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 หน่วยที่ 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคลืน่ไซน์ 
……………………………………… 

 

ค าช้ีแจง  
1. จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  
2. แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 10  นาที  
 

1. ขอ้ใดคือหลกัการก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
ก. การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
ข. แกนเหล็กหมุนผา่นสนามแม่เหล็ก 2 ขั้ว 
ค. การหกัลงักนัของสนามแม่เหล็กกบัแกนเหล็กท่ีอยูก่ึ่งกลาง 
ง. การเสียดสีระหวา่งแกนแม่เหล็ก 

2. รูปคล่ืนไซน์ความถ่ี 100  kHz สามารถหาค่าเวลาต่อรูปคล่ืน (T) เท่าไร 
ก. 1 ms 
ข. 10 us 
ค. 2 ms 
ง. 2 s 

3. รูปคล่ืนไซน์มีค่าเวลาต่อรูปคล่ืนท่ี 1 ms สามารถหาค่าความถ่ี(f)เท่าไร 
ก. 50 Hz 
ข. 10 KHz 
ค. 500 kHz 
ง. 1  kHz 

4. รูปคล่ืนไซน์มีค่าเวลาต่อรูปคล่ืนท่ี 20 ms สามารถหาค่าความเร็วเชิงมุมเท่าไร 
ก. 4  rad/s 
ข. 2.5 rad/s 
ค. 625 rad/s 
ง. 314 rad/s 

  

แบบทดสอบก่อนเรียน  
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รูปที ่1.1 รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 

5. จากรูปท่ี 1.1 มีค่าความสูงทางซีกบวก (Peak Amplitude)เท่าไร 
ก. 4 Vp 
ข. 40 Vp 
ค. 40-40 Vp 
ง. 20 Vp 

6. จากรูปท่ี 1.1 มีค่า Vp-p เท่าไร 
ก. 10 Vp-p 
ข. 20 Vp-p 
ค. 80 Vp-p 
ง. 40 Vp-p 

7. รูปคล่ืนไซน์สูง 100 Vp-p  ท่ีมุม 90 จะมีค่าความสูงท่ีเท่าไร 
ก. 20 V 
ข. 30 V 
ค. 45 V 
ง. 50 V  

8.    รูปคล่ืนไซน์สูง 2000 Vp ท่ีมุม 210 จะมีค่าความสูงท่ีเท่าไร 
ก. 2100 V 
ข. 3000 V 
ค. 1350 V 
ง. -1000 V 

9.    รูปคล่ืนไซน์สูง 50 Vp-p จะมีค่าเฉล่ียคร่ึงคล่ืนท่ีเท่าไร 
ก. 60.36 Vav 
ข. 160 Vav 
ค. 31.85 Vav 
ง. 20 Vav 
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10.     รูปคล่ืนไซน์สูง 50 Vp-p จะมีค่าประสิทธิผล(rms)ท่ีเท่าไร 
ก. 16.37 Vrms 
ข. 17.67 Vrms 
ค. 12.74 Vrms 
ง. 15.67 Vrms 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว ลงในช่องของ
กระดาษค าตอบ 
 

ช่ือ – สกุล .........................................................  เลขท่ี  ........  ชั้น  .......................... 
 

 

 
สรุปผล 
เตม็ 10 
ได ้  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ท าแบบทดสอบได ้  9 – 10  คะแนน    ระดบัคุณภาพ      ดีมาก 
 ท าแบบทดสอบได ้  7 – 8    คะแนน    ระดบัคุณภาพ      ดี   
 ท าแบบทดสอบได ้  5 – 6    คะแนน    ระดบัคุณภาพ     พอใช ้
 ท าแบบทดสอบได ้  0 – 4    คะแนน    ระดบัคุณภาพ     ปรับปรุง         
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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1                                                                   1

สาระส าคญั 

 ไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์  ทั้งท่ีอยู่อาศยั  โรงงาน
อุตสาหกรรม  สถาบนัการศึกษา  ส านกังาน ฯลฯ โดยไฟฟ้าท่ีได้จากการผลิตจากโรงไฟฟ้าและส่ง
มาตามสายส่งจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงไฟฟ้ากระแสสลบัคือไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะการไหลของ
กระแสไฟฟ้าเปล่ียนทิศทางตลอดเวลา ในวงรอบ 360 องศา จะสลบักนัไปตลอดเวลา ถา้ไฟฟ้า
กระแสสลบัมีความถ่ีคงท่ี กระแสไฟฟ้าท่ีไหลก็จะเปล่ียนทิศทางคงท่ีตามไปดว้ย 

