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บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
14.1 กระแสไฟฟ้า (Electric Current)
กระแสไฟฟ้ าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าเมื่อมีความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุดในตัวนํานั้นๆ
14.1.1 การนําไฟฟ้า
แหล่ งกําเนิดไฟฟ้า ( Source of Electromotive Force ) คือ แหล่งที่ทาํ ให้เกิดความต่างศักย์ระหว่าง
ปลายทั้งสองของขั้วตัวนํา ทําให้กระแสไฟฟ้ าไหล ตัวอย่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ า ได้แก่
1. เซลล์ไฟฟ้ าเคมี เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็ นพลังงานไฟฟ้ า มี 2 แบบ คือ
1.1 เซลล์ปฐมภูมิ ได้แก่ ถ่ายไฟฉาย
1.2 เซลล์ทุติยภูมิ ได้แก่ หม้อสะสมไฟฟ้ าหรื อแบตเตอรี่
2. เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า เปลี่ยนพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า เช่น ไดนาโม
3. กระแสไฟฟ้ าที่เกิดจากพลังงานความร้อน ได้แก่ คู่ควบความร้อนซึ่งประกอบด้วยโลหะสอง
ชนิด คือเหล็กกับทองแดง นํามาประกบกันทําให้ปลายทั้งสองข้างต่างกันมากๆ
4. กระแสไฟฟ้ าที่ได้จากพลังงานแสง ได้แก่ เซลล์สุริยะ โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
5. กระแสไฟฟ้ าจากสิ่ งมีชีวิต ได้แก่ ปลาไหลไฟฟ้ า ร่ างกายมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ
กระแสไฟฟ้ าจะวิ่งจากศักย์สูงไปยังศักย์ต่าํ (กระแสที่เรี ยนเป็ นกระแสสมมุติคือประจุบวก วิ่งจาก
ศักย์สูงไปยังศักย์ต่าํ แต่ประจุลบวิ่งจากศักย์ต่าํ ไปศักย์สูงวิ่งสวนทางกัน)

รู ปที่ 14.1 ทิศของสนามไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และกระแสอิเล็กตรอนในตัวนําโลหะ
ตัวนําไฟฟ้ามี 5 ตัวนํา
1. การนําไฟฟ้ าในโลหะ เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
2. การนําไฟฟ้ าในหลอดสุ ญญากาศ เกิดจากประจุลบนําไฟฟ้ า
3. การนําไฟฟ้ าในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ตัวที่นาํ ไฟฟ้ า คือ ประจุบวกและประจุลบ
4. การนําไฟฟ้ าในหลอดบรรจุแก๊ส เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน และไอออนบวก
5. การนําไฟฟ้ าในสารกึ่งตัวนํา เช่น ไดโอด (ต้องต่อไดโอดให้ถูกทางถึงจะนําไฟฟ้ า) การนํา
ไฟฟ้ าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไอออนบวก ไอออนลบและโฮล (สารกึ่งตัวนําบริ สุทธิ์ใน
ภาวะปกติจะไม่นาํ ไฟฟ้ า ถ้ามีสนามไฟฟ้ าที่มีความเข้มมากผ่านเข้าไปจะทําให้อิเล็กตรอนบางตัวหลุดเป็ น
อิสระและเกิดที่วา่ งเรี ยกว่า โฮล โฮลมีพฤติกรรมคล้ายอนุภาคไฟฟ้ าบวก แรงจากสนามไฟฟ้ าจะทําให้
อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้ามกับสนามไฟฟ้ า และโฮลเคลื่อนที่ไปทิศเดียวกับสนามไฟฟ้ า
เกิดกระแสไหลในวงจรได้)
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14.1.2 กระแสไฟฟ้าในตัวนํา
กระแสไฟฟ้ าในตัวนําใด ๆ
ตัวนํา คือ ตัวที่ยอมให้ประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ผา่ น
ฉนวน คือ ตัวที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ผา่ น
กระแสไฟฟ้ า คือ ปริ มาณประจุที่วิ่งผ่านตัวกลางในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็ น แอมแปร์
I = Q = Ne
t

t

เมื่อ Q แทน ประจุไฟฟ้ าทั้งหมด มีหน่วยเป็ นคูลอมบ์ (C)
q แทน ประจุไฟฟ้ าของอนุภาค 1 ตัว มีหน่วยเป็ นคูลอมบ์ (C) (1.610-19 C)
t แทน เวลาที่อนุภาคผ่านภาคตัดขวางมีหน่วยเป็ นวินาที (s)
I แทน กระแสไฟฟ้ ามีหน่วยเป็ นคูลอมบ์ต่อวินาที (C/s) หรื อ แอมแปร์ (A)
N แทน จํานวนประจุ
กระแสไฟฟ้าในเส้ นลวดตัวนําโลหะ
I = nevA
เมื่อ

I แทน กระแสไฟฟ้ ามีหน่วยเป็ นคูลอมบ์ต่อวินาที (C/s) หรื อ แอมแปร์ (A)
n แทน จํานวนอิเล็กตรอนในปริ มาณ 1 ลูกบาศก์เมตรหรื อความหนาแน่น
e แทน ประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอน = 1.6  10-19 คูลอมบ์
v แทน ความเร็ วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ หน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที ( m/s)
A แทน พื้นที่ภาคตัดขวางของโลหะ หน่วยเป็ น ตารางเมตร (m2)

เมื่อนําโลหะมาต่ ออนุกรมกัน (การต่ออนุกรมกันกระแสไฟฟ้ าเท่ากัน)
โลหะชนิดเดียวกัน ( n เท่ ากัน )
โลหะต่ างชนิดเดียวกัน ( n ไม่ เท่ ากัน )
I1 = I2
n1e1v1A1 = n2e2v2A2 (n , e เท่ากัน)
v1A1 = v2A2

I1 = I2
n1e1v1A1 = n2e2v2A2

(e เท่ากัน)

n1v1A1 = n2v2A2

แบบฝึ กหัด 14.1
1.. ลวดตัวนําเส้นหนึ่งมีกระแสไหลผ่าน 3 แอมแปร์ ในเวลา 5 นาที จะมีปริ มาณประจุเคลื่อนที่ผา่ น
พื้นที่หน้าตัดไปเท่าใด ( 900 C )
2. ลวดเส้นหนึ่งมีกระแสไหลผ่าน 2.4 แอมแปร์ จํานวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผา่ นพื้นที่หน้าตัดไปใน
เวลา 2 นาที มีจาํ นวนเท่าใด ( 1.8  10 21 ตัว )
3. ใน 1 m3 ของทองแดงมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ 5  10 22 ตัว ถ้ามีกระแสไฟฟ้ าผ่านหลอดทองแดง
พื้นที่หน้าตัด 1 cm2 ขนาด 16 แอมแปร์ จงหาความเร็ วของอิเล็กตรอนในเส้นลวดนี้ ( 20 m/s )
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4. ลวดตัวนําโลหะขนาดสมํ่าเสมอมีปริ มาณกระแสต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 1.0  10 10 แอมแปร์ต่อตาราง
เมตร และความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระเป็ น 5.0 x 10 28 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จงหาขนาดของ
ความเร็ วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในลวด ( 1.25 m/s )
5. กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเส้นลวดหนึ่ง เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังแสดงในกราฟ จงหาประจุและจํานวน
อิเล็กตรอนที่ผา่ นพื้นที่หน้าตัดในช่วงเวลาวินาทีที่ 10 ถึงวินาทีที่ 20 ( 50 C , 3.125 x 10 20 ตัว )

แบบฝึ กหัดทบทวน 14.1
1. กระแสไฟฟ้ าในตัวกลางคู่ใดต่อไปนี้ เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้ าลบอย่างเดียวเท่านั้น
1. แท่งโลหะตัวนําและหลอดบรรจุก๊าซ 2. สารละลายอิเล็กโตรไลท์และหลอดสุ ญญากาศ
3. หลอดสุ ญญากาศและแท่งโลหะตัวนํา 4. หลอดบรรจุก๊าซและสารละลายอิเล็กโตรไลท์
2. กระแสในข้อใดบ้างที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ าทั้งบวกและลบ
ก. หลอดฟลูออเรสเซนต์
ข. หลอดไฟฟ้ าไส้ทงั สเตน
ค. สารละลายกรดกํามะถัน
ง. ไดโอดสารกึ่งตัวนํา
คําตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
1. ก , ข , ค และ ง
2. ก , ค และ ง
3. ค และ ง
4. คําตอบเป็ นอย่างอื่น
3. ข้อความในข้อใดผิด
1. กระแสไฟฟ้ าในโลหะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
2. กระแสไฟฟ้ าในสารกึ่งตัวนําเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
3. กระแสไฟฟ้ าในสารอิเล็กโทรไลต์เกิดจากการเคลื่อนที่ของไอออนบวกและไอออนลบ
4. กระแสไฟฟ้ าในหลอดบรรจุก๊าซเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและไอออนลบ
4. ลวดเส้นหนึ่งมีกระแสไหลผ่าน 4 แอมแปร์ จํานวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผา่ นพื้นที่หน้าตัดไปในเวลา
30 วินาที มีจาํ นวนเท่าใด
1. 7.5  1018 ตัว
2. 7.5  1019 ตัว
3. 7.5  1020 ตัว
4. 7.5  1022 ตัว
5. ลวดตัวนําเส้นหนึ่งมีกระแสไหลผ่าน 5 แอมแปร์ ในเวลา 2 นาที จะมีปริ มาณประจุเคลื่อนที่ผา่ นพื้นที่
หน้าตัดไปเท่าใด
1. 10 คูลอมบ์
2. 100 คูลอมบ์
3. 300 คูลอมบ์
4. 600 คูลอมบ์
6. ใน 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรของทองแดงมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ 8  10 22 ตัว ถ้ามีกระแสไฟฟ้ าผ่านหลอด
ทองแดงพื้นที่หน้าตัด 2 ตารางเซนติเมตร ขนาด 160 แอมแปร์ จงหาความเร็ วของอิเล็กตรอนในเส้น
ลวดนี้
1. 1.25  10-4 m/s

