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ใบความรู้ ที่ 4
เรื่ อง กระแสไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกับโปรตอน โดยจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้า
ที่มีประจุตรงข้าม สาหรับในตัวนาที่เป็ นของแข็ง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดย
อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ ในตัวนาที่เป็ นของเหลวและก๊าซ ถ้าจะเรี ยกว่า
กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนก็ได้ แต่ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะตรงข้ามกับการไหล
ของอิเล็กตรอน ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายไฟฟ้านั้น กาหนดได้จากปริ มาณของประจุไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านจุดใดๆ ในเส้นลวดใน 1 วินาที มีหน่วยเป็ น แอมแปร์ (Ampere ซึ่งแทนด้วย A)
กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนาไฟฟ้า 2 ตัวที่วางขนานกันโดยมีระยะห่าง
1 เมตร แล้วทาให้เกิดแรงในแต่ละตัวนาเท่ากับ 2 x 10-7 นิ วตันต่อเมตร หรื อเท่ากับประจุไฟฟ้า 1
คูลอมบ์ ซึ่ งเทียบได้กบั อิเล็กตรอน 6.24 x 10 18 ตัววิง่ ผ่านใน 1 วินาที
กระแสไฟฟ้า (electrical current) จะสัมพันธ์กบั ความต่างศักย์ไฟฟ้า กล่าวคือ
กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นหรื อไหลได้ก็ต่อเมื่อมีความต่างศักย์ต่างกันสองบริ เวณ โดยจะไหลผ่านวัตถุ
ที่มีสมบัตินาไฟฟ้าได้ ส่ วนจะไหลผ่านได้มากหรื อน้อยนั้น ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของตัวนาไฟฟ้า
ในสสารบางชนิด เช่น โลหะ อิเล็กตรอนบางตัวไม่ได้ถูกอะตอมยึดเหนี่ยวไว้ แต่สามารถ
เคลื่อนย้ายระหว่างอะตอมได้จะทาให้เกิดการไหลของประจุไฟฟ้า สารใดที่ยอมให้กระแสไหลผ่าน
ไปได้เรี ยกว่า ตัวนาไฟฟ้า (conductor) แต่ถา้ สารใดกระแสผ่านได้นอ้ ยเรี ยกว่า ฉนวน (insulator)
ในระยะแรกที่มีการค้นพบกระแสไฟฟ้า นักฟิ สิ กส์ได้อธิบายถึงการไหลของกระแสไฟฟ้า
ในตัวนาไว้วา่ เป็ นไปตามหลักของการถ่ายเทพลังงาน คือ จะมีการถ่ายเทจากแหล่งที่มีพลังงานมาก
ไปสู่ แหล่งที่มีพลังงานน้อย ดังนั้น ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนา กระแสไฟฟ้าก็จะไหลจาก
ศักย์ไฟฟ้าสู งไปสู่ ศกั ย์ไฟฟ้าต่า หรื อไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ
กระแสไฟฟ้ าแบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) เป็ นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียวกัน
โดยปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้าสู งกว่าไปยังจุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ากว่า
หรื อจากขั้วบวกผ่านวงจรไปยังขั้วลบทางเดียวตลอดเวลา เช่น กระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เป็ นต้น
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2. ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) เป็ นกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปกลับมา
กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกผ่านวงจรไปยังขั้วลบ และไหลจากขั้วลบผ่านวงจรไปยัง
ขั้วบวกสลับกันไป เช่น กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรื อนและสานักงานต่าง ๆ
การวัดกระแสไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า สามารถทาได้โดยการต่อ
แอมมิเตอร์แบบเรี ยงลาดับเข้าในวงจร การต่อวงจรแบบนี้ เรี ยกว่า การต่อแบบอนุกรม โดยให้
กระแสไฟฟ้าไหลเข้าแอมมิเตอร์ ทางขั้วบวกและออกทางขั้วลบ
วิธีวดั ค่ ากระแสไฟฟ้ า
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับวัดกระแสไฟฟ้าเรี ยกว่า แอมมิเตอร์ (Ampere meter) ตัวอย่างการวัด
ทาการต่อหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับแบตเตอรี่ และวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้า โดย
นาปลายขั้วบวกของแอมมิเตอร์ ผา่ นหลอดไฟฟ้าต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และนาปลายขั้วลบ
ของแอมมิเตอร์ ต่อกับขั้วลบ ของแบตเตอรี่ ดังรู ป

