
หน่วยที1่ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัไฟฟ้า 

สาระส าคญั 

      ในสมัยโบราณมนุษยม์คีวามรูเ้กีย่วกับเรือ่งของไฟฟ้านอ้ยมาก ถงึแมจ้ะไดพ้บปรากฏการณ์ทีเ่กดิ
จากไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอก็ตาม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ทางธรรมชาต ิเชน่ ฟ้าแลบ,ฟ้ารอ้ง, 
ฟ้าผา่ ตอ่มามนุษยเ์ริม่คน้พบประจไุฟฟ้า จากการน าเอาแท่งอ าพันมาถูกับขนสัตว ์ท าใหเ้กดิประกายไฟ 
นอกจากนี้เร ิม่มกีารสังเกตจากการหวผีม ซึง่ขณะทีห่วผีมนั้นเกดิการดูดเสน้ผม เสมอืนมปีระจุไฟฟ้า
เกดิขึน้ มนุษยเ์ริม่คุน้เคยและรูจั้กการน าไฟฟ้ามาใชป้ระโยชน์เมือ่ราวปี พ.ศ. 2397 โดยนักวทิยาศาสตร์
ชือ่ ไฮน์รสิ เกอบเบลิไดค้น้พบหลอดไฟฟ้าชนดิมไีส ้ซึง่ในปัจจุบันก็ยังมใีชก้ันอยู ่หลังจากนัน้ไดม้กีาร
น าไฟฟ้า มาใชง้านดา้นตา่ง ๆ เพิม่ข ึน้ เชน่ ใหแ้สงสวา่ง, ใหค้วามรอ้น, ใชใ้นงานดา้นมอเตอร,์ วทิย,ุ 
โทรทัศน ์ฯลฯ เป็นตน้ โดยสรปุชวีติประจ าวนัของมนุษยจ์ะตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกับไฟฟ้าเสมอ 
 

จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

1. อธบิายโครงสรา้งของอะตอมได ้
2. แบง่สารทางไฟฟ้าได ้
3. อธบิายวธิกีารท าใหเ้กดิประจดุว้ยวธิตีา่ง ๆ ได ้
4. เขยีนความสมัพันธข์องแรงดัน กระแส และความตา้นทานได ้
5. น าแหลง่จา่ยไฟฟ้าแบบตา่ง ๆ ไปประยกุตใ์ชง้านได ้
6. เขยีนกฎของโอหม์ได ้
7. ค านวณคา่ใชจ้า่ยไฟฟ้าตามหลักการของการไฟฟ้าได ้

 

โครงสรา้งของอะตอม 

      

      ทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่รามองเห็นบนโลกนี้ลว้นเป็นสสาร (Matters) ทัง้ส ิน้ สสารเป็นสิง่ทีม่นี ้าหนัก 
ตอ้งการทีอ่ยูอ่าศัย โดยท่ัวไปจะมอียู ่3 สถานะคอื ของแข็ง, ของเหลว และ กา๊ซ      

ธาต ุ(Elements) ประกอบจากสสาร จนกลายเป็นธาตชุนดิตา่ง ๆ เชน่ ทองแดง, อลมูเินียม, เงนิ, 

ทองค า, ปรอท เป็นตน้ 

อะตอม (Atom) คอือนุภาคทีเ่ล็กทีส่ดุของธาตุ ไม่สามารถอยู่ตามล าพังได ้ตอ้งอยู่รวมกัน เป็น

โมเลกลุ (Molegul) ภายในอะตอมจะประกอบไปดว้ยทีอ่ยูแ่กนกลางคอืนวิเครยีส (Neucleus) ภายในนวิ
เครยีสประกอบดว้ยโปรตรอน ซึง่มศีักยไ์ฟฟ้าเป็นบวก (Positive Charge) และนวิตรอน (Neutron) มี
สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า สว่นทีอ่ยูร่อบนอกมวีงโคจรความเร็วสงู อาจมวีงเดยีวหรอืหลายวงก็ได ้วง
นอกสดุนัน้เรยีกวา่อเิล็กตรอน (Electron) ซึง่มคีณุสมบัตทิางไฟฟ้าเป็นลบ (Negative Charge) 
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โครงสรา้งอะตอม 