หัวข้อการเรียนรู้ 
1.1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 
1.2 คาบเวลา (T) 
1.3 ความถ่ี (f) 
1.4 ความเร็วเชิงมุม () 
1.5 ยอดคล่ืน (Peak Amplitude) 
1.6 ความสูงจากยอดถึงยอดของคล่ืน (Peak to Peak Amplitude) 
1.7 ค่าความสูงชัว่ขณะ 
1.8 ความสูงเฉล่ียของคล่ืน (Average Amplitude) 
1.9 ค่าประสิทธิผลของรูปคล่ืน (RMS Amplitude) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.1 อธิบายการก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัไดถู้กตอ้ง 
1.2 ค านวณหาเวลา (T) ไดถ้กูตอ้ง 
1.3 ค านวณหาความถ่ี (f) ไดถ้กูตอ้ง 
1.4 ค านวณหาความเร็วเชิงมุม () ไดถ้กูตอ้ง 
1.5 อ่านค่าของยอดคล่ืน (Peak Amplitude) ไดถ้กูตอ้ง 
1.6 อ่านค่าความสูงจากยอดถึงยอดของคล่ืน (Peak to Peak Amplitude) ไดถ้กูตอ้ง 
1.7 ค านวณหาค่าความสูงชัว่ขณะไดถ้กูตอ้ง 
1.8 ค านวณความสูงเฉล่ียของคล่ืน (Average Amplitude)ไดถ้กูตอ้ง 
1.9 ค านวณหาค่าประสิทธิผลของรูปคล่ืน (RMS Amplitude)ไดถู้กตอ้ง 

เนือ้หาสาระ 
1.1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
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1.1.1 ประวตัิความเป็นมา  
              ในสมยัแรกๆ มนุษยรู้์วา่ ไฟฟ้าเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 
และฟ้าผา่นบัเป็นเวลานานท่ีมนุษยไ์ม่สามารถใหค้  าอธิบายความเป็นไปท่ีแทจ้ริงของไฟฟ้า ท่ีดู
เหมือนวา่วิง่ลงมาจากฟ้าและมีอ านาจในการท าลาย 

เม่ือก่อนคริสตศ์กัราช 600 ปี ทาลีส (Thales) นกัวทิยาศาสตร์ชาวกรีกไดค้น้พบไฟฟ้าข้ึน
กล่าวคือเม่ือเขาไดน้ า เอาแท่งอ าพนัถูกบัผา้ขนสัตว ์แท่งอ าพนั จะมีอ านาจดูดส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเบา ได ้
เช่น เส้นผมเศษกระดาษ เศษผง เป็นตน้เขาจึงใหช่ื้ออ านาจ น้ีวา่ ไฟฟ้า หรือ อิเล็กตรอน 
(Electron)ซ่ึงมาจาก ภาษา กรีกวา่ อีเล็กตร้า (Elektra) 

พ.ศ. 2374 (ค.ศ. 1831) นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ ช่ือ ไมเคิล ฟาราเดย ์(Michael Faraday)
ไดค้น้พบไฟฟ้าท่ีเกิดจากอ านาจแม่เหล็ก โดยน าขดลวดเคล่ือนท่ีตดัผา่นสนามแม่เหล็ก ท าใหเ้กิด
แรงดนั ไฟฟ้าเหน่ียวน าข้ึนในขดลวดซ่ึงต่อมาภายหลงัไดถู้ก น ามาประดิษฐเ์ป็น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ข้ึน 

 

  
 

รูปที ่1.2 ไมเคิ้ล ฟราเดย ์และหอ้งทดลองของเขา 
 
     1.1.2 การก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั 

เม่ือเราน าเอาแม่เหล็กถาวรจ านวน 2 แท่ง โดยหนัขั้วท่ีแตกต่างกนัหนัเขา้หากนัโดยเวน้ช่อง 
วา่งระหวา่งกนั แม่เหล็กทั้ง 2 แท่งจะมีเส้นแรงท่ีดึงดูดซ่ึงกนัและกนั จากนั้นใหน้ าเอาตวัน าเคล่ือนท่ี
ผา่นสนามแรงแม่เหล็กทั้งสอง จะท าใหเ้กิดการตดักนัของตวัน าและสนามแม่เหล็กในมุมต่างๆจะ
ท าใหแ้รงเคล่ือนไฟฟ้าก าเนิดข้ึน โดยปริมาณของแรงเคล่ือนไฟฟ้า ท่ีก าเนิดข้ึนจะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ขนาดของสนามแม่เหล็กและแกนเหล็ก 
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รูปที ่1.3 แสดงพื้นฐานการก าเนิดไฟฟ้า 
 

โดยปริมาณแรงดนัและกระแสไฟฟ้าท่ีถูกสร้างข้ึนจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากบัฟังก์ชัน่
ของฟังกช์นัไฟฟ้ากระแสสลบั ท่ีมุมตามการหมุนของขดลวดเคล่ือนท่ีตดักบัสนามแม่เหล็ก  ดงัรูปท่ี 
1.3 ท่ีแสดงให้เห็นถึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั โดยใช้หลกัการ
ขดลวดเคล่ือนท่ี ตดักบัสนามแม่เหล็ก ระหวา่งขั้วเหนือ(N) และ ขั้วใต(้S) ของแม่เหล็กถาวร ส่งผล
ใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนในขดลวดเคล่ือนท่ี 
 

              
 