2. 1.25  10-5 m/s

3. 1.25  10-6 m/s

4. 1.25  10-7 m/s
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7. ถ้าความหนาแน่นของพาหะของประจุไฟฟ้ าในลวดทองแดง (อิเล็กตรอนอิสระ) เป็ น 5.0  1028 m-3
ในลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 2.0 ตารางมิลลิเมตร มีกระแสไฟฟ้ าผ่าน 1.6 แอมแปร์ อัตราเร็ วลอยเลื่อน
ของอิเล็กตรอนในลวดนั้นจะเป็ นเท่าใด
2. 1.0105 m/s
3. 1.010-4 m/s
4. 1.010-5 m/s
1. 1.0104 m/s
8. ลวดตัวนําโลหะขนาดสมํ่าเสมอมีปริ มาณกระแสต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 1.6  10 6 แอมแปร์ต่อตาราง
เมตร และความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระเป็ น 4.010 22 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จงหาขนาดของ
ความเร็ วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในลวด
1. 2.510-4 m/s
2. 2.510-2 m/s
3. 2.5102 m/s
4. 2.5104 m/s
9. ลวดเส้นหนึ่งมีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นวงกลมขนาด 0.2 ตารางเซนติเมตร ความยาว 1 เมตร เมื่อต่อลวดนี้เข้า
กับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ าจะมีประจุไฟฟ้ า 9.6  10-3 A ถ้าความเร็ วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดเป็ น
2  10-4 เมตรต่อวินาที จงหาจํานวนอิเล็กตรอนอิสระในลวดเส้นนี้ท้ งั หมด
1. 1.5  1022 ตัว
2. 4.0  1022 ตัว
3. 1.5  1025 ตัว
4. 2.0  1030 ตัว
10. จากรู ป เป็ นกราฟแสดงไฟฟ้ าที่ไหลผ่านลวดเส้นหนึ่งกับเวลา จงหาว่าเมื่อสิ้ นสุ ดเวลา t = 5 วินาที
จะมีประจุไฟฟ้ าไหลผ่านลวดเส้นนี้กี่คูลอมบ์
1. 1.0 คูลอมบ์
2. 2.0 คูลอมบ์
3. 5.0 คูลอมบ์
4. 6.0 คูลอมบ์
11. กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเส้นลวดหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังแสดงในกราฟจงหาจํานวนอิเล็กตรอนที่
ผ่านพื้นที่หน้าตัดหนึ่งในช่วงเวลาวินาทีที่ 8 ถึงวินาทีที่ 16
1. 2.5  10 19 ตัว
2. 5.0  1019 ตัว
3. 2.5  1020 ตัว
4. 5.0  1020 ตัว
4 8 12 16 20
12.ในการทดลองครั้งหนึ่งสามารถเขียนกราฟระหว่างกระแสไฟฟ้ า กับเวลา ดังรู ป ถามว่าตั้งแต่เริ่ มต้นจน
กระแสไฟฟ้ าเท่ากับ 0 แอมแปร์ มีประจุเคลื่อนที่ผา่ นเครื่ องวัดเฉลี่ยวินาทีละกี่คูลอมบ์
1. 200 คูลอมบ์
2. 150 คูลอมบ์
20
3. 0.17 คูลอมบ์
4. 0.017 คูลอมบ์
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14.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างกระแสไฟฟ้าและความต่ างศักย์
เนื่องจากกระแสไฟฟ้ าในตัวนําจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนํา
14.2.1 กฎของโอห์ มและความต้ านทาน
การอ่ านค่ าความต้ านทานของตัวต้ านทานคงที่

กฎของโอห์ม มีใจความว่า “เมื่ออุณหภูมิคงที่ ค่าของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวนําหนึ่งจะแปร
ผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างปลายทั้งสองของตัวนํานั้น”
จะเขียนความสัมพันธ์ได้คือ I  V
I = KV , K เป็ นค่าคงตัวการแปรผัน

ถ้าให้

1
K

=R

จะได้

V
I
V
I

1
K

หรื อ

=R

หรื อ

=

V
I
V
I

=K
=

1
R

V = IR
เมื่อ V แทน ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนํา หน่วยเป็ นโวลต์ (V)
I แทน กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่าน หน่วยเป็ น แอมแปร์ (A)
R แทน ความต้านทานของลวดตัวนํา มีหน่วยเป็ น โอห์ม (  )
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แบบฝึ กหัด 14.2.1
1. ความต่างศักย์ระหว่างปลายความต้านทานขนาด 28  มีคา่ เท่าใด เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าผ่าน 3 A (84 V)
2. จงหาความต่างศักย์ระหว่างปลายความต้านทานขนาด 5  ถ้ามีประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ผา่ น 960 คูลอมบ์
ต่อนาที (80 V)
3. จงหาความต่างศักย์ระหว่างปลายความต้านทานขนาด 10  ถ้ามีประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ผา่ น 1,800
คูลอมบ์ต่อนาที (300 V)
4. จงหาความต้านทาน เมื่อความต่างศักย์ระหว่างปลายเท่ากับ 100 โวลต์ ถ้ามีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน 10
แอมแปร์ (10  )
แบบฝึ กหัดทบทวน 14.2.1
1. จากรู ปที่กาํ หนดให้ จงหาว่าตัวต้านทานมีค่ากี่โอห์ม
1. 50 5 
2. 500 10 
3. 500 25 
4. 500 50 
2. ความต้านทานตัวหนึ่งมีแถบสี ดงั นี้ สี แดง แดง ดํา และทอง ความต้านทานตัวนี้มีค่าเท่าไร
1. 22 + 5 %
2. 200 + 5 %
3. 220 + 5 %
4. 2000 + 5 %
3. ค่าความต้านทานบางชนิด บอกไว้ดว้ ยแถบสี ที่คาดไว้ ตัวต้านทานที่ดีควรมีแถบอย่างไร
1. มี 4 แถบ
2. มี 3 แถบ
3.มีสีเข้ม
4. มีสีจาง
14.2.2 สภาพต้ านทานและสภาพนําไฟฟ้า
สภาพต้ านทานไฟฟ้า (Electrical resistivity) หมายถึง ความต้านทานของสารชนิดนั้น มีความ
ยาว 1 เมตร และพื้นที่ภาคตัดขวาง 1 ตารางเมตร มีหน่วยเป็ นโอห์มเมตร (m) แทนด้วยสัญลักษณ์ 

R =
เมื่อ




A

R แทน ความต้านทานของตัวนํา ()


แทน ความยาวของตัวนํา (m)



แทน สภาพต้านทานไฟฟ้ า (m)

A แทน พื้นที่หน้าตัดของตัวนํา (m2)

เปรียบเทียบลวดโลหะ
1. เปรียบเทียบลวดต่ างชนิดกัน
ลวดต่างชนิดกัน (1  2)
จากสู ตร R =  
สู ตรเปรี ยบเทียบ

A
R 1 ρ1  1 A 2

.
.
R 2 ρ 2  2 A1

2. เปรียบเทียบโดยการตัดเส้ นลวด
ลวดเส้นเดียวกัน (1 = 2 , A1 = A2)
จากสู ตร R =  

A

สู ตรเปรี ยบเทียบ

R1 1

R2 2
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3. เปรียบเทียบลวดชนิดเดียวกันโดยจับยืดออก (1 = 2 )
การยืดปริ มาตรไม่เปลี่ยน

V1 = V2
A1 1  A 2  2
1 A 2

 2 A1

…………………..(1)

R 1 ρ1  1 A 2

.
.
R 2 ρ 2  2 A1

สู ตรเปรียบเทียบ

R1  1

R 2   2





2

=

………………(2)

 A2

 A1





2

=

 r2

 r1





4

=

 D2

 D1





4

ความนําไฟฟ้า (Electrical Conductance)เป็นส่ วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ ามีหน่วยเป็น
(โอห์ม) -1 หรื อซีเมนต์ (Siemens) แทนด้วยสัญลักษณ์ S วัตถุที่มีความนําไฟฟ้ าสู งจะมีความต้านทานตํ่า
วัตถุที่มีความนําไฟฟ้ าตํ่าจะมีความต้านทานสู ง
จะได้ S = 1
เมื่อ S แทน ความนําไฟฟ้ า , R แทน ความต้านทาน
R

สภาพนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity) เป็ นส่ วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้ า มีหน่วยเป็น
(โอห์ม.เมตร) -1 หรื อซีเมนต์ต่อเมตร แทนด้วยสัญลักษณ์ 

จะได้

=

1



เมื่อ  แทน สภาพต้านทานไฟฟ้ า (.m)

