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ไฟฟ�าเกิดขึ�น
ได้อย่างไร? 



             สสารที�มใีนโลกนี�ประกอบดว้ยอนภุาคเล็ก ๆ ซึ�งเราเรยีกวา่ อะตอม (Atoms) ภายใน
อะตอมจะประกอบไปดว้ยอนภุาคไฟฟ�าเล็กๆ 3 ชนดิ คืออิเล็กตรอน โปรตอนและนวิตรอน โดยที�
อิเล็กตรอนจะมปีระจุไฟฟ�าเป�นลบ โปรตอนมปีระจุไฟฟ�าเป�นบวก และในนวิตรอนมปีระจุไฟฟ�าเป�น
กลาง การอยูร่ว่มกันของอนภุาคทั�งสามในอะตอมเป�นลักษณะที�โปรตอนและนวิตรอนรวมกันอยู่
ตรงกลาง เรยีกวา่ นวิเคลียส และมอิีเล็กตรอนโคจรอยูร่อบ ๆ ภายในอะตอมจะมอิีเล็กตรอนโคจร
อยูร่อบ ๆ นิวเคลียส เป�นวง ๆ ซึ�งอิเล็กตรอนที�อยูว่งนอกสดุเรยีกวา่ อิเล็กตรอนอิสระ 
และถ้าอิเล็กตรอนที�อยูว่งนอกนี�ไดร้บัพลังงานก็จะทาใหอิ้เล็กตรอน เคลื�อนที�
ไปอยูใ่นอะตอมที�ถัดไปทาใหเ้กิดการไหลของอิเล็กตรอน พลังงานที�จะทาให้
อิเล็กตรอน ในวตัถตัุวนาํไหลได ้คือเครื�องกาเนดิไฟฟ�า ซึ�งจะทําหนา้ที�ทั�งการรบั
และจา่ยอิเล็กตรอนเรยีกวา่ ขั�วไฟฟ�า โดยกาหนดไวว้า่ขั�วที�รบัอิเล็กตรอนเรยีกวา่
 ขั�วบวก ขั�วที�จา่ยอิเล็กตรอนเรยีกวา่ขั�ว ลบ



       แหล่งกําเนิดไฟฟ�าคือแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ�า เพื�อใช้ป�อน
ให้อุปกรณ์ไฟฟ�าต่างๆ เป�นการให้พลังงานแก่อิเล็กตรอนอิสระ
ทําให้อิเล็กตรอนอิสระวิ�งเคลื�อนที�ไปตามอะตอมต่าง ๆ ได้ เกิดการ
เปลี�ยนแปลงพลังงานไปในรูปต่าง ๆ เช่น พลังงานกล พลังงาน
ความรอ้น พลังงานแสง เป�นต้น ซึ�งไฟฟ�าเกิดขึ�นได้จากแหล่งกา
เนิดหลายชนิดแตกต่างกันไป



ประเภทของไฟฟ�า 
แบ่งไดเ้ป�น 2 แบบ
ดังนี� 



     1.ไฟฟ�าสถิต เป�นไฟฟ�าที�เก็บประจุอยูภ่ายในวตัถตุ่าง ๆ เกิดจากการเสยีดสไีปมาระหวา่งวตัถุ
2 ชนดิ ขึ�นไป เชน่ การถผูา้ขนสตัวด์ว้ยแท่งอําพนั ซึ�งจะทําใหแ้ท่งอําพนัถ่ายอิเล็กตรอนไปที�ผา้
ขนสตัวแ์ท่งอําพนัจงึมปีระจุเป�นลบและ ผา้ขนสตัวม์ปีระจุเป�นบวก

ถ้าจะให้ใกล้ตัวกว่านั�นเช่น เราใส่เสื�อเดินไปมา
แขนเราจะเสียดสีกับเสื�อ ซึ�งการเสียดสีกันของ
สสารต่างชนิดกัน จะทําให้ประจุไฟฟ�าเกิดความ
ไม่สมดุลขึ�นระหว่างขั�วบวกและขั�วลบ รา่งกาย
ของเราจะสะสมประจุจากการเสียดสี เมื�อประจุ
ลบมากพอมือเราไปสัมผัสวัตถุ ก็จะเกิดการ
ถ่ายเทออกไป ทําให้เกิดไฟฟ�าสถิตที�มือของเรา
นั�นเอง



        2.ไฟฟ�ากระแส เป�นไฟฟ�าที�เกิดจากการไหลของ
อิเล็กตรอนจากแหล่งกาเนดิไฟฟ�าโดยไหลผา่นตัวนาํไฟฟ�า
ไปยงัที�ที�ต้องการใชก้ระแสไฟฟ�า ซึ�งเกิดขึ�นไดจ้ากแรง
กดดนัความรอ้นแสงสวา่งปฏิกิรยิาเคมแีละอํานาจของแม่
เหล็กไฟฟ�า ไฟฟ�ากระแสแบง่เป�น 2 แบบดงันี�



2.1 ไฟฟ�ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป�นไฟฟ�าที�มทิีศทางการไหลของกระแส และขนาด
คงที�ตลอดเวลาแหล่งกาเนดิไฟฟ�ากระแสตรงที�รูจ้กักันดยีกตัวอยา่ง เชน่ แบตเตอรี�ถ่านไฟฉาย
1.5 , 9 โวลต์ แบตเตอรี�รถยนต์ 12 โวลต์ การเปลี�ยนกระแสไฟฟ�าเป�นไฟฟ�ากระแสตรง (DC) ต้อง
ใชตั้วแปลงไฟ (Adapter)



2.2 ไฟฟ�ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป�นไฟฟ�าที�มทิีศทางการไหลของ
กระแสสลับไปสลับมาเป�นคลื�น (sine wave) และมขีนาดเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ไฟฟ�ากระแส
สลับไดน้ามาใชภ้ายในบา้นกับงานต่าง ๆ เชน่ ระบบแสงสวา่ง หลอดไฟบา้นทั�วไป เครื�องรบัวทิยุ
โทรทัศน ์พดัลม แอร ์หรอืตู้เยน็ (เป�นกระแสไฟฟ�าที�ใชใ้นบา้นเรอืน) เป�นต้น ขอ้ดขีองไฟฟ�าแกระ
แสสลับ คือ ไดไ้ฟที�แรงกวา่ สง่ไปในสายสง่ไดไ้กลกวา่ ไฟฟ�ากระแสตรง



วงจรไฟฟ�าอยา่งง่ายประกอบไปด้วยสว่นประกอบพื�นฐานดังนี�



1. แหล่งกําเนิดไฟฟ�า คือ ตัวจา่ยพลังงานไฟฟ�าในวงจร อาจเป�น
เซลล์ไฟฟ�า (Cell) หรอืแบตเตอรี� (Battery) เขยีนแทนดว้ยเสน้
ตรงยาวหนึ�งเสน้ (ขั�วบวก) ขนานกับเสน้ตรงสั�นหนึ�งเสน้ (ขั�วลบ)

 2. ตัวนําไฟฟ�า คือตัวกลางที�ยอมใหไ้ฟฟ�าไหลผา่นจากแหล่งกําเนดิไปยงัโหลดหรอืเครื�องใชไ้ฟฟ�า
อาจเป�นสายไฟ ขดลวด แผงวงจรไฟฟ�า วสัดทีุ�เหมาะสมที�จะนาํมาทําเป�นตัวนาํไฟฟ�าต้องมคีวาม
ต้านทานไฟฟ�านอ้ย หรอือีกนยัหนึ�งคือ ยอมใหก้ระแสไฟฟ�าไหลผา่นไดด้ซีึ�ง แรเ่งิน เป�นตัวนาํไฟฟ�าที�
ดทีี�สดุ แต่เนื�องจากราคาที�สงูมาก แรท่องแดงที�นาํไฟฟ�าไดด้รีองลงมาจงึเป�นตัวเลือกที�นยิมมาก
ที�สดุ ตัวนําไฟฟ�าเขยีนแทนดว้ยเสน้ทึบ

วงจรไฟฟ�า มสีว่นประกอบที�
สาํคัญ 3 คือ



3. โหลด หรอือุปกรณที์�ใชไ้ฟฟ�า คืออุปกรณที์�เปลี�ยนกระแสไฟฟ�าที�ไหล
ผา่นใหเ้ป�นพลังงานในรปูอื�น เชน่ หลอดไฟเปลี�ยนพลังงานไฟฟ�าเป�น
พลังงานแสง มอเตอรเ์ปลี�ยนพลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงานกล ลําโพง
เปลี�ยนพลังงานไฟฟ�าเป�นคลื�นเสยีง ขดลวดความรอ้นเปลี�ยนพลังงาน
ไฟฟ�าเป�นพลังงานความรอ้น กระดิ�งไฟฟ�าเปลี�ยนพลังงานไฟฟ�าเป�น
พลังงานกลแล้วทําใหเ้กิดคลื�นเสยีงอีกทอด เป�นต้น โหลดแต่ละชนดิมี
วธิเีขยีนต่างกันออกไป สาํหรบัหลอดไฟ (Lamp) มกัเขยีนแทนดว้ย
วงกลมมกีากบาทขา้งใน สว่นมอเตอร ์(Motor) นยิมเขยีนเป�นวงกลม
มตัีวอักษร “M” ดา้นใน 



