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ใบความรู้ที่  2   เร่ือง  การผลติกระแสไฟฟ้าจากไดนาโม (กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนํา) 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

 

•  การผลติกระแสไฟฟ้าจากไดนาโม (กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนํา) 

เม่ือ  พ.ศ. 2374  ไมเคิลฟาราเดย ์ ( Michael Faraday)  นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ  กล่าวไวว้า่  การ

เคล่ือนท่ีของแท่งแม่เหล็กเขา้สู่ขดลวดหรือเคล่ือนท่ีออกจากขดลวด  และการเคล่ือนท่ีขดลวดเขา้สู่ปลาย

แท่งแม่เหล็กหรือเคล่ือนท่ีออกจากปลายแท่งแม่เหล็ก  การกระทาํเช่นน้ี ทาํให้ขดลวดตัวนําเคลือ่นทีต่ัดกบั

เส้นแรงแม่เหลก็  นอกจากน้ีการเคล่ือนท่ีของส่ิงใดส่ิงหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้  จะ ทาํให้จํานวนเส้นแรงแม่เหลก็

ทีข่ดลวดตัวนําเคลือ่นทีผ่่านเปลีย่นแปลงไป     จึงทาํใหเ้กิด   “แรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนํา”   ข้ึนเป็นเหตุให้มี

กระแสไฟฟ้าเกดิขึน้ในขดลวด  เราเรียกวา่  “กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนํา”   

ถา้เราหยดุเคล่ือนท่ีขณะนั้นเส้นแรงแม่เหล็กตดักบัขดลวดตวันาํมีจาํนวนคงท่ี  จึงไม่เกิด

แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวนาํข้ึนในขดลวด  กระแสไฟฟ้าก็จะไม่มี  นัน่คือ  ถ้าเส้นแรงแม่เหลก็ทีต่ัดขดลวด

ตัวนํามีการเปลีย่นแปลงแล้ว  จะเกดิแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนําขึน้ทีล่วดตัวนําน้ัน   และ*ถ้าจํานวนเส้นแรง

แม่เหลก็ทีต่ัดลวดตัวนําเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว  แรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนํากจ็ะมีค่ามาก   แต่*ถ้า

จํานวนเส้นแรงแม่เหลก็ทีต่ัดลวดตัวนํามีการเปลีย่นแปลงอย่างช้า ๆ แรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนํากจ็ะมีค่าน้อย   

 ไมเคิลฟาราเดย ์ ( Michael Faraday)  จึงตั้งเป็น กฎว่า  “ถ้าให้ลวดตัวนําไฟฟ้าและเส้นแรงแม่เหลก็

เคลือ่นทีต่ัดกนั  ขณะทีเ่คลือ่นทีน้ั่นจะเกดิมีแรงเคลือ่นไฟฟ้าเหน่ียวนําขึน้ในลวดตัวนําไฟฟ้าน้ัน  และถ้าต่อ

ลวดตัวนําไฟฟ้าน้ันให้ครบวงจรกจ็ะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรน้ัน” 

 

•  ปัจจัยทีม่ีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้า 

1. ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของขดลวดหรือแท่งแม่เหล็ก 

2. ความแรงของอาํนาจแม่เหล็ก 

3. จาํนวนรอบของขดลวด 

4. พื้นท่ีของขดลวด 

 

•   ทศิทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนํา 

จากการท่ีเม่ือดึงแท่งแม่เหล็กเขา้ – ออก  จากขดลวด  เขม็จะกระดิกไปในทิศทางตรงกนัขา้มเสมอ

(เคล่ือนท่ีเขา้และออกเขม็จะเบนไปในทิศทางตรงขา้มกนั)  แสดงใหเ้ห็นวา่  ทศิทางการเคลือ่นทีข่อง

แม่เหลก็จะมีผลต่อทศิทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนําและชนิดของข้ัวแม่เหลก็จะมีผลต่อทศิ

ทางการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วย 

 การท่ีเขม็ของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของขดลวดตวันาํหรือแท่งแม่เหล็ก

กระดิกไปทิศทางตรงกนัขา้มกนั  แสดงวา่  กระแสไฟฟ้าเกดิการเคลือ่นทีก่ลบัไปกลบัมา  เราจึงเรียก

กระแสไฟฟ้าประเภทนีว่้า  “ไฟฟ้ากระแสสลบั” 
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•  การนําความรู้เร่ืองกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนําไปใช้ประโยชน์ 

 จากหลกัการเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํ  ไดน้าํมาสร้างอุปกรณ์  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้ราไดใ้ช้