ที่มา URL : http://www.rmutphysics.com/CHARUD/scibook/electric4/topweek6.htm.
2 พฤษภาคม 2558.
ข้ อควรระวังในการวัดกระแสไฟฟ้ า ดังนี้
1. แอมมิเตอร์ แต่ละเครื่ องมีการกาหนดขีดจากัดในการวัดกระแสไว้ ดังนั้น ในการวัด
แต่ละครั้งควรประมาณปริ มาณกระแสที่จะวัดก่อน เพื่อเลือกใช้แอมมิเตอร์ ที่มีขีดจากัดที่เหมาะสม
2. อย่าต่อปลายขั้วบวก และขั้วลบของแอมมิเตอร์ ผดิ พลาด เพราะจะทาให้เข็มของเครื่ องวัด
ตีกลับ
3. ห้ามต่อปลายทั้งสองของแอมมิเตอร์ กบั ขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่ โดยตรง เพราะเข็ม
ของเครื่ องวัดจะตีจนสุ ดสเกล อาจทาให้พงั ได้
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การคานวณค่ ากระแสไฟฟ้ า

กระแสไฟฟ้า หมายถึง อัตราการไหลของประจุไฟฟ้าต่อเวลา ดังนั้นเราสามารถคานวณ
หาค่ากระแสไฟฟ้าจากสู ตร ดังต่อไปนี้
กระแสไฟฟ้า

=

หรื อ

=

I

เมื่อกาหนดให้

I
Q
t

ประจุไฟฟ้า
เวลา
Q
t
=
=
=

กระแสไฟฟ้า มีหน่ายเป็ นแอมแปร์ (A)
ประจุไฟฟ้า มีหน่ายเป็ นคูลอมบ์ (C)
เวลา มีหน่ายเป็ นวินาที (s)

ตัวอย่าง ประจุไฟฟ้า 2.0 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผา่ นจุด ๆ หนึ่ง ในเวลา 4 วินาที ถามว่ามีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านจุดนั้นเท่าใด
ปริ มาณประจุไฟฟ้า
วิธีทา กระแสไฟฟ้า
=
เวลา
จะได้ I =

2.0
4

I =
0.5 A
ดังนั้น มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เท่ากับ 0.5 แอมแปร์

8

ใบกิจกรรมที่ 4
เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ตั้งสมมุติฐานจากปั ญหาการทดลองได้
2. ทดลองและสรุ ปผลเกี่ยวกับปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย
3. เปรี ยบเทียบความสว่างของหลอดไฟที่ได้จากการต่อถ่านไฟฉาย
คาชี้แจง
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิดงั นี้
1. อ่านวิธีทากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ
2. ทากิจกรรมและบันทึกผล
วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

กระบะถ่านพร้อมถ่ายไฟฉาย
แอมมิเตอร์
หลอดไฟฟ้า 6 โวลต์
สวิตช์
สายไฟ

4
1
1
1
4

ก้อน
เครื่ อง
หลอด
อัน
เส้น

วิธีทดลอง
1. ให้นกั เรี ยนต่อวงจรไฟฟ้า โดยใช้ถ่ายไฟฉาย 1 ก้อน
2. อ่านแอมมิเตอร์ สังเกตความสว่างของหลอดไฟ บันทึกผล
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3. ทาการทดลองซ้ าข้อ 1 โดยเพิ่มถ่ายไฟฉายเป็ น 2 และ 4 ก้อน ตามลาดับ
ในการทดลองแต่ละครั้งสังเกตความสว่างของหลอดไฟ และอ่านค่าแอมมิเตอร์ บันทึกผล

ที่มา URL : http://202.29.77.139/design/sci-3/equipment/book/Story_17.pdf.
2 กุมภาพันธ์ 2559.