การแบง่สารทางไฟฟ้า 

การแบง่สารทางไฟฟ้าสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ชนดิคอื 

1. ตวัน า เป็นสารทีอ่ยูว่งนอกสดุประมาณ 1-3 ตัว เมือ่ใหพ้ลังงานเพยีงเล็กนอ้ย จะท าใหอ้เิล็กตรอน

หลดุออกจากวงโคจรเคลือ่นทีไ่ปในชัน้สารไดง้า่ย มผีลท าใหส้ารนัน้เป็นตัวน าได ้เชน่ ทองแดง, 
อลมูเินยีม ฯลฯ เป็นตน้ 

2. ฉนวน เป็นสารอเิล็กตรอนวงนอกสดุ ทีย่ดึเกีย่วกับอะตอมอืน่ ๆ ท าใหอ้เิล็กตรอนอสิระนอ้ย จงึไม่

เกดิการน ากระแส เชน่ ไมกา้, เซรามคิ ฯลฯ เป็นตน้ 

3. สารกึง่ตวัน า เป็นสารทีม่อีเิล็กตรอนวงนอกสดุ 4 ตัว เมือ่ไดรั้บอณุหภมูสิงูขึน้จะเปลีย่นสภาพเป็น

สภาวะตัวน า ทีน่ ามาท าเป็นสารกึง่ตัวน า ไดแ้ก ่ซลิกิอน และเยอรมันเนยีม เป็นตน้ 
 

ประจไุฟฟ้า (Charge of Electricity) 

      ประจไุฟฟ้า หมายถงึ ปรมิาณของกระแสไฟฟ้าทีไ่หลไปในตัวน าไฟฟ้า การขดัสรีะหวา่งวตัถ ุ2 
ชนดิ เชน่ การเอาแทง่แกว้ถกูับผา้ไหม แทง่แกว้จะถา่ยทอดอเิล็กตรอนใหแ้กผ่า้ไหม ท าใหแ้ทง่แกว้เกดิ
ประจบุวก และผา้ไหมเกดิประจลุบ 

เมือ่มกีารน าเอาวตัถ ุ2 ชนดิทีม่ปีระจไุฟฟ้าไมเ่ทา่กันมาวางใกล ้ๆ กันจะไมเ่กดิการถา่ยเทอเิล็กตรอน 
ซึง่ไมส่ามารถท าใหป้ระจไุฟฟ้าถา่ยเทเขา้หากันได ้ซึง่มผีลท าใหไ้มม่กีระแสไฟฟ้าไหล เรยีกวา่ ไฟฟ้า
สถติย ์ (Static Electricity) 
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ทศิทางสนามไฟฟ้าของประจบุวกและประจลุบ 

 

 

แสดงการดดูและผลักของประจไุฟฟ้าบวกและประจไุฟฟ้าลบ 

ประจไุฟฟ้าใชส้ญัลักษ์ Q มหีน่วยวดัเป็นแอมแปร-์วนิาท ี(Ampere-Second) ใชต้ัวยอ่ของหน่วยวดัเป็น 
As หรอื C 
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การเกดิประจไุฟฟ้า 

การทีท่ าใหอ้เิล็กตรอนหลดุออกจากวงโคจรจะมผีลท าใหเ้กดิประจไุฟฟ้ามหีลายวธิี ไดแ้ก ่

1. การขดัส ี (Friction) เกดิจากการน าเอาวตัถตุา่งชนดิมาถกูัน 

 
 

แสดงการน าเอาวตัถตุา่งชนดิมาถกูกนั 

 

2. ความรอ้น (Heat) การใหค้วามรอ้นทีจ่ดุตอ่ของโลหะตา่งชนดิกัน 

 

 

แสดงการใหค้วามรอ้นทีจ่ดุตอ่ของโลหะตา่งชนดิกนั 
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3. แรงกดดนั (Pressure) เกดิโดยการกดดันของผลกึในสารบางชนดิ เชน่ ผลกึควอทช ์(Quartz) 

 
 

แสดงการกดดนัของผลกึในสารบางชนดิ 
 

4. แสงสวา่ง (Light) เกดิจากการใหแ้สงสวา่งมาตกกระทบกับสารทีม่คีวามไวตอ่แสง เชน่   โฟโต

เซล 

 
 

แสดงการใหแ้สงสวา่งมาตกกระทบกบัสารทีม่คีวามไวตอ่แสง 
 

5. แมเ่หล็ก (Magnetism) เกดิจากตัวน าเคลือ่นทีผ่า่นสนามแมเ่หล็ก 

 
 

