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	 	 	 หนงัสือวชิา	วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	 เล่มน้ี	ผูเ้รียบเรียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนน�าไป 

ใช้ประกอบการเรียนวิชา	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	 ซ่ึงผูเ้รียบเรียงได้จดัท�าข้ึนตามหลกัสูตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ	 (ปวช.)	พทุธศกัราช	2562	ของส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ	ส�าหรับนกัศึกษาแผนกวชิาชีพสาขาช่างไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์	ระดบัชั้น 

ปวช.	1	ภาคเรียนท่ี	1

	 	 	 ในหนังสือวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	 เล่มน้ี	 จะประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาทฤษฎีและ 

ปฏิบติัในงานการทดลอง	 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรใหม่	 ซ่ึงไดร้วบรวมเน้ือหาไวด้ว้ยกนั 

ผูเ้รียบเรียงไดแ้บ่งเน้ือหา	ทฤษฎีและใบงานออกเป็น	20	บท	 เพือ่ใหง่้ายต่อการเขา้ใจของนกัศึกษา 

และรวมปฏิบติัการทดลองไวท้า้ยบทเรียน	และสะดวกในการปฏิบติังานจริง	เน้ือหาวชิาจะกล่าว

ตั้งแต่เร่ืองของแหล่งก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	กฎของโอห์ม	การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง	ๆ	ศึกษา 

ทฤษฎีเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า	เช่น	ทฤษฎีกระแสเมช	ทฤษฎีเทเวนิน	และทฤษฎีนอร์ตนั	เป็นตน้

	 	 	 ผูเ้รียบเรียงหวงัวา่หนงัสือเล่มน้ีคงจะเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียน	ครู	อาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไป 

ท่ีมีความสนใจในวชิาการดงักล่าว	 ส่วนดีของหนงัสือเล่มน้ีขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน	ตลอดจน 

เพือ่นร่วมงานท่ีใหก้�าลงัใจในการจดัท�าผลงานทางวชิาการเล่มน้ี	หากมีขอ้บกพร่องประการใด	ๆ	 

ผูเ้รียบเรียงตอ้งขออภยัไว	้ณ	 ท่ีน้ีดว้ย	และขอนอ้มรับขอ้ผดิพลาดและยนิดีรับค�าติชมดว้ยความเคารพ	 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 																																						อดุลย	์กลัยาแกว้

																																																																																																								ธนพล	ธนอนนัตก์ลู
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สาระสำคัญ
 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คือ ต้นกำเนิดของกำลังไฟฟ้าหรือแรงเคล่ือนไฟฟ้า ซ่ึงมีวิธีการต่างๆ 
ท่ีจะทำให้กำเนิดไฟฟ้าข้ึนมา เช่น กำเนิดมาจากพลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานแสง 
ปฏิกิริยาเคมี ไฟฟ้ากระแสเป็นไฟฟ้าที่นิยมใช้โดยทั่วไป เซลล์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ เซลล์ปฐมภูมิเป็นเซลล์ที่ไม่สามารถนำกลับมาประจุใช้ 
ใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉาย แต่เซลล์ทุติยภูมิสามารถนำกลับมาประจุใช้ใหม่ได้ เช่น แบตเตอร่ี  
กรดตะกั่ว แบตเตอรี่ลิเทียม เป็นต้น

หัวข้อเรื่อง

	 1.1		แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
	 1.2		ไฟฟ้าสถิต
	 1.3		ไฟฟ้ากระแส
	 1.4		ไฟฟ้ากระแสตรง
	 1.5		ถ่านไฟฉาย
	 1.6		ถ่านไฟฉายชนิดพิเศษ
	 1.7		แบตเตอรี่กรดตะกั่ว	
	 1.8		แบตเตอรี่ลิเทียม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

	 เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถ
						 1.	บอกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง
			 2.	อธิบายลักษณะไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแสได้ถูกต้อง	
						 3.	อธิบายลักษณะไฟฟ้ากระแสตรงและแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
						 4.	ต่อวงจรและทดสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง
	 5.		อ่านค่าความต้านทาน	4	สีได้ถูกต้อง
	 6.		อ่านค่าความต้านทาน	5	สีได้ถูกต้อง

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
บทที่

1
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แหล่งกำเนิดไฟฟ้า1
1.1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Power Source)