          
 

รูปที่ 1.4 แหล่งก าเนิดไฟฟ้าเกิดจากการหมุนตวัน าตดักบัสนามแม่เหล็ก 
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กล่าวคือ เม่ือขดลวดเหน่ียวน าเร่ิมหมุนจากมุม 0 ถึง 90 Amplitude ของรูปคล่ืนจะเพิ่ม
สูงข้ึนทางดา้นบวก จากนั้นขดลวดเหน่ียวน าหมุนจากมุม 90 ถึง 180 Amplitude ของรูปคล่ืน
ลดลงเป็นศูนย ์และขดลวดเหน่ียวน าหมุนจากมุม 180 ถึง 270 Amplitude ของรูปคล่ืนจะเพิ่ม
สูงข้ึนอีกคร้ังแต่เป็นดา้นลบ สุดทา้ยขดลวดเหน่ียวน าหมุนจากมุม 270 ถึง 360 Amplitude ของ
รูปคล่ืนลดลงเป็นศูนย์อีกคร้ัง ซ่ึงนับเป็นหน่ึงรอบหรือท่ีเรียกว่า หน่ึงรูปคล่ืน โดยรูปคล่ืน
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับจึงมีจุดเร่ิมต้นท่ีมุม 0 และครบรอบท่ีมุม 360 ตามการหมุนของ
ขดลวดดงักล่าว  

 

 

รูปที ่1.5  การเคล่ือนท่ีของขดลวดในต าแหน่งต่างๆ ห่างกนัช่วงละ 90 
 

 
 

รูปที ่1.6  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 
http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/acp19.gif 

http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/acp19.gif


 

9 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

1.2 คาบเวลา (Period) 
คาบเวลา (Period) หมายถึง ช่วงการเปล่ียนแปลงรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 1 รอบ 

(Cycle)หรือ 1 รูปคล่ืน มีหน่วยเป็นวนิาที (Second) ใชต้วัอกัษร T แทนคาบเวลา 

 
รูปที ่1.7 แสดงคาบเวลาของรูปคล่ืน 

 
1.3 ความถี่ (Frequency)  

ความถ่ี (Frequency) หมายถึง จ านวนของการเกิดรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัซ ้ ากนั
เม่ือเทียบในระยะเวลา  1 วนิาที มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์  (Hz) ใชต้วัอกัษร f แทนความถ่ี 

 

ดังรูปท่ี 1.8 จะเห็นได้ว่าในระยะเวลา 1 วินาทีจะเกิดรูปคล่ืนซ ้ ากันจ านวน 2 รอบนั่น
หมายความวา่รูปคล่ืนน้ีมีขนาดความถ่ีเป็น 2 Hz 

 
 

รูปที ่1.8  คล่ืน 2 Cycles ต่อ 1 วนิาที 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYt931yP3cAhUEQN4KHWjcCHkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.s-cool.co.uk/a-level/physics/progressive-waves/revise-it/progressive-waves&psig=AOvVaw2FH5-ULfBoPyQRuMXEaxmW&ust=1534921044249458
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYt931yP3cAhUEQN4KHWjcCHkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.s-cool.co.uk/a-level/physics/progressive-waves/revise-it/progressive-waves&psig=AOvVaw2FH5-ULfBoPyQRuMXEaxmW&ust=1534921044249458
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYt931yP3cAhUEQN4KHWjcCHkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.s-cool.co.uk/a-level/physics/progressive-waves/revise-it/progressive-waves&psig=AOvVaw2FH5-ULfBoPyQRuMXEaxmW&ust=1534921044249458


 

10 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

ซ่ึงความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจะมีค่าไม่เท่ากนัเช่น รูปคล่ืนความถ่ีสูง   รูปคล่ืนความถ่ีต ่า 
 

 
รูปคล่ืนความถ่ีสูง 

 
รูปคล่ืนความถ่ีสูง 

รูปที ่1.9 แสดงขนาดความถ่ีของรูปคล่ืน 
 

จากรูปท่ี 1.9 เราสามารถน าเอาค่าของระยะเวลาท่ีคล่ืนเกิดข้ึนจ านวน 1 รูปคล่ืน มาหาค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลากบัความถ่ี ไดจ้ากสมการ 

 

สมการที ่ 1-1  หาค่าความถ่ี  
 

T

1
f 

 
                        (1-1) 

เม่ือ 
 f = ความถ่ี มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz) 
T = ค่าเวลาต่อหน่ึงรูปคล่ืน มีหน่วย เป็นวนิาที (s) 

 

 
 
 
 



 

11 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

ตัวอย่างที่ 1-1 รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัตาม รูปท่ี 1.10 มีค่าเวลาต่อหน่ึงรูปคล่ืน 40 ms  
จงหาค่าความถ่ีของรูปคล่ืน 

 
รูปที ่1.10  คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัค่าเวลา 40 ms   