เรามาบันทึกกิจกรรมกันเลยนะคะ
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า
ชื่ อ....................................สกุล......................................เลขที่ ....................ห้ อง...............................
ปัญหา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
สมมุติฐาน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตัวแปรต้ น .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตัวแปรตาม ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(5 คะแนน)
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บันทึกผลการทดลอง (7 คะแนน)
จานวนถ่ ายไฟฉาย (ก้อน)

ผลการเปลี่ยนแปลง
แอมมิเตอร์
หลอดไฟ

1
2
4
คาถามหลังกิจกรรมการทดลอง (ข้ อละ 2 คะแนน)
1. เมื่อต่อหลอดไฟโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน เข้ากับแอมมิเตอร์ ผลการเปลี่ยนแปลง
ของเข็มของแอมมิเตอร์ และหลอดไฟเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. เมื่อเพิม่ จานวนก้อนถ่านไฟฉาย ค่ากระแสไฟฟ้า ที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ กบั ความสว่าง
ของหลอดไฟเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
สรุ ปผลการทดลอง (4 คะแนน)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า
ปัญหา หลอดไฟเมื่อได้ รับพลังงานไฟฟ้ามากขึน้ จะสว่ างมากขึน้ หรื อไม่
.
สมมุติฐาน ถ้ าหลอดไฟได้ รับพลังงานจากถ่ านไฟฉายจะสว่ าง ดังนั้นหลอดไฟที่ได้ รับพลังงาน
จากถ่ ายไฟฉายมากขึน้ ก็จะสว่ างมาขึน้ และค่ าที่อ่านได้ จากแอมมิเตอร์ กเ็ พิ่มมากขึน้ ด้ วย
ตัวแปรต้ น หลอดไฟ และถ่ านไฟฉาย
ตัวแปรตาม ความสว่ างของหลอดไฟ และค่ าที่อ่านได้ จากแอมมิเตอร์
.
ตัวแปรควบคุม จานวนของถ่ านไฟฉาย
.
(5 คะแนน)
บันทึกผลการทดลอง (7 คะแนน)
จานวนถ่ ายไฟฉาย (ก้อน)
1
2
4

ผลการเปลี่ยนแปลง
แอมมิเตอร์
หลอดไฟ
1
หลอดไฟสว่ าง
2.6
หลอดไฟสว่ างมาก
4
หลอดไฟสว่ างมากขึน้

คาถามหลังกิจกรรมการทดลอง (ข้ อละ 2 คะแนน)
1. เมื่อต่อหลอดไฟโดยใช้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน เข้ากับแอมมิเตอร์ ผลการเปลี่ยนแปลง
ของเข็มของแอมมิเตอร์ และหลอดไฟเป็ นอย่างไร
ตอบ การต่ อถ่ านไฟฉาย 1 ก้ อน ทาให้ เข็มของเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปจากเดิม
สรุ ปผลการทดลอง (4 คะแนน)
1) เมื่อเพิ่มจานวนก้ อนของถ่ านไฟฉาย ค่ ากระแสไฟฟ้าจะมีค่ามากขึน้
.
2) เครื่ องมือวัดกระแสไฟฟ้า เรี ยกว่ า “แอมมิเตอร์ ”
.
3) การวัดกระแสไฟฟ้ าในวงจร ทาได้ โดยต่ อแอมมิ เตอร์ เข้ ากั บวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม
เรี ยงลาดับ ดังนี ้
.
- ขัว้ บวกของแบตเตอรี่ ต่อกับขั้วบวกของแอมมิเตอร์
.
- ต่ อขัว้ ลบของแอมมิเตอร์ เข้ ากับหลอดไฟข้ างหนึ่ง
.
- ต่ อขัว้ ลบของแบตเตอรี่ เข้ ากับหลอดไฟข้ างที่เหลือ
.
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แบบฝึ กทักษะที่ 4 เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อ1-2 ข้อละ 1 คะแนน)