กนัอยูทุ่กวนัน้ี  ซ่ึงหลกัการประดิษฐอุ์ปกรณ์ดงักล่าว  ทาํไดโ้ดย  ใหข้ดลวดหมุนตดักบัสนามแม่เหล็ก  จะ

เกิดกระแสไฟฟ้าข้ึนในขดลวด  กระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนน้ีเรียกวา่  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนํา  เช่นเดียวกบัท่ีได้

กล่าวไฟฟ้าแลว้ในขา้งตน้  และจากหลกัการน้ีเอง  เราไดน้าํความรู้มาสร้าง  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและจ่าย

กระแสไฟฟ้า  เรียกวา่  ไดนาโม  หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่  เคร่ืองทาํไฟฟ้า 

 

 ไดนาโม  หรือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเราใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 

1. ไดนาโมกระแสสลบั  ไดนาโมชนิดน้ีประกอบดว้ยขดลวดตวันาํติดตั้งไวร้ะหวา่งขั้วเหนือและขั้ว

ใตข้องแท่งแม่เหล็ก  ขดลวดน้ีเรียกวา่  ขดลวดอาร์เมเจอร์   ติดตั้งทิ้งไวส้าํหรับหมุนใหต้ดักบัเส้นแรง

แม่เหล็ก  (สนามแม่เหล็ก)  ท่ี ปลายทั้งสองข้างมีวงแหวนลืน่ ( Slip rings)  เช่ือมติดอยู ่ วงแหวนนีจ้ะหมุน

ครูดกบัสัมผสัอยู่กบัแปรง  ซ่ึงต่อไปยงัวงจรภายนอก   หลกัการเบ้ืองตน้ของการเกิดไฟฟ้ากระแสสลบัจาก

ไดนาโม  ดงัรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปทั้งสองแสดงการหมุนของขดลวด  กขคง  ขดหน่ึง  โดยหมุนตามเขม็นาฬิกาและหมุนตดัเส้น

แรงแม่เหล็ก  ท่ีพุง่จากขั้วเหนือทางซา้ยมือไปสู่ขั้วใตท้างขวามือ  ขณะท่ีส่วนของขดลวด  กข  เคล่ือนท่ีข้ึน  

ตดัเส้นแรงแม่เหล็ก  ส่วน  คง  จะเคล่ือนท่ีลงตดัเส้นแรงแม่เหล็ก  เม่ือใชก้ฎมือขวา  ของเฟลมิง ( Fleming’s 

right hand rule)  หาทิศทางกระแสเหน่ียวนาํท่ีเกิดข้ึน  จะพบวา่  กระแสเหน่ียวนาํในส่วน  กข  ไหลจาก ก  

ไปสู่ ข  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํในส่วนของ  คง ไหลจาก   ค  ไปสู่  ง  นัน่คือ  จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลใน

ขดลวดจากแปลง  A1  เขา้สู่แปรง  A2  จึงทาํใหข้ณะน้ีแปรง  A1 เป็นขั้วบวก (+) ส่วนแปรง  A2 เป็นขั้วลบ (-) 
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2. ไดนาโมกระแสตรง  ไดนาโมชนิดน้ีมีส่วนประกอบคลา้ยกบัไดนาโมกระแสสลบัแต่ปลายของ

ขดลวดแต่ละขา้งติดอยูก่บัวงแหวนแยก  หรือ  คอมมิวเตเตอร์ ( commuutator)  คร่ึงวงแหวนแต่ละซีกติดอยู่

กบัแปรง  และแปรงแต่ละซีกต่อกบัวงจรภายนอก  ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปทั้งสองแสดงการหมุนของขดลวด  กขคง  ท่ีหมุนตามเขม็นาฬิกาตดัเส้นแรงแม่เหล็กท่ีพุง่

จากทิศเหนือทางซา้ยมือไปทิศใตท้างขวามือ  ในตอนน้ี  กข  เคล่ือนท่ีข้ึนตดักบัเส้นแรงแม่เหล็กส่วน  คง  

เคล่ือนท่ีลงตดัเส้นแรงแม่เหล็ก  เม่ือใชก้ฎมือขวาของเฟลมิงหาทิศทาของกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํท่ีเกิดข้ึนจะ

พบวา่  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํในส่วนของ   กข  ไหลจาก  ก  ไปสู่  ข  และกระแสเหน่ียวนาํใน  คง  ไหลจาก  