วธีิท า  

จากสมการท่ี  1-1    T
1f   

เม่ือ  T = 40 ms  หรือ )1040( 3  s  ในสมการท่ี  1-1 

   
Hz   25

1040

1
f

3








 
ความถ่ีของรูปคล่ืนท่ีมีเวลา 40 ms เท่ากบั 25Hz        ตอบ 

ตัวอย่างที ่1-2 จงหาค่าคาบเวลาของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีขนาดของความถ่ี 200 Hz 
วธีิท า  

จากสมการท่ี  1-1    
T
1

f   

เม่ือตอ้งการทราบค่าเวลาต่อหน่ึงรูปคล่ืนจึงสามารถเขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 

                   f
1

T   

เม่ือ  f = 100 Hz  

ms  10  s  0.01
100

1
T     แทนคา่

หรือ   



 
ค่าเวลาต่อหน่ึงรูปคล่ืนของรูปคล่ืนความถ่ี 100 Hz เท่ากบั 10 ms        ตอบ

  

 



 

12 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

1.4 มุมและความเร็วเชิงมุม () 
มุมใน 1 ไซเก้ิลการก าเนิดรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัอยา่งสมบูรณ์นั้น ประกอบ 

ดว้ยจ านวนมุมของการวดัในหน่วยองศารวม 360 องศา แต่ใน 1 รอบวงกลมนั้นเราแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนหรือ 4 ควอดแดนท ์ แต่ละส่วนมีค่ามุมส่วนละ 90 องศา ตามทิศทางของลูกศร ซ่ึงแต่ละ90 
องศา ก็คือความยาวในแกนนอนของกราฟรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัโดยมีแกนตั้งเป็นแกน
บอกขนาด ซ่ึงอาจเป็นขนาดของกระแสหรือแรงดนัของไฟสลบั 

 
รูปที ่1.11  มุมใน 1 ไซเก้ิลการก าเนิดรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

ความเร็วเชิงมุม(Angular Velocity) หรือ (โอเมกา้) หมายถึง จ านวนมุม (ในหน่วยเรเดียน) 
ท่ีรัศมีของวงกลมหมุนผา่นไปต่อ 1 วนิาที 

ความเร็วเชิงมุม ใช้ตวัย่อว่า “”อ่านว่าโอเมกา้ คืออตัราของการหมุนรอบวงกลม ซ่ึงเป็น
อตัราการหมุนท่ีท าให้ค่าของมุมเปล่ียนแปลงไป ความเร็วเชิงมุมมีหน่วยเป็น มุมเรเดียนต่อวินาท่ี 
(rad/s) โดยท่ี 1 รอบในการหมุนของวงกลมจะมีค่าเท่ากบั 2  เรเดียน หรือ 360 (1 rad=57.27)
ดงันั้นเราจึงสามารถเขียนสมการความเร็วเชิงมุมท่ีสัมพนัธ์กบั ความถ่ีและเวลาไดด้งัน้ี 

 

สมการที ่ 1-2  หาค่าความเร็วเชิงมุม 
 

f  2πω      (1-2) 

เม่ือ 
 = ความเร็วเชิงมุม มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวนิาที(rad/s) 
  = 22/7 หรือ 3.14 (เป็นค่าคงท่ี) 
 f   = ความถ่ี มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz) 

 
สมการที ่ 1-3 

T
θ

ω       (1-3) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxlKfo6P3cAhWDA4gKHdA_BMgQjRx6BAgBEAU&url=http://pimbaba.blogspot.com/2010/01/blog-post.html&psig=AOvVaw0bPtTh3UX77CJWLEthxELv&ust=1534929592588707
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxlKfo6P3cAhWDA4gKHdA_BMgQjRx6BAgBEAU&url=http://pimbaba.blogspot.com/2010/01/blog-post.html&psig=AOvVaw0bPtTh3UX77CJWLEthxELv&ust=1534929592588707
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxlKfo6P3cAhWDA4gKHdA_BMgQjRx6BAgBEAU&url=http://pimbaba.blogspot.com/2010/01/blog-post.html&psig=AOvVaw0bPtTh3UX77CJWLEthxELv&ust=1534929592588707
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxlKfo6P3cAhWDA4gKHdA_BMgQjRx6BAgBEAU&url=http://pimbaba.blogspot.com/2010/01/blog-post.html&psig=AOvVaw0bPtTh3UX77CJWLEthxELv&ust=1534929592588707


 

13 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

เม่ือ 
 = ความเร็วเชิงมุม มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวนิาที (rad/s) 
  = มุม มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad) 
 T   = เวลา มีหน่วยเป็นวนิาที (s) 

 

ตัวอย่างที ่1-3 รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัตาม รูปท่ี 1.12 มีค่าความถ่ี 50 Hz จงหาค่าเวลาต่อ 
1 รูปคล่ืนและหาค่ามุมเป็น องศา ท่ีเวลา 5 ms และ 15 ms 

 

 
รูปที ่1.12  คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัความถ่ี 50 Hz  

วธีิท า 
หาค่าเวลาต่อ 1 รูปคล่ืน (T) 

