
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC Motor 
  ก่อนอ่ืนมาท าความรู้จักความกับมอเตอร์ไฟฟ้ากันก่อน มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
หนึ่ง ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ซึ่งมีใช้งานกันแพร่หลายตั้งแต่อุปกรณ์ของเด็กเล่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดดล็ก ขนาดกลาอง และขนาดใหญ่ ซึ่งน ามาใช้งานใน
ลักษณะเป็นเครื่องผ่อนแรง อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เครื่องออกก าลังกาย และควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตต่าง ๆ  
  มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละชนิด มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ตามการใช้งาน ดังนั้นในการออกแบบเราควร
ค านึงลักษณะของงาน ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามเราสามารถจ าแนกของมอเตอร์ไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ยัง
สามารถแยกย่อยออกเป็น 3 ชนิด 
  - มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor) 
  - มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor) 
  - มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor) 
  2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ยังสามารถแยกย่อย ได้ 3 ชนิด 
  - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส ประกอบด้วย สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split-Phase 
motor), คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor), รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor), ยูนิเวอร์แซ
ลมอเตอร์ (Universal motor) และ เช็ดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded-pole motor) 
  - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 2 เฟส 
  - มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส  
  ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นที่
นิยมใช้กันมาก เนื่องจากสามารถความควบความเร็วได้ดีกว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เหมาะส าหรับการ
ควบคุมความเร็ว ซึ่งมีความเท่ียงตรงและแม่นย ามาก ซึ่งที่มักพบเห็นโดยทั่วไปในเครื่องออกก าลังกาย ประเภท
ลู่วิ่งไฟฟ้า ระบบควบคุมสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็ว
ต่ าสุดจนถึงความเร็วสูงสุดได้ นอกจากนี้ยังน ามาใช้ในระบบขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้า โรงงานทอผ้า โรงงานปั่น
เส้นใยสังเคราะห์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การท างาขอองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
  มอเตอร์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่า Stator 

คือส่วนที่จะเป็นโครงสร้างหลักของมอเตอร์หรือเฟรมภายนอก ชุดนี้ประกอบด้วย ตัวโครง ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า  

ขดลวดสนาม (Field Winding) มี 2 ชุด มีชุดขดลวดแบบอนุกรม ชุดขดลวดแบบขนาน ชุดแปรงถ่าน และ

ลูกปืน ท าหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กระหว่างข้ัวเหนือและขั้วใต้ 
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Stator 

  ส่วนประกอบส าคัญอีกอย่างที่ติดตั้งอยู่ Stator คือ ขั้วแม่เหล็ก หรือ Pole ในส่วนนี้จะ
ประกอบไปด้วยแกนของขั้วแม่เหล็กและขดลวด ท าด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ กั้นด้วยฉนวนประกอบกันเป็นแท่งยึด
ติดกับเฟรม ที่ส่วนปลายขึ้นรูปให้มีความโค้ง รับกับโรเตอร์ หรือ ขั้วแม่เหล็ก เพ่ือต้องการให้ขั้วแม่เหล็กและโร
เตอร์แนบสนิทโดยเว้นช่องว่างเพียงเล็กน้อย เพ่ือเมื่อโรเตอร์หมุนตัดกับขั้วแม่เหล็กจะส่งผลให้เกิดเส้นแรง
แม่เหล็กมากที่สุด  
 
 
 
 
 