แสดงตวัน าเคลือ่นทีผ่า่นสนามแมเ่หล็ก 
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6. ปฏกิริยิาเคม ี(Chemical Action) เกดิจากปฏกิริยิาเคมใีนเซลไฟฟ้า 

 
แสดงการเกดิปฏกิริยิาเคมใีนเซลไฟฟ้า 

 
 

แรงดนัไฟฟ้า (Electrical Voltage) 

    แรงดันไฟฟ้าเกดิจากการแยกประจบุวกและประจลุบออกจากกันเพือ่ท าใหป้ระจทัุง้สองเป็นกลาง ซึง่
มผีลท าใหเ้กดิความตา่งศกัยท์างไฟฟ้า แรงดัน 1 โวลท์ คอืแรงดันทีท่ าใหก้ระแส 1 แอมแปรไ์หลผา่น
เขา้ไปในความตา้นทาน 1 โอหม์ 

 

หนว่ยของแรงดนัไฟฟ้า 

 

 
 



7 
 

ชนดิของแรงดนัไฟฟ้า 

 

1. แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Voltage) ขนาดของขัว้แรงดันไฟฟ้าจะคงทีต่ลอด ไมม่ี

การเปลีย่นแปลงสญัลักษณ์ (-) 

2. แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Voltage) ขนาดและขัว้ของแรงดันไฟฟ้า จะมกีาร

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา มลีักษณะเป็น Sine Wave (~ ) 
 
 
 
 

 

 

 
 

แสดงลกัษณะของแรงดนัไฟฟ้า 
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แหลง่ก าเนดิไฟฟ้า  

แหลง่ก าเนดิไฟฟ้าหรอืแหลง่จา่ยไฟฟ้า หมายถงึแหลง่พลังงานทีส่ามารถจา่ยพลังงานไฟฟ้าออกมาใช ้

กับอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ัว ๆ ไปได ้มดีังตอ่ไปนีค้อื 

 
 

1. แบตเตอรี ่(Battery) เป็นแหลง่ก าเนดิไฟฟ้า อาศัยการเปลีย่นแปลงทางดา้นเคมทีี่

บรรจ ุ   ภายใน ซึง่เซลลแ์ตล่ะเซลล ์ของแบตเตอรีจ่ะตอ่เป็นอนุกรม ขนาน หรอืแบบผสมขึน้อยูก่ับ
ขนาดของแรงดันและกระแสทีต่อ้งการ 

 
 

แสดงแบตเตอรีแ่ละโครงสรา้งภายใน 
 

       แรงดันไฟฟ้าชนดิตา่ง ๆ ทีไ่ดจ้ากเซลลแ์บตเตอรีข่ ึน้อยูก่ับวสัดทุีใ่ชใ้นการสรา้ง สามารถแบง่ออก
ไดเ้ป็น 2 กลุม่คอื 

1. แบตเตอรีแ่บบปฐมภมู ิ(Primary Cell) 
2. แบตเตอรีแ่บบทตุยิภมู ิ(Secondary Cell) 

       แบตเตอรีแ่บบปฐมภมู ิคอืแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้เกดิการท าปฏกิริยิาเคมภีายใน ไมส่ามารถน ามาใช ้

ใหม ่เชน่ ถา่นไฟฉาย, ถา่นนาฬกิา, ถา่นในรโีมทคอนโทรล อปุกรณ์ตา่ง ๆ เป็นตน้ 
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แสดงแบตเตอรีแ่บบปฐมภมูปิระเภทตา่งๆ 

 

 

       แบตเตอรีแ่บบทตุยิภมู ิคอืแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้สามารถน ามาชารจ์ไฟเขา้ไปใหมไ่ด ้
 
 

 
 
 

แสดงแบตเตอรีแ่บบทตุยิภมูขินาดตา่งๆ 
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การน าแบตเตอรีไ่ปใชง้าน 

         ใชส้ าหรับขบัเคลือ่นเครือ่งยนตใ์หแ้สงสวา่งในรถยนต,์ เรอืและใชใ้นการสือ่สารตา่ง ๆ เป็นตน้ 
แบตเตอรีจ่ าพวกนีส้ว่นมากเป็นชนดิแบตเตอรีต่ะกั่วกรด (Lead-Acid ) 