จากสมการ  
f
1

T   

เม่ือ  f = 50 Hz  

ms 20 หรือ   s  0.02
50
1

T    แทนคา่



  

ค่าเวลาต่อหน่ึงรูปคล่ืนเท่ากบั 20 ms 
หาค่าความเร็วเชิงมุม 

จากสมการ f  2πω   
เม่ือ  f = 50 Hz  

314 rad/s

503.142

50  2    แทนคา่





 πω

 

ค่าความเร็วเชิงมุมเท่ากบั 314  rad/s 
 
 



 

14 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

หาค่ามุม(องศา) ท่ีเวลา 5 ms 

จากสมการ 
T
θ

ω    

หากตอ้งการหาค่า  สามารถเขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 

  T ωθ   
เม่ือ  ความเร็วเชิงมุม  = 314 rad/s และเวลา T = 5 ms หรือ 3105   

  
   rad1.57

)10(5314 3



 θ  

เปล่ียนค่ามุม rad เป็น deg โดย 1 rad เท่ากบั 57.27 
 มุม(องศา) = 1.5757.27 = 89.91 

ท่ีเวลา 5 ms จะตรงกบัมุม 90 
หาค่ามุม(องศา) ท่ีเวลา 15 ms 

จากสมการ 
T
θ

ω    

หากตอ้งการหาค่า  สามารถเขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 

  T ωθ   
เม่ือ   ความเร็วเชิงมุม  = 314 rad/s และเวลา T = 15 ms หรือ 31015   

  
   rad4.71

)10(15314 3



 θ  

เปล่ียนค่ามุม rad เป็น deg โดย 1 rad เท่ากบั 57.27 
 มุม(องศา) = 4.7157.27 = 269.74 

ท่ีเวลา 15 ms จะตรงกบัมุม 270         ตอบ 
 

1.5 ค่ายอดคลืน่ (Peak Amplitude) 
หมายถึงขนาดของแรงดนัไฟฟ้าท่ีอยูต่  าแหน่งสูงท่ีสุดของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั 

ซ่ึงโดยปกติแลว้จะเกิดข้ึนทั้งช่วงท่ีเป็นบวกและช่วงท่ีเป็นลบ นิยมเรียกวา่ค่ายอดคล่ืน ซ่ึงรูปคล่ืน 1 
ไซเก้ิลจะมีค่ายอดคล่ืนอยู ่ จ  านวน 2 ค่าดว้ยกนัคือ ค่าสูงท่ีสุดทางซีกบวก (Vp+) อยูท่ี่มุม 90องศา
ของรูปคล่ืน และค่าสูงท่ีสุดทางซีกลบ (Vp-) อยูท่ี่มุม 270 องศาของรูปคล่ืน โดยปกติแลว้ค่ายอด
คล่ืนหรือแรงดนั ไฟฟ้าสูงท่ีสุดจะเขียนแทนดวัย Vp หรือ Vm ค่ากระแสไฟฟ้าสูงท่ีสุดจะเขียนแทน
ดว้ย Ip หรือ Im 

 
 
 

 



 

15 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

ตัวอย่างที ่1-4 รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัตาม รูปท่ี 1.13 จงหาค่าความสูงของยอดคล่ืน 
 

 
รูปที ่1.13  รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั   

วธีิท า 
จากรูปท่ี 1.13 ค่ายอดคล่ืนสามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 ค่ายอดคล่ืนซีกบวก = 10 Vp 
 ค่ายอดคล่ืนซีกลบ = -10Vp           ตอบ 
 

1.6 ความสูงจากยอดถึงยอดของคลืน่ (Peak to Peak Amplitude) 
เป็นค่าหรือขนาดของรูปคล่ืนของไฟฟ้ากระแสสลบัจากจุดสูงสุดทางด้านบวกมายงัสูงสุด

ทางดา้นลบ เรียกวา่ ค่าจากยอดถึงยอด (peak to peak value) และมกันิยมใช้ตวัห้อย “P-P” เขียน
แทนค่าจากยอดถึงยอด 

 

ตัวอย่างที่  1-5 รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัตาม รูปท่ี 1.14 ความสูงจากยอดถึงยอด หรือ 
Peak to Peak  

 
รูปที่ 1.14  รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั  

วธีิท า 
จากรูปท่ี 1.14 ความสูงจากยอดถึงยอด หรือ Peak to Peak สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 ความสูงจากยอดถึงยอด หรือ Peak to Peak = 20 Vp-p         ตอบ 
 



 

16 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

1.7 ค่าความสูงช่ัวขณะ ( Instantaneous Value) 
ความสูงชัว่ขณะ หมายถึงค่าหรือขนาดของรูปคล่ืนท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง แสดงให้

เห็นตาม รูปท่ี 1.15 

 
รูปที ่1.15  ค่าความสูงของรูปคล่ืนท่ีมุมใดๆ 

 