                                   โรเตอร์                                            ขดลวดสนามแม่เหล็ก 

  อีกส่วนเป็นขดลวดพันรอบแกนขั้วแม่เหล็ก เมื่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไป ก็จะท าให้เกิด
เส้นแรงแม่เหล็กขึ้น ทั้งด้านบวกและด้านลบ มีท าให้เกิดแรงเสริมและหักล้างกันกับสนามแม่เหล็กของ
อาเมเจอร์ท าให้เกิดแรงบิดเกิดการหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        โครงสร้างขอมอเตอร์  
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การท างาขอองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
  เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับมอเตอร์ กระแสส่วนหนึ่งจะผ่านแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์
เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้น กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดเกิด
สนามแม่เหล็ก 2 สนาม เกิดขั้วเหนือและขั้วใต้ และตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะเสริมกันเมื่ออยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน และจะหักล้างกันเมื่ออยู่ในทิศทางตรงกันข้าม ท าให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ซึ่งวางอยู่บน
แกนเพลาเกิดการหมุนตัว ขณะที่อาร์มาเจอร์หมุนเรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) ซึ่งการหมุนที่เกิดจากอ านาจของ
เส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองท าปฏิกิริยาต่อกัน และท าให้ขดลวดอาร์มาเจอร์หรือโรเตอร์หมุน เป็นไปตามกฎซ้าย
ของเฟลมมิ่ง (Fleming left hand rule)  
ชขิดอองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
  1. มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) คือมอเตอร์ที่ขดลวดสนามแม่เหล็กต่ออนุกรมกับ
อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ มีคุณลักษณะเด่นคือให้แรงบิดสูง ส่วนใหญ่น าไปใช้กับรถไฟฟ้า เครนไฟฟ้า เครื่องดูด
ฝุ่น เครื่องผสมอาหาร สว่านไฟฟ้าจักรเย็บผ้า เครื่องเป่าผม มอเตอร์ประเภทนี้เหมาะกับงานหนัก อย่างไรก็ตาม
มอเตอร์ชนิดนี้ เมื่อไม่มีโหลดรอบจะสูงมาก ดังนั้นเวลาสตาร์ทมอเตอร์จึงจ าเป็นต้องต่อโหลดไว้เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 

Series Motor 
 
  2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) คือมอเตอร์ทีข่ดลวดสนามแม่เหล็ก
จะต่อขนานกับขดลวดชุดอาเมเจอร์ ข้อดีของมอเตอร์ชนิดนี้มีคุณลักษณะเด่นที่ให้ความเร็วรอบคงท่ี มีแรงบิด
ตอนเริ่มหมุนต่ า เหมาะส าหรับประกอบเป็นพัดลม เนื่องจากพัดลมต้องการความเร็วคงที่ 
 

 

 

 

 

                                                        Shunt Motor 
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  3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) เป็นมอเตอร์ที่ประกอบด้วย
ขดลวดสนามแม่เหล็ก 2 ชุด คือ ขดลวดขนานและขดลวดอนุกรม ซึ่งสนามแม่เหล็กจากขดลวดทั้ง 2 ชุดจะ
เสริมกัน และเมื่อโหลดเพ่ิมข้ึน กระแสที่ไหลผ่านขดลวดขนานก็จะลดลง แต่กระแสที่ไหลผ่านขดลวดอนุกรมจะ
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับขดลวดทั้ง 2 ขดลวดมี
การชดเชยกัน ส่งผลให้สนามแม่เหล็กคงที่ โดยน าข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้า 2 แบบแรกมาผสมกัน จะท าให้มี
คุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High staring torque) แตใ่ห้ความเร็วรอบที่คงท่ี ขณะยังไม่มีโหลดจนกระทั้ง
มีโหลดเต็มที ่มอเตอร์แบบนี้ สามารถต่อขดลวดได้ 2 แบบ 
  3.1 แบบที่ 1 ต่อขดลวดแบบชันท์ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่า  ชอทชันท์ (Short Shunt 
Compound Motor)  
 
 
 
 
 
 
                                                      Short Shunt Compound Motor 
 
  3.2 แบบที่ 2 ต่อขดลวดขนานกับขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์เรียกว่า ลองชั้นท์คอม
ปาวด์มอเตอร์ (Long shunt motor)  
 
 
 
 
 
 
                                                         Long shunt motor 
 
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมแบบนี้ ขณะหมุนตัวเปล่าหรือไม่มีโหลด กระแสที่ไหลใน
ขดลวดอนุกรมจะมีจ านวนเล็กน้อย มอเตอร์จะหมุนโดยอาศัยเส้นแรงแม่เหล็กส่วนมากจากขดลวดขนาน ท าให้
มีความเร็วรอบคงท่ีเช่นเดียวกับมอเตอร์แบบขนาน 
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  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมจะเหมาะสมกับงานที่ต้องการแรงบิดตอน Start สูง และมี
ความเร็วรอบคงที่ขณะไม่มีโหลด โดยจะน าไปใช้หมุนขับโหลดหนัก ๆ อาทิ เครื่องตัดโลหะ เครื่องม้วนโลหะ 
เครื่องรีดโลหะ และลิฟต์ เป็นต้น และหลังจากนั้นมอเตอร์ก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ 
 

 

สัญญา  ลักษณะ กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง 

- ไมตรี วรวุฒิจรรยากุล เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น เล่ม 1 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
- ดุสิต สูรย์ราช เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
- ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล เครื่องกลไฟฟ้า 1 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
- มนตรี เงาเดช เครื่องกลไฟฟ้า 
- https://sites.google.com/site/earthamtss/ 

 


