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อนที่ไปรอบ
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บทที่ 2

งกําเนิดไ

มหมายของก

ลักการกําเนิ

ยการกําเนิดไ

ธีกําเนิดไฟฟ

นคือกระแส

ฟา (Electric

tive Charge

      

ถุจะประกอบ

บๆ นิวเคลียส

              

เบื้องตน         

2 

ไฟฟา 

กระแสไฟฟา

นดิไฟฟาดวย

ไฟฟาจากแม

ฟาไดอยางเห

สไฟฟา 

 Current)

e) ตอเวลา 

บไปดวย นิว

สของอะตอ

ห

ก

ไ

ศั

                      

าและอิเล็กต

ยวิธีการตางๆ

มเหล็กไฟฟ

หมาะสม 

) คือการไ

 

วเคลียส(Nu

อม อิเล็กตรอ

หลุดออกจา

การที่ อิ เล็กต

ไฟฟานั่นเอ

ศกัยไฟฟาสูง

                      

ตรอน 

ๆ ได 

าได 

ไหลของอิเล

    

uclease) และ

อนจะมีประ

ากวงโคจรข

ตรอนเคลื่อ

อง  และกร

งไปยังจุดที่มี

                      

ล็กตรอน (E

                     

ะอิเล็กตรอน

ะจุไฟฟาเปน

ของมันจะเ

อนที่  คือกา

ะแสไฟฟา

มศีักยไฟฟา

                      

Electron) ซึ่ง

                 

น โดยอิเล็กต

นลบ เมื่ออิเล็

กิดการเคลื่

ารไหลของ

าจะไหลจา

ต่ํากวาเสมอ

หนา 1 

  บทที่ 2    

งมีประจุ     

ตรอนจะ

ล็กตรอน

อนที่ไป   

งกระแส     

กจุดที่มี

อ 
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 การกําเนดิ

ไฟฟาเกิดขึ้น

หนี่ยวนําแม

รพัฒนาเทคโ

ตน 

1.  จากการ

องการเสียด

กิดการถายเท

วา ไฟฟาสถิ

D)                   

NATEPIN  

ะอิเล็กทรอนิกส

1003 

ดไฟฟา 

นไดจากหลั

มเหล็กไฟฟา

โนโลยีการก

เสียดสีกันข

ดสี(ขัดถู)กัน

ทประจุไฟฟ

ถิต(Static  E

              

เบื้องตน         

ักการทางวิท

า  พลังงานค

กําเนิดกระแ

ของวัตถุ   ไฟ

นของวัตถุ 2 

ฟาขึ้นระหวา

Electricity) 

2. จา
คือ Ale

พ้ืนฐานคื

(Copper) 

(Sulphuric

แผนสังกะ

                      

ทยาศาสตรห

ความรอนแ

แสไฟฟาขึ้นม

ฟฟาที่เกิดจา

 ชนิด และท

างวัตถุทั้งสอ

ากปฏิกิริยาท

essandro 

คือการใชแ

จุ มลงในส

c  Acid) โ

ะสีจะเปนข้ั

                      

หลายวิธีการ

สง  แรงกด

มาอีกหลาย

าก

ทํา

อง

ทางเคมี  ผูค

Volta  นักเ

แผนสังกะ

สารละลาย

โดยแผนทอง

ข้ัวลบ เราเรีย

                      

ร  เชน  การก

อัด  เปนตน

รูปแบบ เชน

คนพบการกํ

เคมีฟสิกส ช

ะสี  (Zinc) แ

ยของกรด

งแดงจะทําง

ยกวาเซลสไ

                      

กําเนิดไฟฟา

น  และในปจ

น จากเซลลเ

กําเนิดไฟฟา

ชาวอิตาลี  ห

และแผนท

ดกํ ามะถัน

งานเปนขั้วบ

ไฟฟาแบบก

หนา 2 

  บทที่ 2    

 

าจากเคมี  

จจุบันได 

เชื้อเพลิง  

าทางเคมี 

หลักการ

ทองแดง 

เ จือจาง

บวก และ

กัลวานิก  
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แบบโวลตา

นี้มีคาเทากับ

D)                   

