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ใบความรู้ที ่ 4  

 เร่ือง  กระแสไฟฟ้า 
 
     กระแสไฟฟ้า 
 
 กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนกบัโปรตอน โดยจะเคล่ือนท่ีเขา้หาขั้วไฟฟ้า
ท่ีมีประจุตรงขา้ม ส าหรับในตวัน าท่ีเป็นของแขง็ กระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน โดย
อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอ ในตวัน าท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ ถา้จะเรียกวา่ 
กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนก็ได ้แต่ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะตรงขา้มกบัการไหล 
ของอิเล็กตรอน ขนาดของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในสายไฟฟ้านั้น ก าหนดไดจ้ากปริมาณของประจุไฟฟ้า
ท่ีไหลผา่นจุดใดๆ ในเส้นลวดใน 1 วนิาที มีหน่วยเป็น แอมแปร์  (Ampere ซ่ึงแทนดว้ย A)  
กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัน าไฟฟ้า 2 ตวัท่ีวางขนานกนัโดยมีระยะห่าง 
1 เมตร แลว้ท าใหเ้กิดแรงในแต่ละตวัน าเท่ากบั 2 x 10-7 นิวตนัต่อเมตร หรือเท่ากบัประจุไฟฟ้า 1 
คูลอมบ ์ซ่ึงเทียบไดก้บัอิเล็กตรอน 6.24 x 10 18 ตวัวิง่ผา่นใน 1 วนิาที 

กระแสไฟฟ้า  (electrical  current)  จะสัมพนัธ์กบัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  กล่าวคือ  
กระแสไฟฟ้าจะเกิดข้ึนหรือไหลไดก้็ต่อเม่ือมีความต่างศกัยต่์างกนัสองบริเวณ  โดยจะไหลผา่นวตัถุ 
ท่ีมีสมบติัน าไฟฟ้าได ้ ส่วนจะไหลผา่นไดม้ากหรือนอ้ยนั้น  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตวัน าไฟฟ้า 
 ในสสารบางชนิด  เช่น  โลหะ  อิเล็กตรอนบางตวัไม่ไดถู้กอะตอมยดึเหน่ียวไว ้ แต่สามารถ
เคล่ือนยา้ยระหวา่งอะตอมไดจ้ะท าใหเ้กิดการไหลของประจุไฟฟ้า  สารใดท่ียอมใหก้ระแสไหลผา่น
ไปไดเ้รียกวา่  ตวัน าไฟฟ้า  (conductor)  แต่ถา้สารใดกระแสผา่นไดน้อ้ยเรียกวา่  ฉนวน  (insulator) 
 ในระยะแรกท่ีมีการคน้พบกระแสไฟฟ้า  นกัฟิสิกส์ไดอ้ธิบายถึงการไหลของกระแสไฟฟ้า 
ในตวัน าไวว้า่  เป็นไปตามหลกัของการถ่ายเทพลงังาน  คือ  จะมีการถ่ายเทจากแหล่งท่ีมีพลงังานมาก
ไปสู่แหล่งท่ีมีพลงังานนอ้ย  ดงันั้น  ถา้มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัน า  กระแสไฟฟ้าก็จะไหลจาก
ศกัยไ์ฟฟ้าสูงไปสู่ศกัยไ์ฟฟ้าต ่า  หรือไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ 
 กระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 
  

1.  ไฟฟ้ากระแสตรง  (Direct  Current  :  DC)  เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในทิศทางเดียวกนั  
โดยปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้าสูงกวา่ไปยงัจุดท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้าต ่ากวา่   
หรือจากขั้วบวกผา่นวงจรไปยงัขั้วลบทางเดียวตลอดเวลา  เช่น  กระแสไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย  
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี  เป็นตน้ 
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 2.  ไฟฟ้ากระแสสลบั  (Alternating  Current  :  AC)  เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีไหลกลบัไปกลบัมา  
กล่าวคือ  กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกผา่นวงจรไปยงัขั้วลบ  และไหลจากขั้วลบผา่นวงจรไปยงั
ขั้วบวกสลบักนัไป  เช่น  กระแสไฟฟ้าท่ีใชต้ามบา้นเรือนและส านกังานต่าง ๆ  
 การวดักระแสไฟฟ้า  ในการวดักระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  สามารถท าไดโ้ดยการต่อ
แอมมิเตอร์แบบเรียงล าดบัเขา้ในวงจร  การต่อวงจรแบบน้ีเรียกวา่  การต่อแบบอนุกรม  โดยให้
กระแสไฟฟ้าไหลเขา้แอมมิเตอร์ทางขั้วบวกและออกทางขั้วลบ 
 