แบบฝึ กหัดที่ 14.2.2
1. ลวดเส้นหนึ่งยาว 50 เซนติเมตร มีพ้นื ที่หน้าตัด 10 ตารางมิลลิเมตร ต่ออยูก่ บั ความต่างศักย์ 1 โวลต์
ปรากฏว่ามีกระแสไหลผ่าน 10 แอมแปร์ สภาพความต้านทานของวัตถุที่ทาํ ลวดนี้มีค่าเท่าใด (2  10-6
โอห์ม-เมตร)
2. ลวดทองแดงยาว 2 เมตร มีพ้นื ที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร มีสภาพต้านทาน 1.6  106 โอห์ม-เมตร
ปลายทั้งสองของลวดต่อกับความต่างศักย์ 64 โวลต์ จงหาว่าใน 16 วินาที จะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่
ผ่านลวดทั้งหมดกี่อนุภาค (2  109 อนุภาค )
3. ลวดเส้นหนึ่งยาว 60 เมตร มีความต้านทาน 6 โอห์ม ถ้านํามารี ดออกให้ยาว 120 เมตร สมํ่าเสมอ
จะมีความต้านทานเท่าใด ( 24 โอห์ม )
4. ลวดเส้นหนึ่งมีพ้นื ที่หน้าตัด 0.1 ตารางมิลลิเมตร ยาว 500 เมตร เมื่อต่อปลายทั้งสองของลวดเส้นนี้
กับความต่างศักย์ 15.9 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านลวด 0.2 แอมแปร์ จงหาสภาพต้านทาน
ของลวดนี้ (1.59  10-8 โอห์ม-เมตร )
5. ลวดทองแดงเส้นหนึ่งมีพ้นื ที่หน้าตัด 1.2 ตารางมิลลิเมตร ยาว 500 เมตร จะมีความต้านทานเท่าใด ให้
สภาพต้านทานของทองแดง 1.8  10-8 โอห์มเมตร ( 7.5 โอห์ม )
6. ลวด A ยาวเท่ากับลวด B โดยมีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นครึ่ งหนึ่งของลวด B แต่มีความต้านทานเท่ากัน จงหา
อัตราส่ วนระหว่างค่าสภาพต้านทานของลวด A และลวด B ( 1 : 2 )
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7. ลวดตัวนํามีขนาดโตสมํ่าเสมอยาว 1 เมตร พื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ถ้าลวดนี้มีความต้านทาน
500 โอห์มจะมีสภาพการนําไฟฟ้ าเป็ นกี่ซีเมนต์ต่อเมตร (2  103 (โอห์ม-เมตร)-1 )
8. ลวดเส้นหนึ่งยาว 1.0 เมตร มีความต้านทาน 0.5 โอห์ม จงหาว่าลวดชนิดเดียวกันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
เป็ นสองเท่าของเส้นแรกจะต้องมีความยาวเท่าใด จึงจะมีความต้านทาน 1.2 โอห์ม ( 9.6 เมตร )
9. เส้นลวดที่มีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นวงกลม ถ้าความยาวและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดเพิ่มขึ้นเป็ น 2
เท่าทั้งสองค่าแล้ว ความต้านทานของเส้นลวดจะเป็ นอย่างไร ( R1 : R2 = 2 : 1 )
10. ลวดตัวนําขนาดสมํ่าเสมอเส้นหนึ่งยาว 1 เมตร วัดความต้านทานได้ 0.2 โอห์ม ถ้ามีตวั นําชนิดเดียวกัน
แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเดิมครึ่ งหนึ่ง ถ้าต้องการให้มีความต้านทาน 0.8 โอห์ม ต้องใช้ลวด
ยาวเท่าใด ( 1 เมตร )
11. ลวดตัวนําเส้นหนึ่งมีพ้นื ที่หน้าตัด A ยาว L ถ้านํามารี ดให้มี ขนาดพื้นที่หน้าตัด

A
2

จงหาค่าความ

ต้านทานของลวดเส้นใหม่ เมื่อเทียบกับเส้นเดิม (R2 = 4R1 )
12. ลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 100 โอห์ม ถูกรี ดออกให้ยาวเป็ น 5 เท่า ของความยาวเดิม ถ้าสภาพ
ต้านทานและความหนาแน่นของลวดนี้มีค่าคงเดิม จงหาความต้านทานใหม่ในหน่วยโอห์ม ( 2,500 )
แบบฝึ กหัดทบทวน 14.2.2
1. ลวดทองแดงเส้นหนึ่งมีพ้นื ที่หน้าตัด 1.2 ตารางมิลลิเมตร ยาว 500 เมตร จะมีความต้านทานเท่าใด ให้
สภาพต้านทานของทองแดง 1.8  10-8 โอห์มเมตร
1. 1.5  10-2
2. 7.5  10-2
3. 1.5
4. 7.5
2. ลวด A ยาวเท่ากับลวด B โดยมีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นครึ่ งหนึ่งของลวด B แต่มีความต้านทานเท่ากัน จงหา
อัตราส่ วนระหว่างค่าสภาพต้านทานของลวด A และลวด B
1. 1  4
2. 1  2
3. 2  1
4. 4  1
3. ลวด A ยาวเป็ นสองเท่าของลวด B และมีสภาพต้านทานเป็ น 3 เท่าของลวด B ถ้าลวด B มีพ้นื ที่หน้าตัด
เป็ น 1 เท่าของลวด A จงหาอัตราส่ วนของความต้านทานของลวด A ต่อลวด B
4

1. 2  3
2. 3  4
3. 3  2
4. 4  3
4. ลวดตัวนํามีขนาดโตสมํ่าเสมอยาว 1 เมตร พื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ถ้าลวดนี้มีความต้านทาน
500 โอห์ม จะมีสภาพการนําไฟฟ้ าเป็ นกี่ซีเมนต์ต่อเมตร
1. 5  10-4
2. 2  10- 4
3. 5  103
4. 2  103
5. ลวดเส้นหนึ่งยาว 1.0 เมตร มีความต้านทาน 0.5 โอห์ม จงหาว่าลวดชนิดเดียวกันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เป็ นครึ่ งหนึ่งของเส้นแรกจะต้องมีความยาวเท่าใด จึงจะมีความต้านทาน 1.2 โอห์ม
1. 0.4 เมตร
2. 0.6 เมตร
3. 0.8 เมตร
4. 1.2 เมตร
6. เส้นลวดที่มีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นวงกลม ถ้าความยาวและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดเพิ่มขึ้นเป็ น 2
เท่าทั้งสองค่าแล้ว ความต้านทานของเส้นลวดจะเป็ นอย่างไร
1. ลดลงเหลือ 1/4
2. เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
3. ลดลงครึ่ งหนึ่ง 4. เพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่า
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7. ลวดตัวนําขนาดสมํ่าเสมอเส้นหนึ่งยาว 1 เมตร วัดความต้านทานได้ 0.2 โอห์ม ถ้ามีตวั นําชนิดเดียวกัน
แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเดิมครึ่ งหนึ่ง ถ้าต้องการให้มีความต้านทาน 0.8 โอห์ม ต้องใช้ลวด
ยาวเท่าใด
1. 1.0 เมตร
2. 4.0 เมตร
3. 2.0 เมตร
4. 3.0 เมตร
8. ถ้านําลวดเส้นหนึ่งให้เหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของของเดิม แล้วรี ดลวดที่เหลือให้ยาวเท่ากับลวดเดิม ถามว่า
ความต้านทานของลวดเส้นใหม่น้ ีเป็ นเท่าไร ถ้าลวดเส้นเดิมมีความต้านทาน 10 โอห์ม
1. 10 โอห์ม
2. 30 โอห์ม
3. 20 โอห์ม
4. 40 โอห์ม
9. ลวดโลหะขนาดสมํ่าเสมอยาว 50 เซนติเมตร วัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์ม ถ้าลวดถูกรี ดให้เล็กลง
ขนาดสมํ่าเสมอและมีความยาวเป็ น 4 เท่าของความยาวเดิมแล้ว ความต้านทานไฟฟ้ าของลวดโลหะ
เส้นเล็กจะมีค่าเท่าใด
4. 6.4 โอห์ม
1. 0.8 โอห์ม
2. 1.6 โอห์ม
3. 3.2 โอห์ม
10. ลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 6 โอห์ม ถูกรี ดออกให้ยาวเป็ น 4 เท่าของความยาวเดิม ถ้าสภาพต้านทาน
และความหนาแน่นของลวดนี้มีค่าคงเดิม จงหาความต้านทานใหม่ในหน่วยโอห์ม
1. 32 โอห์ม
2. 64 โอห์ม
3. 96 โอห์ม
4. 128 โอห์ม
11. (ม2.50) ลวดความต้านทานเส้นหนึ่งยาว 3 เมตร มีความต้านทาน 45 โอห์ม ถ้าแบ่งลวดออกเป็ น 3
ส่ วนเท่าๆกัน และนํามาต่อกันแบบขนาน จะได้ความต้านทานของลวดใหม่เท่ากับเท่าไร
1. 5 โอห์ม
2. 9 โอห์ม
3. 15 โอห์ม
4. 45 โอห์ม
12. (ม2.51) ลวดตัวนําเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 8 โอห์ม ถ้าทําการยืดลวดตัวนําเส้นนี้ให้ยาวเป็ น 2 เท่า
ของความยาวเดิม จงหาความต้านทานของลวดเส้นนี้หลังจากทําการยืดแล้ว
1. 4 โอห์ม
2. 8 โอห์ม
3. 16 โอห์ม
4. 32 โอห์ม
13. (ม2.52) ลวดเส้นหนึ่ง มีความต้านทาน 20 โอห์ม ถ้าตัดออกเป็ นสองส่ วนเท่ากันแล้วนํามาต่อขนานกัน
จะมีความต้านทานใหม่เป็ นกี่โอห์ม
1. 5 โอห์ม
2. 10 โอห์ม
3. 20 โอห์ม
4. 40 โอห์ม
14. (ม2.55) ลวดทองแดงขนาดสมํ่าเสมอสองเส้น เส้นแรกมีความยาว 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.2 มิลลิเมตร และเส้นที่สองยาว 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร จงหาว่าความ
ต้านทานของลวดเส้นที่สองเป็ นกี่เท่าของเส้นที่หนึ่ง
1. 0.64 เท่า
2. 0.36 เท่า
3. 8 เท่า
4. 16 เท่า
15. (ม2.56) ลวดเส้นหนึ่งมีพ้นื ที่หน้าตัดสมํ่าเสมอ มีสภาพต้านทานไฟฟ้ า 2×10-8 Ω·m มีความยาว
25 เมตร เมื่อวัดความต้านทานได้ 0.2 โอห์ม ถ้านํามาดึงให้ยาวขึ้นเป็ น 100 เมตร และมี
พื้นที่หน้าตัดสมํ่าเสมอ ความต้านทานใหม่มีขนาดเท่าไร
1. 0.05 โอห์ม
2. 0.2 โอห์ม
3. 0.8 โอห์ม
4. 3.2 โอห์ม
16. ลวดเส้นนี้มีความต้านทาน R เมื่อยืดลวดเส้นนี้อย่างสมํ่าเสมอให้ยาวเป็ นสองเท่าความยาวเดิม
ลวดนี้จะมีความต้านทานใหม่เป็ นเท่าใด (ม2.58)
1. R
2. 2R
3. 3R
4. 4R
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14.2.3 ผลของอุณหภูมิทมี่ ีต่อความต้ านทาน
1. ตัวนํา ความต้านทานของตัวนําที่เป็ นโลหะบริ สุทธิ์ เช่น แพลทินมั เงิน ทองแดง ที่อุณหภูมิ
ต่าง ๆ พบว่า ความต้านทานจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน ความรู ้ถูกนําไปใช้สร้ างเทอร์ โมมิเตอร์ ชนิด
ความต้ านทาน ส่ วนตัวนําพวกโลหะผสมพบว่าอุณหภูมิเปลี่ยนค่าสภาพความต้านทานของโลหะผสมจะ
เปลี่ยนน้อยมาก ซึ่ งมีค่าสู งกว่าโลหะบริ สุทธิ์ จึงนําไปใช้ประโยชน์สร้างตัวต้ านทานมาตรฐาน เช่น ตัว
ต้านทานโลหะผสมแมงกานิน (ทองแดง + แมงกานีส + นิกเกิล)
2. สารกึ่งตัวนํา ได้แก่พวก ซิ ลิกอน เจอร์ มาเนี ยม กราไฟต์ พบว่า ที่อุณหภูมิธรรมดา สภาพ
ต้า นทานของสารกึ่ ง ตัว นํา มี ค่ า สู ง กว่า สภาพต้า นทานของตัว นํา มาก แต่ เ มื่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ค่ า สภาพ
ต้านทานจะลดลงอย่างรวดเร็ ว และนําไฟฟ้ าได้ดี
3. ฉนวน เป็ นวัตถุที่มีค่าสภาพต้านทานสูงมาก เช่น แก้ว ไมกา ยาง กระเบื้อง ที่อุณหภูมิสูงมาก ๆ ค่า
สภาพต้านทานจะลดลงบ้าง แต่ถา้ ต่อกับความต่างศักย์สูงมาก ๆ วัตถุน้ ีจะกลายเป็ นตัวนําไฟฟ้ าได้

