
บทที่ 2 
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  กลศาสตรของไหล [1] 
        
 กลศาสตรของไหลเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการนําของไหลซึ่งเปนสารทํางานมาใชประโยชน
ในทางกล ประโยชนเพื่อความสะดวกในการทํางานของชิ้นสวนหรืออุปกรณตางๆ เชน ระบบทอสง 
ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะของไหลที่อัดตัวไมได ก็คือน้ําซึ่งจะเปนการนําพลังงาน ที่ไดจากการไหล
ของน้ํามาใชประโยชน 
     
 2.1.1  คุณสมบัติของน้ํา 

        ความหนาแนน (Density) “ρ” เปนคุณสมบัติที่ไดจากการเปรียบเทยีบมวลตอปริมาตร
ของของไหลนั้น 
 

     ρ    =    
V
m

         (kg/m3)                                         (2.1)          

 

โดยที่      ρ  =   ความหนาแนน (kg/m3) 
                 m  =   มวล (kg) 
                V  =   ปริมาตร (m3) 
 
       กรณีของไหลคือ น้ํา 1 m3 จะมีน้าํหนัก 1,000 kg แตจริงๆแลวความหนาแนนของน้ําจะเปน 

Function กับอุณหภูม ิ  ρ = 1,000 kg/m3 น้ําหนกัจําเพาะ (Specific Weight) “γ” หมายถึง คาทีไ่ด
จากการเปรยีบเทียบน้ําหนัก ตอปริมาตรของไหล 
 

     γ    =    
V
W

  (N/m3)                            (2.2) 

 

โดยที่   γ =  น้ําหนกัจําเพาะ (N/m3)  
 W  =   น้ําหนกั (N) 
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 2.1.2  ความดนั (Pressure) 
        ขณะของไหลอยูในสภาวะนิ่งเฉยความดันภายในของไหลจะมีคาเทากับแรงกระทําตอ
หนึ่งหนวยพ้ืนที่ ความดันของของไหล ในทางปฏิบัติแบงออกเปน 2 ประเภท 
        1. ความดันเกจบวก คือ คาความดันของไหลที่มีคามากกวาความดันบรรยากาศ  
        2. ความดันเกจลบ หรือ ความดันสูญญากาศ  คือ คาความดันของของไหลที่มีคาต่ํากวา 
ความดันบรรยากาศ 
 

     P = 
A
F

         (N/m3)                                          (2.3)           

 
โดยที่  P  =   ความดัน  (N/m3) 
                F   =   แรงกระทํา (N) 
                A  =   พื้นที่  (m2) 
 
 2.1.3 สมการการไหลตอเนื่อง (Continuity Equation) 
 ของไหลขณะไหลในทอกรณีที่เปนแบบ Steady Flow หรือไหลอยางสม่ําเสมอวัดคา     
การไหลได 3 ลักษณะ 
        1.   อัตราการไหลโดยปริมาตร (Volume Flow Rate)   
 
     Q = Av  (m3/s)                (2.4) 
 
โดยที่     Q =  อัตราการไหล (m3/s) 
              v   =  ความเร็วของการไหล (s) 
 
 2.  อัตราการไหลโดยมวล (Mass Flow Rate)   
 

                         
dt

dm
 = ρQ        ( kg/s)                                           (2.5)             

 

โดยที่    
dt

dm
 =   อัตราการไหลโดยมวล (kg/s) 
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        3.  อัตราการไหลโดยน้ําหนัก (Weight Flow Rate) 
 

      
dt

dW
      (N/s)                                                           (2.6)      

                                                        

โดยที่   
dt

dW
 =   อัตราการไหลโดยน้ําหนกั (N/s) 

 
 สมการการไหลตอเนื่องกรณีที่มีความหนาแนนและอุณหภูมิคงที่ไหลผานทอจะไดวา 
มวลที่ไหลเขาระบบ หรืออุปกรณที่รองรับการไหลของของไหลจะมีคาเทากับมวลที่ไหลออกจาก
ระบบ 
 
 2.1.4  พลังงานที่เก่ียวของกับการไหล 
        สมการพลังงานเปนสมการที่เกิดขึ้นกับของไหลที่เคล่ือนที่ประกอบดวยพลังงานจาก 
ความดัน ความเร็ว และความแตกตางของตําแหนงดังนี้ 
        -  พลังงานจากความดัน  คือ ความดันของของไหลในแนวตั้ง 
 

                                                 P γh                   (2.7) 
 
โดยที ่ h    =  ความสูงของผิวน้ํา (m) 
 
        -   พลังงานจลน  คือพลังงานอันเนื่องมาจากความเร็วขณะไหล 
 

                                                   KE = 
g2

v 2
  (m)                                                (2.8)                     

 
โดยที่  KE   =    พลังงานจลน (m) 
                g      =   ความเรงในแนวดิ่ง (m/s) 
 
 
 



 7 

 -   พลังงานศักย  คือพลังงานที่เกิดจากน้ําหนกัของของไหลที่ระดับอางอิง 
 
     PE = WZ  (m)                                         (2.9) 
 
โดยที ่ PE    =   พลังงานศักย (m) 
                Z      =   เปนระยะที่วดัจากระนาบอางอิง (m) 
 
 กรณีที่การไหลคงที่ไมมีความเสียดทานสมการพลังงานของของไหลจากตําแหนงที่ 1       
ไปยังตําแหนงที่ 2 จะใชสมการของเบอรนูลล่ีในการคํานวณ 
 

    1

2
11 Z
g2

VP
++

γ
   =   2

2
22 Z
g2

VP
++

γ
                           (2.10) 

 
 

1 1 1A vρ 2 2 2A vρ

1m 2m

 
 
ภาพที่ 2.1  การไหลผานทอของน้ํา 
 

 2.1.5  ความดนัสูญเสีย 
        เมื่อของไหลเคลื่อนที่ในทอกลมจะเกิดคาความดันสูญเสียแบงออกไดสองลักษณะคือ 
ความสูญเสียหลัก เปนความสูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานระหวางของไหลที่ไหลในทอและผนัง
ทอ ความสูญเสียรอง เปนความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่ของไหล ๆ ผานขอตอ วาลว อุปกรณ
อ่ืน ๆ รวมทั้งการไหลผานทอที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัด การสูญเสียหลักขณะที่ของไหลๆ
ผานทอสามารถหาคาไดดังนี้ 
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    hL = f 
g2D

vL 2
                (m)                                            (2.11)       

 
โดยที่   hL = ความดันสูญเสีย (m)    
 f = ตัวประกอบความเสียดทาน 
 L   =   ความยาวทอ (m) 
 D  =   เสนผาศูนยกลางทอ (m) 
                      
 2.1.6  การไหลผานเทอรไบนของน้ํา 
        การไหลของน้ําผานทอไปยังเทอรไบน โดยตัวเทอรไบนจะทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานจลน
ที่เกิดจากการไหลของน้ําใหเปนพลังงานกลตามสมการของเบอรนูลล่ี สามารถคํานวณคาตาง ๆ ได
ดังนี้ 
 
    h2 = h1  - hr                (2.12) 
 

    r1

2
11 hZ
g2

VP
−++

γ
   =   22

2
22 ZZ
g2

VP
+++

γ
            (2.13) 

 

    Pw = γQhr                                                                       (2.14) 
 

    ηr = 
r

w
hQ

P

⋅⋅γ
× 100%              (2.15) 

 
                                                                      
โดยที่   Th  =  ความสูงของตัวเทอรไบน 
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2.2  คุณสมบติัของกังหัน [2] 
  