 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	คือ	ต้นกำเนิดของกำลังไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ซึ่งมีวิธีการต่าง	ๆ	
ต้ังแต่ยุคแรก	ๆ	 ท่ีค้นพบแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจนมาถึงยุคปัจจุบัน	จะถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ได้
แหล่งกำเนิดท่ีมีคุณภาพ	และประสิทธิภาพสูงสุด	แหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้มาจากแหล่งต่าง	ๆ	ดังน้ี	

	 1.	เกิดจากการเสียดสีหรือขัดถู	(Friction)								4.	เกิดจากแสง	(Light)
	 2.	เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี	(Chemicals)							5.	เกิดจากแรงกดดัน	(Pressure)	
	 3.	เกิดจากความร้อน	(Heat)	 	 							6.	เกิดจากสนามแม่เหล็ก	(Magnetism)

	 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	ดังรูปที่	1.1	จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้า	
กระแส

รูปที่ 1.1  แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ

แหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า

ปฏิกิริยาเคมี

ผ้าขนสัตว์

แท่งอำพัน

การขัดสี

ทองแดง

					เหล็ก

แสง

ความร้อน

แม่เหล็ก

แรงกด
ลวดทองแดง
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รูปที่ 1.2  ประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อนำผ้าขนสัตว์ขัดถูกับแท่งอำพัน

1.2 ไฟฟ้าสถิต

 ไฟฟ้าสถิต	 (Static	 Electricity)	 เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ	 เช่น	 แท่งอำพันนำมาขัดถู	
กับผ้าขนสัตว์	 แท่งอำพันจะเกิดการสูญเสียโปรตอน	 มีประจุเป็นบวก	 ทำให้แท่งอำพันแสดง 
ประจุไฟฟ้าลบออกมา	สามารถดูดวัตถุเบา	ๆ	เช่น	เศษกระดาษ	นอกจากนี้ไฟฟ้าสถิตยังเกิดจาก	
ธรรมชาติ	เช่น	ฟ้าแลบ	ฟ้าร้อง	ฟ้าผ่า	เป็นต้น

1.3 ไฟฟ้ากระแส

 ไฟฟ้ากระแส	คือ	แหล่งกำเนิดไฟฟ้าท่ีมนุษย์คิดค้นข้ึนมา	เช่น	ไดนาโม	แบตเตอร่ี	ถ่านไฟฉาย	
เซลล์แสงอาทิตย์	แสดงดังรูปท่ี	1.3		ไฟฟ้ากระแสจะมีการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนไปตาม	สายตัวน
ำหรือสายไฟฟ้าด้วยความเร็วเท่าแสง	คือ	186,000	ไมล์ต่อวินาที	หรือ	300	ล้านเมตรต่อวินาที			

รูปที่ 1.3  แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ผ้าขนสัตว์

แท่งอำพัน

1
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1.4 ไฟฟ้ากระแสตรง

 ไฟฟ้ากระแสตรง	(Direct	Current)		เรียกชื่อย่อว่า	ไฟดีซี	(DC)	ไฟฟ้ากระแสตรง	คือ	
การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนท่ีมีทิศทางการไหลเพียงทิศทางเดียว	โดยกระแสอิเล็กตรอนจะไหลจาก		
ขั้วลบไปยังขั้วบวก	 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี	 แบ่งตามลักษณะ	
การใช้งานได้		2	ชนิด	คือ

1.4.1 เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ (Primary Cell) 
	 เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้ได้ครั้งเดียว	 เมื่อใช้งานจนหมดประจุไฟฟ้าแล้วจะไม่สามารถนำกลับ	
มาใช้ได้ใหม่ได้อีก	เช่น	ถ่านไฟฉายที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่ว	ๆ	ไป

1.4.2 เซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมิ (Secondary Cell) 
	 เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้งานซ้ำ	ๆ	ได้หลายครั้ง	เมื่อใช้งานไปจนประจุหมดก็นำกลับมาประจุ
ใหม่ได้อีก	เช่น	แบตเตอรี่รถยนต์	แบตเตอรี่แบบลิเทียม	(Lithium	Battery)		เป็นต้น

