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บทที่  1

1.1 กฎของโอห์มและวงจรไฟฟ้าเบื้องตน

                               I  =  ER 

โดย

I = กระแส มีหน่วยเปนแอมแปร์

E = แรงดัน มีหน่วยเปนโวลต์

R = ควำมตำนทำน มีหน่วยเปนโอห์ม

                              E =  IR

                              R =  EI  

เหมือนกำรเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ตัวเลข   

                              4 =  82                               

                              8 =  4 x 2

                              2 =  84

พื้นฐานเบื้องต้นไฟฟ้ายานยนต์
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1.2 รูปและสัญลักษณ์

จำกรูปวงจรไฟฟ้ำเปนสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ ขีดยำวคือ ขั้วบวก ขีดสั้นคือ ขั้วลบ 

จะเห็นว่ำกระแสจะไหลจำกขั้วบวกไปยังขั้วลบ น่ันคือจำกขั้วบวกแบตเตอร่ี กระแสจะไหล

ไปยัง A ผำ่น B ไป C แลวไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่ ถำเปรียบเทียบ จุด A กับจุด B จุด 

A จะเปนบวกและจุด B จะเปนลบ แต่ถำเรำพิจำรณำจุด B กับจุด C จุด B จะเปนบวก  

ดังนั้น กำรก�ำหนดว่ำจุดไหนเปนบวก ย่อมขึ้นอยู่กับจุดเปรียบเทียบ

  A               B                C         

+   -

รูปที่ 1.1 จุด B เปนลบถำเปรียบเทียบกับ A และ B จะเปนบวกถำเปรียบเทียบกับ C 

หรือสรุปว่ำ ในกรณีที่เรำตกลงกันวำ่ กระแสไหลจำกขั้วบวกไปหำขั้วลบ หัวลูกศรคือ

ลบ เมื่อเทียบกับหำงลูกศร

 ในกรณีที่เรำใหกระแสไหลจำกลบไปหำบวก

รูปที่ 1.2 จุด B เปนบวกถำเปรียบเทียบกับ A และ C จะเปนบวกถำเปรียบเทียบกับ B

หรือสรุปว่ำ ในกรณีที่เรำตกลงกันวำ่ กระแสไหลจำกขั้วลบไปหำขั้วบวก หัวลูกศรคือ

บวก เมื่อเทียบกับหำงลูกศร
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ทัง้สองกรณทีีก่ล่ำวแลว ใหนกัศกึษำจ�ำไวใหดเีพรำะจะน�ำไปใชงำนอย่ำงกวำงขวำงต่อ

ไป และไม่ว่ำกระแสจะไหลจำกบวกไปหำลบ หรือไหลจำกลบไปหำบวกก็ใชงำนไดเหมือนกัน

รูปที่ 1.3

ส�ำหรบัหนงัสอืเล่มนีส่้วนมำกจะใชทฤษฎกีระแสนยิม (Conventional Theory) ก�ำหนด

ว่ำ กระแสไหลจำกบวกไปหำลบ แทนทฤษฎีอิเล็กตรอน (Electron Theory) ที่ก�ำหนดว่ำ

กระแสไหลจำกลบไปหำบวก

      การใชสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริง

รูปที่ 1.4
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                       (ก) วงจรปิด                        (ข) วงจรเปิด

รูปที่ 1.5

(ก)(ก)

(ข)                          
รูปที่ 1.6



บทที่ 1 พื้นฐำนเบื้องตนไฟฟ้ำยำนยนต ์ 15

1.3 ระบบสายไฟและระบบสายดิน

ระบบสำยไฟและระบบสำยดินแสดงใหเห็นดังนี้

รูปที่ 1.7

รูปที่ 1.8 ระบบสำยไฟ

รูปที่ 1.9 ระบบสำยดิน
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รูปที่ 1.10 ระบบสำยดิน

รูปที่ 1.11 ระบบสำยดิน

รูปที่ 1.12 สัญลักษณ์ระบบสำยดิน

 สวิตซ์กด
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1.4 ตัวอยางการใชกฎของโอห์ม

กระแสไหลในวงจร 5 แอมแปร์ ควำมตำนทำน 6 โอห์ม จงค�ำนวณหำว่ำ เครื่องก�ำเนดิ

ไฟฟำ้มีแรงดันกี่โวลต์

รูปที่ 1.13

วิธีท�า

จำกกฎของโอห์ม

                                E = IR

 โดย   E = แรงดันไฟฟ้ำ มีหน่วยเปนโวลต์

          I = กระแสไฟฟ้ำ มีหน่วยเปนแอมแปร์

        R = ควำมตำนทำน มีหน่วยเปนโอห์ม

                       แทนค่ำ  E = 5 x 6

                                   = 30 โวลต์

หมำยเหตุ : จะสังเกตเห็นวำ่หน่วยของ E, I และ R ไดถูกก�ำหนดมำแลว เมื่อแทน

ค่ำในสูตรก็จะไดหน่วยออกมำทันทีคือ E ก็จะไดหน่วยเปนโวลต์ I จะมีหน่วยเปนแอมป์  

(ถำโจทย์บอกเปนมิลลิแอมป์ก็ตองท�ำใหเปนแอมแปร์เสียก่อน) ส่วน R ก็จะมีหน่วยเปน

โอห์ม ดังนั้นจะเห็นว่ำหน่วยดังกลำ่วไดถูกก�ำหนดไวแลว ไม่เหมือนในกำรค�ำนวณบำงเรื่อง

ที่เรำสำมำรถคูณหำรหน่วยกันได



18 งำนไฟฟ้ำยำนยนต์

1. ใหนักศึกษำเขียนสัญลักษณ์จำกวงจรต่อไปนี้

 ก.   

ฉนวน

สัญลักษณ์

 ......................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................

 ข.   

สัญลักษณ์

 ......................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

                        แบบฝึกหัดบทที่ 1
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2. จับคู่ระหว่ำงรูปและสัญลักษณ์ใหถูกตอง

              รูป                                        สัญลักษณ์

ก.                                                                                 ก.

ข.                                                                                ข.

ค.                                                                                ค.

ง.                                                                                 ง.
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3. จงค�ำนวณหำกระแสที่ไหลในวงจร ถำหลอด 0.5 วัตต์ต่ออยู่กับถ่ำนไฟฉำยดังแสดงใน 

 รูปต่อไปนี้

                                                              (ตอบ 0.33 แอมแปร์)

แนวคิด

                                    P = IE

P = ก�ำลังไฟฟ้ำ มีหน่วยเปนวัตต์

I = กระแสไฟฟ้ำ มีหน่วยเปนแอมแปร์

E = แรงดันไฟฟ้ำ มีหน่วยเปนโวลต์

                                  0.5 = I x 1.5

4. ฟิวส์มีควำมตำนทำน 1 โอห์ม ทนกระแสได 0.5 แอมแปร์ ในวงจรมีควำมตำนทำน 29 

โอห์ม ต่ออยู่กับแบตเตอรี่แรงดัน 6 โวลต์ จงค�ำนวณหำกระแสที่ไหลในวงจร

                                                                (ตอบ 0.2 แอมแปร์)
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