NATEPIN  

ะอิเล็กทรอนิกส

1003 

าอิก(Galvan

บ 1.1 โวล

เซลลปฐมภู

              

เบื้องตน         

ic  Cell หรื

ต  ไฟฟาที่ก

ูมิ                

 3. จาก

หลักการเห

(Conductor

สนามแมเห

หนึ่งจะทําใ

สามารถกํา

                      

รือ Volta  C

กําเนิดจากวิ ี

              

                   

กการเหนี่ยว

หนี่ยวนําแ

r) เ คลื่ อนที

หล็ก เคลื่อน

ใหเกิดกระแ

เนิดไดทั้งไ

                      

Cell)  โดยแ

ธีการทางเค

Cu

เซ

ชนิ

Ce

หม

แล

Ce

ปร

   

                   

นําแมเหล็กไ

มเหล็กไฟ

ที่ ผ านสนา

นที่ผาน(ตัดผ

สไฟฟาไหล

ฟฟากระแส

                      

แรงดันไฟฟ

คมีนี้คือไฟฟ

urrent, D.C.

ลลกัลวานิก

นิด คือ เซล

ell) คื อ เ ซ

มดแลวไมส

ละ เซลล ทุ ติ

ell) คือเซล

ระจุไฟฟาให

    เซลลทุตยิ

ไฟฟา    กร

ฟานี้  ทําได

ามแม เหล็

ผาน)  ตัวนํา

ลในลวดตัวน

สตรง (Direc

                      

ฟาที่ผลิตไดจ

ฟากระแสตร

) 

ก แบงออกเป

ลลปฐมภูมิ(P

ล ล ไ ฟ ฟ า

ามารถประจ

ติยภูมิ  (Sec

ลที่ใชหมด

หมได 

ยภูม ิ

ะแสไฟฟาที

ดโดยใชลว

ก   หรือ    

าไฟฟา อยาง

นําไดดวยหล

ct  Curre

หนา 3 

  บทที่ 2    

จากเซลส

รง(Direct  

ปน       2  

Primary 

า   ที่ ใ ช

จุใหมได 

condary  

แลว เติม

 

ที่เกิดจาก

วดตัวนํา

      ใช

งใดอยาง

ลักการนี้ 

ent) และ



 

ELWE

NAPA
 

4 
วิชา 

รหัส

ไฟฟ

(Elec

(left-
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แมเห
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ากระแสสลั

ctromagnetic

-hand-rule)ใ

างการไหลข

ไฟฟาที่กําเนิ

กระแสสลับ

ไฟฟา(Trans

4. จากแสง

แสง  (Pho

หล็กไฟฟาช

D)                   

NATEPIN  

ะอิเล็กทรอนิกส

1003 

ลับ(Alternat

c Induction) 

ในการอธิบ

ของกระแสไ

นิดจากวิธีก

(Alternating

sformer) แล

   ปรากฏก

tovoltaic) ที

ชนิดหนึ่งฉา

              

เบื้องตน         

ting  C

คือไมเคิล ฟ

บายทิศทาง

ไฟฟา 

การเหนี่ยวน

g  Current

ะเครื่องกําเนิ

การณนี้ เกิด

ที่ เ ป นคลื่ น

ายไปยังสาร

                      

Current) 

ฟาราเดย  นัก

ของแมเหล

นําแมเหล็ก

t, A.C.)  ห

นดิไฟฟา(Ge

ด

น

ร

กึ่งตัวน

ภ า ย ใ

อิเล็กต

                      

ผูคนพบหลั

วิทยาศาสต

ล็ก  ทิศทา

ไฟฟา  คือ

ลักการนี้คือ

enerator) ที่

นํา(Semicon

ใ น ส า ร กึ่ ง

รอนอิสระ(

                      

ลักการเหนี่ย

รชาวอังกฤษ

งการเคลื่อ

  ไฟฟากระ

อหลักการทํา

ใชอยูในปจ

nductor) จะ

ง ตั ว นํ า ห

(Free  E

                      