รูปที่ 1.4  แสดงโครงสร้างภายในของถ่านไฟฉาย

1.5 ถ่านไฟฉาย

	 ถ่านไฟฉายเป็นเซลล์ไฟฟ้าท่ีพบเห็นบ่อยมาก	 ถ่านไฟฉายมีโครงสร้าง	 คือ	 ตัวถังภายนอก	
จะเป็นสังกะสี	ทำหน้าท่ีเป็นข้ัวลบ	ภายในจะมีแท่งคาร์บอน	(Carbon)	ทำหน้าท่ีเป็นข้ัวบวก	โดยม	ี
สารเคมีเพ่ือทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและก่อให้เกิดประจุไฟฟ้า	 สารเคมีท่ีใช้จะเป็นพวกแอมโมเนียม 
คลอไรด์	และแมงกานีสออกไซด์		โดยจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า	1.5	V	เป็นมาตรฐาน

แท่งแกรไฟต์

			แอมโมเนียมคลอไรด์

แมงกานีสออกไซด์

หุ้มสังกะสี
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1 ถ่านไฟฉายที่นิยมใช้งานโดยทั่วไปจะมี 
4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก การจ่ายไฟดีซีแต่ละขนาดจะให้ 
แรงดันไฟ 1.5 V ยกเว้นกรณีขนาดพิเศษ ดังเช่น 
รูปที่ 1.6 จะมีแรงดัน 9 V โดยแต่ละขนาดจะมี 
ขั้วบวกและขั้วลบที่แน่นอน
 ถ่านไฟฉาย  D  เป็นถ่านไฟฉายขนาดใหญ่ 
พิเศษ มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 V/ 5 A  
 ถ่านไฟฉาย   C  เป็นถ่านไฟฉายขนาดกลาง  
มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 V/ 3 A  
 ถ่านไฟฉาย  AA  เป็นถ่านไฟฉายขนาดเล็ก  
มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 V/ 2 A 
 ถ่านไฟฉาย AAA เป็นถ่านไฟฉายขนาดเล็ก 
มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 V/ 1 A 
    จากรูปที่ 1.5 ด้านบนจะเป็นขั้วบวก  
ส่วนด้านล่างเป็นข้ัวลบ ส่วนถ่านไฟฉายชนิดพิเศษ
ซึ่งมีแรงดัน 9 V แสดงดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.5  ตัวอย่างถ่านไฟฉายที่ใช้งานทั่วไป

รูปที่ 1.6  ถ่านไฟฉายชนิด 9 V

 ถ่านไฟฉายชนิดพิเศษผลิตออกมาเพื่อให้สะดวกกับอุปกรณ์ที่ใช้ตลอด	 เหมาะสมกับ 

การพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ใหม่	ๆ	และเก็บประจุไว้ได้นาน	 เช่น	 ถ่านไฟฉายเฮฟว่ีดิวต้ี	 (Heavy	

Duty)	และซูเปอร์เฮฟวี่ดิวตี้	(Super	Heavy	Duty)	เซลล์ไฟฟ้าแบบนี้สร้างมาจากสารอัลคาไลน์		

หรือเรียกว่า	ถ่านไฟฉายแบบ	อัลคาไลน์ ลักษณะจะเหมือนกับถ่านไฟฉายทั่ว	ๆ	ไป	คือ	ส่วน 

เปลือกนอกจะเป็นขั้วลบ	 (ด้านล่าง)	และขั้วด้านบนจะเป็นขั้วบวก	อายุการใช้งานจะนานกว่า	

ถ่านไฟฉายธรรมดา

รูปที่ 1.7  ถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์

1.6 ถ่านไฟฉายชนิดพิเศษ

(ก) ถ่านแบบอัลคาไลน์   (ข) ถ่านแบบกระดุม
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 ยังมีถ่านไฟฉายแบบใช้กับงานนาฬิกาควอตซ์	 กล้องถ่ายรูป	 เครื่องคิดเลข	 เกมกด		
ภาษาชาวบ้านเรียกว่า	 ถ่านแบบกระดุม	 ถ่านไฟฉายแบบน้ีจะมีชนิดเมอร์คิวรีออกไซด์	 ชนิดลิเทียม	
ชนิดแคดเมียม	ชนิดนิกเกิลแคดเมียม		ดังแสดงในรูปที่	1.7	(ข)

 แบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบเปียกหรือเรียกว่า	 แบบทุติยภูมิ	 เซลล์ไฟฟ้าแบบนี้เมื่อ	
ทำการประจุหรือชาร์จ	(Charge)	จนเต็มแล้วนำไปใช้งานประจุไฟฟ้าที่เก็บไว้จะค่อย	ๆ	ลดลงจน
หมด	และนำกลับมาชาร์จใหม่ได้	 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่จะประกอบด้วยแผ่นโลหะ	2	แผ่น	
คือ	แผ่นบวก	(Positive	Plate)	และแผ่นลบ	(Nagative	Plate)	มีสารเคมี	คือ	กรดซัลฟูริกเป็น	
ตัวเร่งปฏิกิริยา	ภายในประกอบด้วยช่องเซลล์ไฟฟ้า	แต่ละช่องมีแรงเคล่ือนไฟฟ้า	2	V	และท่ีสำคัญ	
จะมีน้ำกลั่นเป็นน้ำยาทำปฏิกิริยาเคมี

1.7 แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 

รูปที่ 1.8 แสดงโครงสร้างแบตเตอรี่

ฝาและรูระบาย

										แผ่นฝา

							แผ่นกั้น

							เปลือกหุ้ม

ขั้วบวก

แผ่นธาตุบวก

ขั้วลบ

แผ่นธาตุลบ

						ฉนวนกั้น

	 แบตเตอรี่ลิเทียม	(Battery	Lithium)	เป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานสูง	ปัจจุบันแบ่งออก	
เป็น	 2	 ชนิด	 คือ	 ลิเทียมไอออนและลิเทียมโพลิเมอร์	 แสดงดังรูปที่	 1.9	 โดยปกติจะแบ่งเป็นเซลล์	
โดยหนึ่งเซลล์จะมีแรงดัน	3.7	V	ชนิดไอออนนิยมใช้กับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	
กล้องถ่ายรูป	 เพราะมีความจุกระแสสูง	 จ่ายกระแสได้น้อยแต่นาน	 ส่วนชนิดโพลิเมอร์มีความจุสูง	
และจ่ายกระแสชั่วขณะได้สูงมาก	 จากรูปที่	 1.9	 (ข)	 ที่ตัวแบตเตอรี่เขียนไว้	 2,200	 mAh/25C	
มีความหมายว่า	ความจุ	1C	คือ	2,200	mA	ถ้าจ่ายกระแสให้โหลด	2,200	mA	ใน	1	ชั่วโมงจะหมด	
ส่วน	25C	หมายถึง	จ่ายกระแสชั่วขณะได้สูงสุด	25	×	2,200	mA	=	55	A	ซึ่งสูงมาก	เหมาะสำหรับ	
ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	ในการใช้งานแบตเตอรี่ชนิดนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	เช่น	ห้าม	
ลัดวงจร	ห้ามประจุเกิน	ห้ามกระแทรก	ห้ามงัดแงะ	ห้ามต่อผิดขั้ว	ห้ามเก็บในที่อุณหภูมิสูง 

การประจุจะต้องใช้เคร่ืองประจุท่ีมีการควบคุมกระแสและแรงดัน	เม่ือประจุเต็มแล้วต้องตัด	ไม่เช่นน้ัน	
แบตเตอรี่จะบวมและอาจระเบิดได้

1.8 แบตเตอรี่ลิเทียม 
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1

 (ก) แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน          (ข) แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์

รูปที่ 1.9 แสดงรูปร่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์
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วัตถุประสงค์
	 1.	ศึกษาแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
	 2.	สามารถวัดและทดสอบแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้

เครื่องมือและอุปกรณ์
 1. ถ่านไฟฉาย 3 เซลล์
 2. เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียม 3 ก้อน
 
ลำดับขั้นการทดลอง
 1. ตั้งมัลติมิเตอร์สเกล 2.5 V DC  วัดแรงดันของถ่านไฟฉายทีละก้อน		ดังรูปที่	1.1 
อ่านค่าแรงดันพร้อมบันทึกค่าแรงดันและสภาพของเซลล์ลงในตารางที่	1.1

รูปที่ 1.1  แสดงการวัดทดสอบแรงดันของเซลล์ถ่านไฟฉาย

มัลติมิเตอร์
สเกล 2.5 V DC

เซลล์ถ่านไฟฉาย

ใบงานที่
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

1

1.5 V
5 A

ตารางที่ 1.1

เซลล์ที่
แรงดันที่วัดได้

(V)

