
ความรู้พืน้ฐานทางไฟฟ้า



ความหมายของไฟฟ้า

ไฟฟ้า คือ ความร้อน และแสงสว่าง คือพลงังาน (energy) ในรูปแบบต่างๆกนั 
ส่ิงมีชีวิตทั้ งหลายต้องการพลังงานทั้ งส้ิน พลังงาน สามารถกักเก็บ และปลดปล่อย
ออกมา เพ่ือใชป้ระโยชน์ต่างๆกนั ในโรงไฟฟ้า เช้ือเพลิง(fuel) จะถูกเผาไหม ้ เพ่ือปล่อย
พลงังานออกมา และน าไปผลิต เป็นกระแสไฟฟ้า พลงังานสามารถเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึง
ไปยงัอีกท่ีหน่ึงไดเ้ม่ือเราเปิดสวิตซ์ไฟกระแสไฟฟ้าจะวิ่งมาท่ีหลอดท าให้เกิดแสงสว่าง 
นัน่คือ พลงังานสามารถแปรสภาพไปเป็นความร้อน และแสงสวา่งได ้ซ่ึงสามารถจ าแนก
ออกไดด้งัน้ี



ไฟฟ้าสถิตย์ (Static Electricity) 

เป็นไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากการขดัสี เช่นไฟฟ้าในบรรยากาศ ซ่ึงเกิดจากการขดัสีของ
กลุ่มเมฆกบับรรยากาศ ท าใหเ้กิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ใหแ้ก่กนัและอาจท าใหก้ลุ่มเมฆ 
แต่ละกลุ่มมีประจุแตกต่างกนั ประจุท่ีแตกต่างกนัเม่ือเขา้มาใกลก้นัก็จะวิ่งเขา้หากนั ท า
ใหเ้กิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผา่ เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตยไ์ดง่้ายๆ ดว้ยการน าวถัตุมา
ขดัสีกนั เช่น ไมบ้รรทดัพลาสติกกบัเส้นผม  แท่งอ าพนักบัผา้ขนสัตว ์และสามารถจะ
พิสูจน์การเกิดประจุไดด้ว้ยการน าเอาไมบ้รรทดัหรือแท่งอ าพนั ไปแตะกบัเศษกระดาษ
เบาๆ ถา้เศษกระดาษติดข้ึนมาแสดงว่า เกิดมีประจุท่ีแตกต่างกนัระหว่างไมบ้รรทดัและ
เศษกระดาษ 



ไฟฟ้ากระแส (Dynamic Electricity) 
เป็นไฟฟ้าท่ีสามารถส่งให้ไหลไปในตวัน าได ้ไดแ้ก่ ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายของการไฟฟ้า 

แบตเตอร่ี เซลลไ์ฟฟ้า เป็นตน้ ไฟฟ้ากระแสแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้า DC เป็นไฟฟ้าท่ีมีทิศทาง   

การไหลทางเดียวตลอดและมีขนาดหรือปริมาณค่อนขา้งคงท่ี มีขั้วบวก ลบ แน่นอน ซ่ึงแบ่ง
ออกได ้2 ชนิด คือ 

• ไฟฟ้ากระแสตรงแบบราบเรียบ (Pure DC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีขนาดคงท่ี
สม ่าเสมอ ไดจ้าก แบตเตอร่ี เซลลไ์ฟฟ้า เป็นตน้

• ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระเพื่อม (Steady DC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีการ          
กระเพื่อมของแรงดนั ซ่ึงไดจ้าก DC-Generator เป็นตน้



ไฟฟ้ากระแสตรง



ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current) 

• ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้าท่ีมีขนาดและทิศทางการไหลเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 



ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current) 