ยวนําแมเหล็

ษ  โดยใชกฎ

นที่ของตัว

 

ะแสตรงแล

างานของหม

จุบันนั่นเอง

ะทําใหอิเล็

ลุ ด อ อ ก ม

Electron)  ทํ

หนา 4 

  บทที่ 2    

ล็กไฟฟา

ฎมือซาย

วนําและ     

ละไฟฟา

มอแปลง

ง 

กตรอน

ม า เ ป น

ทําใหเกิด

            



 

ELWE

NAPA
 

5 
วิชา 

รหัส

กระแ

ไฟฟ

เพรา

มีโรง

ที่อําเ

ข้ึนอี

5. จา

(Tran

เชน 

ใชใน

 6

ไฟฟ

รอน

เ ท อ

E (THAI LAND

AT  WATJAN

 งานไฟฟาและ
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แสไฟฟา  วัส

าจากแสงอ

าะไมมีการ

งไฟฟาพลัง

เภอผาบอง  

กหลายแหง

ากแรงกด   ว

nsducer) ทํา

โหลดเซลล

นการวัดน้ําห

6. จากพลัง

าสามารถผลิ

  โดยการใช

อ ร โ ม คั ป เ

D)                   

NATEPIN  

ะอิเล็กทรอนิกส

1003 

สดุสารกึ่งตัว

าทิตยนี้จะไ

เผาไหมเชื้

งานแสงอาท

 จังหวัดแมฮ

งในอนาคตอั

วัสดุบางชนิ

าหนาที่แปล

แบบเพียซโ

หนัก  เปนตน

งานความร

ลิตไดจากคว

ชหลักการข

เ ป ล (Therm

              

เบื้องตน         

วนําชนิดนี้เรี

ไดไฟฟากระ

ชื้อเพลิงและ

ทิตยขนาด 

ฮองสอน  แล

อันใกลนี้ 

นิด เชน ผลึก

แผนโล

เพียงเล็

หนึ่งคื

ท ร า

งแรงกดให

โซ(Piezo L

น 

รอน    

วาม

ของ

mo-

                      

รยีกวา เซลล

ะแสตรง พล

ะเปนที่นิยม

400 kWp

ละมีแนวโน

กควอตซ หรื

ลหะสองแผ

ล็กนอยออกม

อ  โหลดเซ

น ส ดิ ว เ

เปนสัญญาณ

Load Cell) 

Couple) โ

และนิ เกิ

เชื่อมตอป

จ ะ ส า ม

                      

ลแสงอาทิตย

ลังงานจากแ

มใชกันมาก

p  ของการไ

มที่จะมีโรง

รือวัสดุเพีย

ผนและเมื่อไ

มาที่ปลายแ

ซลล(Load 

เ ซ อ ร

ณไฟฟา 

ปจจุบัน

โดยใชโลห

กิลแคดเมี่ ย

ปลายเขาหาก

า ร ถ กํ า เ นิ

                      

ย(Photovolt

แสงอาทิตยเ

กในปจจุบั

ไฟฟาฝายผลิ

ไฟฟาพลังง

ซโซ(Piezo)

ไดรับแรงกด

แผนโลหะทั้

Ce

ะ 2 ชนิด เช

ยม 

กัน

นิ ด

                      

taic Cell) กา

เปนพลังงาน

ัน ในประเ

ลิตแหงประ

งานแสงอาทิ

) เมื่อวางไว

ด จะมีกระแ

ั้งสอง  วัสดุ

ell) ก็ทําหน

ชน นิเกิล-อ

หนา 5 

  บทที่ 2    

ารกําเนิด

นสะอาด

เทศไทย     

เทศไทย     

ทิตยสราง

วระหวาง

แสไฟฟา

ดุอีกชนิด

นาที่ เปน

ลูมิเนียม 
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แสไฟฟาใ

าใชงานเพื่อ

การคือทําใ

หภูมิของแผน

ในทางตรงกั

/ ความเย็น 

แสตรง 

7. จากเซลล

น (คือไฮโด

แสไฟฟา  

อโนด(Anod

ไปที่โหลด  

มเขาไป  ข้ัว

ชลล  โดยก

ลกุลของน้ํา
D)                   