          แบตเตอรีช่นดินเิกลิ-เหล็ก (Nickel-Iron) เป็นแบตเตอรีท่ีบ่รรจใุนกลอ่งเหล็กกลา้ชบุนเิกลิ 
สามารถจา่ยกระแสไฟไดส้งูมาก ขัว้บวกท ามาจากนเิกลิไฮดรอกไซด ์ใชโ้ปรแตสเซยีมไฮดรอกไซดเ์ป็น
น ้ายาอเิล็กโตรไลตท์ีน่ยิมใชค้อืในเครือ่งไฟฉุกเฉนิ (Emergency Lighting) ในรถโฟคลฟิ (Electric 
Forklifts) แตไ่มน่ยิมใชใ้นการสตารท์รถยนตแ์กสโซลนีและดเีซล 

          แบตเตอรีช่นดินเิกลิ-แคดเมยีม (Nickel-Cadmium : Ni-Cad) โครงสรา้งคลา้ยแบตเตอรีน่เิกลิ-
เหล็ก ขัว้บวกเป็นชนดินเิกลิไฮดรอกไซด ์ขัว้ลบจะเป็นแคดเมยีมและเหล็กละเอยีด น ้ายาอเิล็กโตรไลต ์
ทีใ่ชภ้ายในคอืโปรแตสเซยีมไฮดรอกไซดแ์บตเตอรีช่นดินีท้นตอ่การใชง้าน เสยีหายยาก ใชง้านไดน้าน 
ใหแ้รงดันตอ่เซลลป์ระมาณ 1.2 โวลท ์เมือ่ใชไ้ฟหมดแลว้สามารถประจไุฟใหมไ่ด ้นยิมใชใ้นนาฬกิา
,เครือ่งคดิเลข, แฟลชของกลอ้งถา่ยรปู อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่ง ๆ เป็นตน้ 

 
แสดงการตอ่แบตเตอรีแ่บบอนุกรม เพือ่ใหแ้รงดนัเพิม่ขึน้แตก่ระแสเทา่เดมิ 

 
 

แสดงการตอ่แบตเตอรีแ่บบขนาน เพือ่ใหค้า่กระแสเพิม่ขึน้แตแ่รงดนัเทา่เดมิ 
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 เซลลแ์สงอาทติย ์(Solar Cells) 

           เซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นอปุกรณ์สิง่ประดษิฐท์างวศิวกรรม โดยประยกุตใ์หม้คีณุสมบัตทิางดา้น
สารกึง่ตัวน า เมือ่มแีสงมากระทบจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงจากพลังงานแสงอาทติย ์ใหเ้ป็นพลังงาน
ไฟฟ้า เซลลแ์สงอาทติยใ์นปัจจบุันท ามาจากธาตซุลิกิอน (Silicon) ซึง่เป็นธาตทุีพ่บมากทีส่ดุบนโลก 
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ชนดิใหญ ่ๆ คอื แบบผลกึและแบบอะมอรพั์ส 

 
 

แสดงโครงสรา้งและรายละเอยีดของเซลลแ์สงอาทติย ์
 

           การสรา้งจะท าไดโ้ดยใช ้P-N Junction ประกอบขึน้เป็นพืน้ฐานโดยใหแ้รงดันไฟฟ้าประมาณ 
0.5 โวลท ์สว่นกระแสจะแปรผันตามแสงบนพืน้ทีข่องเซลล ์ในการรับแสงของซลิกิอนแบบผลกึเดีย่ว 
ใหก้ระแสไดป้ระมาณ 2 แอมแปรต์อ่พืน้ที ่1 ตารางเมตร เมือ่ตอ้งการแรงดันไฟฟ้าสงูขึน้ ตอ้งน าเซลล์
แสงอาทติยม์าตอ่เพิม่แบบอนุกรมเพือ่ใหไ้ดแ้รงดันตามตอ้งการ ถา้ตอ้งการกระแสเพิม่สงูขึน้ ใหน้ า
เซลลแ์สงอาทติยม์าตอ่ขนานกัน การตอ่แบบนีม้ลีกัษณะเป็นโมดลู เมือ่เอาโมดลูมาประกอบเพือ่ตดิตัง้
ใชง้านจะเรยีกวา่แผง (Array) แผงทีต่ดิตัง้ในปัจจบุันจะมอีายกุารใชง้านประมาณ 20-25 ปี แตใ่นขณะนี้
ไดม้กีารพยายามคดิคน้และพัฒนา  เพือ่ใหม้อีายกุารใชง้านมากกวา่ 30 ปี 

