชาติที่มีอยู่ มนุษยเ์รา
ใช้พลังงานลมมานานหลายพันปี เช่นการแล่นเรือใบ การหมุนกังหันวิดน ้ า ปัจจุบันมนุษย์ใช้
พลงังานลมมาหมุนกงัหันเพื่อผลิตไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 แสดงการท างานของกงัหันลมผลิตไฟฟ้า 
ที่มา : http://www3.egat.co.th 

 

  รูปที่ 3.11 แสดงการท างานของกงัหันลมผลิตไฟฟ้า เมื่อมีกระแสลมพดัมาปะทะกับ
ใบพดัของกังหันลม กังหันลมจะท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปแบบของพลังงานจลน์  
ไปเป็นพลงังานกล ใบพดัเกิดการหมุนแรงจากการหมุนของใบพดัน้ี จะถูกส่งผ่านเพลาแกนหมุน  
ท าให้เฟืองขับเคลื่อนหรือเฟืองเกียร์ที่ติดอยู่กับเพลาแกนหมุนๆ ตามไปด้วย เมื่อเฟืองขับเคลื่อน 
ของกังหันลมเกิดการหมุน จะขับเคลื่อนให้เพลาแกนหมุนที่ต่อเช่ือมอยู่กับเคร่ืองก าเนินไฟฟ้า
ออกมา ปริมาณของไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ะขึ้นอยู่กบัความเร็วของลม ความยาวของใบพดั และสถานที่ 
ที่ติดตั้งกงัหันลม  

http://www.pea-encom.com/
http://www3.egat.co.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.12 แสดงโรงไฟฟ้าพลงังานน ้าจากเขื่อน   
ที่มา : https://powerplant2.files.wordpress.com 

 

  รูปที่ 3.12 แสดงโรงไฟฟ้าพลงังานน ้าจากเขื่อน เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส าคญัชนิดหน่ึง
ของประเทศไทย โรงไฟฟ้าชนิดน้ีใช้น ้ าในล าน ้ าธรรมชาติเป็นพลงังานในการเดินเคร่ือง โดยวิธี
สร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น ้ าไว้ เป็นอ่างเก็บน ้ าให้มีระดับอยู่ในที่ สูงจนมีปริมาณน ้ า และแรงดัน 
เพียงพอที่จะน ามาหมุนเคร่ืองกงัหันน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ซ่ึงอยู่ในโรงไฟฟ้าทา้ยน ้ าที่มีระดบั 
น ้ าต ่ากว่าได ้พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าชนิดน้ี จะเพ่ิมเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัแรงดัน 
และปริมาณน ้าที่ไหลผ่านเคร่ืองกงัหันน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.13 แสดงหลกัการท างานของโรงไฟฟ้าพลงังานน ้าจากเขื่อน   

ที่มา : https://powerplant2.files.wordpress.com 
 



  รูปที่ 3.13 แสดงหลกัการท างานของโรงไฟฟ้าพลงังานน ้าจากเขื่อน หลกัการท างานคือ 
สร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้ าให้มีระดับน ้ าสูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้า จากนั้นจะปล่อยน ้ าปริมาณ 
ที่ตอ้งการไปตามท่อส่งน ้ าเพื่อไปยงัโรงไฟฟ้าที่อยู่ต  ่ากว่า พลังน ้ าจะไปหมุนเพลาของกังหันน ้ า 
ที่ต่อกบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ท าให้โรเตอร์หมุน เกิดการเหน่ียวน าขึ้นในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ไดพ้ลงัไฟฟ้าเกิดขึ้น 
 

สรุป 
 ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่สามารถที่จะน ามาใช้
ประโยชน์แก่มนุษยไ์ดโ้ดยตรง เช่น ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเสียดสีของวตัถุ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฯลฯ   
 ไฟฟ้ากระแส (Current Electricity) เป็นไฟฟ้าที่ เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้ นมา เพื่อใช้งาน            
ตามวตัถุประสงคโ์ดยผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force หรือยอ่ดว้ย E)  
 ประจุไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปในตวัน าไฟฟ้า ประจุเหมือนกัน 
จะผลกักนั ประจุต่างกนัจะว่ิงเขา้หากนัหรือดูดกนั 
 สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า “อะตอม” (Atom) ในแต่ละอะตอม 
จะประกอบดว้ยนิวเคลียสที่อยู่ในใจกลางของอะตอม และในนิวเคลียสจะประกอบดว้ยโปรตอน 
(Proton) และนิวตรอน (Neutron) โดยมีอิเล็กตรอนอยูร่อบๆ นิวเคลียส 
 การแบ่งสารทางไฟฟ้า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด ได้แก่ ตวัน า (Conductor), ฉนวน 
(Isolator) และสารก่ึงตวัน า (Semiconductor)  
 แรงดนัไฟฟ้า หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force) คือค่าความต่างศกัยข์องประจุ
ไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ ใชต้วัยอ่ว่า E มีหน่วยเป็นโวลต ์(Voltage : V) 
 กระแสไฟฟ้า (Electrical Current) คือ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากจุดหน่ึงไปยัง 
อีกจุดหน่ึง ใชต้วัยอ่ว่า I มีหน่วยเป็นแอมป์แปร์ (Ampere : A)  
 ก าลังไฟฟ้า (Electric Power) คือ  ก าลังของไฟฟ้าที่ ใช้ไปในการท าให้ เกิดพลังงาน 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร้อน แสงสว่าง ใชต้วัยอ่ว่า P มีหน่วยเป็นวตัต ์(Watt : W)   
 ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) คือ  การต่อต้านการไหลกระแสไฟฟ้าของวัตถุ  
ใชต้วัยอ่ว่า R มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm) ใชส้ัญญาลกัษณ์    
 ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current หรือไฟ DC) เป็นกระแสไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นมาให้ทิศ
ทางการไหลหรือขั้วของแหล่งจ่ายออกมาอยา่งแน่นอน ไม่มีการสลบัขั้วบวกลบ  
 ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current หรือไฟ AC) ไฟฟ้าประเภทน้ีจะมีการเปลี่ยน 
ทิศทางการไหลอยูต่ลอดเวลา โดยขั้วหรือประจุทางไฟฟ้าจะสลบับวก – ลบ อยูต่ลอดเวลา  
 