NATEPIN  

ะอิเล็กทรอนิกส

1003 

นปลายขอ

กําเนิดไฟฟ

หอุณหภูมิที

นวัสดุทั้ง 2

กันขามหากจ

 ที่ตัววัสดุทั้

ลเชื้อเพลิง   

ดรเจนและอ

 โครงสราง

de) ใหประจ

 โดยการดึงอ

วแคโทด (C

การรับอะต

ออกมาแท
              

เบื้องตน         

งโลหะดาน

ฟาจากความร

ที่แผนเทอรโ

2 แผนแตกต

จายกระแสไ

้ง 2 แผนไ

 เซลลเชื้อเพ

ออกซิเจน) ต

งของเซลล

จุลบกับเชล

อิเล็กตรอนอ

athode) เปน

ตอมของไฮ

น  มีสารละ

                      

นที่อุณหภูมิ

รอน เรียกชื่อ

โม อิเล็กทริ

ตางกันมาก 

ไฟฟาใหกับ

ไดเชนกัน  ไ

พลิง(Fuel  

ตลอดเวลาที

ล เชื้อเพลิงป

ล ทําหนาที่

ออกมาจากก

นข้ัวไฟฟาที

ฮโดรเจนแ

ะลาย อิเล็ก

                      

มิต่ํากวาได

อวา เทอรโม

ริก ดานหนึ่ง

 จะผลิตกระ

วัสดุเทอรโม

ไฟฟาที่กําเนิ

Cell) เปนเ

ก

ไ

ใ

ไ

เ

จ

เ

พ

ที่ตองการผล

ประกอบด

สงอิเล็กตรอ

กาซโฮโดรเจ

ที่ใหประจุบ

และกลายเป

กโตรไลทเป

                      

ด  ปจจุบันมี

มอิเล็กทริก(

งเย็นและอีก

ะแสไฟฟาได

มอิเล็กทริก 

นิดจากความ

เทคโนโลยีใ

กระแสไฟ

ไฟฟาที่สะอ

ในการผลิตไ

ไฮโดรเจนแ

เชื้อเพลิง 

จ า ก แบต เ

เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

พลังงานได

ลิต

วย  

อน

จน

วก

ปน

ปน

                      

มีวัสดุสารกึ

(Thermo  

กดานหนึ่งร

ดจํานวนมา

  ก็จะทําใหเ

มรอนนี้ จะไ

ใหมที่ใชใน

ฟา  เปนตัว

อาดไมทิ้งม

ไฟฟา  เพรา

และออกซิ

 เซลลเชื้อเ

ต อ รี่ ต ร ง ท

ไ ม ส า ม า

ด  และตอง

หนา 6 

  บทที่ 2    

กึ่งตัวนํา  

Electric) 

อน หาก

กนั่นเอง  

กิดความ

ไดไฟฟา

การผลิต

วกํา เนิด

มลภาวะ

ะใชกาซ

เจนเปน

พลิงตาง

ที่ เ ซ ล ล

ร ถ เ ก็ บ

เติมสาร 
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7 
วิชา งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                                                                                               บทที่ 2    

รหัสวิชา  2100 ‐ 1003 

ตัวกลางในการยอมใหประจุบวกผานระหวางขั้วทั้งสอง  ไฟฟาที่กําเนิดไดจากเซลลเชื้อเพลิง 

คือไฟฟากระแสตรง  ท่ีมา:th.wikipedic/เซลสเชื้อเพลิง 

 