จดุเดน่ของไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์

1. แหลง่พลังงานคอืดวงอาทติย ์เพราะฉะนัน้จะใชไ้ดต้ลอดไปและไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย แหลง่พลังงาน
อืน่ ๆ ทีเ่อามาใชก้ันเชน่ น ้ามัน, ถา่นหนิ, กา๊ซธรรมชาต ิซึง่แหลง่พลังงานเหลา่นีจ้ะหมดไปได ้

2. ไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากเซลลแ์สงอาทติยเ์กดิจากการเปลีย่นพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไม่
ใช ้น ้ามัน, ถา่นหนิ หรอืกา๊ซเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่ท าใหเ้กดิมลภาวะตอ่สิง่แวดลอ้ม 

3. สามารถสรา้งไฟฟ้าไดท้กุขนาด ตัง้แตข่นาดเล็กทีส่ามารถน าไปใชก้ับเครือ่งคดิเลขจนถงึระบบ
โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญร่ะดับ 100 KW ซึง่เซลลแ์สงอาทติยส์ามารถใหป้ระสทิธภิาพเทา่กัน 
ปัจจบุันน าไปใชก้ับเครือ่งคดิเลข, ป๊ัมน ้า, รถยนตไ์ฟฟ้า, เรอืไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าตามบา้น เป็นตน้ 

4. มกีารประยกุตน์ าเซลลแ์สงอาทติยไ์ปใชเ้ป็นแหลง่จา่ยไฟส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทเชน่ 
เครือ่งหมายสญัญาณจราจร, ไฟฟ้าบรเิวณถนนตา่ง ๆ,  เครือ่งทวนสญัญาณวทิยแุละโทรศัพท ์
และใชต้ดิบนหลังคารถยนต ์
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แสดงการน าแผงโซลา่เซลลไ์ปประยกุตใ์นงานดา้นตา่งๆ 
 

 
 

แหลง่จา่ยไฟแบบอเิล็กทรอนกิส ์ 

       แหลง่จา่ยไฟแบบอเิล็กทรอนกิส ์ ( Electronic Power Supplies )  ทีใ่ชใ้นปัจจบุันไดน้ าไป
ประยกุตใ์ชก้ับ วทิย,ุ โทรทัศน,์ วดิโีอเทป, คอมพวิเตอร,์ โทรศัพท,์  ระบบสือ่สารตา่งๆ เป็นตน้ 
แหลง่จา่ยไฟแบบนีเ้ป็นแหลง่จา่ยไฟทีท่ าหนา้ทีแ่ปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากไฟบา้น 220 โวลทเ์ป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต า่  เพือ่จา่ยใหแ้กว่งจรอเิล็กทรอนกิสใ์หส้ามารถท างานได ้

 

 
 

แสดงแหลง่จา่ยไฟฟ้าระบบสวติชช์ ิง่เพาเวอรซ์พัพลาย 
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แสดงแหลง่จา่ยไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิสป์รับคา่แรงดนัและกระแส 
 

 

เจนเนอเรเตอร ์(Generators) 

         เจนเนอเรเตอร ์เป็นอปุกรณ์ทีท่ าหนา้ทีเ่ปลีย่นพลังงานกลใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใชห้ลกัการ
เหนีย่วน าของสนามแมเ่หล็กตดัผา่นขดลวดเหนีย่วน า ท าใหเ้กดิแรงเคลือ่นไฟฟ้าผา่นลวดตัวน าขณะ
หมนุ ท าใหเ้กดิแรงดันไฟฟ้าออกมา 

 
 

แสดงการเกดิแรงดนัไฟฟ้าจากลวดตวัน าตดัผา่นแมเ่หล็กไฟฟ้า 

 
 

แสดงการเกดิไฟฟ้าสลบัจากการตดัผา่นขดลวดเหนีย่วน าในรปูแบบของคลืน่ 
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กฎของโอหม์ (Ohm‘s  Law) 

         กระแสไฟฟ้า แรงดันและความตา้นทาน จะมคีวามสมัพันธก์ันคอื ในวงจรไฟฟ้าท่ัว ๆ ไป ในกรณี
ทีค่วามตา้นทานคงที ่กระแสไฟฟ้าทีไ่หลผา่นในวงจร จะมกีารเปลีย่นแปลงตามแรงดันทีป้่อนใหก้ับวงจร 
ถา้แรงดันในวงจรไฟฟ้าเพิม่ขึน้ กระแสทีไ่หลในวงจรก็จะมคีา่เพิม่ข ึน้ตามไปดว้ย  