จากการศึกษาความต้านทานของโลหะบางชนิด เช่น ตะกัว่ ดีบุก ปรอท พบว่า เมื่ออุณหภูมิ
เข้าใกล้ 0  K ค่าความต้านทานของโลหะเหล่านี้จะลดลงเกือบเป็ นศูนย์ อุณหภูมิน้ ีเรี ยกว่า อุณหภูมิ
วิกฤต และค่าสภาพความต้านทานเป็ นศูนย์ โลหะนี้จะอยูใ่ นสภาพนําไฟฟ้ายิ่งยวด คือนําไฟฟ้ าได้ดีที่สุด
เรี ยกโลหะนี้ ว่า ตัวนํายวดยิ่ง และมีสมบัติสําคัญคือ การผลักกับสนามแม่เหล็ก จึงนําความรู ้น้ ี ไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างอุปกรณ์ เช่น
เครื่องเร่ งอนุภาคกําลังสู ง ใช้เร่ งอนุภาค เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน ให้มีความเร็ วสู ง
เกิดพลังงานจลน์มาก นําไฟใช้ในงานวิจยั ฟิ สิ กส์
รถไฟฟ้าแมกเลฟ เป็ นรถไฟความเร็ วสู ง ขณะแล่นตัวรถจะลอยเหนือรางช่วยลดแรงเสี ยดทาน
การยกตัวเกิดจากการผลักกันของสนามแม่เหล็กจากรางและตัวรถ
สควิด ใช้เป็ นอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความไวสู ง เช่น ตรวจวัดสนามแม่เหล็กที่เกิดจากสมอง ใช้
วัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่มีค่าตํ่าขนาด 10 10 โวลต์
การทําให้สารต่าง ๆ อยู่ในสภาพนํายวดยิ่งต้องใช้ฮีเลียมเหลว ซึ่ งมีราคาแพงช่ วยลดอุณหภูมิ
แต่ปัจจุบนั นักฟิ สิ กส์ได้พบสารชนิ ดใหม่เรี ยกว่า ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูง เป็นสารประกอบของอิดเทียม
(Y) แบเรี ยม (Ba) ทองแดง ( Cu) และออกซิเจน (O) ซึ่งสามารถใช้ไนโตรเจนเหลว แทนฮีเลียมได้ การ
พบสารชนิดใหม่น้ ีกระตุน้ ให้เกิดการวิจยั และพัฒนาตัวนํายวดยิง่ มาใช้ประโยชน์มากที่สุด
ในประเทศไทย มีนกั ฟิ สิ กส์ที่ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับตัวนํายวดยิง่ ทั้งด้านปฏิบตั ิและทฤษฎีจลน์เป็ นที่
ยอมรับของนานาชาติ คือ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
ความสั มพันธ์ ระหว่ างอุณหภูมิกบั ความต้ านทาน คือ
Rt = R0 ( 1 +  t)
เมื่อ Rt คือ ความต้านทานที่อุณหภูมิ t ๐C

t คือ อุณหภูมิ ( ๐C )

R0 คือ ความต้านทานที่อุณหภูมิ 0 ๐C
๐

 คือ สัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิ - ความต้านทาน ( C )

-1
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1.

2.

3.

4.

5.

แบบฝึ กหัดทบทวน 14.2.3
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สารใดบ้างมีสภาพต้านไฟฟ้ าลดลง
ก.โลหะบริ สุทธิ์
ข. สารกึ่งตัวนํา
ค. โลหะผสม
ง. ฉนวน
1. ข้อ ก และ ข
2. ข้อ ข และ ค
3. ข้อ ค และ ง
4. ข้อ ข และ ง
ตัวต้านทานมาตรฐานซึ่งมีค่าความต้านทานคงที่เชื่อถือได้ แม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง สร้างมา
จากสารชนิดใด
1. สารกึ่งตัวนํา
2. โลหะบริ สุทธิ์
3. โลหะผสม
4. ฉนวน
สภาพต้านทานไฟฟ้ าของโลหะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณใด
1. ความเร็ วลอยเลื่อน
2. ความต่างศักย์ไฟฟ้ า
3. พื้นที่หน้าตัดและความยาว
4. จํานวนอิเล็กตรอนอิสระ
ลวดโลหะบริ สุทธิ์เช่น ทองแดง มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของลวดอย่างไร
1. ความต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้น 2. ความต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
3. ความต้านทานคงเดิมเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน
4. ความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ข้อความใดที่กล่าว ผิดความจริงทางวิทยาศาสตร์
1. เมื่ออุณหภูมิลดลง ตัวนํามีความนําไฟฟ้ าลดลง
2. เมื่ออุณหภูมิลดลง ฉนวนมีความนําไฟฟ้ าลดลง
3. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตัวนํามีความต้านทานเพิ่มขึ้น 4. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ฉนวนมีความต้านทานลดลง

14.3 การต่ อตัวต้ านทานและแบตเตอรี่
14.3.1 การต่ อตัวต้ านทาน
การต่ อตัวต้ านทานแบบอนุรม

การต่ อตัวต้ านทานแบบขนาน

1. Vรวม = V1 + V2 + V3

1. Vรวม = V1 = V2 = V3

2. Iรวม = I1 = I2 = I3

2. Iรวม = I1 + I2 + I3

3. Rรวม = R1 + R2 + R3

3.

1
R รวม

=

1
R1

+

1
R2

+

1
R3

การต่ อตัวต้ านทานแบบบริดจ์ (แบบสมดุล)
บริ ดจ์สมดุล จะได้วา่
R1
R2

=

R4
R5

ข้อสังเกต ไม่มีกระแสไหลผ่าน R3
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การเปลีย่ นรู ปความต้ านทาน Delta Wye
เป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปความต้านทาน 3 ตัว เพื่อให้สะดวกในการคํานวณสําหรับวงจรที่
ซับซ้อน มีหลักการเปลี่ยนรู ป อธิบายโดยใช้ไดอะแกรม ได้ดงั นี้
จาก  เป็ น y
ab
abc
bc
abc
ca
abc

x =
y =
z =

ให้สงั เกตว่าตัวหารเป็ น a + b + c เสมอ บางทีเรี ยกว่า Delta ()
xy  yz  zx
y
xy  yz  zx
z
xy  yz  zx
x

a =
b =
c =

ให้สงั เกตว่าตัวตั้งเป็ น xy + yz + zx เสมอ บางทีเรี ยกว่า Why (y) และหารด้วยความต้านที่อยูต่ รงข้าม
แบบฝึ กหัดที่ 14.3.1
จากรู ป จงหาความต้านทานรวมระหว่าง A กับ B
1.
2
3
8

I

A

R2
R3
R1 = 4 

I1

2.

A

A

A
4.

R3 = 2 

I3
6
6

B

1
5

B

4
4

2
4

30 

60 
B

B

R2 = 4 

I2

I

3.

R1

6
10 

2
1
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5

5.

5
10 

3

10 

15 

2
6.

5

A
4

A

3
B
2
4

30 

30 
B

2

6
10 

2
1

7.

ตอบ 1. 13



2. 1 

3. 7



4. 12



5. 7.5



6. 10



แบบฝึ กหัดทบทวนที่ 14.3.1
1. จากรู ป ค่าความต้านทานที่วดั ระหว่างจุด A กับ B จะเป็ นเท่าไร ถ้า R มีค่า
1
2



2. 1



1.
3.
4.