ค  ไปสู่  ง  นัน่คือ  กระแสไฟฟ้าไหลจากขดลวดจากแปรง  A1 เขา้สู่แปรง A2  จึงทาํใหข้ณะน้ีแปรง  A1  เป็น

ขั้วบวก (+)  ส่วนแปรง  A2  เป็นขั้วลบ (-)   

เม่ือนาํขดลวด  กขคง  หมุนต่อไปจนกระทัง่ทาํมุม  180 องศา  จะเห็นวา่ส่วน  คง  จะมาอยูแ่ทนท่ี  

กข   ตอนน้ีส่วน  คง  จะเคล่ือนท่ีข้ึน  ส่วน  กข  จะเคล่ือนท่ีลง  ดงันั้นกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํในส่วน  คง  

จึงไหลจาก  ง  ไปสู่  ค  และกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํในส่วน  กข  จะไหลจาก  ข  ไปสู่  ก  ส่งผลใหแ้ปรง  A1  

เป็นขั้วบวก (+)  ส่วนแปรง  A2  เป็นขั้วลบ ( -)  เช่นเดียวกบัตอนแรก  จึงอาจกล่าวไดว้า่  เม่ือขดลวด  กขคง  

หมุนไปในลกัษณะเช่นน้ีอยูเ่ร่ือย ๆ  ตลอดเวลาของการหมุน  จะไดก้ระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํท่ีมีทิศทางการ

ไหลทางเดียวตลอดเวลา   และแปรง  A1  จะเป็นขั้วบวก ( +)  แปรง  A2 (-)  จะเป็นขั้วลบตลอดเวลา  

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรจึงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

ไดนาโมท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ๆ  เช่น  ไดนาโมของโรงไฟฟ้า  จะมีขดลวด

จาํนวนมาก  ดงันั้น  สายท่ีต่อออกจากไดนาโม  จึงมีมากกวา่  2  สาย  ข้ึนอยูก่บัปริมาณของขดลวดและการ

จดัระบบการพนัขดลวด  ในปัจจุบนัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าประกอบดว้ย  2   ส่วน  คือ  ส่วนท่ีหมุนได ้ และส่วน

ท่ีอยูก่บัท่ี  ซ่ึงทั้งสองส่วนต่างมีขดลวดทองแดงฝังอยู ่ โดยส่วนท่ีหมุนไดจ้ะกาํหนดใหท้าํหนา้ท่ีผลิต

สนามแม่เหล็กไปตดักบัขดลวดทองแดงท่ีฝังอยูใ่นส่วนท่ีอยูก่บัท่ี  ทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ข้ึนมาใชง้าน 
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 เร่ืองน่ารู้   กฎมือขวาของเฟลมิง ( Fleming’s right hand rule)  กล่าววา่  ทิศของกระแสไฟฟ้า

เหน่ียวนาํหาไดจ้ากทิศการเคล่ือนท่ีและทิศของสนามแม่เหล็กโดยใชมื้อขวา  ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือ  กขคง  หมุ่นต่อไปจนกระทัง่ทาํมุม  180  องศา  จะเห็นวา่ส่วน  คง  จะมาอยูแ่ทนท่ีส่วน  กข  

ตอนน้ีส่วน  คง  จะเคล่ือนท่ีข้ึน  ส่วน  กข  จะเคล่ือนท่ีลง  ดงันั้นกระแสเหน่ียวนาํในสส่วน  คง  จึงไหลจาก  

ง  ไปสู่  ค  และกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํในส่วน  กข  จะไหลจาก  ข  ไปสู่  ก  นัน่คือ  กระแสไฟฟ้าจะไหลใน

ขดลวดจากแปรง  A2  เขา้สู่แปรง  A1  ส่งผลให ้ A2  เป็นขั้วบวก (+)  ส่วนแรง  A1  เป็นขั้วลบ (-)   

 ถา้ขดลวด  กขคง  หมุนไปเร่ือย ๆ  ตลอดเวลา  จะทาํใหก้ระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํท่ีมีทิศทางการ

ไหลสลบักลบัไปกลบัมา   ตลอดเวลาแปรง  A1  และ A2  จะผลดักนัเป็นขั้วบวกและขั้วลบอยูต่ลอดเวลา  

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจากขดลวดจึงเป็น กระแสไฟฟ้าสลบั   ซ่ึงเป็นหลกัการของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าในประเทศเรา  ท่ีใชผ้ลิตกระแสสลบัแจกจ่ายใหก้บับา้นเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ  

นัน่เอง 

 

 

 

 
 

กฎมือขวาของเฟลมิง (Fleming’s right hand rule) 

 