วธีิวดัค่ากระแสไฟฟ้า  
 

  เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับวดักระแสไฟฟ้าเรียกวา่ แอมมิเตอร์ (Ampere meter) ตวัอยา่งการวดั  
ท าการต่อหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กเขา้กบัแบตเตอร่ี และวดักระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นหลอดไฟฟ้า โดย 
น าปลายขั้วบวกของแอมมิเตอร์ผา่นหลอดไฟฟ้าต่อกบัขั้วบวกของแบตเตอร่ี และน าปลายขั้วลบ 
ของแอมมิเตอร์ต่อกบัขั้วลบ ของแบตเตอร่ี ดงัรูป  
 

 
                                                        

 

 
 
 
 

ท่ีมา  URL  :  http://www.rmutphysics.com/CHARUD/scibook/electric4/topweek6.htm. 
      2  พฤษภาคม  2558. 
 
ข้อควรระวงัในการวดักระแสไฟฟ้า ดังนี้  
 
  1.  แอมมิเตอร์แต่ละเคร่ืองมีการก าหนดขีดจ ากดัในการวดักระแสไว ้ดงันั้น ในการวดั 
แต่ละคร้ังควรประมาณปริมาณกระแสท่ีจะวดัก่อน เพื่อเลือกใชแ้อมมิเตอร์ท่ีมีขีดจ ากดัท่ีเหมาะสม  
  2.  อยา่ต่อปลายขั้วบวก และขั้วลบของแอมมิเตอร์ผดิพลาด เพราะจะท าให้เขม็ของเคร่ืองวดั 
ตีกลบั  
  3.  หา้มต่อปลายทั้งสองของแอมมิเตอร์กบัขั้วทั้งสองของแบตเตอร่ีโดยตรง เพราะเขม็ 
ของเคร่ืองวดัจะตีจนสุดสเกล อาจท าใหพ้งัได ้ 
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  การค านวณค่ากระแสไฟฟ้า 
  
 
 กระแสไฟฟ้า  หมายถึง  อตัราการไหลของประจุไฟฟ้าต่อเวลา  ดงันั้นเราสามารถค านวณ 
หาค่ากระแสไฟฟ้าจากสูตร  ดงัต่อไปน้ี 
 
   กระแสไฟฟ้า = 
   
   หรือ  I  =  
 
   เม่ือก าหนดให ้  I   =    กระแสไฟฟ้า  มีหน่ายเป็นแอมแปร์  (A) 
        Q   =    ประจุไฟฟ้า  มีหน่ายเป็นคูลอมบ ์ (C) 
        t   =    เวลา   มีหน่ายเป็นวนิาที  (s) 
 
ตัวอย่าง  ประจุไฟฟ้า  2.0  คูลอมบ ์ เคล่ือนท่ีผา่นจุด ๆ หน่ึง  ในเวลา  4  วนิาที  ถามวา่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลผา่นจุดนั้นเท่าใด 
   วธีิท า  กระแสไฟฟ้า = 
   
      จะได ้ I =  
 
              I = 0.5  A 
    ดงันั้น  มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น  เท่ากบั  0.5  แอมแปร์  
 
 
 
 
 
 

       ประจุไฟฟ้า 
             เวลา 

    Q 
     t 

    2.0 
     4 

    ปริมาณประจุไฟฟ้า 
                 เวลา 
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ใบกจิกรรมที ่ 4   
เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 
 

    จุดประสงค์การเรียนรู้  
  

1.  ตั้งสมมุติฐานจากปัญหาการทดลองได ้
2.  ทดลองและสรุปผลเก่ียวกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากถ่านไฟฉาย 
3.  เปรียบเทียบความสวา่งของหลอดไฟท่ีไดจ้ากการต่อถ่านไฟฉาย 
 

 

           ค าช้ีแจง           
  
                ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัดงัน้ี 

   1.  อ่านวธีิท ากิจกรรมการทดลองใหเ้ขา้ใจ 
   2.  ท ากิจกรรมและบนัทึกผล 
 
 

           วสัดุอุปกรณ์ 
    
   1.  กระบะถ่านพร้อมถ่ายไฟฉาย   4   กอ้น 
   2.  แอมมิเตอร์    1   เคร่ือง 
   3.  หลอดไฟฟ้า  6  โวลต ์  1   หลอด 
   4.  สวติช์    1   อนั 
   5.  สายไฟ    4   เส้น 
 