3
4
4
3

3

4




2. มีความต้านทานชุดหนึ่งต่อกันดังรู ป ความต้านทานรวมระหว่างจุด ข และ ค คือ
1. 2/3 โอห์ม
2. 1 โอห์ม
3. 3/2 โอห์ม
4. 2 โอห์ม

7. 13.3
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3. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง x กับ y
1. 5 โอห์ม
2. 10 โอห์ม
3. 15 โอห์ม
4. 30 โอห์ม

20 

4. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B
1. 7.5 โอห์ม
2. 10 โอห์ม
3. 12 โอห์ม
4. 15 โอห์ม
5. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B
1. 0.48 โอห์ม
2. 1.48 โอห์ม
3. 5 โอห์ม
4. 10 โอห์ม
6. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B

10 
1. 8 โอห์ม
2. 6 โอห์ม
7. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B
1. 0 โอห์ม
2. 6 โอห์ม
3. 9 โอห์ม
4. 10 โอห์ม
8. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง x กับ y
1. 0 โอห์ม
2. 2 โอห์ม
3. 10 โอห์ม
4. 12 โอห์ม

3. 10 โอห์ม

4. 12 โอห์ม
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9. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B
1. 10.5 โอห์ม
2. 12.4 โอห์ม
3. 13.3 โอห์ม
4. 14.2 โอห์ม
10. จากรู ป จงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B
1. 0.5R โอห์ม
2. 1R โอห์ม
3. 2R โอห์ม
4. 4R โอห์ม

14.3.2 แรงเคลือ่ นไฟฟ้าและความต่ างศักย์
แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Electromotive Force หรื อ emf ) ใช้สัญลักษณ์คือ “ E ” หมายถึงแรงดัน
ไฟฟ้ าของเซลล์ที่จะดันให้กระแสไฟฟ้ าได้ครบวงจร มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V)
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า = ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ + ความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทานภายใน
E = V R + Vr
E = IR + Ir
E = I( R + r )
I =

E
Rr

กําหนดให้
E
R
r
I

แทน แรงเคลื่อนไฟฟ้ า (V)
แทน ความต้านทานภายนอก ()
แทน ความต้านทานภายใน ()
แทน กระแสไฟฟ้ า (A)

VR แทน ความต่างศักย์ภายนอกเซล (V)
Vr แทน ความต่างศักย์ภายในเซล (V)
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14.3.3 การต่ อแบตเตอรี่ (การต่ อเซลล์ ไฟฟ้า)
การต่ อเซลล์ ไฟฟ้าแบบอนุกรมตามกัน

การต่ อเซลล์ ไฟฟ้าแบบอนุกรมขัดกัน

1.

ΣE

= E1 + E2

1.

E

= E1 - E2

2.

r

= r1 + r2

2.

r

= r 1 + r2

E
R  r

3.

3. I =

I=

E
R  r

การต่ อเซลล์ ไฟฟ้าแบบขนาน
1.

ΣE

= E

2.

Σr

=

3.

I =

r
n
E
R 

r
n

การต่อเซลล์เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ าไหลในวงจรมากที่สุดเมื่อ
1. XY =

n

2.

R
X

=

r
Y

3. นําค่า X และ Y ที่ได้จาก 1 และ 2 มาแทนในสู ตร
I=

E
R r

X Y

เมื่อ X แทน จํานวนเซลล์ใน 1 แถวที่ต่อแบบอนุกรม (หลัก)
Y แทน จํานวนที่ต่อแบบขนาน (แถว)
ข้ อควรจํา E และ r แทน ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าและความต้านทานภายในเพียงเซลล์เดียว
แบบฝึ กหัดที่ 14.3.2-3
1. เซลล์ไฟฟ้ า 4 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเซลล์ละ 1.5 โวลต์ และความต้านทานภายในเซลล์ละ 0.5
โอห์ม นําเซลล์ท้ งั หมดไปต่อกับความต้านทานภายนอก 28 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจร
เมื่อ 1. ต่อเซลล์ไฟฟ้ าแบบอนุกรม ( 0.2 A ) 2. ต่อเซลล์ไฟฟ้ าแบบขนาน ( 0.053 A )
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2. เซลล์ไฟฟ้ าแรงเคลื่อนไฟฟ้ า 4 โวลต์ ความต้านทานภายใน 2 โอห์ม จํานวน 12 เซลล์ เมื่อนําไปต่อกับ
ความต้านทานภายนอก 6 โอห์ม จะกระแสไฟฟ้ าที่ไหลในวงจรมากที่สุดเท่าใด ( 2 A )
3. เซลล์ไฟฟ้ าทั้งหมด 16 เซลล์ มีความต้านทานภายใน 6 โอห์ม และมีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเซลล์ละ 12
โวลต์ จะต้องต่อเซลล์ไฟฟ้ าอย่างไร เมื่อนําไปต่อกับหลอดไฟฟ้ าจํานวน 10 หลอด มีความต้านทาน
หลอดละ 240 โอห์ม และต่อขนานกันอยู่ จึงจะมีความสว่างของหลอดมากที่สุด ( 2 A )
4. วงจรไฟฟ้ าตามรู ปความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด A กับจุด B มีกี่โวลต์ ( 9 V )

แบบฝึ กหัดทบทวน 14.3.2-3
1. ถ่านไฟฟ้ าฉาย 6 ก้อนมีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าก้อนละ 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายในก้อนละ 1 โอห์ม
นํามาต่อแบบผสมสองแถว ๆ ละ 3 ก้อน เป็ นแบตเตอรี่ ชุดหนึ่ง แล้วต่อเป็ นวงจรด้วยหลอดไฟฟ้ า
ที่มีความต้านทาน 6 โอห์ม จะมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านหลอดไฟมากที่สุดเท่าไร
1. 0.45 แอมแปร์ 2. 0.60 แอมแปร์
3. 0.75 แอมแปร์
4. 1.00 แอมแปร์
2. จากรู ป จงหากระแสไฟฟ้ า I ที่ผา่ นแอมมิเตอร์ A ในวงจร

1.
2.
3.
4.

0.3
0.5
1.0
1.5

A
A
A
A

3. จากรู ป จงหากระแสไฟฟ้ า I ในวงจร
1. 0.6 A
2. 2.0 A
3. 2.4 A
4. 4.0 A
4. โวลต์มิเตอร์มีความต้านทาน 200 โอห์มจะอ่านค่าได้กี่โวลต์ในวงจรนี้
1. 5 โวลต์
2. 10 โวลต์
3. 15 โวลต์
4. 20 โวลต์
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5. จากวงจรดังรู ป V อ่าน 10 V A อ่าน 0.5 A จงหาว่า R มีค่าเท่าไร เมื่อ V
ไม่กินกระแสไฟและ A ไม่มีความต้านทาน
1. 4 
2. 10 
4. 14 
3. 12 
6. วงจรไฟฟ้ าตามรู ปความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างจุด A กับจุด B มีค่าเท่าไร
1. 2 โวลต์
2. 4 โวลต์
3. 6 โวลต์
4. 9 โวลต์

7. จากวงจรไฟฟ้ า จงหากระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านเซลล์ 10 โวลต์
1. 0 แอมแปร์
2. 0.5 แอมแปร์
3. 1 แอมแปร์
4. 2 แอมแปร์
8. ตามวงจรดังรู ป ค่าความต่างศักย์ที่คร่ อมตัวต้านทาน 4 โอห์ม มีค่าเท่าไร
1. 0.5 โวลต์
2. 1.0 โวลต์
3. 1.5 โวลต์
4. 2.0 โวลต์
9. (ม2.50) ต่อวงจรดังรู ป จะมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านความต้านทาน 5 โอห์ม กี่แอมแปร์

1. 0.67 แอมแปร์
2. 1.0 แอมแปร์
3. 1.5 แอมแปร์
4. 2.0 แอมแปร์
10. (ม2.51) เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งกําเนิดไฟฟ้ าชนิดหนึ่งที่ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
โดยตรง ถ้าเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเท่ากับ 0.5 โวลต์ และมีความต้านทาน
ภายในน้อยมาก หากต้องการนําเซลล์แสงอาทิตย์ นี้ไปใช้เป็ นแหล่งกําเนิดของมอเตอร์ขนาด 6.0 โวลต์
จะต้องใช้เซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั หมดกี่เซลล์และต่อกันอย่างไร
1. 6 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม
2. 6 เซลล์ ต่อแบบขนาน
3. 12 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม
4. 12 เซลล์ ต่อแบบขนาน
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11. (ม2.52) นําตัวต้านทานสองตัวที่มีความต้านทานเท่ากันขนาด 1 กิโลโอห์ม มาต่อขนานกัน และนําไป
ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 10 โวลต์ ดังรู ป จะมีกระแส I ไหลในวงจรเท่าไร
1. 0.01 แอมแปร์
2. 0.02 แอมแปร์
3. 1.0 แอมแปร์
4. 2.0 แอมแปร์
12. (ม2.53) จากวงจรไฟฟ้ าดังรู ป ข้อใดเป็ นข้อสรุ ปที่ถูกต้อง

1. กระแสไฟฟ้ า (I) ในวงจรทั้งสองมีค่าเท่ากัน
2. กระแสไฟฟ้ า (I) ในวงจรตามรู ป (ก) มีค่ามากกว่ารู ป (ข)
3. กระแสไฟฟ้ า (I) ในวงจรตามรู ป (ก) มีค่าน้อยกว่ารู ป (ข)
4. กระแสไฟฟ้ า (I) ในวงจรตามรู ป (ข) มีค่าเป็ นศูนย์
11. (ม2.54) ต่อความต้านทาน 8 โอห์มเข้ากับแบตเตอรี่ 6 โวลต์แล้ววัดกระแสที่ไหลผ่านในวงจร