สภาพ

เสื่อม/หมดสภาพ

1

2

3

หมายเหตุ

  เซลล์ถ่านไฟฉายเสื่อม		หมายถึง	ถ่านไฟฉายที่วัดแรงดันได้ไม่ถึง	1.5	V	
เซลล์ถ่านไฟฉายหมดสภาพ		หมายถึง	ถ่านไฟฉายที่วัดแรงดันได้	0	V
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1	 2.	ต้ังมัลติมิเตอร์สเกล	10	V	DC	วัดแรงดันของเซลล์แบตเตอร่ีลิเทียมทีละก้อน	ดังรูปท่ี	1.2	
อ่านค่าแรงดันพร้อมบันทึกค่าและสภาพของเซลล์ลงในตารางที่	1.2

มัลติมิเตอร์
ย่านวัด 10 V

รูปที่ 1.2  แสดงการวัดทดสอบแรงดันของแบตเตอรี่ลิเทียม

ตารางที่ 1.2

เซลล์ที่
แรงดันที่วัดได้

(V)

สภาพ

ประจุเต็ม/ประจุใกล้หมด

1

2

3

หมายเหตุ

  ประจุเต็ม	หมายถึง	เซลล์ที่มีแรงดันอยู่ระหว่าง	4	V	-	4.2	V

3.7 V
3,000 mA
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แบบทดสอบบทที่ 1  เร่ือง แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

  ตอนที่ 1    จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้อง แล้วกาเคร่ืองหมาย () ลงในตัวเลือกท่ีต้องการ

1. ข้อใด ไม่ใช่  วิธีการทำให้เกิดไฟฟ้า
ก.		ทำปฏิกิริยาเคมี	
ข.		ความเย็น		
ค.		ความร้อน			 	 	
ง.		สนามแม่เหล็ก
จ.		แรงกด

2. ไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดดังข้อใด
ก.		1		ชนิด		 	 ข.		2		ชนิด	
ค.		3		ชนิด		 	 ง.		4		ชนิด		
จ.		5		ชนิด

3. ข้อใด ไม่ใช่  ไฟฟ้าสถิต
ก.		แท่งอำพันดูดเศษกระดาษได้	
ข.		ฟ้าแลบขณะฝนตก
ค.		ฟ้าผ่าต้นไม้				 	 	
ง.		ชอร์ตขั้วบวกและลบแล้วมีประกายไฟ
จ.		ถูกหมดทุกข้อ

4. กระแสไฟฟ้าที่ไหลจริงจะไหลจากขั้วลบ
ไปยังขั้วบวก เรียกว่ากระแสตามข้อใด
ก.		กระแสอิเล็กตรอน	
ข.		กระแสนิยม	
ค.		กระแสตรง		
ง.		กระแสสลับ		
จ.		กระแสโปรตอน

5. ในทางอิเล็กทรอนิกส์จะสมมติให้กระแส
ไฟฟ้าไหลจากข้ัวบวกไปยังข้ัวลบ จะเรียก
กระแสดังกล่าวว่าอะไร
ก.		กระแสอิเล็กตรอน	
ข.		กระแสนิยม
ค.		กระแสตรง	
ง.		กระแสสลับ
จ.		กระแสโปรตอน

6. ข้อใดคือคุณสมบัติของเซลล์ปฐมภูมิ
ก.		ต้องประจุไฟก่อนใช้งาน
ข.		ไม่ต้องประจุไฟก่อนใช้งาน
ค.		ใช้งานหมดสภาพแล้วไม่สามารถนำ

กลับมาใช้ใหม่ได้
ง.		ใช้หมดสภาพแล้วสามารถนำกลับมา

ใช้ใหม่ได้อีก
จ.		ข้อ	ข.	และ	ค.	ถูก

7. ข้อใดคือคุณสมบัติของเซลล์ทุติยภูมิ
ก.		ไม่ต้องประจุไฟก่อนใช้งาน	
ข.		ต้องประจุไฟก่อนใช้งาน
ค.		ใช้งานหมดสภาพแล้วสามารถนำกลับ