 กังหันน้ําเปนอุปกรณที่ถูกพฒันาจากวงลอน้ําซ่ึงเดิมใชสําหรับการทดน้ําและโมแปง ใน
ป ค.ศ. 1832 วิศวกรชาวฝรัง่เศสชื่อเบนอยต ฟูเนรองซ (Benoit Fourneyron) ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนากังหันน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานน้ําไปเปนพลังงานกล โดยเรียกชือ่วา
กังหันน้ําของฟูเนรองซ (Fourneyron’s turbine)    หลังจากทีว่งลอน้ําไมเคยมีการพัฒนาหรือ
เปล่ียนแปลงมากวา 2,000 ปกอนหนานี ้(Boyle.  1996 : 194) จุดนี้นับเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการพัฒนากังหันน้ํา ในปจจุบันกังหันน้ําไดถูกพัฒนาใหมีขนาดและรูปรางที่แตกตางกันมากมาย
และมีประสิทธิภาพสูง  กังหันน้ําเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของโรงไฟฟาพลังงานน้ําเพราะจะ
ทําหนาที่ในการเปลี่ยนพลังงานจลนของน้าํไปเปนพลังงานกล โดยการทําใหใบพดัของกังหันน้ํา
เกิดการหมุนสงผลใหแกนของเครื่องกําเนดิไฟฟาที่เชื่อมตออยูหมุนตาม และสามารถผลิตไฟฟา
ออกมาได โดยท่ัวไปกันหันน้ําแบงเปนประเภทใหญๆ  ได 2 ประเภทคือ 
  

 2.2.1 กังหันน้าํประเภทหัวฉดี 
     กังหันน้ําประเภทหวัฉีด (impulse   turbine) หรือกังหันน้ําแบบแรงกระแทก  กังหันน้ํา
แบบนี้มักใชกบัเขื่อนหรืออางเก็บน้ําที่มหีัวน้ําสูง  เพราะตองอาศัยแรงฉีดหรือแรงกระแทกของน้ําที่
ไหลมาจากทอสงน้ําที่รับน้ํามาจากเขื่อน น้ําที่ไหลลงมาตามทอสงน้ําจะถูกลดขนาดมายังหัวฉีด
กอนจะถูกฉีดเขาไปที่ตัวของกังหันน้ํา  ลําน้ําที่พุงผานหัวฉีดจะมแีรงและความเรว็สูง ดังนั้นเมือ่
กระแทกเขาใบพัดหรือวงลอของกังหนัน้าํจะทําใหกังหนัน้ําเกดิการหมุนได  การควบคุมการหมุน
ของกังหันน้ําสามารถทําไดโดยการปรับขนาดของหวัฉีด ซ่ึงเสมือนเปนการปรับปริมาณน้ําใหมาก
หรือนอยไดตามตองการ  กังหันน้ําประเภทนี้สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด  ไดแก 
                -   กังหันน้ําแบงกี (banki turbine) กังหันน้าํประเภทนี้เหมาะสําหรับแหลงน้ําที่มีหวัน้ํา
ต่ํา (low head) และตองการกาํลังการผลิตคอนขางนอย ซ่ึงปจจุบันไมคอยนิยมใชแลว 
                -  กังหันน้ําเพลตัน (pelton turbine) กังหันน้ําชนิดนีไ้ดรับการพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 
1880 โดยเลสเตอร เพลตัน (Lester Pelton) รูปแบบของกังหันน้ํานี้ ถูกออกแบบโดยใชถวยรับน้ําซ่ึง
ติดอยูในวงลอภายในตวักังหนัเปนแบบถวยคู ดังแสดงในภาพที่ 2.2 และสามารถใชกับลําน้ําที่ผาน
หัวฉีดมากกวา 1 ชอง โดยอาจมีจํานวนถึง 4 ชองก็ได ซ่ึงจะทําใหไดรับกําลังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขนาด
ของกังหันน้ําเทาเดิม โดยทั่วไปกังหันน้าํนี้เหมาะสําหรับการผลิตไฟฟาจากแหลงน้าํที่มีระดับของ
หัวน้ําสูง (high head) ซ่ึงสูงกวา 250 เมตร หรืออาจนอยกวากไ็ดในกรณีที่เปนระบบเล็ก การทําให
กังหันน้ําชนิดนี้หมุนอาจใชความเร็วของลาํน้ําที่ผานหวัฉีดที่ไมตองมคีวามเร็วสูงนกั โดย



 10 

ประสิทธิภาพของกังหันน้ําชนิดนี้จะดีที่สุด   เมื่อความสัมพันธระหวางความเรว็ของการหมุนของ
วงลอถวยเปนครึ่งหนึ่งของความเร็วของลําน้ําที่ฉีดเขาไป (Boyle. 1996 : 205-206) 
                -  กังหันน้ําเทอรโก (turgo turbine) เปนกงัหันน้ําที่ถูกพฒันาขึ้นจากกงัหันน้ําแบบเพล
ตัน เมื่อประมาณป ค.ศ. 1920 โดยภายในตัวกังหันน้ํานี้จะใชถวยรับน้ําแบบเดีย่วและคอนขางตื้น
แทนถวยรับน้าํแบบคูในกังหันน้ําแบบเพลตัน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 กังหันน้ําประเภทนี้เหมาะ
สําหรับแหลงน้ําที่มีหัวน้ําทีม่ีระดับความสูงปานกลาง (medium head) เพราะสามารถใชกับลําน้ําที่
ผานหัวฉีดซ่ึงมีความเร็วไมมากนักและมคีวามสามารถในการรับปริมาณน้ําไดมากกวากังหันน้ําเพล
ตันโดยประสิทธิภาพของกังหันน้ําจะดีที่สุดเมื่อความเรว็ของการหมุนของวงลอถวยเปนครึ่งหนึ่ง
ของความเร็วของลําน้ําที่ฉีดเขาไปเหมือนกบักรณีของกังหันน้ําแบบเพลตัน (Boyle. 1996 : 207) 
 
 

 
 

ภาพที่  2.2  แสดงตัวอยางของกังหันน้ําเพลตัน 
                                           

 
 