จากรูปจะเห็นวา่แต่ละเวลา (time ท่ี 0,1,2,3,.....) ท่ีผา่นไปขนาดของแรงดนั จะเปล่ียนไป
ตลอดเวลา คือจะเปล่ียนจาก 0 Volt ท่ี time 0 แรงดนัจะเพิ่มข้ึนไปเร่ือย ๆ จนสูงสุดทางบวก ท่ี 
time 3 แลว้ก็จะลดลงมาท่ี 0 Volt อีก ขณะเดียวกนัก็จะกลบัขั้วการไหล (กระแสจะไหล
ยอ้นกลบั) และมีแรงดนัเพิ่มข้ึน ในทางกลบักนั (ทางขั้วลบ) สลบัหมุนเวยีนอยูเ่ช่นน้ีเร่ือย ๆ

การเปล่ียนแปลงของแรงดนัในทางบวกหน่ึงคร้ังและทางลบหน่ึงคร้ัง รวมเรียกวา่ 1 Cycle 
การเปล่ียนแปลงเช่นน้ีจะเกิดข้ึนหลาย ๆ คร้ัง (Cycle) ใน 1 วินาที ส าหรับไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
เราใชก้นัอยูต่ามอาคารบา้นเรือน จะเปล่ียนแปลง 50 Cycle ต่อวินาที เราเรียนจ านวนการ
เปล่ียนแปลงน้ีวา่ ความถ่ีไฟฟ้ากระแสสลบั (Frequency) 50 cycle/sec หรือ 50 Herze (Hz) 



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

หน่วยวดัท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัคือ หน่วยวดั ระบบ SI (SI System) 
ซ่ึงเป็นระบบท่ีพฒันามาจากระบบ MKS (Meter-Kilogram-Second) โดยน ามาปรับปรุง
ใหเ้หมาะสม เพราะระบบน้ีสามารถท่ีจะแตกหน่วยออกเป็นหน่วยยอ่ยไดง่้ายและสะดวก
ในการค านวณซ่ึงระบบใหม่ท่ีตั้ งข้ึนมาน้ีเรียกว่า ระบบหน่วยย่อยสากล (System 
International Unit)



ค าน าหน้าของหน่วยในระบบ SI



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า   คือ จ านวนของประจุท่ีไหลผา่นพ้ืนท่ีหนา้ตดับนจุดใดจุดหน่ึงของตวัน า ในเวลา 1 นาที หรือ 

คืออตัราการไหลของประจุ โดยวดัปริมาณของประจุผา่นพ้ืนท่ีหนา้ตดัของตวัน า ณ จุดใดจุดหน่ึง ต่อหน่ึงหน่วย
เวลา (วินาที) ดงันั้นจึงสรุปเป็นสมการไดด้งัน้ี

I = Q/t ampere (A)
ก าหนดให้

I   คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็น แอมแปร์
Q คือจ านวนประจุมีหน่วยเป็น คูลอมป์ (C)
t   คือเวลาเป็นวินาที ท่ีประจุไหลผา่น

กระไฟฟ้า 1 แอมแปร์ =อตัราการไหลของประจุอิเลก็ตรอน 6.2 x 1018 ตวัต่อวินาที



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า ไดก้ล่าวมาแลว้วา่ กระแสไฟฟ้าคืออตัราการไหล
ของประจุไฟฟ้า แต่ถา้เป็นการไหลของอิเลก็ตรอนในตวัน า ซ่ึงอิเลก็ตรอนมีประจุไฟฟ้า
เป็น ลบ (-) ดงันั้นการไหลของกระแสไฟฟ้าจึงไหลจากขั้วลบของแหล่งจ่ายไปยงัขั้วบวก
ของแหล่งจ่าย ซ่ึงทิศทางการไหลน้ีเป็นทิศทางการไหลของ กระแสอิเลก็ตรอน
(electron flow)



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

โดยทัว่ไปในการอธิบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี ไฟฟ้า-อีเล็กทรอนิกส์ จะ
ก าหนดให้ทิศทางการ ไหล ของกระแสไฟฟ้า ตรงข้ามกับการไหลของกระแส
อิเล็กตรอน กล่าวคือจะไหลจากขั้วบวกของแหล่งจ่าย ไปยงัขั้วลบของแหล่งจ่าย ทิศ
ทางการไหลน้ีเรียกว่า กระแสนิยม (Conversional current) โดยทัว่ไปจะเรียกว่า 
กระแสไฟฟ้า