เซลลเชื้อเพลิงถูกนําไปใชกับรถยนตไฟฟา  

เปนแหลงจายไฟฟาที่สํ าคัญมากและจะมี

บทบาทในการเปลี่ยนแปลงตัวกําเนิดพลังงาน

ไฟฟาในโลกแหงอนาคตเนื่องจากปญหาวิกฤต

พลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากน้ํ ามันและกาซ

ธรรมชาติที่จะหมดไปจากโลก ในเวลาอีกไมนานนัก  รูปแสดง รถยนตพลังงานเซลล

เชื้อเพลิง Benz (B-Class F-Cell) 

2.3 สรุป   

แหลงกําเนิดไฟฟาและการกําเนิดไฟฟานั้น  มีหลายวิธีการ  ปจจุบันนิยมใชการกําเนิด

ไฟฟาจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา จากเครื่องกําเนิดไฟฟานั่นเอง  อยางไรก็ตาม

เชื้อเพลิงที่ใชในการใหพลังงานหากนํามาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  เชน  ถานหิน  น้ํามัน  

หรือกาซธรรมชาติ  จะสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอม  เพราะการเผาไหมจะทําใหเกิด

มลพิษจํานวนมากและประกอบกับการหมดไปของเชื้อเพลิงเหลานี้  ในอนาคตจึงควรนํา

การผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด

ทดแทนใหมากที่สุด เชน พลังงาน

จากแสงอาทิตย   ลม   และจาก

เซลลเชื้อเพลิง  เปนตน                                                                                                                  
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แบบฝกหัด เร่ือง แหลงกําเนิดไฟฟา 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดใชสวนประกอบของอะตอม 

 ก. อิเล็กตรอน  ข.    โฮล 

 ค. โปรตรอน ง.    นิวเคลียส 

2. ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับอิเล็กตรอน 

ก. อิเล็กตรอนมีประจุลบ 

ข. อิเล็กตรอน คือกระแสไฟฟา 

ค. อิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปขั้วบวก 

ง. อิเล็กตรอนไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ 

3. ไฟฟาสถิต หมายถึงขอใด 

ก. เกิดจากการเสียดสีกันของวัตถุ 
ข. เกิดจากผลทางเคมี 
ค. ทําใหวัตถุติดกัน 

ง. ทําใหเกิดการสรางแบตเตอรี่ 
4. เซลลไฟฟาที่จายไฟจนหมดแลว และไมสามารถประจุใหมได คือขอใด 

 ก. เซลลทุติยภูมิ  ข. เซลลแสงอาทิตย 

 ค. เซลลปฐมภูมิ ง. Secondary Cell 

5. ผูคนพบหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาคือ 

 ก. Volta   ข. Ohm 

 ค. Ampere  ง. Faraday 
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6. ใครคือผูคนพบเซลลไฟฟาคนแรกของโลก 

 ก. Volta   ข. Ampere 

 ค. Faraday ง. Gorge Ohm 

7. เครื่องกําเนิดไฟฟาในปจจุบันใชหลักการใดในการผลิตไฟฟา 
 ก. แรงกด  ข. การเหนี่ยวนําไฟฟา 

 ค. ปฏิกิริยาทางกล ง. ปฏิกิริยาทางเคมี 

8. “การทําใหอุณหภูมิของแผนวัสดุทั้ง 2 ตางกันมากทําใหผลิตไฟฟาไดมาก” ประโยคนี้

กลาวถึงสิ่งใด 

 ก. วัสดุกึ่งตัวนํา ข. วัสดุเทอรโมไดนามิก 

 ค. วัสดุเทอรโมอิเล็กทริก ง. วัสดุเพียชโซ 

9. เซลลเชื้อเพลิง ในอนาคตจะนําไปใชประโยชนทางดานใด 

ก. เปนเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานพาหนะ 

ข. เปนแหลงจายไฟฟาในเรือดําน้ํา 
ค. เก็บไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

ง. ใชแทนเครื่องกําเนิดไฟฟา 
10. ขอใดเปนการผลิตไฟฟา จากพลังงานสะอาด 

 ก. แบตเตอรี่  

 ข. ทางเคมี 

ค. เครื่องกําเนิดไฟฟา                 

ง.  เซลลแสงอาทิตย 

                                      