ภาพที่  2.3 แสดงตัวอยางกังหันน้ําเทอรโก 
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2.2.2กังหันน้ําประเภทแรงปฏิกิริยา  
                   กังหนัน้ําประเภทแรงปฏิกิริยา  (reaction   turbine) เปนกังหนัน้ําที่ตองอาศัยแรงดันของน้ํา 
ซ่ึงเกิดจากความแตกตางของระดับน้ําที่อยูดานหนาและดานทายของกงัหันน้ํามาทําใหใบพดัของ
กังหันเกิดการหมุน น้ําทีเ่ขาไปในตวักังหนัจะแทรกเขาไปในชองระหวางใบพัดเตม็     ทุกชอง
พรอมกันทําใหตัวกังหันน้ําทั้งหมดจะจมอยูในน้ํา กังหนัน้ําประเภทนี้เหมาะสําหรับการใชกับแหลง
น้ําที่มีหัวน้ําต่าํถึงปานกลาง โดยทั่วไปที่นยิมใชอยูจะแบงออกเปน 3 ชนิดไดแก 
               -  กังหันน้ําฟรานซิส (francis turbine) กังหันน้ําชนิดนี้เปนกังหนัน้ําทีน่ิยมใชกันอยาง
แพรหลายเพราะสามารถใชกับแหลงน้ําทีม่ีระดับความสูงของหัวน้ําตัง้แต 2 ถึงกวา 300 เมตร 
(Boyle.  2004 : 164)   หลักการทํางานของกังหันน้ําแบบฟรานซิสคือ  น้ําที่ถูกสงเขามาจากทอสงน้าํ
จะไหลเขาสูทอกนหอยที่ประกอบอยูรอบๆ ตัวกังหัน ทอกนหอยจะมขีนาดของพื้นที่หนาตัดเล็กลง
ตามความยาวของทอเพื่อตองการทําใหน้ํามีแรงดันและความเร็วในการไหลมากขึ้น ภายในทอกน
หอยจะมีน้ําเตม็อยูตลอดเวลา น้ําที่ไหลในทอกนหอยจะแทรกตวัผานลิ้นนําน้ําเขา (guide  vane)  
เพื่อเขาสูตัวกังหันน้ําทําใหวงลอของกังหันน้ําเกดิการหมุนได  ล้ินนาํน้ําเขาสามารถปรับแตงมุมให
ปดหรือเปดไดมากนอยตามความตองการ ทําหนาที่คลายหัวฉีดของกังหันน้ําแบบเพลตัน น้ําซ่ึงถาย
พลังงานจลนใหกับใบพัดกังหันน้ําแลวจะไหลลงสูทอรับน้ําที่อยูดานลางตอไป  กังหันน้าํแบบฟ
รานซิสมีทั้งแบบแกนตั้งและแกนนอน ซ่ึงการเลือกใชจะขึน้อยูกับการออกแบบและขนาดของ
โรงไฟฟาแตโดยทัว่ไปจะนยิมใชแบบแกนตั้งมากกวา ลักษณะของกังหันน้ําฟรานซิสดังแสดงใน
ภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงตัวอยางกังหันน้ําฟรานซิส 
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-   กังหันน้าํเคปแลน (kaplan turbine) เปนกังหนัน้ําที่มลัีกษณะเหมือนใบพัดดังแสดงใน
ภาพที่ 2.5 เหมาะกับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหัวน้าํต่ําตั้งแต 1 ถึง 70 เมตร (วัฒนา ถาวร. 
2543 : 43) และมีหลักการทํางานโดยใหน้ําจะไหลผานใบพัดในทิศขนานกับแกนของกังหันน้ํา โดย
ใบพัดของกังหันน้ําเคปแลนสามารถปรับมุมเพื่อรับแรงอัดหรือแรงฉดีของน้ําโดยอตัโนมัติซ่ึงจะทํา
ใหสามารถควบคุมความเร็วในการหมนุของกังหันน้ําได 
  

 
 

ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอยางกังหันน้ําเคปแลน 
                                             

  -  กังหันน้ําเดเรียซ (deriaz turbine) เปนกังหันน้ําที่มีลักษณะทัว่ไปคลายกับกังหันน้ําเคป
แลนแตตางกนัในสวนของรูปแบบของใบพัด ซ่ึงคลายกับใบพัดของกังหันน้ําฟรานซิส กังหันน้ํา
ชนิดนี้จะใชแรงดันน้ําที่เกิดจากการไหลของน้ําในทิศทางทแยงมุมกับแกนของกังหนัน้ํา และการ
ประยุกตใชจะเหมาะกับแหลงน้ําที่มีระดับความสูงของหวัน้ําสูงๆ เพราะตองใชแรงดันน้ําที่มี
แรงดันสูง ลักษณะของกังหนัน้ําแบบเดเรยีซแสดงไวในภาพที่ 2.6 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงตัวอยางกังหันน้ําเดเรียซ  
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2.3  วงจรเรยีงกระแสสามเฟสแบบไดโอด [3] 
 
        วงจรเรียงกระแสมีวัตถุประสงคเพื่อแปลงกําลังไฟฟา จากไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟา
กระแสตรง วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบสมดุลและมีการจัดเรียงลําดับเฟสเปน เอ-บี-ซี โดยสมมติ
ใหแหลงจายและไดโอดเปนอุดมคติเพื่อใหงายแกการวิเคราะห 
 

i

v

c
b

a

6D

5D

4D

3D

2D

1D +

−

Li

 
 

ภาพที่ 2.7 วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบไดโอด 
 
 2.3.1  การวิเคราะหหาแรงดนัไฟฟาดานออก 
          จากกฎแรงดันไฟฟาของเคอรชอฟฟ รอบเสนทางใดๆ จะพบวามีไดโอดของวงจรบริดจ
ซีกบนเพียงตัวเดียวที่นํากระแสไฟฟาในเวลาหนึ่ง ๆ (D1, D3 หรือ D5) โดยไดโอดที่นํากระแสไฟฟา
จะมีดานแอโนดตออยูกับแรงดันไฟฟาเฟสซึ่งมีคาแรงดันไฟฟาสูงสุดในเวลาหนึ่ง  ๆ  กฏ
แรงดันไฟฟา ของเคอรชอฟฟยังแสดงวา รอบเสนทางใด ๆ จะพบวามีไดโอดของวงจร บริดสซีก
ลางเพียงตัวเดียวที่นํากระแสไฟฟาในเวลาหนึ่งๆ (D2,D4 หรือ D6)  ไดโอดที่นํากระแสไฟฟาจะมี
ดานแคโธดที่ตออยูกับแรงดันไฟฟาเฟส ซ่ึงมีคาแรงดันไฟฟาในเวลาหนึ่งๆต่ําสุด จากที่กลาวมาจะ
เห็นวาไดโอด D1 กับ D4 ไมสามารถนํากระแสไฟฟาพรอมกันได เชนเดียวกับ D3 กับ D6 รวมทั้ง D5 
กับ D2 แรงดันไฟฟาตกครอมโหลดคือแรงดันไฟฟาระหวางเฟส ของแหลงจายเชน เมื่อ D1 กับ D2 
นํากระแสไฟฟา ในชวงเวลานี้แรงดันไฟฟาดานออกคือ  Vac และมีขอสังเกตคือ ไดโอดคูใดนํา
กระแสไฟฟาก็จะเปนไดโอดที่ตอระหวางแรงดันไฟฟาระหวางเฟสมีคาสูงสุดในเวลาขณะนั้น เชน 
Aac แรงดันไฟฟาระหวางเฟสมีคาสูงสุด แรงดันไฟฟาดานออกก็คือ Vac โดยไดโอด D1 กับ D2 นํา
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กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาระหวางเฟสมีความเปนไปไดอยู 6 รูปแบบ ชวงแรงดันไฟฟาสูงสุด
ระหวางเฟสจะเปนชวง 60 องศา ดังนั้นจึงเรียกวงจรนี้วาวงจรเรียงกระแสแบบหกพัลส ซ่ึงนับจาก
จํานวนครั้งการเปลี่ยนคาสูงสุดในหนึ่งคาบ ความถี่หลักมูลของแรงดันไฟฟาดานออกเปนหกเทา 
ของความถี่ ของแหลงจายแรงดัน ไฟฟา ไดโอดแตละตัวจะนํากระแสไฟฟาเพียงหนึ่งในสามของ
คาบเวลา ดังนั้นจะได 
 

    ID,av = 
3
1

 Io,av           (A)               (2.16) 

 

    ID,rms = 
3

1
Io,rms      (A)                          (2.17) 

 

    IS,rms = 
3
2

Io,rms      (A)                           (2.18) 

 
 
โดยที่  ID,av  =   กระแสไฟฟาเฉลี่ยของไดโอด 
                ID,rms  =    กระแส R.M.S. ของไดโอด 
                IS,rms   =    กระแส R.M.S. 
                 Io,rms   =    กระแสไฟฟาเฉลี่ยที่โหลด 
                Io,rms    =    กระแส R.M.S. ของโหลด   
 
 
 คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ยทางดานออกของวงจรเรียงกระแสสามเฟสหาไดจาก 
 
    V0 = 0.955 × Vm,L-L (V)                         ( 2.19) 
 