ได้ 0.6 แอมแปร์ จงหาค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่
1. 0.2 
2. 0.8 
3. 2.0 
4. 8.0 
12. (ม2.55) จากรู ป จงหาผลต่างระหว่างความต่างศักย์ Vout,B – Vout,A
1. 6 โวลต์
2. 8 โวลต์
3. 4 โวลต์
4. 2 โวลด์
13. จากวงจรไฟฟ้ าดังรู ป เมื่อ R₁ = R₂ = R₃ จงหาความต่างศักย์คร่ อมตัวต้านทาน R₃ (ม2.57)
1. 3 โวลต์
2. 4 โวลต์
3. 6 โวลต์
4. 2 โวลต์
14. ต่อวงจรไฟฟ้ าดังรู ป นักเรี ยนคนหนึ่งวัดความต่างศักย์ที่คร่ อมตัวต้านทาน R1 และ R2 ได้ 8
โวลต์ และ 2 โวลต์ ตามลําดับ และเขาวัดกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวต้านทาน R2 R3 R4 ได้กระแส
เท่ากัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ม2.58)
1. ความต้านทานรวนมีค่าเท่ากับ 5/3 เท่าของความต้านทาน R3
2. ตัวต้านทาน R1 มีความต้านทานเท่ากับ 4 เท่าของความต้านทาน R2
3. ตัวต้านทาน R3 มีความต้านทานเท่ากับ 3 เท่าของความต้านทาน R1
4. ตัวต้านทาน R1 มีความต้านทานเท่ากับ 3/4 เท่าของความต้านทาน R2
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16.4 พลังงานและกําลังไฟฟ้า
จากสู ตรไฟฟ้ าสถิต งานไฟฟ้ า
จากสู ตรกระแสไฟฟ้ าในตัวนํา
แทน (2) ใน (1) จะได้
V

แทนค่า V = IR และ I =
งานไฟฟ้า

W = QV ……………………(1)
Q = It ………………….…(2)
W = ItV ………………...……(3)
R

ในสู ตร (3) จะได้

W = ItV = I2Rt =

2
V t
R

กําลังไฟฟ้ า คือ พลังงานไฟฟ้ าในหนึ่งหน่วยเวลา
กําลังไฟฟ้า P =

W
t

= IV = I2R =

V

2

R

กําหนดให้ I แทน กระแสไฟฟ้ า มีหน่วยเป็ นแอมแปร์ (A) W แทน งานไฟฟ้ า มีหน่วยเป็ นจูล (J)
R แทน ความต้านทาน มีหน่วยเป็ น โอห์ม (  ) t แทน เวลา มีหน่วยเป็ น วินาที (s)
V แทน ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V) P แทน กําลัง มีหน่วยเป็ น วัตต์ (W)
เมื่อพลังงานจากไฟฟ้ าเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน จะได้วา่
W = Q
W = mcT
การต่ อหลอดไฟ
การต่ อหลอดไฟแบบอนุกรม

การต่ อหลอดไฟแบบขนาน

1. Rรวม = R1+ R2+ R3+…

1. Iรวม = I1+ I2+ I3+…

2
2. V =

V2 V2 V2


P1
P2
P3

2.

3.

1
1
1


P1 P2 P3

Pรวม
1
Pรวม

=

เมื่อ V เท่ากัน

Pรวม
V

=

P1 P2 P3
 
V V V

3. Pรวม = P1+ P2+ P3+ … เมื่อ V เท่ากัน
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แบบฝึ กหัด 14.4
1. หลอดไฟขนาด 60 W 220 V เมื่อนําไปใช้กบั ไฟในบ้าน กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านหลอดไฟเป็ นเท่าไร
2. กําลังของมอร์เตอร์เครื่ องหนึ่ง ซึ่งมีกระแสไหลเข้า 3 A เมื่อต่อกับแหล่งจ่ายไฟขนาด 120 V จะมีค่า
เท่าไร ( 360 W )
3. หม้อหุงข้าวใบหนึ่งเขียนติดด้านข้างไว้วา่ 220 V 660 W แสดงว่าหม้อหุงข้าวใบนี้ใช้กระแสไฟฟ้ า
สู งสุ ดเท่าไร ( 3 A )
4. หลอดไฟฟ้ าขนาด 220 V 0.5 A เมื่อใช้นาน 20 นาที จะสิ้ นพลังงานเท่าใด ( 132,000 J )
5. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิดหนึ่ง เมื่อใช้กบั ไฟฟ้ า 220 V กินกระแส 2 A ถ้านําไปใช้กบั ความต่างศักย์ 110 V
จะใช้กระแสไฟฟ้ าใด
6. หลอดไฟฟ้ าขนาด 220 V , 40 W จํานวน 10 หลอด ถูกนํามาต่อกันแล้วต่อเข้ากับบ้าน จงหากําลัง
ไฟฟ้ ารวม เมื่อ 1. ต่อหลอดไฟฟ้ าทั้งหมดแบบอนุกรม 2. ต่อหลอดไฟฟ้ าทั้งหมดแบบขนาน
7. จงหาว่าต้องให้ความร้อนด้วยกําลังเฉลี่ยกี่วตั ต์ จึงจะทําให้โลหะมวล 2 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น
30 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 นาที กําหนดให้ความจุความร้อนจําเพาะของโลหะนั้นเท่ากับ 400
จูลต่อกิโลกรัม.เคลวิน

1.

2.

3.

4.

5.

แบบฝึ กหัดทบทวนที่ 14.4
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าเครื่ องหนึ่งกําลังทํางานด้วยอัตรา 88 กิโลวัตต์ ส่ งกําลังไฟฟ้ าผ่านสายไฟซึ่งมีความ
ต้านทาน 0.5 โอห์ม เป็ นเวลา 5 วินาที ที่ความต่างศักย์ 22,000 โวลต์ จงหาค่าพลังงานที่สูญเสี ยไป
ในรู ปความร้อนภายในสายไฟ
1. 8 จูล
2. 20 จูล
3. 40 จูล
4. 80 จูล
หลอดไฟขนาด 80 วัตต์ ถูกนํามาใช้งานด้วยความต่างศักย์ 220 โวลต์ เป็ นเวลานานครึ่ งชัว่ โมง
จงคํานวณหาค่าพลังงานไฟฟ้ าที่เปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้อนและแสง
1. 2.4 กิโลจูล
2. 4.8 กิโลจูล
3. 17.6 กิโลจูล
4. 144 กิโลจูล
จงหาว่าต้องให้ความร้อนด้วยกําลังเฉลี่ยกี่วตั ต์ จึงจะทําให้โลหะมวล 1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น
60 องศาเซลเซียส ในเวลา 5 นาที กําหนดให้ความจุความร้อนจําเพาะของโลหะนั้นเท่ากับ 400
จูลต่อกิโลกรัม.เคลวิน
1. 8 วัตต์
2. 20 วัตต์
3. 40 วัตต์
4. 80 วัตต์
ต่อตัวต้านทาน 10 โอห์ม กับแบตเตอรรี่ 12 โวลต์ แล้วจุ่มตัวต้านทานในแครอริ มิเตอร์ที่บรรจุน้ าํ
48 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้เวลากี่วินาที อุณหภูมิของนํ้าจึงจะเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส (ถ้าแครอ
ริ มิเตอร์มีความจุความร้อนน้อยมาก ความจุความร้อนจําเพาะของนํ้าเท่ากับ 4.2 จูล/กรัม.เคลวิน )
1. 8 วินาที
2. 28 วินาที
3. 48 วินาที
4. 80 วินาที
หลอดไฟฟ้ าหลอดแรกมีความต้านทาน 4 โอห์ม ต่อกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ หลอดที่สองมีความ
ต้านทาน 5 โอห์ม ต่อกับแบตเตอรี่ 15 โวลต์ กําลังไฟฟ้ าที่หลอดทั้งสองใช้ต่างกันเท่าใด
1. 3 W
2. 9 W
3. 11 W
4. 22 W
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6. ถ้าใช้หม้อต้มไฟฟ้ าขนาด 220 โวลต์ 1000 วัตต์ ต้มนํ้า 1 ลิตร อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นํ้าจะ
เริ่ มเดือดภายในเวลากี่นาที ถ้าการต้มนํ้ามีประสิ ทธิภาพร้อยละ 80 (ความจุความร้อนจําเพาะของนํ้า
เท่ากับ 4.2 กิโลจูล/กิโลกรัม.เคลวิน )
1. 7 นาที
2. 9 นาที
3. 12 นาที
4. 15 นาที
7. ขณะเปิ ดหลอดไฟ 60 วัตต์ พบว่าร้อยละ 80 ของพลังงานไฟฟ้ าสู ญเสี ยไปในรู ปความร้อน จงหา
ปริ มาณความร้อนทั้งหมดที่ได้จากหลอดไฟใน 1 นาที
1. 48 จูล
2. 75 จูล
3. 288 จูล
4. 2,880 จูล
8. หลอดไฟ 12 V 10 W ถ้านําไปใช้กบั แบตเตอรี่ 24 V จะต้องนําความต้านทานกี่โอห์มไปต่ออนุกรม
กับหลอดนี้เพื่อให้หลอดไฟใช้กาํ ลังเท่าเดิม
1. 14.4 โอห์ม
2. 16 โอห์ม
3. 20 โอห์ม
4. 28.8 โอห์ม
9. ใช้ลวด 2 เส้นต่อเป็ นวงจรเพื่อส่ งกําลังไฟฟ้ า 1,000 วัตต์ ไปยังเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเครื่ องหนึ่ง โดยลวด
แต่ละเส้นมีความต้านทาน 2 โอห์ม ถ้าความต่างศักย์บนเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเป็ น 100 โวลต์ ความต่าง
ศักย์ของแหล่งจ่ายพลังงานจะเป็ นกี่โวลต์
1. 140 V
2. 120 V
3. 110 V
4. 104 V
10. กาต้มนํ้าไฟฟ้ าใบหนึ่งใช้กบั ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 220 V เพื่อใช้ตม้ นํ้า 100 ลบ.ซม. ให้เดือดในเวลา
3 นาที อยากทราบว่าถ้าใช้กาต้มนํ้าใบนี้กบั ความต่างศักย์ 110 V ในการต้มนํ้าปริ มาตรเท่าเดิม
นํ้าจะเดือดภายในกี่นาที
1. 3 นาที
2. 6 นาที
3. 12 นาที
4. 15 นาที
11. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านชนิด 100 W 220 V เมื่อนํามาใช้ขณะที่ไฟตกเหลือ 200 V เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
นั้นจะใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเท่าใด
1. 78 W
2. 83 W
3. 88 W
4. 93 W
12. ห้องทํางานแห่งหนึ่งใช้ไฟฟ้ าจากแหล่งกําเนิด 200 V ภายในห้องมีหลอดไฟขนาด 100 W 3 ดวง
และมีพดั ลมขนาด 200 W 2 เครื่ อง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายจากการเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ควรจะมี
ฟิ วส์ขนาดเล็ดสุ ดเท่าใด
1. 2 A
2. 3 A
3. 4 A
4. 5 A
13. คนขับรถยนต์ท่านหนึ่งดับเครื่ องยนต์แล้วลืมปิ ดไฟหน้ารถ 2 ดวงเป็ นเวลานาน 10 นาที แบตเตอรรี่
ของรถยนต์ ซึ่งแรงเคลื่อน 12 โวลต์ จะต้องจ่ายไฟเท่าใด ถ้าไฟหน้ากินกระแสดวงละ 5 แอมแปร์
1. 120 จูล
2. 1,200 จูล
3. 36,000 จูล
4. 72,000 จูล
14. โรงไฟฟ้ าขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่ งกําลังไฟฟ้ าผ่านสายไฟที่มีความต้านทาน 0.25 โอห์ม ด้วย
ความต่างศักย์ 20,000 โวลต์ จงหากําลังที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปในรู ปความร้อนในสายไฟ
1. 25 W
2. 50 W
3. 75 W
4. 100 W
15. เตาไฟฟ้ าขนาด 1,200 วัตต์ เตาอบไมโครเวฟขนาด 900 วัตต์ และหม้อหุงข้าวไฟฟ้ าขนาด 600
วัตต์ ถ้าใช้ท้ งั สามเครื่ องกับไฟฟ้ า 220 โวลต์ พร้อมกันจะใช้กระแสไฟฟ้ าเท่าใด
1. 8 A
2. 10 A
3. 12 A
4. 15 A
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14.5 การคิดค่ าไฟฟ้า
สู ตร จํานวน Unit =
ค่าไฟฟ้ า

