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ผลการเรียนรู้

มีทักษะในการส ารวจ  ตรวจสอบ
อธิบายสรุป เกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้า
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  การน าไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า  พร้อมทั้งค านวณหาปริมาณ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในตัวน าได้



คือ อัตราการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า โดย
กระแสไฟฟ้าไหลจากที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง  ไปยังที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่่า มีทิศตามการเคลื่อนที่ของประจุบวก
หรือ ทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของประจุลบ

  กระแสไฟฟ้า (Electric current)



           ถ้าต้องการให้เกิดกระแสไฟฟ้าในลวด
ตัวน่า อย่างต่อเนื่องต้องใช้ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า



แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
(Source of eletromotive force)

          คือ แหล่งก่าเนิดที่ท่าให้เกิดความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตัวน่าอยู่ตลอดเวลา 
เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เครื่องก่าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น



1. เซลล์ไฟฟ้าเคมี (eletrochemical) 

          ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าบวก ขั้วไฟฟ้าลบ และ
สารเคมีภายในเซลล์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท
          1.1 เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ (primary cell) 
เช่น เซลล์แห้ง หรือถ่านไฟฉาย เมื่อสารเคมีถูกใช้
หมดแล้วจะไม่สามารถน่ามาอัดไฟได้อีก 
ส่วนประกอบของถ่านไฟฉายทั่วไป



ขั้วลบ สังกะสี 
ขั้วบวก แท่งคาร์บอน 
ของผสม มังกานีสไดออกไซด์ และแอมโมเนีย
             คลอไรด์ ลักษณะเปียกเป็นผงถ่าน 
              ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า ประมาณ 
              1.5 โวลต์ 



          1.2 เซลล์ทุติยภูมิ (secondary cell) เช่น 
พวกแบตเตอรี่รถยนต์ เมื่อสารเคมีถูกใช้หมดแล้ว 
สามารถน่ามาอัดไฟใหม่ได้ ส่วนประกอบของ
แบตเตอรี่รถยนต์



ขั้วลบ แผ่นตะกั่วพรุน 
ขั้วบวก แผ่นตะกั่วเปอร์ออกไซด์ 
สารละลาย กรดก ามะถันและน้ ากลั่น

ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า เซลล์ละ 
2 โวลต์ 



2. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (generator)
           เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ เหนี่ยวน่า
แม่เหล็กไฟฟ้า



3. คู่ควบความร้อน (thermocouple) 
            ประกอบด้วยโลหะ 2 ชนิด ซึ่งโลหะหนึ่ง
พร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนอิสระมากกว่าอีกโลหะหนึ่ง

           ความต่างอุณหภูมิระหว่างรอยต่อ ท่าใหเ้กิด
ความต่างศักย์ไฟฟา้ระหว่างโลหะ ทัง้สอง 



4. เซลล์สุริยะ (solar cell)
           เป็นอุปกรณ์ที่เปล่ียนพลังงานแสงให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยคุณสมบัติความไวแสงของ
โลหะกึ่งตัวน่า



5. แหล่งก าเนิดจากสิ่งมีชีวิต
           เช่น ปลาไหลไฟฟ้า สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้เมื่อมีนตกใจต่อศัตรู โดยมีเซลล์
พิเศษสามารถท่าให้เกิดความต่างศักย์ ระหว่างหัว
กับหางของมัน 



1. การน าไฟฟ้าในโลหะ
          เป็นการเคลื่อนที่ของอเิล็กตรอนอิสระ ซึง่จะ
เคลื่อนที่ แบบบราวน์ ตลอดเวลา ความเร็วเฉลี่ยของ
อิเล็กตรอนอิสระทุกตัวเท่ากับศูนย์ เนื่องจากการเคลื่อนที่มี
ทิศทางไม่แน่นอน แต่ถ้าปลายทั้งสองของโลหะมศีกัย์ไฟฟ้า
ต่างกันจะเกิดสนามไฟฟ้าในแทง่โลหะ แรงจากสนามไฟฟา้
ท่าใหอ้ิเล็กตรอนเคลื่อนทีแ่บบลอยเลื่อน ซึ่งจะเคลื่อนที่
เป็นระเบียบในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามกฎของ
โอหม ์





 2. การน าไฟฟ้าในหลอดสญุญากาศ
          หลอดสุญญากาศ เป็นหลอดแก้วซึ่งสูบ
อากาศภายในออกเกือบหมด มีขั้วส่าหรับให้
อิเล็กตรอน เรียกว่า แคโทด (Cathode) ขั้วส่าหรับ
รับอิเล็กตรอน เรียกว่า แอโนด (Anode)



          การท่าให้ศักย์ไฟฟ้าของแอโนดสูงกว่าแคโทด 
อิเล็กตรอนก็จะถูกเร่งจากแคโทดผ่านบริเวณ
สุญญากาศมายังแอโนดจึงมีกระแสไฟฟ้าในหลอด
สุญญากาศ เรียกหลอดสุญญากาศนี้ว่า หลอดไดโอด 
( diode tube )
           ดังนั้น กระแสไฟฟ้าในหลอดสุญญากาศเกิด
จากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน





           การท่าให้อิเล็กตรอนหลุดจากแคโทของ
หลอดสุญญากาศนอกจากใช้ความร้อนแล้วยังอาจ
ท่าได้โดยใช้โลหะบางชนิด ซึง่มีสมบัติเมื่อได้รับแสง
จะให้อิเล็กตรอนหลุดออกมา เรียกหลอด
สุญญากาศที่ท่างานอาศัย หลักการนี้ว่า 
หลอดโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric tube) 



การน าไฟฟ้าในอิเลก็โทรไลต์
          เมื่อจุ่มแท่งโลหะ 2 แท่ง ที่มีความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า โดยต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ลงไปใน
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ท่าให้สารละลายแตกตัวเป็น
ไอออน โดย
            ไอออนบวก   เคลื่อนที่ไปยังขั้วไฟฟ้าลบ 
            ไอออนลบ     เคลื่อนที่ไปยังขั้วไฟฟ้าบวก
ดังนั้น กระแสไฟฟ้าในอิเล็กโทรไลต์จึงเกิดจากการ
เคลื่อนที่ของไอออนบวกและไอออนลบ 



สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เป็นสารละลายที่สามารถน่าไฟฟ้าได้ 
ซึ่งอาจเป็นสารละลายของ กรด เบส หรือเกลือ เช่น สารละลาย
กรดก่ามะถัน ฯลฯ 



การน าไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊ส
          การท่าให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้ว
หลอดทั้งสองสูงเพียงพอ จะท่าให้โมเลกุลของแก๊ส 
แตกตัวเป็นไอออนบวกและอิเล็กตรอนอิสระ แล้ว
เคลื่อนที่ไปยังขั้วไฟฟ้า เช่น หลอดโฆษณา 
ดังนั้น กระแสไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊สจะเกิดจาก
การเคลื่อนที่ของอเิล็กตรอนอิสระและไอออนบวก 



หลอดบรรจุแก๊ส เป็นหลอดแก้วซึ่งสูบอากาศและบรรจุแก๊ส
บางชนิด เชน่ ไฮโดรเจน นีออน อาร์กอน หรือไอปรอท ลงไป
เล็กน้อย ความดันของแก๊สในหลอดแก้วต่่ากว่าความดัน
บรรยากาศ ที่ปลายทั้งสองของหลอดมีขั้วไฟฟ้า 



          ขนาดของกระแสไฟฟ้าในตัวกลางใด 
เท่ากับปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ภาคตัดขวาง
ของตัวกลาง ในหนึง่หน่วยเวลา 

Q = ปริมาณของประจุ หน่วย คูลอมบ์ (C) 
I  = กระแสไฟฟ้า หน่วย แอมแปร์ (A) 
t  = เวลา หน่วย วินาที (s) 



ตัวอย่างที่ 1 จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านใน
ลวดทองแดง 6,000 ไมโครคูลอมบ์ ใน 1 นาที 

วิธีท่า จากโจทย์ Q = 6,000 ไมโครคูลอมบ์ 
                       = 6,000 x 10-6 คูลอมบ์
                     t = 1 นาที = 1 x 60 วินาที 
 

= 1 x 10-4 A 



          กระแสไฟฟ้าในโลหะตัวน่า คือ ปริมาณ
ประจุที่ถ่ายเทผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางของตัวน่าใน 1 
หน่วยเวลา



ก่าหนดให้
A = พื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นลวดที่

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่าน (m2)
v = ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน (m/s)
t = เวลาที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านลวดใน

ระยะทาง S เมตร (s)
n = จ่านวนอิเล็กตรอนใน 1 หน่วยปริมาตร

    e = ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค
          = 1.6 x 10-19 คูลอมบ์



ปริมาตรที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านในเวลา t วินาที 
= A(vt)

จ่านวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในปริมาตร Avt 
= Avnt อนุภาค

จ่านวนประจุไฟฟ้าทั้งหมดในปริมาตร Avt 
= Avent คูลอมบ์

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวน่าทั้งหมด
 

I =     = Aven แอมแปร์



Q = Avent
I  = Aven



ตัวอย่าง 2 ลวดตัวน่าทรงกระบอกมีพื้นที่หน้าตดั 
0.1 ตารางเซนติเมตร ยาว 1 เมตร ลวดนี้มีจ่านวน
อิเล็กตรอนทั้งหมด 5 x 1022 ตัว ถ้ามีกระแสผ่าน
ลวดตัวน่า 4 มิลลิแอมแปร์ จงหาความเร็วลอยเลื่อน
ของอิเล็กตรอนในลวดนี้ 



I = nevA

V =

=

= 5 x 10-7  m/s   

วิธีท า