โดยที่  V0  =   แรงดันไฟฟาเฉลี่ยดานออก 
 Vm,L-L  =   คาแรงดันไฟฟายอดระหวางสายซึ่งจะมีคาเทากับ rms,LLV2 −⋅  
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2.4  แบตเตอรี่และการประจุแบตเตอรี่ [4] 
 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เปนอุปกรณที่สําคัญอยางหนึ่งทางดานไฟฟา   

ทําหนาที่เปล่ียนพลังงานเคมีใหเปนพลังงานไฟฟา จายออกมาใหเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ แบตเตอรี่
บางชนิดสามารถอัดไฟฟาเขาไปเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานเคมีแลวคอย ๆ ปลอย
พลังงานออกมาใหเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  
 
 2.4.1   โครงสรางของแบตเตอรี่ 
 เซลลของแบตเตอรี่ประกอบดวยแผนธาตุบวกและแผนธาตุลบ และสารละลายที่เปนของ
ธาตุบวกและแผนลบวางอยูคูกัน ในเซลลแบตเตอรี่ลูกหนึ่ง ๆ อาจมีแผนธาตุบวก และแผนธาตุลบ 
หลาย ๆ ชุดวางขนานกันเปนคู ๆ เพื่อใหไดขนาดกระแสไฟฟาที่จายออกมาสูงขั้นปริมาณขนาด
กระแสไฟฟาที่ไดจากแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับพื้นที่ของแผนธาตุบวกและแผนและแผนธาตุลบ
ระยะหางระหวางแผนความเขมขนของสารละลายความจุของแบตเตอรี่มักวัดไดเปนแอมแปร/
ช่ัวโมง (Ampere-Hour, Ah) การวัดความจุโดยใหเวลาคงที่แลววัดกระแสไฟฟาที่จายออกมาใน
ชวงเวลาดังกลาว เชน แบตเตอรี่ลูกหนึ่งจายกระแสไฟฟา 20 A ในเวลา 8 ช่ัวโมง จะมีความจุ 160 
Ah เปนตน 
        
        2.4.2   การประจุแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 
 การประจุประจุแบตเตอรี่ คือ การนําแหลงจายไฟฟากระแสตรงจากแหลงจายภายนอก 
เชน เครื่องดีซีเจนเนอรเรเตอร เปนตน มาจายกําลังงานไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ การประจุแบตเตอรี่มี
อยูดวยกัน 2 ชนิด ดวยกัน คือ 
 
 2.4.3   การประจุแบบกระแสคงที ่(Constant Current Charge) 
        การประจุแบบกระแสคงที่นับวาเปนการประจุที่มีประสิทธิภาพกวาแบบแรงดันคงที่ แต
การประจุแบบกระแสคงที่นี้จะใชระยะเวลาในการประจุนานกวาการประจุแบบแรงดันคงที่ทั้งนี้
เพราะการประจุแบบกระแสคงที่นี้ จะถูกจํากัดปริมาณการประจุจากเครื่องประจุเขาวงจรแบตเตอรี่
เปนจํานวนแอมปตอช่ัวโมง ดังนั้นแบตเตอรี่จะไดรับกระแสในการประจุเปนไปตามที่กําหนด เมื่อ
เปนเชนนี้ บางทานอาจจะตั้งปญหาถามวา ทําไมไมตั้งกระแสในการประจุใหสูงขึ้น ถึงแมแบตเตอรี่
จะไดรับกระแสมากก็จริงอยู แตผลเสียหายจะเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ในทันที ซ่ึงความเสียหายนั้น คือ
ความรอนที่เกิดขึ้นภายในเซลลแบตเตอรี่จะสูงขึ้นตามปริมาณของกระแสที่ทําการประจุ และใน
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ที่สุดแผนเพลทของแบตเตอรี่ที่เปน Active Material ของเซลลแบตเตอรี่จะเกิดการคดงอ แตก หรือ
รอยราวอันเนื่องมาจากความรอนในเซลลสูงกวาที่กําหนด จะทําใหเซลลแบตเตอรี่นั้นๆ เกิดการ
ระเบิดขึ้นได สวนการประจุกระแสคงที่มีขอดีที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่คือ ทําใหเซลลทุก ๆ เซลลใน
ชุดแบตเตอรี่ไดรับ การประจุกระแสที่มีสัดสวนเทากันทุก ๆ เซลล ทั่วทั้งชุดแบตเตอรี่ ซ่ึงในการ
ประจุดวยกระแสคงที่นี้ทําใหการคํานวณหาคาความจุของแบตเตอรี่ไดงายและสะดวกเชน เรานํา
แบตเตอรี่ที่มีคาความจุขนาด 34 แอมแปร หากเราจะใชระยะเวลาในการประจุ 5 ช่ัวโมงเต็ม เราตอง
ใชกระแสในการประจุแบตเตอรี่ เทากับ 6.5 แอมแปรตอช่ัวโมง ดังนั้นคาความจุของแบตเตอรี่
เทากับ 5 คูณ ดวย 6.8 เทากับ 34 แอมแปร ดังนั้นเราจึงพอที่จะสรุปไดวา เหตุผลที่ทําใหการประจุ
แบบกระแสคงที่ใชเวลานานหรือชาดวยเหตุผลคือ คาความจุหรือขนาดของแบตเตอรี่ที่นํามาทําการ
ประจุ  ปริมาณของกระแสที่ทําการประจุและ ข้ึนอยูกับสภาพของแบตเตอรี่กอนที่จะทําการประจุ 
        จากการประจุแบบกระแสคงที่ เราไมไดกลาวถึงแรงดันที่ประจุแบตเตอรี่เลย อยางไรก็ตาม
ในขณะที่เราทําการประจุแบตเตอรี่อยูนั้น ระดับแรงดันที่เซลลของแบตเตอรี่จะเริ่มจาก 2.00 โวลต
ตอเซลล จนถึง 2.33 โวลตตอเซลล ดังนั้นแรงดันในการประจุแบตเตอรี่ แสดงไดตามภาพที่ 2.4 
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ภาพที่  2.8  การเปลี่ยนแปลงของแรงดันในการประจุแบบกระแสคงที ่
 
 ดังนั้นการประจุกระแสคงที่พอที่จะสรุปไดดังนี้ การประจุจะทําอยางรวดเร็วไมไดเพราะ
จะตองถูกจํากัดปริมาณของกระแสในการประจุที่ตายตัว ตามที่หนังสือคูมือของแบตเตอรี่ชนิดนั้น
กําหนดขึ้นมา และอีกประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงความรอนที่เกิดขึ้นภายในเซลลของแบตเตอรี่ 
ตลอดจนคาความจุของแบตเตอรี่ 
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2.4.4  การประจุแบบแรงดนัคงที ่
       จากที่เราไดทราบมาแลววา การประจุแบบกระแสคงที่เราจะทําการประจุอยางรวดเร็ว
ไมได ตอไปนี้เราจะไดศึกษาถึงการประจุแบบแรงดันคงที่ ในการประจุแบบนี้จะใชระยะเวลาใน
การประจุนอยกวาการประจุในแบบแรกหรือทําการประจุไดอยางรวดเร็วกวานั้นเอง ระยะเวลาใน
การประจุจะเร็วเทาไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของเครื่องประจุจะตองจายกระแสออกมาได 50% 
ของแบตเตอรี่มาทําการประจุเชนแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมแปรตอช่ัวโมงจะใชเวลาในการประจุ
เทากับ 2 ช่ัวโมง 
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ภาพที่  2.9  การเปลี่ยนแปลงระหวางกระแสกับเวลาในการประจุแบตเตอรี่แบบแรงดันคงที ่
 