จํานวน WATT ชัว่ โมง
1000

= จํานวนยูนิต x ราคาต่อยูนิต

ตัวอย่ าง บ้านหลังหนึ่งมีอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าดังต่อไปนี้ คือ
1. ตูเ้ ย็น 120 วัตต์ 220 โวลต์ 1 หลัง เปิ ดทั้งวัน
2. โทรทัศน์ 100 วัตต์ 220 โวลต์ 1 เครื่ อง เฉลี่ยเปิ ดวันละ 6 ชัว่ โมง
3. พัดลม 20 วัตต์ 220 โวลต์ 2 เครื่ อง เฉลี่ยเปิ ดวันละ 10 ชัว่ โมงต่อเครื่ อง
4. หม้อหุงข้าว 800 วัตต์ 220 โวลต์ 1 ใบ เฉลี่ยเปิ ดวันละ 2 ชัว่ โมง
5. หลอดไฟ 40 วัตต์ 220 โวลต์ 6 หลอด เฉลี่ยเปิ ดวันละ 5 ชัว่ โมง
ก. บ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด
ข. ใน 1 เดือน (30 วัน) บ้านหลังนี้จะเสี ยค่าไฟฟ้ าเท่าใด (ถ้าโรงงานไฟฟ้ าคิดค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยยู
นิตละ 1.75 บาท)
แนวคิด ก.
จาก
P = IV
P = กําลังไฟฟ้ ารวมของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทั้งหมด
P = 120 + 100 + (20  2) + 800 + (40 6) = 1,300 W

P
เมื่อใช้เครื่ องใช้พร้อมกันต้องใช้กระแสไฟฟ้ า  I  
I=

1300
= 5.91 A
220



V

ดังนั้น บ้านหลังนี้ควรใช้ฟิวส์ 6 แอมแปร์
ข. จากจํานวนยูนิต

(W) =

ตอบ

P h
1000

ใน 1 เดือน เครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิดใช้ไฟฟ้ า
1. ตูเ้ ย็นใช้ไฟฟ้ า

=

2. โทรทัศน์ใช้ไฟฟ้ า

=

3. พัดลมใช้ไฟฟ้ า

=

4. หม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ า

=

5. หลอดไฟใช้ไฟฟ้ า

=

120  24  30
1000
100  6  30
1000
20  2 10  30
1000
800  2  30
1000
40  6  5  30
1000

=

86.4

ยูนิต

=

18

ยูนิต

=

12

ยูนิต

=

48

ยูนิต

=

36

ยูนิต

ดังนั้น ใน 1 เดือน บ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้ า = 86.4 + 18 + 12 + 48 + 36 = 200.4 ยูนิต
ดังนั้น ใน 1 เดือน บ้านหลังนี้เสี ยค่าไฟฟ้ า = 200.4  1.75 = 350.70 บาท
ตอบ
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แบบฝึ กหัด 14.5
1. บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้ าความต่างศักย์ 220 โวลต์ ถ้าใช้เครื่ องไฟฟ้ าดังต่อไปนี้ หม้อหุงข้าวขนาด 600
วัตต์ ตูเ้ ย็นขนาด 100 วัตต์ และหลอดเรื องเเสงขนาด 40 วัตต์ 5 ดวง ควรใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใดและถ้าใช้
เครื่ องไฟฟ้ าเหล่านี้พร้อมๆ กัน 10 ชัว่ โมงและต้องใช้ปริ มาณไฟฟ้ ากี่หน่วย
2. (ม2.53) บ้านหลังหนึ่งมีการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าดังนี้
- หลอดไฟ 40 วัตต์ จํานวน 3 ดวง เฉลี่ยดวงละ 4 ชัว่ โมงต่อวัน
- หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า 200 วัตต์ วันละ 20 นาที
- พัดลม 100 วัตต์ วันละ 3 ชัว่ โมง
- ตูเ้ ย็นที่มีกาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อวัน 600 วัตต์/วัน ตลอดทั้งวัน
- เตารี ด 1000 วัตต์ ใช้สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
จงคํานวณหาพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ตลอดเดือนว่ามีค่าทั้งสิ้ นกี่หน่วย (Unit)
(ให้ 1 เดือนมี 30 วัน และมี 4 สัปดาห์ใน 1 เดือน)
1. 47.4
2. 51.3
3. 47400
4. 51300
3. (ม2.54) บ้านหลังหนึ่งมีหลอดไฟ 40 วัตต์ จํานวน 5 ดวง มีพดั ลมที่มีกาํ ลังไฟฟ้ า 200 วัตต์ 1 ตัว
และเตารี ด 1800 วัตต์ 1 ตัว ถ้าคนในบ้านเปิ ดใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านทั้งหมดที่กล่าวมาพร้อมกัน
จะมีกระแสไฟฟ้ าไหลเข้ามาในบ้านทั้งหมดกี่แอมแปร์
1. 5
2. 7
3. 10
4. 15
14.6 เครื่องวัดไฟฟ้า
แกลแวนอมิเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ดดั แปลงให้เป็ นแอมมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์
หลักการสร้ างแอมมิเตอร์ จากแกลแวนอมิเตอร์
การสร้างแอมมิเตอร์จากแกลแวนอมิเตอร์ โดยการเอาความต้านทานที่เรี ยกว่าชัน มาต่อขนานกับ
แกลแวนอมิเตอร์ เพื่อจะได้วดั กระแสไฟฟ้ าได้มากขึ้น

ก่ อนดัดแปลง
กําหนดให้ I แทน กระแสที่ตอ้ งการวัด
Ig แทน กระแสผ่านแกแลนอมิเตอร์
IS แทน กระแสผ่านขดลวด
จะได้วา่

Ig Rg = IS RS
Ig Rg = (I - Ig) RS

หลังดัดแปลง
Rg แทน ความต้านทานของแกแลนอมิเตอร์
RS แทน ความต้านทานของขดลวด
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หลักการสร้ างโวลต์ มิเตอร์ จากแกลแวนอมิเตอร์
การสร้างโวลต์มิเตอร์จากแกลแวนอมิเตอร์ โยการเอาความต้านทานที่เรี ยกว่าชันมาต่ออนุกรม
เพื่อจะได้วดั ความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้มากขึ้น
ก่ อนดัดแปลง

หลังดัดแปลง

V = Ig Rg

V = Ig (Rg + RS)