       วธีิทดลอง 
   
  1.  ใหน้กัเรียนต่อวงจรไฟฟ้า  โดยใชถ่้ายไฟฉาย 1  กอ้น   
  2.  อ่านแอมมิเตอร์  สังเกตความสวา่งของหลอดไฟ  บนัทึกผล 
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  3.  ท  าการทดลองซ ้ าขอ้  1  โดยเพิ่มถ่ายไฟฉายเป็น 2  และ  4  กอ้น  ตามล าดบั   
ในการทดลองแต่ละคร้ังสังเกตความสวา่งของหลอดไฟ  และอ่านค่าแอมมิเตอร์  บนัทึกผล 
 
 
 

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

 
 

เรามาบนัทึกกิจกรรมกนัเลยนะคะ 

http://202.29.77.139/design/sci-3/equipment/book/Story_17.pdf
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แบบบันทกึกจิกรรมที ่ 4  เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

   
ช่ือ....................................สกุล......................................เลขที ่....................ห้อง............................... 

 
ปัญหา   
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
สมมุติฐาน   
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ตัวแปรต้น  ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ตัวแปรตาม  ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
ตัวแปรควบคุม  ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

(5 คะแนน) 
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บันทกึผลการทดลอง  (7  คะแนน) 

 

จ านวนถ่ายไฟฉาย  (ก้อน) 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

แอมมิเตอร์ หลอดไฟ 
1   
2   
4   

 
ค าถามหลงักจิกรรมการทดลอง  (ข้อละ  2  คะแนน) 
 

1. เม่ือต่อหลอดไฟโดยใชถ่้านไฟฉาย  1  กอ้น  เขา้กบัแอมมิเตอร์  ผลการเปล่ียนแปลง 
ของเขม็ของแอมมิเตอร์และหลอดไฟเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  เม่ือเพิ่มจ านวนกอ้นถ่านไฟฉาย  ค่ากระแสไฟฟ้า ท่ีอ่านไดจ้ากแอมมิเตอร์กบัความสวา่ง
ของหลอดไฟเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง  (4  คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบบันทกึกจิกรรมที ่ 4  เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 

ปัญหา   หลอดไฟเม่ือได้รับพลังงานไฟฟ้ามากขึน้จะสว่างมากขึน้หรือไม่                                      . 
สมมุติฐาน  ถ้าหลอดไฟได้รับพลังงานจากถ่านไฟฉายจะสว่าง   ดังนั้นหลอดไฟท่ีได้รับพลังงาน 
จากถ่ายไฟฉายมากขึน้กจ็ะสว่างมาขึน้ และค่าท่ีอ่านได้จากแอมมิเตอร์กเ็พ่ิมมากขึน้ด้วย               
ตัวแปรต้น  หลอดไฟ  และถ่านไฟฉาย                                                                                           
ตัวแปรตาม  ความสว่างของหลอดไฟ  และค่าท่ีอ่านได้จากแอมมิเตอร์                                          . 
ตัวแปรควบคุม  จ านวนของถ่านไฟฉาย                                                                                          .   
 (5  คะแนน) 
 

บันทกึผลการทดลอง  (7  คะแนน)   

จ านวนถ่ายไฟฉาย  (ก้อน) 
ผลการเปลี่ยนแปลง 

แอมมิเตอร์ หลอดไฟ 
1 1 หลอดไฟสว่าง 
2 2.6 หลอดไฟสว่างมาก 
4 4 หลอดไฟสว่างมากขึน้ 

 
ค าถามหลงักจิกรรมการทดลอง  (ข้อละ  2  คะแนน) 

1.  เม่ือต่อหลอดไฟโดยใชถ่้านไฟฉาย  1  กอ้น  เขา้กบัแอมมิเตอร์  ผลการเปล่ียนแปลง 
ของเขม็ของแอมมิเตอร์และหลอดไฟเป็นอยา่งไร 
   ตอบ  การต่อถ่านไฟฉาย 1 ก้อน ท าให้เขม็ของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าเบนไปจากเดิม 
  

สรุปผลการทดลอง  (4  คะแนน) 
  1) เม่ือเพ่ิมจ านวนก้อนของถ่านไฟฉาย ค่ากระแสไฟฟ้าจะมค่ีามากขึน้                              . 
  2) เคร่ืองมือวัดกระแสไฟฟ้า เรียกว่า “แอมมิเตอร์”                                                               . 
  3) การวัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ท าได้โดยต่อแอมมิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรียงล าดับ    ดังนี ้                                                                                                                                   . 
   - ขัว้บวกของแบตเตอร่ีต่อกับขั้วบวกของแอมมิเตอร์                                                   . 
   - ต่อขัว้ลบของแอมมิเตอร์เข้ากับหลอดไฟข้างหน่ึง                                                     . 
   - ต่อขัว้ลบของแบตเตอร่ีเข้ากับหลอดไฟข้างท่ีเหลือ                                                   . 
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แบบฝึกทกัษะที ่ 4  เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 
ค าช้ีแจง        ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  (ขอ้1-2  ขอ้ละ  1  คะแนน) 
 
1.  เม่ือเพิ่มจ านวนกอ้นถ่านไฟฉายในวงจร  ค่าท่ีอ่านไดจ้ากแอมมิเตอร์สัมพนัธ์กบัความสวา่ง 

ของหลอดไฟ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 2.  กระแสไฟฟ้า  คือ  
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................  