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า หน่วยวดักระแสไฟฟ้า คือ แอมแปร์ ดงันั้นเคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้าจึงเรียกวา่ แอมมิเตอร์ (Ammeter) เม่ือตอ้งการจะทราบวา่ในวงจรปิดใด 
ๆ มีกระแสจ านวนเท่าใดไหลในวงจร กจ็ะตอ้งต่อเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า หรือ
แอมมิเตอร์ แทรกเขา้ในวงจรโดยใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการจะวดัไหลผา่นตวั
แอมมิเตอร์ หรือต่ออนุกรมกบัวงจรนัน่เอง แสดงไดด้งัรูปท่ี 1.4



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 
แรงดนัไฟฟ้า (Voltage) การท่ีจะท าใหก้ระแสเคล่ือนท่ีไปในตวัน าไดน้ั้น จะตอ้งมีแรงดนัจ านวน

หน่ึงมาผลกัใหป้ระจุหรือกระแสเคล่ือนท่ี แรงดงักล่าวเรียกวา่ Voltage (แรงดนั หรือแรงเคล่ือนไฟฟ้า) ซ่ึง
เกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ คือ
1. Electromotive force (emf) เป็นแรงดนัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน
เหล่าน้ีสามารถ ไดรั้บมาหลายทางดว้ยกนั ไดแ้ก่

- โดยการขดัสี เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าสถิตย์
- โดยแรงกดดนับนผลึกของสารบางอยา่ง เช่น หินควอร์ต
- โดยแสงสวา่ง เช่น Photoelectric cell ,Solar cell
- โดยความร้อน เช่น Thermocouple
- โดยปฏิกิริยาเคมี เช่น แบเตอรรี เซลลไ์ฟฟ้า



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

2. Voltage Drop หรือ Potential difference เป็นแรงดนัท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บ ซ่ึงเป็นแรงดนัตก
คร่อมบนโหลด (Load) หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ท่ีต่ออยูใ่นวงจรนัน่เอง แสดงไดด้งัรูปท่ี 1.5

จากรูปขา้งล่าง แสดงใหเ้ห็นวา่ E เป็นแรงดนัท่ีแหล่งจ่าย ส่วน V1,V2 และ V3 เป็น
แรงดนัตกคร่อมท่ี R1,R2 และ R3 ตามล าดบั หรือเป็นแรงดนัท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บนัน่เอง



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

• หน่วยของแรงดนัวดัเป็น โวลท์ (Volt) ใชส้ัญลกัษณ์ V ตั้งช่ือตามผูค้น้พบคือ 
Alessandro Volta นกัฟิสิกส์ชาวอิตาลี 1745-1827 (Muller-Schwarz:1981:18) แรงดนั
1 โวลท ์เป็นแรงดนัท่ีท าใหเ้กิดงาน (Work) 1 จูล (Joule) ท่ีสามารถดนัประจุ 1 คู
ลอมป์ (Coulomb) ใหเ้คล่ือนท่ีไปไดร้ะหวา่งจุดสองจุด และเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี
(Mottershead:1982:29)

1 V = 1 Joule/Coulomb
หรือ V = W/Q (Volt)



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 
• ก าหนดให ้ W = งานท่ีเกิดข้ึนมีหน่วยเป็น จูล

Q = จ านวนประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็น คูลอมป์
ตวัอยา่งขนาดของแรงดนัต่าง ๆ

ฟ้าผา่ หลาย ๆ MV
ระบบจ่ายไฟแรงสูง 10 - 380 kV
ระบบไฟท่ีใชใ้นอาคาร 100 - 240 V
เซลลไ์ฟฟ้าแบบตะกัว่กรด เซลลล์ะ 2 V
ไฟฟ้าเกิดจากความร้อน 2- 3 mV

แรงดนัของเคร่ืองรับส่งวิทย ุ 2 - 3 V



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

• เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า

การวดัแรงดนัท าไดโ้ดยการใช ้โวลทมิ์เตอร์ (Voltmeter) ซ่ึงจะตอ้งน าโวลทมิ์เตอร์
มาต่อขนานกบัวงจร ตรงจุดท่ีตอ้งการจะวดัแรงดนั สัญญลกัษณ์ของโวลท์มิเตอร์และ
วงจรการวดัแรงดนั แสดงไดด้งัรูปท่ี 1.6