 กระแสไฟฟ�าจะไหลเป�นวงจรได ้เมื�อตัวนาํไฟฟ�าเชื�อมต่อขั�วบวกและ
ขั�วลบของแหล่งกําเนดิไฟฟ�าเขา้ดว้ยกัน พลังงานไฟฟ�าจะค่อย ๆ สญู
เสยีไปในตัวนาํไฟฟ�าทีละนอ้ยแมไ้มไ่ดต่้อโหลดเขา้กับวงจร โดย
พลังงานเกิดการสญูเสยีไปเพราะตัวนาํไฟฟ�ามคีวามต้านทานไฟฟ�าอยู่
และพลังงานไฟฟ�าที�สญูเสยีไปจะเปลี�ยนเป�นพลังงานความรอ้นใน
ตัวนาํไฟฟ�าและสนามแมเ่หล็กรอบ ๆ ตัวนาํนั�น

ถ้าเราต่อโหลดเขา้กับวงจรไฟฟ�า อุปกรณไ์ฟฟ�าก็จะทํางานได ้เชน่ หลอดไฟสวา่ง มอเตอรห์มุน
กระดิ�งไฟฟ�าและลําโพงมเีสยีงดงั ขดลวดความรอ้นมอุีณหภมูสิงูขึ�น (ซึ�งเราสามารถนาํขดลวดความ
รอ้นไปประยุกต์เป�นอุปกรณไ์ฟฟ�าไดห้ลากหลายชนดิ เชน่ เตาป�� งยา่ง เตาอบ เตารดี หมอ้หงุขา้ว
กระทะไฟฟ�า กาต้มนํ�าไฟฟ�า เครื�องทํานํ�าอุ่น)



วงจรไฟฟ�าอยา่งง่าย
วงจรไฟฟ�าอยา่งง่าย หมายถึง  วงจรที�ประกอบดว้ยแหล่งกําเนดิพลังงาน ตัวนาํไฟฟ�า และ
เครื�องใชไฟฟ�าหรอืโหลด เมื�อเป�ดสติซก์ระแสไฟฟ�าจะออกจากแหล่งกําเนดิไฟฟ�า เชน่ ถ่านไฟ
ฉายจากขั�วบวกผา่นตัวนาํไฟฟ�า เชน่สายไฟไปยงัอุปกรณไ์ฟฟ�าในวงจร จากนนั�นกระแสไฟฟ�า
จะไหลออกไปยงัขั�วลบของแหล่งกําเนดิไฟฟ�า เป�นการเคลื�อนที�ครบวงจรของกระแสไฟฟ�า
เรยีกวงจรไฟฟ�านี�วา่ "วงจรไฟฟ�าแบบเป�ด"  แต่ถ้าวงจรไฟฟ�านี�ไมม่กีระแสไฟฟ�าออกจากขั�ว
บวกของแหล่งกําเนดิไฟฟ�าผา่นตัวนาํไฟฟ�าไปยงัอุปกรณไ์ฟฟ�าอุปกรณไ์ฟฟ�าไปยงัขั�วลบ ซึ�ง
อาจจะเกิดจากสว่นใดสว่นหนึ�งของวงจรไฟฟ�าขาดหรอืไมส่มัพสักัน เรยีกวจรไฟฟ�านี�วา่
"วงจรไฟฟ�าเป�ด"



วงจรไฟฟ�าอยา่งง่าย



วงจรไฟฟ�าอยา่งง่าย
อุปกรณไ์ฟฟ�าในแต่ละชนดิมสีิ�งหนึ�งที�เหมอืนกันติดตั�งในวงจร
ไฟฟ�าอยู ่เพื�อใหผู้บ้รโิภคสามารถนาํไปใชกั้บไฟฟ�าภายในบา้นไดก็้
คือ ตัวต้านทา ซึ�งติดอยูใ่นวงจรการทํางานทกุเครื�อง ดงันั�น
การต่อตัวต้านทานจงึมคีวามสาํคัญมากต่อการใชง้านเครื�องใช้
ไฟฟ�า หรอืทําการผลิตเครื�องใชไ้ฟฟ�าต่างๆ ที�ต้องใชตั้วต้านทาน
ที�มค่ีาความต้านทานที�แตกต่างกัน เพราะอุปกรณแืต่ชนดิ
ต้องการกระแสไฟฟ�าที�แตกต่างกัน วงจรไฟฟ�าต่างๆ จงีึวธิกีาร
ต่อตัวต้านทานได ้2 แบบ คือ แบบอนกุรมและแบบขนาน





Free
Illustration
Resources
Use these free recolorable icons and
illustrations in your Canva design