3.  ใหน้กัเรียนเติมตวัเลขลงในช่องวา่งของขอ้ความเก่ียวกบัการทดลองท่ีไดท้  าไปแลว้ 
โดยใชต้วัเลขหนา้ค าท่ีก าหนด   (ค  าท่ีก าหนดใหไ้วน้ี้สามารถใชไ้ดม้ากกวา่  1  คร้ัง)  (8  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.   ความต่างศกัย ์  2.   วงจรไฟฟ้า  3.   ประจุไฟฟ้า 

4.   เพิ่มข้ึน   5.    ลดลง  6.   ยงัคงมีค่าเท่าเดิม 

 กระแสไฟฟ้า  คือ  ปริมาณของ ........................... ท่ีเคล่ือนท่ีผา่น 
..................................... ในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะ ...................................... หากมี
จ านวนของหลอดไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และกระแสไฟฟ้าจะ................................. แมว้า่จ  านวน 
ของแบตเตอร่ีเพิ่มข้ึน   แบตเตอร่ีท่ีมี ........................................ สูงข้ึนจะใหพ้ลงังานไฟฟ้า
มากข้ึน ส่วนความต่างศกัยจ์ะ.....................................เม่ือจ านวนหลอดไฟฟ้าในวงจร
เพิ่มข้ึนแต่ความต่างศกัยจ์ะ ...................................... หาก................................... เพิ่มจ านวน
แบตเตอร่ีใหม้ากข้ึน  
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่ 4  เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 
ค าช้ีแจง        ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี  (ขอ้ละ  2  คะแนน) 
 

1. เม่ือเพิ่มจ านวนกอ้นถ่านไฟฉายในวงจร  ค่าท่ีอ่านไดจ้ากแอมมิเตอร์สัมพนัธ์ 
กบัความสวา่งของหลอดไฟอยา่งไร 
    ตอบ  ค่าท่ีอ่านได้จากแอมมิเตอร์และความสว่างของหลอดไฟ  มคีวามสัมพันธ์กันคือ   
  เม่ือหลอดไฟสว่างมากขึน้ค่าท่ีอ่านได้จากแอมมิเตอร์กม็ากขึน้ด้วย                                        . 
 

 2.  กระแสไฟฟ้า  คือ  ปริมาณประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีผ่านพืน้ท่ีภาคตัดขวางในตัวน าไฟฟ้า
จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงต่อหน่ึงหน่วยเวลา                                                                      . 
 
3.  ใหน้กัเรียนเติมตวัเลขลงในช่องวา่งของขอ้ความเก่ียวกบัการทดลองท่ีไดท้  าไปแลว้ 

โดยใชต้วัเลขหนา้ค าท่ีก าหนด   (ค  าท่ีก าหนดใหไ้วน้ี้สามารถใชไ้ดม้ากกวา่  1  คร้ัง)  (8  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.   ความต่างศกัย ์  2.   วงจรไฟฟ้า  3.   ประจุไฟฟ้า 

4.   เพิ่มข้ึน   5.    ลดลง  6.   ยงัคงมีค่าเท่าเดิม 

 

 กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณของ       (3)        ท่ีเคล่ือนท่ีผา่น          (2)             ใน
วงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะ                   (5)                  หากมีจ านวนของหลอดไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 
และกระแสไฟฟ้าจะ                    (6)                      แมว้า่จ  านวนของแบตเตอร่ีเพิ่มข้ึน 
 แบตเตอร่ีท่ีมี.              (1)                    สูงข้ึนจะใหพ้ลงังานไฟฟ้ามากข้ึน ส่วนความ
ต่างศกัยจ์ะ             (5)            เม่ือจ านวนหลอดไฟฟ้าในวงจรเพิ่มข้ึน แต่ความต่างศกัยจ์ะ          
(6)             หาก         (2)             เพิ่มจ านวนแบตเตอร่ีใหม้ากข้ึน  
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แบบทดสอบหลังเรียนที ่ 4   
เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 
    ค าช้ีแจง       ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
1.   ขอ้ความใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
      ก.   กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ 
  ประจุไฟฟ้า 
      ข.   กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบต่์อ 
 วนิาที       
      ค.   กระแสไฟฟ้ามีทิศตรงขา้มกบัทิศทาง 
 การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 
      ง.   กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ 
2.  ขอ้ใดเป็นกระแสไฟฟ้าตรง 
      ก.   ถ่านไฟฉาย  ไดนาโม 
      ข.   แบตเตอร่ี  ไดนาโม 
      ค.   ถ่านไฟฉาย  แบตเตอร่ี   
      ง.   ไดนาโม  ไฟบา้นเรือน  
3.  กระแสไฟฟ้าจะมีการไหลอยา่งไรในวงจร 
         ก.  จากท่ีสูงลงสู่พื้นท่ีต ่ากวา่ 
         ข.  จากท่ีอุณหภูมิสูงไปสู่ท่ีอุณหภูมิต ่า 
         ค.  จากท่ีศกัยไ์ฟฟ้าต ่าไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าสูง 
         ง.  จากท่ีศกัยไ์ฟฟ้าสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าต ่า 
4.  อตัราส่วนระหวา่งความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นลวดตวัน าไฟฟ้าใด  ๆ  
คือขอ้ใด 
 ก. ปริมาณประจุไฟฟ้า  
 ข. แรงเคล่ือนไฟฟ้า 
 ค. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า   
 ง.  ความตา้นทานไฟฟ้า  

5.      
 
 
 
 
 
จากภาพ  การต่อวงจรไฟฟ้า X และ Y คือ
อะไรตามล าดบั 

ก.  แอมมิเตอร์ และสวติช์   
ข.   แอมมิเตอร์ และโวลตมิ์เตอร์ 

 ค.   โวลตมิ์เตอร์ และสวติช์ 
 ง.   โวลตมิ์เตอร์ และแอมมิเตอร์ 
6.  วธีิการใชแ้อมมิเตอร์ขอ้ใดใชถู้กวธีิ 
 ก.  ต่อคร่อมระหวา่งจุด  2  จุด   
                ของตวัตา้นทาน 
 ข. ต่อแบบผสมกบัวงจร 
 ค. ต่อแบบอนุกรมกบัวงจร 
 ง.  ต่อแบบขนานกบัตวัตา้นทาน 
7.  ตวัน าไฟฟ้าชนิดใดน ากระแสไฟฟ้าดีท่ีสุด 
 ก. ทองค า  
 ข. ทองแดง 
 ค.  เงิน 
 ง.  ทองเอก 
 

 

Y 

X 
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8.  การใชถ่้านไฟฉายต่อกบัเคร่ืองวดักระแส   
และต่อกบัหลอดไฟ  ความสวา่งของหลอดจะ
เป็นอยา่งไร 
 ก.  จ  านวนถ่านไฟฉาย  1  กอ้น  
                 ความสวา่งของหลอดไฟจะสวา่ง   
                 มากกวา่  2   กอ้น 
 ข.  จ  านวนถ่านไฟฉาย  2  กอ้น  
                ความสวา่งของหลอดไฟจะสวา่ง  
                 มากกวา่  3   กอ้น 
 ค.  จ  านวนถ่านไฟฉาย  1  กอ้น   
                 ความสวา่งของหลอดไฟจะสวา่ง   
                 มากกวา่  3   กอ้น 
 ง.  จ  านวนถ่านไฟฉาย  2  กอ้น  
                ความสวา่งของหลอดไฟจะสวา่ง    
                มากกวา่  1   กอ้น 
9.  ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการขดัถูกนัของวตัถุ   
2  ชนิด  จนเกิดไฟฟ้าชัว่คราวคือ 
 ก.  ไฟฟ้ากระแส 
 ข.  ไฟฟ้าลดัวงจร 
 ค.  ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ง.  ไฟฟ้าสถิต 
10.  การต่อแอมมิเตอร์ในวงจร  ครบวงจรเม่ือ
อ่านท่ีเขม็ของแอมมิเตอร์  ตีกลบัแสดงวา่ 
 ก.  ไม่ไดต้ั้งปริมาณของสเกล 
 ข.  ต่อขั้ว  ผิดขั้ว 
 ค.  ต่อขั้ว  แอมมิเตอร์กบัแบตเตอร่ี  
               โดยตรง 
 ง.  แบตเตอร์ร่ี  เก่าหมดไฟ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน -  หลังเรียนที ่ 4  
เร่ือง  การวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

 
 
 

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

10.  ข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถูกกีข้่อค่ะ  ถ้าถูกน้อยกว่า  8  ข้อ  
ให้ทบทวนใหม่นะค่ะ 