1. เมื่อเพิม่ จานวนก้อนถ่านไฟฉายในวงจร ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ สัมพันธ์กบั ความสว่าง
ของหลอดไฟ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. กระแสไฟฟ้า คือ
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. ให้นกั เรี ยนเติมตัวเลขลงในช่องว่างของข้อความเกี่ยวกับการทดลองที่ได้ทาไปแล้ว
โดยใช้ตวั เลขหน้าคาที่กาหนด (คาที่กาหนดให้ไว้น้ ีสามารถใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง) (8 คะแนน)
1. ความต่างศักย์
4. เพิม่ ขึ้น

2. วงจรไฟฟ้า
5. ลดลง

3. ประจุไฟฟ้า
6. ยังคงมีค่าเท่าเดิม

กระแสไฟฟ้า คือ ปริ มาณของ ........................... ที่เคลื่อนที่ผา่ น
..................................... ในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะ ...................................... หากมี
จานวนของหลอดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และกระแสไฟฟ้าจะ................................. แม้วา่ จานวน
ของแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น แบตเตอรี่ ที่มี ........................................ สู งขึ้นจะให้พลังงานไฟฟ้า
มากขึ้น ส่ วนความต่างศักย์จะ.....................................เมื่อจานวนหลอดไฟฟ้าในวงจร
เพิม่ ขึ้นแต่ความต่างศักย์จะ ...................................... หาก................................... เพิม่ จานวน
แบตเตอรี่ ให้มากขึ้น
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 4 เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)

1. เมื่อเพิม่ จานวนก้อนถ่านไฟฉายในวงจร ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ สัมพันธ์
กับความสว่างของหลอดไฟอย่างไร
ตอบ ค่ าที่อ่านได้ จากแอมมิเตอร์ และความสว่ างของหลอดไฟ มีความสัมพันธ์ กันคือ
เมื่อหลอดไฟสว่ างมากขึน้ ค่ าที่อ่านได้ จากแอมมิเตอร์ กม็ ากขึน้ ด้ วย
.
2. กระแสไฟฟ้า คือ ปริ มาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านพืน้ ที่ภาคตัดขวางในตัวนาไฟฟ้า
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต่ อหนึ่งหน่ วยเวลา
.
3. ให้นกั เรี ยนเติมตัวเลขลงในช่องว่างของข้อความเกี่ยวกับการทดลองที่ได้ทาไปแล้ว
โดยใช้ตวั เลขหน้าคาที่กาหนด (คาที่กาหนดให้ไว้น้ ีสามารถใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง) (8 คะแนน)
1. ความต่างศักย์
4. เพิม่ ขึ้น