มาใช้ใหม่ได้อีก
ง.		ข้อ	ก.	และ	ค.	ถูก	
จ.		ข้อ	ข.	และ	ค.	ถูก
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18. ข้อใด ไม่ใช่  ส่วนประกอบของเซลล์

ถ่านไฟฉาย

ก.		โลหะสังกะส	ี	

ข.		แท่งคาร์บอน	

ค.		สารอิเล็กโตรไลต์		

ง.		ข้อ	ก.	และ	ค.	ถูก

จ.		ข้อ	ข.	และ	ค.	ถูก

9. เซลล์ไฟฟ้าข้อใดท่ีสามารถชาร์จประจุ

ได้ใหม่

ก.		อัลคาไลน์เซลล์	1.5	โวลต์			

ข.		แบตเตอรี่ลิเทียม	3.7	โวลต์

ค.		เซลล์แบตเตอรี่			

ง.		เซลล์ถ่านไฟฉาย

จ.		ข้อ	ข.	และ	ค.	ถูก

10. ข้อใด ไม่ใช่  ส่วนประกอบของเซลล์

แบตเตอรี่

ก.		น้ำกลั่น			

ข.		น้ำกรดกำมะถัน	 	

ค.		โพแทสเซียมไฮโดรออกไซด์		

ง.		แผ่นตะกั่ว	

จ.		แผ่นตะกั่วเปอร์ออกไซด์

11. ต้องการตัวต้านทานค่า 150 Ω 

ต้องเลือกค่าความต้านทานใด

ก.		น้ำตาล	เขียว	ดำ	ทอง		

ข.		น้ำตาล	ม่วง	น้ำตาล	ทอง	 	 	

ค.		น้ำตาล	ส้ม	น้ำตาล	ทอง		

ง.		น้ำตาล	เขียว	น้ำตาล	ทอง

จ.		น้ำตาล	เขียว	แดง	ทอง

12. จากรูปมีค่าความต้านทานเท่าใด

ก.		10	kΩ	 	 ข.	19	kΩ

ค.		20	kΩ	 	 ง.	180	kΩ

จ.		280	kΩ

13. จากรูปข้อท่ี 12 มีค่าความผิดพลาดก่ี % 

ก.		±	1%	 	 ข.		±	10%	

ค.		±	5%	 	 ง.		±	2%	

จ.		±	0.5%

14. ตัวต้านทานแบบใดที่ = I ไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนค่าได้

ก.		ตัวต้านทานแบบคงที่	 	 	

ข.		ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้	

ค.		ตัวต้านทานแบบแกนทองแดง	 	

ง.		ตัวต้านทานแบบโวลุ่ม	

จ.		ตัวต้านทานแบบเซรามิก	

15. จากรูปมีค่าความต้านทานเท่าใด

ก.		5.7	kΩ	 	 ข.		57	kΩ

ค.		570	kΩ	 	 ง.		570	Ω

จ.		57	Ω

16. ข้อใดคือตัวต้านทานท่ีมีค่าเท่ากับ 120 Ω

ก.			

ข.		

ค.		

ง.		

จ.	

17. ข้อใดคือตัวต้านทานท่ีมีค่าเท่ากับ 1.2 kΩ

ก.			

ข.		

ค.		

ง.		

จ.	
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18. ข้อใดคือตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากับ 

1.6 kΩ

ก.			

ข.		

ค.		

ง.		

จ.	

19. ข้อใดคือตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากับ 

12.5 kΩ

ก.			

ข.		

ค.		

ง.		

จ.	

  ตอนที่ 2       จงอธิบายคำถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง

1.	จงบอกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่รู้จักมาอย่างน้อย	5	แหล่ง

2.	จงอธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิตและประโยชน์มาพอสังเขป

3.	ไฟฟ้ากระแสคืออะไร	จงอธิบาย

4.	ถ่านไฟฉายคืออะไร	มีกี่ชนิด

5.	จงบอกส่วนประกอบของแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

6.	จงบอกการนำแบตเตอรี่แบบลิเทียมไปใช้งาน	ข้อดี	ข้อเสียและข้อควรระวัง

20. จากรูปมีค่าความต้านทานเท่าใด 

    ก.		100	kΩ	 	 ข.		10	kΩ	

	 	 	 	 ค.			20		kΩ	 	 ง.		18	kΩ	 	

	 	 	 	 จ.		180	kΩ