จากรูปหากตอ้งการ หาค่าความสูงของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมุมไดๆ สามารถ
เขียนเป็นสมการส าหรับการหาค่าความสูงไดด้งั สมการท่ี 1-4 

สมการที ่ 1-4  หาค่าแรงดนัชัว่ขณะท่ีมุมต่างๆ 
 

θsin Emax e                 (1-4)
   

เม่ือ 
  e = ความสูงของรูปคล่ืนท่ีมุมใดๆ 
  Emax = ค่าสูงสุดของรูปคล่ืน 
   = มุมท่ีตอ้งการทราบความสูงของรูปคล่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 หน่วยท่ี 1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัและพารามิเตอร์ของรูปคล่ืนไซน์              จ านวน 6 ชัว่โมง 
 

อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

ตัวอย่างที่ 1-6  จากรูปท่ี 1.16 คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีความสูงของรูปคล่ืนท่ี 20 Vp-p จงหาค่า
ความสูงชัว่ขณะท่ีมุม 45 และ 225 

 
รูปที ่1.16  คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีความสูง 20 Vp-p  

วธีิท า 
 จากสมการท่ี 1-4  

θsin Emax e   
  ท่ีมุม 45  

เม่ือ  Emax= 10 V ,    = 45 

  V7.07

0.70710

10sin45e







 

ท่ีมุม 45มีค่าความสูงชัว่ขณะ 7.07 Volt 
ท่ีมุม 225  
เม่ือ  Emax= 10 V ,   = 225 

  V7.07

0.707)(10

10sin225e







 

ท่ีมุม 225มีค่าความสูงชัว่ขณะ -7.07 Volt            ตอบ 
 

1.8 ความสูงเฉลีย่ของคลืน่  (Average Amplitude) 
ความสูงเฉล่ียของคล่ืน (Average Amplitude) คือค่าท่ีไดจ้ากการน าเอาค่าชัว่ขณะทุกๆค่าหาร

ดว้ยจ านวนคร้ังโดยถา้ค่าเฉล่ียของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสมมาตร (มีความสูงดา้น
บวกและลบเท่ากนั) จะมีค่าเท่ากนัทั้งทางดา้นบวกและลบ  ดงันั้นรูปคล่ืนท่ีสมมาตร 1 ไซเก้ิล จะมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนย ์ 
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ดงันั้น  ในรูปคล่ืนแบบน้ีจึงมกัจะนิยม หาค่าเฉล่ียความสูงแค่เพียงระยะคร่ึงคล่ืนดัง             
รูปท่ี 1.17 

 
รูปที ่1.17  ความสูงของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีคร่ึงคล่ืน (มุม 0-180) 
จากรูปถา้เราตอ้งการหาค่าความสูงเฉล่ียของคล่ืนจะตอ้งน าค่าความสูงชัว่ขณะตามสมการท่ี  

1-4โดยท าตั้งแต่มุม 1 ไปจนถึงมุม 360 และท าค่าแรงดนัชัว่ขณะของทุกมุมมารวมกนัและหาร
ดว้ยจ านวนของมุมท่ีน ามาคิดตาม สมการท่ี  1-5  
 

สมการที่  1-5  การหาค่าเฉล่ียแบบพื้นฐาน 
 

                                    

Emax0.637

180

114.588
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180

sin180...sin3sin2sin1
EmaxEav




















 


             (1-5) 

   

 
แต่เน่ืองจากความง่ายในการค านวณหาค่าเฉล่ีย หากทราบความสูงของรูปคล่ืนจะสามารถใช้

สมการท่ี 1-6 ไดด้งัน้ี 
สมการที ่1-6  ค่าความสูงเฉล่ียท่ีคร่ึงคล่ืน 

0.637EmaxEav               (1-6) 
เม่ือ 
  Eav =  ความสูงเฉล่ียของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีคร่ึงคล่ืน มี

หน่วยเป็น Volt (V) 
  Emax =  ค่าสูงสุดของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัมีหน่วยเป็น Volt (V) 
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ตัวอย่างที ่1-7  จากรูปท่ี 1.18 จงหาค่าความสูงเฉล่ียของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
คร่ึงคล่ืน  

 
รูปที ่1.18  คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีความสูง 10 Vp   

วธีิท า 
จากสมการท่ี 1-6 

0.637EmaxEav   
  เม่ือ   Emax= 10 V 

  V6.37

100.637Eav




 

 ค่าความสูงเฉล่ียของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีคร่ึงคล่ืนมีค่าเท่ากบั 6.37 V         ตอบ 
 
1.9 ค่าประสิทธิผลของรูปคลืน่  ( rms Amplitude ) 

ค่าประสิทธิผล หรือค่าเฉล่ียก าลงัสอง ( Root Mean Square ) หมายถึง ค่าท่ีอ่านไดจ้าก
เคร่ืองมือวดั เช่นแอมป์มิเตอร์ หรือโวลตมิ์เตอร์ ค านวณจากการถอดรากท่ีสองของก าลงัสองเฉล่ีย
ของแรงดนัไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า ซ่ึงค่าประสิทธิผลของแรงดนัไฟฟ้าเขียนแทนดว้ย Vrms ค่า
ประสิทธิผลของกระแสไฟฟ้าเขียนแทนดว้ย Irms 
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งั สมการท่ี 1-7 