 การประจุแบตเตอรี่เกิดจาก การนําแบตเตอรี่ที่ถูกนําเอาพลังงานออกไปใชจนประจุลดลง
จึงตองมีการประจุไฟใหแบตเตอรี่จนมีประจุเต็มดังเดิม การประจุแบตเตอรี่โดยระบบแรงดันคงที่
ทําไดโดยการใชเครื่องประจุหรือเจนเนเรเตอร เปนตัวกําเนิดแรงดันขึ้นมาแลวปอนเขาแบตเตอรี่ 
แตการกําเนิดแรงดันจากเครื่องประจุหรือเจนเนเรเตอร อาจจะมีแรงดันที่ไมคงที่ และนับวาเปน
วงจรที่สําคัญยิ่งสําหรับการประจุ ซ่ึงตัวนี้เราเรียกกันทั่วไปวา วงจรเร็คกูเลเตอร (Voltage Regulator) 
ดังนั้นวงจรเร็คกูเลเตอรจะทําหนาที่ใหแบตเตอรี่ไดรับการประจุที่คงที่ และนับวาเปนวงจรที่สําคัญ
ยิ่งสําหรับการประจุแบบแรงดันคงที่ และในทํานองเดียวกัน ถาหากวงจรเร็คกูเลเตอรนี้เสียจะทําให
แบตเตอรี่ไดรับระดับแรงดันในการประจุที่ไมถูกตอง ซ่ึงจะทําใหแบตเตอรี่ไดรับแรงดันในการ
ประจุมากหรือนอยเกินไป โดยระดับแรงดันทั้งสองที่กลาวมานี้จะทําใหแบตเตอรี่เกิดการเสียหาย 
ซ่ึงไดกลาวมาแลวในหัวขอของระดับแรงดันในการประจุโดยทั่ว ๆ ไปนั้น การตั้งแรงดันเร็คกูเลเตอร
จะมีคาแรงดันเทาไรนั้น ใหดูคูมือของแบตเตอรี่นั้น ๆ เปนหลักในกรณีที่ไมมีหนังสือคูมือใหใช
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หลักการดังนี้ ใหใชจํานวนแรงดันในการประจุตอเซลลคูณดวยจํานวนแรงดันในการประจุตอเซลล
คูณดวยจํานวนเซลลของแบตเตอรี่ที่ทําการประจุ เชน แบตเตอรี่ 24 เซลลจะปรับแตงแรงดันของ
เครื่องประจุเทากับ 2.15 คูณดวย 24 เทากับ 51.6 

 
 2.4.5  หลักการอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ 

        เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่เปนแหลงจายไฟกระแสตรง ซ่ึงจะใหระดับแรงดัน สูงกวาระดับ
แรงดันของแบตเตอรี่ ในขณะที่มีการอัดประจุเต็มในการอัดประจุแบตเตอรี่จะใหข้ัวบวกของเครื่อง
อัดประจุแบตเตอรี่ตอเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ โดยที่กระแสที่ทําการประจุแบตเตอรี่จะมีทิศ
ทางตรงขามกับทิศทางของกระแสที่แบตเตอรี่จายออกมาดังแสดงในภาพที่ 2.6 
 

 
 
ภาพที่  2.10  ทิศทางในการไหลของกระแสอัดประจ ุ
 
โดยที ่ E  =   แรงดันที่ทําการอัดประจ ุ
                Ec = แรงดันที่ข้ัวของแบตเตอรี ่
 Ri = ความตานทานภายในของแบตเตอรี่ 
 I =  กระแสที่ใชในการอัดประจแุบตเตอรี ่
 
 สมการที่ไดจากภาพที่ 2.6 คือ 
 
    E = Ec + IRi   (V)                          (2.20) 
 

    I = 
i

c
R

)EE( −
 (A)              (2.21) 
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        เมื่อแรงดันที่แบตเตอรี่ ( cE ) มีคาเทากับแรงดันที่อัดประจุ (E) จะไมมีกระแส (I) ไหลใน
วงจรถาแรงดัน (Ec) ต่ํากวาแรงดัน (E) จะทําใหมีกระแสไหลเพื่อเขาไปอัดใหกับแบตเตอรี่ แตถาให
แรงดัน (Ec) สูงกวาแรงดัน (E) กระแสจะถูกดิสประจุออกจากแบตเตอรี่คาความตานทานภายใน 
(Ri) ของแบตเตอรี่สวนมากจะมีคานอยซ่ึงมีหนวยเปนโอหม โดยจะมีคาการเปลี่ยนแปลงไปใน
ขณะที่มีการอัดประจุปริมาณที่แบตเตอรี่จะทนไดอาจจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดได การจะลดปริมาณ
กระแสการอัดประจุแบตเตอรี่ใหต่ําลง ทําไดโดยเอาความตานทานตออนุกรมเขาไปเพื่อจํากัด
ปริมาณกระแสที่ไหลไดตามตองการซึ่งวงจรจะมีลักษณะดังภาพ 2.7 
 

I
DCV

iR

sR

 
 
ภาพที ่2.11 การตอคา Rs ในวงจร 
    

    I = 
)RR(

)EE(

is

c
+
−

 (A)              (2.22) 

 

    Rs = i
c R

I
)EE(
−

−
                                                     (2.23) 

 
        แบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ อัตราการอัดประจุหรือคายประจุ จะขึ้นอยูกับความจุของแบตเตอรี่
พิกัดของกระแสอัดประจุจะบอกใหเปนชั่วโมง ฉะนั้นคาของกระแสจะหาไดจากคาความจุ ซ่ึงมี
หนวยเปน แอมแปร - ช่ัวโมง แตทั้งนี้และทั้งนั้น คาความสัมพันธของกระแสและชั่วโมงในการคาย
ประจุนี้จะไมแปรผันตามกันตลอด เชน แบตเตอรี่ 100 Ah คายประจุกระแส 5 แอมป ในเวลา 20 
ช่ัวโมง แตถาคายประจุกระแส 10 แอมป อาจจะคายประจุไดในเวลาเพียง 7 ช่ัวโมง หรืออาจจะคาย
ประจุกระแส 20 แอมป ไดในเวลาเพียง 3 ช่ัวโมง เปนตน จะเห็นวาถาจายกระแสในปริมาณมาก คา
พิกัดแอมป-ช่ัวโมง (Ah) ของแบตเตอรี่อาจมีคานอยลง ซ่ึงจะขึ้นอยูกับการคายประจุของแบตเตอรี่ 
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(Rate of Discharge) ซ่ึงราคาของแบตเตอรี่ก็จะตางกันไปดวย อีกส่ิงหนึ่งที่ตองคํานึงถึงวาคาของ
กระแส ในการประจุแบตเตอรี่ควรมีคาเทาใด นั่นคือคากําลังสูญเสียในแบตเตอรี่ซ่ึงอาจเขียนในรูป
ของสมการคือ 
 
     P = I2Ri (W)              (2.24) 
 
 โดยที่   P   =  กําลังสูญเสียในแบตเตอรี ่
 I = กระแสในการอัดประจ ุ
 Ri = คาความตานทานภายในของแบตเตอรี ่
 
        จากสมการขางตนจะเห็นวาเมื่อคากระแสในการอัดประจุมีคาสูง จะทําใหมีคาสูญเสียมาก 
ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดความรอนขึ้นในแบตเตอรี่ ถามีคาสูงมากจะทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงาน
นอยลงหรืออาจทําใหเสียหายได ฉะนั้นในการอัดประจุแบตเตอรี่ ตองพิจารณาขอจํากัดดังกลาวนี้
ดวย ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็เปนส่ิงจําเปน 
 

2.5  สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ (Properties Magnet of Materials) [5]  
 
 สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ ข้ึนอยูกับโครงสรางของอะตอม และลักษณะการจับตัวของ 
อะตอมของธาตุที่ประกอบกันขึ้นเปนวัสดุ และวัดกันที่ผลการตอบสนองของวัสดุตอสนามแมเหล็ก
ที่มาเหนี่ยวนําวัสดุ วัสดุอาจถูกแบงออกเปน 3 กลุม ตามคาเพอรมีบิลิตี้สัมพัทธ 
        -  กลุมไดอาแมกเนติก (Diamagnetic) ไดแก วัสดุที่มีเพอรมีบิลิตี้สัมพัทธนอยกวา 1 
        -  กลุมพาราแมกเนติก (Paramagnetic) ไดแก วัสดุที่มีเพอรมีบิลิตีสัมพัทธมากกวา 1 เล็กนอย 
        -  กลุมเฟอรโรแมกเนติก (Ferromagnetic) ไดแก วัสดุที่มีเพอรมีบิลิตีสัมพัทธมากกวา 1 มาก ๆ   
        เมื่อถูกเหนี่ยวนําดวยสนามแมเหล็ก เฟอรโรแมกเนติกก็จะแสดงอํานาจแมเหล็กขึ้นมา 
ทั้งนี้ธาตุที่เปนเฟอรโรแมกเนติก ไดแก เหล็ก นิกเกิล โคบอลต แมเหล็กถาวร (Permanent Magnets) 
แมเหล็กถาวร คือ เฟอรโรแมกเนติกที่สามารถรักษาสภาพความเปนแมเหล็กไวไดภายหลังจากที่
สนามแมเหล็กที่มาเหนี่ยวนํา ไดหมดไปแลว แมเหล็กถาวรมีทั้งพวกที่เปนโลหะผสมและพวกที่
เปนเซรามิก พวกหลังนี้มีช่ือวา แมเหล็กเซรามิก (Ceramic magnets) แมเหล็กออน (Soft Magnets)  
แมเหล็กออน ไดแก เฟอรโรแมกเนติที่ไมสามารถรักษาสภาพความเปนแมเหล็กไวไดภายหลังที่
สนามแมเหล็กที่มาเหนี่ยวนําหมดไป ตัวอยางแมเหล็กออนที่สําคัญไดแก เหล็กกลาผสมซิลิคอน 
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เหล็กกลาผสมนิกเกิลหรือที่เรียก เปนชื่อทางการคาวา เพอรมาลลอย (Permalloy) แมเหล็กทุกชนิดมี
สนามแมเหล็กรอบๆ แทง และมีแรงแมเหล็กกระทํากันระหวางแมเหล็ก 2 แทงเนื่องจากแรง
ปฏิกิริยาภายในสนามแมเหล็กวัตถุใดๆ ที่ถูกทําใหเปนแมเหล็กไดก็จะกลายเปนแมเหล็ก และจะ
กลายเปนแมเหล็กเมื่อวางไวในสนามแมเหล็ก การเคลื่อนที่ของประจุ (ปกติคืออิเล็กตรอน) ทําให
เกิดสนามแมเหล็กเชนเดียวกัน  
 
 2.5.1   Pole 
        ข้ัวแมเหล็ก เปนจุดบนแทงแมเหล็ก ซ่ึงแรงแมเหล็กจะปรากฎอยางเขมที่นั่น แมเหล็กมี    
2 ข้ัว ข้ัวเหนือและขั้วใต (ระบุไดโดยใหแทงแมเหล็กวางตัว ในสนามแมเหล็กโลก) แทงแมเหล็ก
ทั้งหมดมีข้ัวแตละชนิดเทากัน กฎขอแรกของแมเหล็กกลาวไววา ข้ัวตางกันดูดกันและขั้วเหมือนกัน
ผลักกัน  
   
        2.5.2   Magnetic axis 
        แกนแมเหล็กเปน เสนที่ลากผานขั้วเหนือและขั้วใต ของแทงแมเหล็กแบงให เห็นความ
สมดุลของสนามแมเหล็ก  
 

 2.5.3   Ferromagnetic 
        สารแมเหล็กหมายถึงวัตถุที่เปนแมเหล็กอยางแรง (ทําใหเปนแมเหล็กไดงาย) ไดแก เหล็ก
นิเกิล โคบอลต และสารประกอบของโลหะ เหลานี้แบงเปนสารแมเหล็กถาวร และสารแมเหล็ก
ช่ัวคราว แมเหล็กผสมทําดวยสารแมเหล็กหลายชนิดดังกลาว ทําใหเปนของแข็งดวยความรอนและ
ความกดดันจึงสามารถทําใหเปนสารแมเหล็กถาวรมากขึ้น หรือสารแมเหล็กชั่วคราว โดยการ
เปล่ียนสวนผสมของสารที่ใช  
 
        2.5.4  Hard  
        สารแมเหล็กถาวร เปนสารแมเหล็กที่ไมเสียอํานาจแมเหล็กงาย หลังจากถูกทําใหเปน
แมเหล็กแลว เชน เหล็กกลา แมเหล็กที่ทําดวยสารเหลานี้เรียกวา แมเหล็กถาวร  
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2.5.5  Soft 
        สารแมเหล็กชั่วคราว เปนสารแมเหล็กที่ไมสามารถรักษาอํานาจแมเหล็กไดนานหลังจาก
ถูกทําเปนแมเหล็กแลว เชน เหล็กธรรมดา แมเหล็กที่ทําดวยสารแมเหล็กประเภทนี้เรียกวา แมเหล็ก
ช่ัวคราว สภาพแมเหล็กที่หลงเหลือในสารแมเหล็กชั่วคราวเรียกวา แมเหล็กตกคาง  
 
2.6   ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
        
        การแบงชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาตามคุณสมบัติตางเพื่อความเหมาะสมในการที่จะ
เลือกใชใหตรงตามความตองการนั้นสามารถแบงไดดังนี้ 
 
        2.6.1  แบงตามลักษณะของสนามแมเหล็ก 
        เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับชนิดหนึ่งเฟส สนามแมเหล็กจะเปนชนิดอยูกับที่ จะยึดติด
อยูกับโครงเหล็กเพราะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟาขนาดต่ํา แตถาเปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสสลับขนาดกําลังเอาทพุทสูง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เครื่องกําเนิดไฟฟากระสลับ
สามเฟส  จะออกแบบใหขดลวดสนามแมเหล็กเปนสวนที่เคล่ือนที่ 
 
