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คํานํา 

 
 ในปจจุบัน พลังงานไฟฟามีสวนสําคัญอยางยิ่งสําหรับการใชชีวิตของมนุษย ต้ังแตเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ภาคการคมนาคมขนสง ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การแพทย การ
ส่ือสาร ลวนแลวแตพ่ึงพาพลังงานไฟฟาทั้งส้ิน ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหมีความตอง
พลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้นทุกป หากพิจารณาการใชงานพลังงานไฟฟาในแตละภาคสวนจะพบวาเครื่องจักรกลไฟฟา
เปนอุปกรณที่ใชอยางกวางขวาง ทําใหเคร่ืองจักรกลไฟฟาเปนโหลดทางไฟฟาที่สําคัญซ่ึงใชพลังงานไฟฟามาก
ที่สุดจากพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได 
 ทฤษฏีเครื่องเครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตนเปนวิชาที่สําคัญสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา
วิศวกรรมไฟฟากําลัง เน้ือหาที่สําคัญในหนังสือเลมน้ีประกอบดวย ภาพรวมของระบบไฟฟากําลัง ทฤษฎีเบื้องตนที่
ใชในการแปรผันพลังงาน หมอแปลงไฟฟา และหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องจักรไฟฟากระแสตรง นอกจากที่
เน้ือหาในวิชาน้ีจําเปนตองใชในการประกอบอาชีพวิศวกรไฟฟากําลังแลว ยังเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาและ
วิเคราะหระบบไฟฟากําลังในขั้นสูงอีกดวย 
 ส่ิงสําคัญที่ผูเขียนอยากจะถายทอดสูนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมในฐานะที่ไดรับการปลูกฝงมาจาก
คณาจารยหลายๆ ทานของผูเขียนคือ นอกจากจะรูเน้ือหา ทฤษฎี และวิธีการคํานวณแลว ผูเรียนจําเปนตองฝกฝน
ในการคิดและวิเคราะหถึงเหตุผล ที่มาของสูตร และความสมเหตุสมผลของผลการคํานวณที่ไดดวย การเรียนแบบ
ทองจําสูตรและวิธีการคํานวณเพ่ือใหทําขอสอบไดน้ันไมสามารถทําใหผูเรียนเขาถึงและลึกซ้ึงกับเน้ือหาวิชาได  
สอบเสร็จก็ลืมและคืนครูหมด ไมสามารถนําไปเชื่อมโยงกับเน้ือหาในวิชาอื่นๆ ดังน้ันหากเปรียบความรูเปน
ภาพวาดขนาดใหญ การเรียนในลักษณะทองจําใหผานๆ ไปในแตละวิชาก็เสมือนกับการเรียนรูเปนทอนเล็กๆ  ไม
สามารถนํามาเชื่อมโยงตอเปนภาพใหญได 
 ในการเขียนหนังสือเลมน้ี ผูเขียนขอขอบคุณผูใหความอนุเคราะหในการตรวจแกและใหความเห็นตอ
เน้ือหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร. เกียรติยุทธ  กวีญาณ และผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  ชัยบุตร 
และทายสุดน้ีขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ใหเวลาและโอกาสในการผลิตผลงานทางวิชาการชิ้นน้ี 
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