ดังนั้นจากรูปท่ี  1.18 จะสามารถเขียนเป็นสมการหาค่าเฉล่ียก าลังสองของรูปคล่ืน
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัไดเ้ป็นดงั 
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สมการที ่ 1-7  ค่าประสิทธิผลของรูปคล่ืน ( rms Amplitude ) 
 

Emax 0.707rms      (1-7) 

เม่ือ 
  rms =  ค่าประสิทธิผลของรูปคล่ืน มีหน่วยเป็น Volt (V) 
  Emax =  ค่าสูงสุดของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัมีหน่วยเป็น Volt (V) 

 

ตัวอย่างที ่1-8  จากรูปท่ี 1.19 จงหาค่าประสิทธิผลของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมี
ค่าความสูงของรูปคล่ืนท่ี 20 Vp-p 

 
รูปที ่1.19  คล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีค่าความสูงของรูปคล่ืนท่ี 20 Vp-p 

  
วธีิท า 

จากสมการท่ี 1-7 

Emax 0.707Erms   
  เม่ือ  Emax= 10 V 

V  7.07

100.707Erms



  

  ค่าประสิทธิผลของรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัมีค่าเท่ากบั 7.07 V               ตอบ 
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สรุปสาระส าคัญ 
การก าเนิดรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท าไดโ้ดยหมุนขดลวดเคล่ือนท่ี ตดักบัสนาม 

แม่เหล็ก ดงันั้นรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัจึงมีจุดเร่ิมตน้ท่ีมุม 0 และครบรอบท่ีมุม 360 
ตามการหมุนของขดลวดดงักล่าว  

คาบเวลา (Period) หมายถึง ช่วงการเปล่ียนแปลงรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ 1 รอบ 
(Cycle)หรือ 1 รูปคล่ืน มีหน่วยเป็นวนิาที (Second) ใชต้วัอกัษร T แทนคาบเวลา 

ความถ่ี (Frequency) หมายถึง จ านวนของการเกิดรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัซ ้ ากนั
เม่ือเทียบในระยะเวลา  1 วนิาที มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์  (Hz) ใชต้วัอกัษร f แทนความถ่ี 

ดงัสมการท่ี 1-1 

T
1

f         (1-1) 

มุมของรูปคล่ืนไฟฟ้าใน 1 ไซเก้ิล คือ การก าเนิดรูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัอยา่ง
สมบูรณ์นั้น ประกอบดว้ยจ านวนมุมของการวดัในหน่วยองศารวม 360 องศา แต่ใน 1 รอบวงกลม
นั้นเราแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหรือ 4 ควอแดนท ์แต่ละส่วนมีค่ามุมส่วนละ 90 องศา  

ความเร็วเชิงมุม() คืออตัราการหมุนของมุม ท่ีขดลวดเหน่ียวน าหมุนไปโดยมุมน้ีจะมีค่า
เป็นมุมแบบ เรเดียน(1 rad=57.27) ส่งผลให้ค่าความเร็วเชิงมุมน้ีมีหน่วยเป็นมุมเรเดียน เทียบกบั
เวลา 1 วนิาที (rad/s) ตามสมการท่ี  1-2 และ 1-3  

f  2πω        (1-2) 

 

T

θ
ω        (1-3) 

 

ค่ายอดคล่ืน(Peak Amplitude) คือหมายถึงขนาดของแรงดนัไฟฟ้าท่ีอยูต่  าแหน่งสูงท่ีสุดของ
รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบั ซ่ึงโดยปกติแลว้จะเกิดข้ึนทั้งช่วงท่ีเป็นบวกและช่วงท่ีเป็นลบ 
โดยปกติแลว้ค่ายอดคล่ืนหรือแรงดนั ไฟฟ้าสูงท่ีสุดจะเขียนแทนดวัย Vp หรือ Vm ค่ากระแสไฟฟ้า
สูงท่ีสุดจะเขียนแทนดว้ย Ip หรือ Im 

ค่ายอดถึงยอด(Peak to Peak Amplitude) คือ ค่าหรือขนาดของรูปคล่ืนของไฟฟ้ากระแสสลบั
จากจุดสูงสุดทางดา้นบวกมายงัสูงสุดทางดา้นลบ เรียกวา่ ค่าจากยอดถึงยอด (peak to peak value) 
และมกันิยมใชต้วัหอ้ย “P-P” เขียนแทนค่าจากยอดถึงยอด 

ความสูงชั่วขณะ หมายถึงความสูงชั่วขณะ หมายถึงค่าหรือขนาดของรูปคล่ืนท่ีเกิดข้ึน
ในขณะใดขณะหน่ึง โดยมุมท่ีใชห้าจะตอ้งเป็นมุมแบบ องศา ตามสมการท่ี 1-4 
 