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

ค่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้า

การไหลของกระแสไฟฟ้าในตวัน าหรือในวงจรไฟฟ้า จะไหลมากหรือนอ้ยนอกจาก
จะข้ึนอยูก่บัขนาดของแรงดนั ยงัข้ึนอยูก่บั คุณสมบติัเฉพาะของตวัน าซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษระ
เฉพาะของธาตุตวัน า ความยาว ขนาดของตวัน า และอุณหภูมิขณะนั้นของตวัน า การ
ต่อต้านประจุของตัวน า ท าให้เกิดค่าความต้านทาน (Resistance) ข้ึนในตัวน า ใช้
สญัญลกัษณ์ R



ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า 

นอกจากน้ีโหลด หรืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีต่ออยู่ในวงจร ก็จะมีค่าความต้านทาน
ภายในตวัเอง ท าให้เป็นตวัจ ากดัการไหลของกระแสอีกทางหน่ึงหน่วยของค่าความ
ตา้นทานเป็นโอห์ม(Ohm)สัญญลกัษณ์  (อ่านวา่ โอเมกา้) โดยเอาช่ือ Goerge Simon 
Ohm นกัวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมนั 1787 - 1854 มาตั้งเป็นช่ือหน่วย เพ่ือใหเ้กียรติท่ีได้
คิดคน้เร่ืองความสัมพนัธ์ของ กระแส แรงดนั และค่าความตา้นทาน ของวงจรไฟฟ้า ซ่ึง
จะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป



กฎของโอห์ม
กฎของโอห์มเป็นการหาความสมัพนัธ์ของ กระแส แรงดนั และค่าความตา้นทาน ของวงจรไฟฟ้า

ก ำหนดให้ I = กระแสไฟฟ้ำ
E =แรงดันท่ีป้อนให้วงจร
R = ค่ำควำมต้ำนทำนของวงจร

กระแสท่ีไหลในวงจรข้ึนอยูก่บัสมการ ดงัน้ี

IE คือ กระแส (I) แปรผนัโดยตรงกบั แรงดนั (E) 
I 1/R คือ กระแส (I) แปรผกผนักบั ค่าความตา้นทานของวงจร (R) 

สมการทางคณติศาสตร์ I = E/R



วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. แหล่งก าเนิดแรงดนั

2. ตวัน า

3. ภาระของวงจร (Load)





ชนิดของวงจรไฟฟ้า



วงจรไฟฟ้า

การต่อวงจรไฟฟ้าแบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

1. การต่อวงจรแบบอนุกรม (Series Circuit) คือวงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสในวงจร ไหล
ผา่นโหลดเพียงเส้นทางเดียว

2. การต่อวงจรแบบขนาน (Parallel Circuit) คือวงจรไฟฟ้าท่ีมีกระแสในวงจร ไหล
แยกเป็นหลาย ทางผา่นโหลดแต่ละตวั

3. การต่อวงจรแบบผสม (Compound Circuit) คือวงจรไฟฟ้าท่ีมีการต่อวงจรทั้ง
อนุกรมและขนานผสมกนั  ซ่ึงการต่อวงจรไฟฟ้าทั้ง 3 แบบ



วงจรไฟฟ้า



ก าลงัไฟฟ้า (Electric Power) 
ก าลงัไฟฟ้าหรือก าลงังาน คืออตัราท่ีโหลดท างานไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด เช่น หลอดไฟเม่ือต่ออยู่

ในวงจรและมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น หลอดไฟนั้นจะใหแ้สงสวา่ง เน่ืองจากมีแรงดนัไฟฟ้าส่งแรงผลกัดนั
กระแสให้ไหลผ่านหลอดไฟ เพราะฉะนั้นแรงดนัและกระแสไฟฟ้าจึงเป็นตวัส าคญัท่ีท าให้ไดก้ าลงังาน 
(แสงสวา่ง) ออกมา เราสามารถหาก าลงัไฟฟ้าไดจ้ากสมการต่อไปน้ี