        2.6.2 แบงตามลักษณะของเอ็กไซเตอร 
       เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับตองการแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงสําหรับปอนกระแส
ใหกับขดลวดสนามแมเหล็ก แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงที่ปอนกระแสใหกับขดลวดสนามแมเหล็ก
ของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับนี้เรียกวา เอ็กไซเตอร ในเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับขนาด
กําลังเอาทพุทสูงจะมีเอ็กไซเตอรเปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงแบบแฟลตคอมเปานด โดยเพลา
ของเอ็กไซเตอรจะตออยูกับแกนเดียวกัน ของเครื่องกําเนิดไฟฟา นอกจากนี้แลวยังมีเอ็กไซเตอรอีก
แบบหนึ่งที่ไมมีสวนที่เคล่ือนที่ไดเหมือนในกรณีแรก เอ็กไซเตอรแบบนี้จะประกอบดวยหมอแปลง
ไฟฟา ตัวเรียงกระแสและตัวกรองกระแส เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับที่ใชเอ็กไซเตอรแบบนี้
จะตองใชแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง มาชวยปอนกระแสใหกับขดลวดสนามแมเหล็กในครั้งแรก
กอนเสมอ เมื่อเครื่องกําเนิดผลิตแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําไดแลว จึงสามารถปลดแหลงจายไฟตรง
ออกไปได      
        2.6.3   แบงตามลักษณะการจายแรงดนัไฟฟา    
        จะมีอยูสองชนิดดวยกันคือ เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับชนิดหนึ่งเฟส เครื่องกําเนิด
ชนิดนี้จะมีขนาดกําลังเอาทพุทต่ํา และเปนแบบเซลลเอ็กไซต หมายความวาแรงเคลื่อนไฟฟาที่ถูก
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เหนี่ยวนําขึ้นนั้น สวนหนึ่งจะจายใหกับโหลด และอีกสวนหนึ่งจะถูกแปลงใหเปนไฟฟากระแสตรง  
และปอนกลับไปเลี้ยงขดลวดสนามแมเหล็กตลอดเวลาที่เครื่องกําเนิดไฟฟานี้ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟาอยู 
          เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับชนิดสามเฟส   เครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดนี้จะมีขดลวด
สนามแมเหล็กเปนสวนที่เคล่ือนที่   และมีขดลวดอารเมเจอรเปนสวนที่อยูกับที่ซ่ึงมี 3 ชุดดวยกัน
เรียกแตละชุดวายก หรือ เฟส ดังนั้นจึงมีปลายขดลวดอยู 3 คูหรือ  6 เสน ซ่ึงปลายทั้ง 3 คูนี้สามารถ
นํามาตอเขาดวยกันเพื่อใหวงจรขดลวดอารเมเจอรเปนแบบสตาร หรือแบบเดลตาอยางใดอยางหนึ่ง
ได  ถาตอขดลวดอารเมเจอรเปนแบบสตาร  จะมีสายไฟที่ตอไฟหาโหลด 4 เสนดวยกัน  สายไฟที่
ตอออกจากแตละเฟสเรียกวา เฟสหรือไลน สวนสายไฟที่ตอออกจากจุดตอรวมของทั้งสามเฟส
เรียกวา สายศูนยหรือสายนิวทรอล แตถาตอขดลวดเปนแบบเดลตา สายไฟที่ตอไปหาโหลดจะมี
เพียง 3 เสน  และสายไฟแตละเสนจะเรียกวา  เฟสหรือไลน  แรงดันระหวางสายไฟแตละคูจะมีคา
เทากันหมด 

 
 2.6.4   แบงตามชนิดของตนกําลังขับ 

        ตนกําลังที่ใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับมีหลายชนิดดวยกันจะขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการใชงานและสถานที่ 
 -   เครื่องยนต 
 -   กังหนักาซ 
 -   กังหนัน้ํา 
  -   กังหนัไอน้ํา 
 

2.7   สวนประกอบหลักของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ [6] 
       
        เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ที่ทําหนาที่ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับขึ้นมา จะมี
สวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับดังนี้  
        
        2.7.1   สวนท่ีอยูกับท่ี  (Stator)   
        ในกรณีที่เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก แรงเคลื่อนไฟฟาที่ผลิตขึ้นไดจะต่ํา สวนอยูกับ
ที่จะเปนขดลวดขั้วแมเหล็กที่ยึดติดกับโครงเหล็ก ถาเปนกรณีของเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญ ที่
ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ๆ สวนที่อยูกับที่จะเปนขดลวดที่ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟา หรือที่เรียกวา
ขดลวดอารเมเจอร จะพันอยูในสลอทของสเตเตอรที่ยึดติดแนนอยูกับโครงเหล็ก(Frame) สําหรับ
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ลักษณะสลอตที่พันดวยลวดจะมี 2 แบบคือ แบบเปดเปนแบบที่ใชกับเครื่องกําเนิดทั่วไป อีกแบบ
หนึ่ง คือ แบบกึ่งปดแบบนี้ใชกับมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
        
        2.7.2   สวนท่ีเคล่ือนท่ี (Rotor)  
       เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับขนาดกําลังเอาทพุทต่ํา โรเตอร ที่เปนสวนที่เคล่ือนที่หมุน
ไดนั้น จะเปนขดลวดอารเมเจอร กระแสไฟฟาที่ถูกผลิตขึ้นมาปอนใหกับโหลด จะถูกนําออกไป
โดยผานสลิปริง แตถาเปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับขนาดกําลังเอาทพุทสูง ๆ แลวโรเตอรจะ
เปนขดลวดสนามแมเหล็กซ่ึงมีสองแบบดวยกันคือ แบบขั้วยื่น (Salient Pole) และแบบ
ทรงกระบอก (Cylindrical Pole) 
        -  โรเตอรแบบขั้วยื่น โรเตอรแบบนี้จะมีข้ัวแมเหล็กสูงยื่นออกไปจากแกนของโรเตอร  
เหมาะสําหรับเครื่องกําเนิดที่มีความเร็วต่ํา      
 -   โรเตอรแบบทรงกระบอกโรเตอรแบบนี้ข้ัวแมเหล็กจะเรียบติดกับแกนของโรเตอรไม
ยื่นโผลออกไปเหมาะสําหรับเครื่องกําเนิดที่มีความเร็วสูงๆ ดังนั้นจํานวนขั้วแมเหล็กของโรเตอร
แบบนี้จึงนอยตรงกลางขั้วแมเหล็กจะไมเซาะสลอทและเรียกบริเวณนี้วาพื้นที่ข้ัวแมเหล็ก 
 
2.8  การพันขดลวดอารเมเจอรและหลักการทํางานของขดลวดอารเมเจอร 
 

 2.8.1   ขดลวดอารเมเจอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาสามเฟสชนิดแบบพชิเต็ม 
        ในการพันแบบนี้จะมีขดลวดจํานวนสามชุดในสลอทภายใตข้ัวแมเหล็กหนึ่งขั้ว ขดลวด
แตละชุดจะพันลงในสลอทหางกัน  120  องศาทางไฟฟาขอสังเกตก็คือ ตนของขดลวดเฟส A จะ
เร่ิมที่กึ่งกลางขั้วแมเหล็ก N และปลายของขดลวดเฟส A  จะพันลงในสลอทกึ่งกลางขั้วแมเหล็ก  S   
ที่อยูถัดไปทางขวามือ  เรียกวาเปนขดลวดฟูลพิช (Full  Pitch)   แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิด
ข้ึนกับขดลวดแตละเฟส   คือเมื่อตนของเฟส  A  อยูภายใตของขั้วแมเหล็ก  N  แลว  ปลายของเฟส  
A  ก็จะอยูภายใตของขั้วแมเหล็ก  S  แรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้นที่ตนและปลายของขดลวดเฟส  A  
จึงเกิดขึ้นพรอมกันและมีทิศทางตามกัน และตนกับปลายของขดลวดทางเฟส  A  ตออันดับอยูกับ
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํารวมของขดลวดเฟส  A  จึงมีคาเทากับผลรวมแรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้น
ของแตละคอยล (แรงเคลื่อนไฟฟาของตนและปลายขดลวดรวมกัน) 

2.8.2 ขดลวดอารเมเจอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาสามเฟสแบบพิชเศษสวน 
       คือการพันขดลวดที่มีระยะระหวางตนและปลายของคอยลเดียวกันที่พันลงไปในสลอท 
ของอารเมเจอรมีคานอยกวา 180 องศาทางไฟฟา  ขอดีก็คือ  เปนการทําใหประหยัดขดลวดทองแดงลง  
ผลตามมาก็คือ อินดักแตนซของขดลวดแตละเฟสลดลง เนื่องจากมิวชวลอินดักแตนซระหวางคอลย
นอย และทําใหเว็บฟอรมของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําดีข้ึนเปนการลดฮารโมนิกสลงไดเนื่องจาก
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แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นนอยกวาในกรณีพิชเต็ม  เมื่อสวนประกอบอื่นๆเหมือนกันนั่นก็
คือ  ถาตนของขดลวดเฟส A อยูกึ่งกลางขั้วแมเหล็ก N แลวปลายของขดลวดเฟส A  เดียวกันนี้จะ
เคล่ือนพนตําแหนงกึ่งกลางของขั้วแมเหล็ก S ไปแลวและแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําของขดลวด
เฟสเดียวกันจะเกิดขึ้นสูงสุดไมพรอมกัน   
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 กฎของฟาราเดย 
 
         จากภาพที่ 2.8 หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องกําเนิดไฟฟา ในที่นี้อาศัยหลักการ
เหนี่ยวนําไฟฟาของ ฟาราเดย ซ่ึงไดสรุปไวเปนกฎของฟาราเดย (Faraday’s Law)  ดังนี้ คือ เมื่อ
สนามแมเหล็กซ่ึงตัดกับขดลวดตัวนํา จะทําใหมีแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําเกิดขึ้นในขดลวดตัวนํานั้น 
หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาถาเสนลวดตัวนําเคลื่อนที่ตัดกับสนามแมเหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟา
เหนี่ยวนําเกิดขึ้นในขดลวดตัวนํานั้น  จึงสรุปไดวาการเหนี่ยวนําทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาขึ้น ทํา
ได 2 วิธี คือ  
        -  โดยใหขดลวดตัวนําเคลื่อนที่ตัดผานสนามแมเหล็กหลักการนี้นําไปใชในการ
ออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง และเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบอารเมเจอรหมุน  
 - โดยใหสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ตัดผานขดลวดตัวนํา หลักการนี้ นําไปใชในการออกแบบ
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับแบบขั้วแมเหล็กหมุน ซ่ึงเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาในโครงงาน 
        

2.8.3 การเกิดรูปคล่ืนไซน 
       การเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา เกิดจากการวางขดลวดตัวนําใหเคล่ือนที่ตัดผาน
สนามแมเหล็ก สงผลใหเกิดแรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําที่ปลายทั้งสองของลวดตัวนํานั้น คาของแรงดัน
และกระแสที่ไดรับจากเครื่องกําเนิดไฟฟามีคาเทากับคาของฟงกชันไซน ที่มุมของขดลวดตัวนํา
หมุนตัดกับสนามแมเหล็ก แสดงดังรูปที่2.13 



 26 

 
 

                        
ขดลวดตัวนําเคลื่อนที่ตัดผานสนาม แมเหล็ก            (ก) ที่มุม 90° 
 
 

                              
(ข) ที่มุมนอยกวา 90°                                                         (ค) ที่มุม 0° 
 

รูปที่ 2.13 ทิศทางการเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนําตัดผานสนามแมเหล็ก 

                    รูปที่ 2.13(ก) ทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับเสนแรงแมเหล็ก เปนตําแหนงที่เกิดแรงดัน
สูงสุดของแรงดันไฟฟากระแสสลับ  
                    (ข) ทิศทางการเคลื่อนที่มีมุมทํากับเสนแรงแมเหล็กนอยกวา 90° เปนตําแหนงทีเ่กิด
แรงดันลดนอยลง มุมที่กระทํากันยิ่งนอยลง แรงดันกย็ิ่งเกิดนอยลงตามไปดวย  
                    (ค) ทิศทางการเคลื่อนที่อยูในแนวขนานกับเสนแรงแมเหล็ก เปนตําแหนงที่ไมเกิด
แรงดันในขดลวดตัวนํา ลักษณะการเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนําในสนามแมเหล็ก ทําใหเกิด
แรงดันไฟฟากระแสสลับขึ้นมาแสดงดังรูปที่ 2.14 
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รูปที่ 2.14 การเกิดคล่ืนไซนของไฟฟากระแสสลับครบ 1 รอบคลื่น 
 
 
 การหมุนของขดลวดตัวนํารอบตัวเองครบ 1 รอบหรือครบ 360° ทําใหไดคล่ืน
สัญญาณไฟฟากระแสสลับในลักษณะคลื่นไซนออกมา 1 รอบคล่ืน ถาการหมุนมีความเร็วคงที่และ
สนามแมเหล็กที่ขดลวดตัวนําตัดผานมีความเขมของสนามแมเหล็กสม่ําเสมอ จะไดคล่ืนไซนที่มี
แรงดันและความถี่คงที่ออกมา 
 
 
ความเร็วเชิงมุมและความถี่เชิงมุม 
 การหมุนของขดลวดตัวนําจะคอย ๆ เคล่ือนที่ตัดผานเสนแรงแมเหล็ก มีมุมเปลี่ยนแปลง
ไปเปนองศา (Degree) มุมแตละองศาที่เปล่ียนแปลงไปของขดลวดตัวนําขณะตัดผานเสนแรง
แมเหล็ก ทําใหการเกิดแรงดันมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การที่ขดลวดตัวนําหมุน จัดเปนการ
เคล่ือนที่เชิงมุม เกิดระยะทางเชิงมุมระหวางตัวนํากับเสนแรงแมเหล็ก แสดงไดดังรูปที่ 2.15 
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ภาพที่ 2.15 การเคลื่อนที่ตัวของขดลวดตวันําตัดผานเสนแรงแมเหล็ก 
 

 การหมุนแตละรอบจะครอบคลุมมุมไป 360° หรือ 2¶ เรเดียน ซ่ึงความสัมพันธทั้งหมด
สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี ้        

                                                                                                  (2.25) 

 

 

                                                                                                                   (2.26) 
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เมื่อ f = ความถี่เชิงมุม     หนวย รอบ/วินาที (Cycle/Sec) หรือ เฮิรซ(Herty) 
แทนคาลงในสมการ (2.27) 

                                                                                                           (2.27) 

 

คาแรงดันและกระแสของคลื่นไซน 

 เมื่อลวดตวันาํหมุนตัดผานสนามแมเหล็ก วัดมุมการเคลือ่นที่ของขดลวดตวันําออกมาเปน
องศา สามารถหาคาแรงดันชัว่ขณะของคลื่นไซนที่เกดิขึน้ไดในรูปของสมการดังนี ้

                                               e      =      Em Sin                                                                   (2.28) 

เมื่อ             e      =        แรงดันเกิดขึน้ชั่วขณะที่ตําแหนงใด ๆ ของขดลวดตวันํา        หนวย V 
                   Em  =        แรงดันไฟฟากระแสสลับที่จุดสูงสุด                                       หนวย V 
                        =       มุมที่ตําแหนงใด ๆ ของขดลวดตวันําวางตัดกับสนามแมเหล็ก หนวย ° 
และเมื่อ            =       t 
                   e      =        Em Sin t                                     
                   จากสมการที่ (2.29)เปนสมการหาคาแรงดันไฟฟากระแสสลับชั่วขณะของคลื่น
ไซน  สมการดังกลาว สามารถนํามาปรับเปลี่ยนเขียนใหอยูในรูปของสมการกระแสไฟฟาสลับ
ช่ัวขณะไดเชนเดียวกัน ดังนี ้

                                               i     =      Im Sin                                                                     (2.29) 

หรือ                                        i      =      Im Sin t  

เมื่อ             i    =    กระแสเกดิขึ้นชั่วขณะทีต่ําแหนงใด ๆ ของขดลวดตัวนํา หนวย  A 
                  Im =    กระแสไฟฟาสลับที่จุดสูงสุด หนวย  A 

 
 
 

  