θsin Emax e       (1-4)  
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ความสูงเฉล่ียของคล่ืน (Average Amplitude) คือความสูงเฉล่ียของคล่ืน (Average 
Amplitude) ได้จากการน าเอาค่าชั่วขณะทุกๆค่าหารด้วยจ านวนคร้ังโดยถ้าค่าเฉล่ียของรูปคล่ืน
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสมมาตร (มีความสูงดา้นบวกและลบเท่ากนั) จะมีค่าเท่ากนัทั้งทางดา้น
บวกและลบ  ดงันั้นรูปคล่ืนท่ีสมมาตร 1 ไซเก้ิล จะมีค่าเฉล่ียเท่ากบัศูนย ์ 

สามารถหาไดต้ามสมการท่ี 1-6 
0.637EmaxEav            (1-6) 

ค่าประสิทธิผล คือค่าประสิทธิผล หรือค่าเฉล่ียก าลงัสอง ( Root Mean Square ) หมายถึง 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือวดั เช่นแอมป์มิเตอร์ หรือโวลตมิ์เตอร์ ค านวณจากการถอดรากท่ีสองของ
ก าลงัสองเฉล่ียของแรงดนัไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า  

โดยสามารถท าการหาไดโ้ดยใชส้มการท่ี 1-7 
 

Emax 0.707rms      (1-7)  
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
- แบบฝึกหดัมี 10 ขอ้ เวลา 10 นาที 
- เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดและท าเคร่ืองหมาย  ในกระดาษค าตอบ 
 
1. ส่ิงท่ีท าใหก้ารก าเนิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัส่ิงใด 
   ก. ขนาดของสนามแม่แหล็ก 
   ข. แกนเหล็ก 
   ค. องศาการหมุน 
   ง. ถูกตอ้งขอ้ ก และขอ้ ข 
 

2. สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัมีค่าความถ่ีขนาด 60 Hz อยากทราบวา่ มีคาบเวลาเท่าใด 
   ก. 2 ms 
   ข. 16.67 ms 
   ค. 60 ms 
   ง. 314 ms 
 

3. สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัมีคาบเวลา ขนาด 50 us  อยากทราบวา่ มีความถ่ีเท่าใด 
   ก. 100 Hz 
   ข. 1000 Hz 
   ค. 20  KHz 
   ง. 100 kHz 
 

4. รูปคล่ืนไซน์มีค่าเวลาต่อรูปคล่ืนท่ี 50 ms สามารถหาค่าความเร็วเชิงมุมเท่าไร 
ก. 2  rad/s 
ข. 4.5 rad/s 
ค. 6.28 rad/s 
ง. 125.6 rad/s 

 

5. จากรูปต าแหน่งของปุ่ม Volts/DIV=2V ค่าความสูงของรูปคล่ืนมีค่า 
   ก. 4 Vp 
   ข. 8 Vp 
   ค. 9 Vp 
   ง. 12 Vp-p 
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อ.พรรณ  โรจนพนัธ์ 

6. จากขอ้ท่ี 5 มีค่าแรงดนัจากยอดถึงยอดเท่าใด 
   ก. 4 Vp-p 
   ข. 8 Vp-p 
   ค. 9 Vp-p 
   ง. 12 Vp-p 
 

7. รูปคล่ืนไซน์สูง 100 Vp ท่ีมุม 90 จะมีค่าความสูงท่ีเท่าไร 
ก. 45 Vp 
ข. 50 Vp 
ค. 100 Vp 
ง. 200 Vp 

 

8. รูปคล่ืนไซน์สูง 100 Vp-p  ท่ีมุม 180 จะมีค่าความสูงท่ีเท่าไร 
   ก.   0 Vp 
ข. 50 Vp 
ค. -50 Vp 
ง. 100 Vp 

 

9. รูปคล่ืนไซน์สูง 100 Vp-p จะมีค่าเฉล่ียคร่ึงคล่ืนท่ีเท่าไร 
ก. 6.36 Vav 
ข. 31.85 Vav 
ค. 45 Vav 
ง. 90 Vav 

 

10. รูปคล่ืนไซน์สูง 40 Vp-p จะมีค่าประสิทธิผล(rms)ท่ีเท่าไร 
ก. 6.37 Vrms 
ข. 10.07 Vrms 
ค. 12.74 Vrms 
ง. 14.14 Vrms 
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ตอนที ่2 แบบฝึกหดัมี 1 ขอ้ เวลา 10 นาที 
2. รูปคล่ืนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนั 200  Vrms ความถ่ี 50 Hz โดยใหห้าองคป์ระกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ค่าเวลาต่อหน่ึงรูปคล่ืน (T) 
2.2 ยอดคล่ืน (Peak Amplitude) 
2.3 ความเร็วเชิงมุม () 
2.4 หาค่าแรงดนัท่ีเวลา 5 ms 
2.5 หาค่าแรงดนัท่ีเวลา 10 ms 
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