ในกรณีทีแ่หลง่จา่ยไฟฟ้าจา่ยแรงดันใหก้ับวงจรคงที ่ปรมิาณของกระแสทีไ่หลในวงจรมกีาร
เปลีย่นแปลง ในลักษณะผกผันกับคา่ความตา้นทาน กลา่วคอื ถา้คา่ความตา้นทานสงู จะท าใหก้ระแส 
ไฟฟ้าไหลในวงจรไดน้อ้ย แตถ่า้คา่ความตา้นทานต า่ กระแสไฟฟ้าจะไหลไดม้าก 

กลา่วโดยสรปุ คอื กระแสไฟฟ้าทีไ่หลในวงจรจะแปรผันโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปร    ผกผันกับ
คา่ความตา้นทานไฟฟ้าน่ันเอง 

 

 

 
แสดงการหาคา่แรงดนั กระแส และความตา้นทานจากกฎของโอหม์ 
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แสดงการหาคา่แรงดนั กระแส และความตา้นทานจากกฎของโอหม์ 
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ก าลงัไฟฟ้า (Power in Electrical) 

ก าลังไฟฟ้าหมายถงึ  การป้อนแรงดันไฟฟ้าเขา้ไปในโหลดเพือ่ท าใหเ้กดิพลงังานในรปูตา่ง ๆ เชน่
พลังงานแสงสวา่ง, พลังงานความรอ้น, พลังงานกล เป็นตน้ ก าลังไฟฟ้ามหีน่วยเป็นวตัต ์(Watt:W) มี
สตูรทีใ่ชใ้นการค านวณดังนี ้โดย 

                                P            =            EI   (Watt:W) 

                               P             =             ก าลงัไฟฟ้า 

                               E             =             แรงดนัไฟฟ้า 

                               I             =             กระแสไฟฟ้า 

 

 
 

แสดงการน าก าลงัไฟฟ้าไปใชใ้นงานตา่งๆ 
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ความสมัพนัธข์องการหาคา่ทางไฟฟ้า 

           การหาคา่กระแสไฟฟ้า แรงดัน ความตา้นทาน และก าลังทางไฟฟ้ามคีวามสมัพันธก์ัน การ
ค านวณเพือ่หาคา่จะตอ้งทราบคา่อยา่งนอ้ย 2 คา่จงึจะหาคา่ทีต่อ้งการได ้ตัวอยา่งเชน่ ตอ้งการทราบคา่
ความตา้นทาน จะตอ้งทราบคา่แรงดันและกระแส หรอืตอ้งการทราบคา่ก าลงัทางไฟฟ้า จะตอ้งทราบคา่
ของแรงดันและกระแส เป็นตน้ จากความสมัพันธด์ังกลา่วสามารถสรปุเป็นสตูรเพือ่ใชใ้นการหาคา่ ตา่ง ๆ
ไดด้ังนี ้

 
 

 
 

แสดงสตูรทีใ่ชใ้นการหาคา่แรงดนั กระแส ความตา้นทานปละก าลงัไฟฟ้า 
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กโิลวตัต ์- ช ัว่โมง 

      ไฟฟ้าทีใ่ชต้ามบา้น ในทกุครัวเรอืนจะมมีเิตอรต์ดิตัง้อยูเ่พือ่แจง้ใหเ้จา้ของบา้นทราบวา่ในแตล่ะ
เดอืนไดใ้ชพ้ลังงานไฟฟ้าไปเทา่ใด มเิตอรท์ีต่ดิตัง้ไวค้ดิคา่หน่วยของการใชง้านเป็นกโิลวตัต-์ชัว่โมง 
ซึง่หมายถงึ การใชไ้ฟฟ้า 1,000 วตัต ์ใน 1 ชัว่โมง เครือ่งมอืวดัชนดินีเ้รยีกวา่ กโิลวตัต-์ชัว่โมงมเิตอร์
(Kilowatt-Hour Meter)โดยมกีารหาคา่ดังนี ้

 

 

 

 
 

แสดงเครือ่งมอืวดักโิลวัตต ์– ชัว่โมงมเิตอร ์
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