2. วงจรไฟฟ้า
5. ลดลง

3. ประจุไฟฟ้า
6. ยังคงมีค่าเท่าเดิม

กระแสไฟฟ้า คือ ปริ มาณของ
(3)
ที่เคลื่อนที่ผา่ น
(2)
ใน
วงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะ
(5)
หากมีจานวนของหลอดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
และกระแสไฟฟ้าจะ
(6)
แม้วา่ จานวนของแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น
แบตเตอรี่ ที่มี.
(1)
สู งขึ้นจะให้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ส่ วนความ
ต่างศักย์จะ
(5)
เมื่อจานวนหลอดไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้น แต่ความต่างศักย์จะ
(6)
หาก (2)
เพิ่มจานวนแบตเตอรี่ ให้มากขึ้น
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แบบทดสอบหลังเรียนที่ 4
เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
ประจุไฟฟ้า
ข. กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็ นคูลอมบ์ต่อ
วินาที
ค. กระแสไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศทาง
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ง. กระแสไฟฟ้าเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
2. ข้อใดเป็ นกระแสไฟฟ้าตรง
ก. ถ่านไฟฉาย ไดนาโม
ข. แบตเตอรี่ ไดนาโม
ค. ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่
ง. ไดนาโม ไฟบ้านเรื อน
3. กระแสไฟฟ้าจะมีการไหลอย่างไรในวงจร
ก. จากที่สูงลงสู่ พ้นื ที่ต่ากว่า
ข. จากที่อุณหภูมิสูงไปสู่ ที่อุณหภูมิต่า
ค. จากที่ศกั ย์ไฟฟ้าต่าไปยังศักย์ไฟฟ้าสู ง
ง. จากที่ศกั ย์ไฟฟ้าสู งไปยังศักย์ไฟฟ้าต่า
4. อัตราส่ วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนาไฟฟ้าใด ๆ
คือข้อใด
ก. ปริ มาณประจุไฟฟ้า
ข. แรงเคลื่อนไฟฟ้า
ค. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ง. ความต้านทานไฟฟ้า

5.

Y

X

จากภาพ การต่อวงจรไฟฟ้า X และ Y คือ
อะไรตามลาดับ
ก. แอมมิเตอร์ และสวิตช์
ข. แอมมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์
ค. โวลต์มิเตอร์ และสวิตช์
ง. โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์
6. วิธีการใช้แอมมิเตอร์ขอ้ ใดใช้ถูกวิธี
ก. ต่อคร่ อมระหว่างจุด 2 จุด
ของตัวต้านทาน
ข. ต่อแบบผสมกับวงจร
ค. ต่อแบบอนุกรมกับวงจร
ง. ต่อแบบขนานกับตัวต้านทาน
7. ตัวนาไฟฟ้าชนิดใดนากระแสไฟฟ้าดีที่สุด
ก. ทองคา
ข. ทองแดง
ค. เงิน
ง. ทองเอก
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8. การใช้ถ่านไฟฉายต่อกับเครื่ องวัดกระแส
และต่อกับหลอดไฟ ความสว่างของหลอดจะ
เป็ นอย่างไร
ก. จานวนถ่านไฟฉาย 1 ก้อน
ความสว่างของหลอดไฟจะสว่าง
มากกว่า 2 ก้อน
ข. จานวนถ่านไฟฉาย 2 ก้อน
ความสว่างของหลอดไฟจะสว่าง
มากกว่า 3 ก้อน
ค. จานวนถ่านไฟฉาย 1 ก้อน
ความสว่างของหลอดไฟจะสว่าง
มากกว่า 3 ก้อน
ง. จานวนถ่านไฟฉาย 2 ก้อน
ความสว่างของหลอดไฟจะสว่าง
มากกว่า 1 ก้อน
9. ไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดถูกนั ของวัตถุ
2 ชนิด จนเกิดไฟฟ้าชัว่ คราวคือ
ก. ไฟฟ้ากระแส
ข. ไฟฟ้าลัดวงจร
ค. ไฟฟ้ากระแสตรง
ง. ไฟฟ้าสถิต
10. การต่อแอมมิเตอร์ ในวงจร ครบวงจรเมื่อ
อ่านที่เข็มของแอมมิเตอร์ ตีกลับแสดงว่า
ก. ไม่ได้ต้ งั ปริ มาณของสเกล
ข. ต่อขั้ว ผิดขั้ว
ค. ต่อขั้ว แอมมิเตอร์ กบั แบตเตอรี่
โดยตรง
ง. แบตเตอร์ รี่ เก่าหมดไฟ
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เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรียนที่ 4
เรื่ อง การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ า

1. ง
2. ค
3. ง
4. ง
5. ข
6. ค
7. ค
8. ง
9. ง
10. ข

ถูกกีข่ ้ อค่ ะ ถ้ าถูกน้ อยกว่ า 8 ข้ อ
ให้ ทบทวนใหม่ นะค่ ะ