P = IE

P คือก าลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็น Watt

E คือแรงดนัไฟฟ้าท่ีป้อนใหว้งจรมีหน่วยเป็น Volt

I คือกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร Ampare



ระบบอนาลอกและระบบดจิิตอล
สัญญาณอนาลอกกับสัญญาดิจิตอล การท างานของวงจรอิเล็กนิกส์จะเก่ียวข้องกับ

สญัญาณท่ีเป็นพื้นฐาน 2 ชนิดคือ สญัญาณอนาลอก กบัสญัญาณดิจิตอล

1. สัญญาณอนาลอก (analog signals) ค าวา่ อนาลอก (analog) มาจากค าวา่ อนาโลกสั 
(analogus) หมายถึงปริมาณใด ๆ ท่ีแสดงค่าการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองจากค่าต ่าสุดจนถึงค่า
อนนัต ์แสดงไดด้งัรูปท่ี 1.10 (a) เป็นวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ท่ีประกอบดว้ย หลอดไฟฟ้า และตวั
ตา้นทานปรับค่าได้ (VR) ต่อเป็นแบบอนัดบักบัแหล่งจ่ายไฟตรง เม่ือมีการปรับค่าความ
ตา้นทานจะท าให้มีกระแสไหล ในวงจรเปล่ียนไป ท าให้ความเขม้ของแสงท่ีหลอดไฟฟ้า
เปล่ียนไปดว้ย เม่ือเขียนแทนความเขม้ของแสงดว้ยสญัญาณแสดงไดด้งัรูปท่ี 1.10 (b) 
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แกนนอนแทนเวลา ส่วนแกนตั้งแทนความเขม้ของแสงท่ีเกิดจากความสว่างของ
หลอดไฟฟ้า สญัญาณอนาลอก น าไปใชแ้ทนปริมาณต่าง ๆ เช่น เสียง ความเร็ว ความยาว 
น ้ าหนกั อุณหภูมิ ระยะทาง แรงดนั และความเขม้ของแสง เป็นตน้ สัญญาณอนาลอกท่ี
ได้จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ตรวจสอบการท างาน หรือใช้ควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใชแ้ทนปริมาณของแรงดนัไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า ในวงจรต่าง ๆ
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ระบบอนาลอกและระบบดจิิตอล
2. สญัญาณดิจิตอล (digital signals) เป็นสญัญาณท่ีใชแ้ทนระดบัของแรงดนัไฟฟ้า 2 ระดบั เช่น 
0 โวลต ์กบั +5 โวลต ์โดยก าหนดใหร้ะดบัแรงดนั +5 โวลต ์เป็นสถานะ 1 หรือลอจิก 1 และ 0 
โวลต ์เป็นสถานะ 0 หรือลอจิก 0 
ตัวอย่าง การแทนความสว่างของหลอดไฟฟ้าด้วยสัญญาณดิจิตอลแสดงได้ดังรูปเป็น

วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เม่ือกดสวิตซ์ต่อวงจร จะท าให้เข็มของแอมมิเตอร์ค่อย ๆ เคล่ือนท่ีไป
ทางขวาหลอดไฟจะสวา่งข้ึน แทนดว้ยสถานะ 1 เม่ือปิดสวิตซ์ หลอดไฟดบั แทนดว้ยสถานะ 0 
สัญญาณอนาลอกใช้แทนปริมาณท่ีเป็นสัดส่วนอย่างต่อเน่ือง ส่วนสัญญาณดิจิตอลใช้แทน
สัญญาณท่ีมีเพียง 2 อยา่ง หรือ 2 สถานะ เช่น จริง เทจ็, ใช่ ไม่ใช่, เปิด ปิด, 1 กบั 0 การน า
สถานะทางดิจิตอลไปใชแ้ทนขอ้มูลข่าวสารจะไม่ใชแ้สดงเพียงตวัเดียว เพราะแทนข่าวสารได้
จ  ากดั จึงจดัเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อใหแ้ทนข่าวสารไดม้ากข้ึน
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