กําหนดให้ V แทน ความต่างศักย์
Ig แทน กระแสผ่านชัน

Rg

Rg แทน ความต้านทานของแกแลนอมิเตอร์
RS แทน ความต้านทานของขดลวด

แบบฝึ กหัดทบทวน 14.6
1. ถ้าดัดแปลงแกลแวนนอมิเตอร์ให้เป็ นโอห์มมิเตอร์ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อใด
1. นําความต้านทานต่ออนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร์
2. นําเซลล์ไฟฟ้ ากับตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร์
3. นําความต้านทานและเซลล์ไฟฟ้ าต่อขนานกับแกลแวนนอมิเตอร์
4. นําความต้านทานต้านทานแบบปรับค่าได้และเซลไฟฟ้ าต่ออนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร์
2. โวลต์มิเตอร์เครื่ องหนึ่งอ่านเต็มสเกล 10 โวลต์ และมีความต้านทาน R จงหาค่าความต้านทานที่ตอ้ งใช้
ต่อกับโวลต์มิเตอร์น้ ีเพื่อเปลี่ยนหน้าปัทม์ให้อ่านเต็มสเกล 100 โวลต์
1. R / 10
2. 9 R
3. R / 4
4. 10 R
3. การดัดแปลงแกลแวนนอมิเตอร์เป็ นโวลต์มิเตอร์อาจทําได้โดย
1. ต่อความต้านทานอนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร์
2. ต่อเซลล์ความต้านทานขนานกับแกลแวนนอมิเตอร์
3. ต่อเซลล์ไฟฟ้ าและความต้านทานที่ปรับค่าได้แบบขนานกับแกลแวนนอมิเตอร์
4. ต่อเซลล์ไฟฟ้ าและความต้านทานที่ปรับค่าได้แบบอนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร์
4. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
1. โวลต์มิเตอร์ควรมีความต้านทานตํ่า เพื่อให้กระแสผ่านได้ดี
2. แอมมิเตอร์ควรมีควรมีความต้านทานสู งมาก ๆ เพื่อให้กระแสผ่านได้ง่าย
3. ชันต์ที่มาต่อกับแอมมิเตอร์ ควรต่อแบบอนุกรมเพื่อให้กระแสผ่านได้มาก
4. เครื่ องมือที่ใช้วดั ความต่างศักย์ ต้องต่อขนานกับส่ วนวงจรที่ตอ้ งการวัดเท่านั้น
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5. แกลแวนนอมิเตอร์มีความต้านทาน 1 กิโลโอห์ม อ่านกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด 200 ไมโครแอมแปร์ ถ้า
เปลี่ยนแกลแวนนอมิเตอร์ให้เป็ นแอมมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสสู งสุ ดได้ 200 มิลลิแอมแปร์ จะต้อง
ใช้ชนั ที่มีความต้านทานเท่าใด
1. 0.1 
2. 0.5 
3. 1 
4. 5 
6. แกลแวนนอมิเตอร์มีความต้านทาน 1 กิโลโอห์ม ทนกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด 0.1 มิลลิแอมแปร์ ต้องใช้
ชันที่มีความต้านทานเท่าใด จึงจะวัดกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดได้ 20 มิลลิแอมแปร์
1. 0.5 
2. 5.0 
3. 50.0 
4. 500.0 
7. แกลแวนนอมิเตอร์ตวั หนึ่งมีความต้านทาน 4 โอห์ม เข็มเบนเต็มสเกลเมื่อมีกระแสไฟฟ้ าผ่าน 1 mA
ถ้าต้องใช้งานเป็ นโวลต์มิเตอร์ซ่ ึงวัดค่าเต็มสเกลได้ 10 โวลต์ จะต้องใช้ความต้านทานขนาดกี่โอห์ม
มาต่อลักษณะใดกับแกลแวนนอมิเตอร์ตวั นี้
3. 6 , ต่ออนุกรม
4. 9,996 , อนุกรม
1. 4x10-4 , ต่อขนาน 2. 0.4 , ต่อขนาน
8. แกลแวนนอมิเตอร์ตวั หนึ่งมีความต้านทาน 20 โอห์ม อ่านได้เต็มสเกลเมื่อต่อกับความต่างศักย์ 0.2 V
ถ้าต้องการทําให้เป็ นแอมมิเตอร์ที่อ่านเต็มสเกลได้ 1 A โดยต่อตัวต้านทานแบบขนาน(หรื อชัน) กับ
แกลแวนนอมิเตอร์ตวั นี้ ขณะที่แอมมิเตอร์อ่านได้เต็มสเกล กระแสที่ผา่ นชันมีค่าเท่าใด
1. 0.01 A
2. 0.10 A
3. 0.90 A
4. 0.99 A
9. (ม2.52) ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเครื่ องมือวัด
1. โวลต์มิเตอร์ที่ดีตอ้ งมีความต้านทานตํ่า
2. แอมมิเตอร์ที่ดีตอ้ งมีความต้านทานตํ่า
3. โอห์มมิเตอร์ใช้สาํ หรับวัดความต้านทาน
4. เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้ าในวงจรต้องต่อแอมมิเตอร์แบบอนุกรมกับวงจร
10.(ม2.53)ในการดัดแปลงกัลป์ วานอมิเตอร์ให้เป็ นอุปกรณ์วดั ค่าทางไฟฟ้ า ข้อใดต่อไปนี้เป็ นข้อที่ถูกต้อง
1. ชันต์ (Shunt) เป็ นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบอนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์ให้เป็ นโวลต์มิเตอร์
2. ชันต์ (Shunt) เป็ นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบขนานกับกัลวานอมิเตอร์ให้เป็ นโวลต์มิเตอร์
3. มัลติไพเออร์ (Multtipire) เป็ นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบขนานกับกัลวานอมิเตอร์ให้เป็ น
โวลต์มิเตอร์
4. มัลติไพเออร์ (Multtipire) เป็ นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบอนุกรมกับกัลป์ วานอมิเตอร์ให้เป็ น
โวลต์มิเตอร์
11. (ม2.56) กัลป์ วานมิเตอร์มีความต้านทาน 10 โอห์ม ทนกระแสได้สูงสุ ด 10 มิลลิแอมแปร์ ต้องการนํา
ทําเป็ นโวลต์มิเตอร์ที่วดั ความต่างศักย์ได้สูงสุ ด 10 โวลต์ จะต้องต่อกับความต้านทานขนาดเท่าไรและ
ต่ออย่างไร
1. ต่อความต้านทาน 90 โอห์มแบบขนาน
2. ต่อความต้านทาน 990 โอห์มแบบขนาน
3. ต่อความต้านทาน 90 โอห์มแบบอนุกรม 4. ต่อความต้านทาน 990 โอห์มแบบอนุกรม
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโวลต์มิเตอร์ (ม2.57)
1. มีความต้านทานตํ่ามาก
2. มีความต้านทานสู ง
3. ให้กระแสไฟฟ้ าผ่านได้อย่างดี
4. ในการวัดต้องต่ออนุกรมอุปกรณ์
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14. 7 วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้ านและการใช้ ไฟฟ้าอย่ างปลอดภัย
ไฟฟ้ าในบ้านที่ใช้อยูจ่ ะเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
2 เส้น คือ สายกลาง (neutral line, N) มีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์เมื่อเทียบกับพื้นดิน สายมีศกั ย์ (live line,
L) มีศกั ย์ไฟฟ้ าไม่เป็ นศูนย์เมื่อเทียบกับพื้นดิน คือมีกระแสไฟฟ้ าไหล
14.7.1 วงจรไฟฟ้าในบ้ าน
วงจรไฟฟ้าในบ้ านประกอบด้ วย
1. สะพานไฟรวม (cut – out)
2. ฟิ วส์ มีสมบัติคือ ความต้านทานสู ง จุดหลอมเหลวตํ่า มีประโยชน์ใช้ป้องกันการลัดวงจร
3. สวิตซ์อตั โนมัติ ใช้แทนฟิ วส์แต่สะดวกกว่า สวิตซ์ อตั โนมัติ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นฟิ วส์ เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากถ้าใช้ฟิวส์ เมื่อขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง แต่ถา้ ใช้สวิตซ์อตั โนมัติ
แทน สวิตซ์จะตัดวงจรทันทีเมื่อกระแสไฟฟ้ าผ่านเกิ นขนาดที่กาํ หนด และเมื่อทําการตรวจซ่ อมแล้วก็
สามารถกดปุ่ มสวิตซ์ใช้งานได้ทนั ที
สวิตซ์อตั โนมัติประกอบด้วย แผ่นโลหะคู่ เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะแต่ละชนิ ดจะขยายตัว
ได้ไม่เท่กนั แผ่นโลหะจะงอโค้ง ซึ่งจะทําให้วงจรขาดกัน เป็ นการตัดกระแสไฟฟ้ าในวงจร
4. สะพานไฟย่อยจ่ายไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการใช้งานเป็ นบริ เวณและป้ องกันอันตราย
เป็ นจุด ๆ โดยเฉพาะไฟฟ้ าที่ใช้นอกบ้านจําเป็ นมาก
5. สวิตซ์ปิด – เปิ ด เป็ นตัวปิ ด – เปิ ด ตัดวงจรไฟฟ้ า จําเป็ นต้องต่อไว้กบั สายมีศกั ย์ไฟฟ้ า (สาย L)
14.7.2 อุปกรณ์ ไฟฟ้าและเครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน
ภายในบ้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดจะต่อแบบขนาน เพื่อศักย์ไฟฟ้ าจะไม่ลดลงและสะดวกในการ
ใช้งานสําหรับอุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านอาจแบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ 1. ให้พลังงานแสงสว่าง
2. ให้พลังงานความร้อน 3. ให้พลังงานกล (มอเตอร์) 4. ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน
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อุปกรณ์ ไฟฟ้า
ส่ วนประกอบ

สั ญลักษณ์

14.7.3 การใช้ ไฟฟ้าอย่ างปลอดภัย
ในปัจจุบนั มีการใช้พลังงานไฟฟ้ ากันอย่างแพร่ หลาย ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจมีอนั ตรายจาก
ไฟฟ้ าดูดหรื อไฟฟ้ าลัดวงจรได้
สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าดูด ดังนี้
1. การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าหลาย ๆ เครื่ องพร้อมกัน ทําให้มีกระแสไฟฟ้ าในวงจรมากกว่าปกติ จะ
ทําให้เกิดความร้ อนในสายไฟ ฉนวนที่หุ้มอาจจะละลาย ทําให้สายไฟ 2 เส้นแตะกันเกิ ดการลัดวงจร
(ไฟช็อต) ถ้าวงจรไม่ถูกตัดอาจเกิดไฟไหม้ได้
2. เต้ารับและเต้าเสี ยบสวมกันไม่แน่นพอดี หรื อจุดต่อในวงจรหลวมใส่ สนิ ทแน่น อาจทําให้
เกิดการสปากซ์และมีประกายไฟเกิดขึ้น
วิธีการป้ องกัน มีดงั นี้
1. ติดตั้งฟิ วส์หรื อสะพานไฟที่เหมาะสม
2. ติดตั้งเครื่ องป้ องกันไฟฟ้ ารั่วและไฟฟ้ าดูด
3. ต่อสายดินกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
4. ต้องหมัน่ ตรวจดูและรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา

