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1. จากขอ้ความต่อไปน้ี 
 1. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกนัจะดูดกนั  2. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกนัจะดูดกนั 
 3. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกนัจะผลกักนั         4. อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคท่ีไม่มีประจุไฟฟ้า 
 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. ขอ้ 1, 2 และ 3             ข. ขอ้ 2, 3 และ 4 ค. ขอ้ 1, 3 และ 4             ง.ขอ้ 1, 2, 3 และ 4 
2. ขอ้ใดอธิบายไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัการไหลของกระแสไฟฟ้า 
           ก. ไหลจากท่ีศกัยไ์ฟฟ้าสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าต ่า  ข. ไหลจากท่ีศกัยไ์ฟฟ้าต ่าไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าสูง 
           ค. ไหลจากท่ีอุณหภูมิสูงไปยงัท่ีอุณหภูมิต ่า  ง. ไหลจากขั้วลบไปยงัขั้วบวก 
3. ตวัน าไฟฟ้าท่ีดี มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
          ก. ตวัน าท่ีมีความตานทานสม ่าเสมอ   ข. ตวัน าท่ีมีความตานทานเป็นศูนย ์
         ค. ตวัน าท่ีมีความตานทานนอ้ยมาก   ง. ตวัน าท่ีมีเปล่ียนแปลงความตา้นทานได ้
4. แอมมิเตอร์ท่ีมีคุณภาพสามารถวดักระแสไฟฟ้าไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด จะตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ใด 
         ก. ความตา้นทานนอ้ย    ข. ความตา้นทานมาก 
         ค. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้านอ้ย    ง. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้ามาก 
5. โวลตมิ์เตอร์ท่ีดีจะตอ้งลกัษณะตามขอ้ใด 
        ก. มีความไวสูง     ข. มีความตา้นทานนอ้ย 
       ค. มีความตา้นทานมาก    ง. มีความสามารุในการรับกระแสไดม้าก 
6. ขอ้ความในขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
      ก. แอมมิเตอร์ใชว้ดักระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกบัวงจร 
     ข. โวลตมิ์เตอร์ใชว้ดักระแสไฟฟ้า และต่อแบบขนานกบัวงจร 
     ค. แอมมิเตอร์ใชว้ดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และต่อแบบอนุกรมกบัวงจร 
     ง. โวลตมิ์เตอร์ใชว้ดัความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และต่อคร่อมกบัตวัท่ีตอ้งการวดั 
7. ความแตกต่างระหวา่งระดบัพลงังานไฟฟ้า ระหวา่งจุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าใดๆคือขอ้ใดต่อไปน้ี 
     ก. ประจุไฟฟ้า   ข. กระแสไฟฟ้า   ค. ความตา้นทานไฟฟ้า ง. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
8. ลวดสายไฟท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีผา่น 4 x 10 -6    คูลอมบ ์ในเวลา 0.5 วินาที จงหากระแสไฟฟ้าท่ีไหลในเส้นลวด 
     ก. 0.13 x 10 -6    แอมแปร์ ข. 2 x 10 -6    แอมแปร์  ค. 3.5 x 10 -6    แอมแปร์ ง. 8 x 10 -6    แอมแปร์ 
9. ลวดสายไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหล 0.45 แอมแปร์ เม่ือเวลาผ่านไป 1 นาทีจะมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีผา่นพื้นท่ีหนา้ตดัของเส้นลวด
เท่าไร 
     ก. 0.01 คูลอมบ ์  ข. 0.45 คูลอมบ ์   ค.   27 คูลอมบ ์  ง. 133.33   คูลอมบ ์
10. ตวัน าไฟฟ้าชนิดใดท่ีสามารถน าไฟฟ้าไดดี้ท่ีสุด 
    ก. เงิน    ข. ทองแดง   ค. สังกะสี  ง. อะลูมิเนียม 
11. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึงความตา้นทานไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
    ก. ทองแดงมีความตา้นทานนอ้ยกวา่เงิน    
    ข. ลวดต่างชนิดกนั แต่ขนาดเท่ากนัพื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากนัมีความตา้นทานต่างกนั 



    ค. ลวดชนิดเดียวกนั ขนาดเท่ากนั แต่มีความยาวแตกต่างกนั เส้นท่ีมีความยาวมากจะมีความตา้นทานมากกวา่เส้นท่ีมีความยาว
นอ้ย 
    ง. ลวดชนิดเดียวกนั ขนาดเท่ากนั แต่มีพื้นท่ีหนา้ตดัแตกต่างกนั เส้นท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดัใหญ่กวา่จะมีความตา้นทานนอ้ยกวา่เส้นท่ีมี 
        พื้นท่ีหนา้ตดัเลก็กวา่ 
2. อตัราส่วนระหวา่ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นลวดตวัน าไฟฟ้าใดๆคือขอ้ใด 
      ก. ปริมาณประจุไฟฟ้า  ข. แรงเคล่ือนไฟฟ้า ค. ความตา้นทานไฟฟ้า  ง. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
13. อุณหภูมิมีผลต่อความตา้นทานของสารก่ึงตวัน าอยา่งไร 
      ก. เม่ืออุณหภูมิต ่าลง ความตา้นทานจะลดลง  ข. เม่ืออุณหภูมิต ่าลง ความตา้นทานจะคงท่ี 
      ค. เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น ความตา้นทานจะเพิ่มขึ้น  ง. เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น ความตา้นทานจะลดลง 
14. จงหาความตา้นทานของลวดทองแดงยาว 2 x 10 3    ตารางเซนติเมตร มีพื้นท่ีภาคตดัขวาง  6.56 x 10 -3    ตารางเซนติเมตร 
ก าหนดใหส้ภาพตา้นทานของทองแดงท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เท่ากบั 1.72 x 10 -6    โอห์ม.เซนติเมตร 
      ก. 0.52  โอห์ม  ข. 5.64  โอห์ม  ค. 7.63  โอห์ม  ง. 22.57  โอห์ม 
15. ขอ้ใดถูกตอ้งตามกฎของโอห์ม 
      ก. เม่ือใหค้วามตา้นทานคงท่ี ปริมาณไฟฟ้าจะแปรผกผนักบัความต่างศกัย ์
      ข. เม่ือใหค้วามต่างศกัยค์งท่ี ความตา้นทานจะแปรผกผนักบักระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจร 
      ค. เม่ือปริมาณกระแสไฟฟ้าคงท่ี ค่าของความต่างศกัยจ์ะแปรผกผนักบัความตา้นทาน 
      ง. เม่ือความต่างศกัยค์งท่ี ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรจะแปรผกผนักบัความตา้นทาน 
16. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความตา้นทาน 44 โอห์ม ต่อเขา้กบัไฟฟ้าความต่างศกัย ์220 โวลต ์จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นก่ีแอมแปร์ 
     ก. 0.2  แอมแปร์  ข. 5  แอมแปร์  ค. 264  แอมแปร์  ง. 12,100  แอมแปร์ 
17. วิทยเุคร่ืองหน่ึงใชค้วามต่างศกัย ์220 โวลต ์ขณะใชง้านมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นวิทย ุ2.2 แอมแปร์ อยากทราบว่าวิทยมีุความตา้นทาน
เท่าไร 
    ก. 0.01  โอห์ม   ข. 100  โอห์ม  ค. 222.2  โอห์ม  ง. 484  โอห์ม 
18. ถ่านไฟฉายมีแรงเคล่ือนไฟฟ้า 3 โวลต ์เม่ือต่อเขา้กบัความตา้นทานภายนอก 4 โอห์ม มีกระแสไหลผา่นวงจร 0. 5 แอมแปร์ จง
หาความตา้นทานภายใน 
    ก. 0.5  โอห์ม   ข. 1  โอห์ม  ค. 2  โอห์ม  ง. 7.5  โอห์ม 
19. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดใด ต่อไปน้ี เม่ือน าไปใชใ้นเวลาท่ีเท่ากนั จะเสียค่าไฟฟ้านอ้ยท่ีสุด 
     ก. พดัลม  220  โวลต ์ 25  วตัต ์         ข. ตูเ้ยน็  110  โวลต ์ 200  วตัต ์
     ค. โทรทศัน์  110  โวลต ์ 1  วตัต ์         ง. หลอดไฟ  220  โวลต ์ 0.2  วตัต ์
20. ถา้ตอ้งการต่อเคร่ืองสูบน ้ากบัวงจรไฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นได ้5 แอมแปร์ จะมีก าลงัไฟฟ้า
เท่าไร 
      ก.  44  วตัต ์   ข. 88  วตัต ์  ค.1,100  วตัต ์  ง. 2,200  วตัต ์
21. วงจรไฟฟ้า มีความต่างศกัย ์220 โวลต ์มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น 2 แอมแปร์ เป็นเวลานาน 5 วินาที พลงังานไฟฟ้ามีค่าเท่าใด 
     ก.  8  จูล   ข. 200  จูล  ค.  2,200  จูล  ง.  22,000  จูล 
22. หอ้งเช่าติดเคร่ืองปรับอากาศขนาด 500  วตัต ์และเปิดใชว้นัละ 8 ชัว่โมง ตอ้งเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไรถา้ค่าไฟหน่วยละ 5 
บาท 
     ก.  5  บาท   ข.  120  บาท  ค.  500  บาท  ง. 600  บาท 
23.  



ตารางแสดงอตัรารายเดือนของค่าพลงังานไฟฟ้า   จากขอ้มูลในตาราง ถา้บา้นหลงัหน่ึงใชไ้ฟฟ้าไป 100  
จ านวนหน่วย หน่วยท่ี เป็นเงินหน่วยละ(บาท) หน่วย จะตอ้งจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าเท่าไร ถา้คิดใน 
5 หน่วยแรก 1 – 5 0.00 อตัรากา้วหนา้ 

10 หน่วยต่อไป 6 – 15 1.35     ก. 143.35  บาท 
10 หน่วยต่อไป 16 – 25 1.54     ข. 188.68  บาท 
10 หน่วยต่อไป 26 – 35 1.79     ค. 207.10  บาท 
65 หน่วยต่อไป 36 – 100 2.18     ง. 218  บาท 
50 หน่วยต่อไป 101 – 150 2.27  
250 หน่วยต่อไป 151 - 400 2.77  
เกินกวา่ 400 หน่วย 401 เป็นตน้ไป 2.97  

24. เพราะเหตุใด จึงใชอ้ะลูมิเนียมแทนทองแดงท าสายไฟฟ้าแรงสูง  เพื่อน ากระแสไฟฟ้าออกจากโรงไฟฟ้า 
       ก. เบากวา่  ข. แขง็แรงกวา่  ค. ไม่เป็นสนิมง่าย  ง. เป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดี 
25. ขอ้ใดกล่าวผิด 
      ก. เม่ือกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟ วงจรไฟฟ้าจะปิด  
      ข. การต่อหลอดไฟเขา้กบัวงจรไฟฟ้าในบา้นควรต่อแบบขนาน 
      ค. ถา้ฟิวส์ขาดไม่ควรใชล้วดทองแดงต่อแทน เพราะอาจเกิดไฟไหมไ้ด้ 
      ง. สะพานไฟ สวิตช์และฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ท่ีจะช่วยในการเปิด ปิด วงจรไฟฟ้า 
26. ขอ้ใดหมายถึงไฟฟ้ากระแสสลบั 
       ก. กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจากขั้วบวกไปลบ   ข.  กระแสไฟฟ้าในแบตเตอร่ี 
       ค. กระแสไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนทิศการไหล  ง. กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในทิศทางเดียวตลอดเวลา 
27. แปรงโลหะของไดนาโม ท าหนา้ท่ีอะไร 
       ก. รับกระแสจากวงจรภายนอกใหก้บัขดลวด  ข. รับกระแสจากขดลวดสู่วงจรภายนอก 
       ค. ควบคุมอตัราเร็วการหมุนขดลวด   ง. ท าใหส้นามแม่เหล็กมีค่าคงตวั 
28. ขอ้ใดคือลกัษณะของถ่านไฟฉาย 

 ขั้วบวก ขั้วลบ สารละลายตวัน าไฟฟ้า 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

สังกะสี 
คาร์บอน 
ทองแดง 

ตะกัว่ออกไซด์ 

คาร์บอน 
สังกะสี 
สังกะสี 
ตะกัว่ 

สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด ์
สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด ์

กรดก ามะถนัเจือจาง 
กรดซลัฟิวริก 

29. สายดินป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวไดอ้ยา่งไร 
 ก.ถา้กระแสไฟฟ้าร่ัว  สวิตชอ์ตัโนมติัจะตดัเอง  ข.ท าใหค้วามต่างศกัยล์ดลงไดก้วา่คร่ึง 
 ค.ถา้กระแสไฟฟ้าร่ัว  ความตา้นทานจะสูงขึ้นมาก ง.ถา้กระแสไฟฟ้าร่ัว  กระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางสายดิน 
30. ก่อนการใชง้าน ความตา้นทานของลวดตวัน าจะเป็นอยา่งไร 
 ก.เท่ากบัขณะใชง้าน    ข.มากกวา่ขณะใชง้าน 
 ค.นอ้ยกวา่ขณะใชง้าน    ง.ไม่แน่นอน  ขึ้นอยูก่บัชนิดของลวดตวัน า 
31. เม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความตา้นทานของลวดตวัน าจะเป็นอยา่งไร 



 ก.คงเดิม  ข.ลดลง  ค.เพิ่มขึ้น  ง.อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
32.  ลวดตวัน า A B C ท าดว้ยโลหะชนิดเดียวกนั พื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากนั แต่ลวดตวัน า A มีความยาวกวา่ B แต่นอ้ยกวา่ C 
ดงันั้น การน าไฟฟ้าของลวดตวัน า A เป็นอยา่งไร 
 ก.นอ้ยกวา่ B และ C    ข.มากกวา่ B และ C 
 ค.นอ้ยกวา่ B แต่มากกวา่ C    ง.มากกวา่ B แต่นอ้ยกวา่ C 
33. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีสัญลกัษณ์ 220 V  60 W  จะส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้าเท่าใดขณะใชง้าน 
 ก.0.03 แอมแปร์  ข.0.06  แอมแปร์  ค.0.27 แอมแปร์  ง.3.7  แอมแปร์ 
34. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในตาราง ชนิดใดส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สัญลกัษณ์ท่ีก ากบัอยู่ 
A 
B 
C 
D 

6V  2W 
12 V  3  W 
110 V  40  W 
220 V  60  W 

 ก. A  ข. B  ค. C  ง. D 
35. หลอดไฟธรรมดามีความตา้นทาน 400 โอห์ม ต่อกบัความต่างศกัย ์200 โวลต ์จะส้ินเปลืองก าลงัไฟฟ้าก่ีวตัต ์
 ก.10  ข.100  ค.200    ง.400 
36. ใชห้ลอดไฟธรรมดาชนิด 6V 1W นาน 1 ชัว่โมง จะส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าก่ีจูล 

ก.1  ข.60  ค.360  ง.3,600 
37. ถา้เพิ่มกระแสไฟฟ้าในขดลวดท าความร้อนเป็น 3 เท่า พลงังานความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นก่ีเท่าเม่ือเทียบกบัของเดิม 
 ก.3  เท่า  ข.6  เท่า  ค.9  เท่า  ง.18  เท่า 
38. ลวดโลหะสองเส้นท าดว้ยโลหะต่างชนิดกนั มีความตา้นทานตามขอ้ใด 
 ก.มีขนาดเท่ากนั    ข.มีขนาดไม่เท่ากนั 
 ค.มีความยาวเท่ากนั  แต่พื้นท่ีหนา้ตดัไม่เท่ากนั  ง.มีความยาวไม่เท่ากนั  แต่มีพื้นท่ีหนา้ตดัเท่ากนั 
39. เพราะเหตุใดในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทใหค้วามร้อนจึงตอ้งใชล้วดความร้อนยาวมากๆ 
 ก.เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า   ข.เพื่อเพิ่มความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
 ค.เพื่อลดความตา้นทานไฟฟ้า  ง.เพื่อเพิ่มความตา้นทานไฟฟ้า 
40. ไดนาโมกระแสตรงหรือไดนาโมกระแสสลบัแตกต่างกนัเน่ืองจากขอ้ใด 

ก.การต่อสายไฟกบัขดลวด   ข.ทิศทางการพนัของขดลวด 
ค.ทิศทางการหมุนของขดลวด  ง.ความเร็วของการหมุนขดลวด                                                                                                                                                                                                                   

41.ไส้ของหลอดไฟฟ้ามกัขดเป็นเกลียวเพื่อจุดประสงคใ์ด 
ก.ใหมี้ความร้อนมากๆ   ข.ใหย้ดืหยุน่ได ้

 ค.ใหใ้ชง้านไดน้านๆ   ง.ใหมี้ความตา้นทานสูง 
42.ส่ิงท่ีท าใหห้ลอดหลอดเรืองแสงมีสีต่างๆ เน่ืองจากขอ้ใด 
 ก.ไส้หลอดต่างชนิดกนั   ข.สารในหลอดต่างชนิดกนั 



 ค.สารฉาบหลอดต่างชนิดกนั   ง.พลงังานอิเลก็ตรอนในหลอดต่างชนิดกนั 
43. เส้นลวดตวัน าในขอ้ใดมีความตา้นทานมากท่ีสุด ถา้ท าดว้ยโลหะชนิดเดียวกนัหมด 
 ก.ยาว  10  ซม.  พื้นท่ีหนา้ตดั  0.03  ตร.ซม. ข.ยาว  10  ซม.  พื้นท่ีหนา้ตดั  0.02  ตร.ซม. 
 ค.ยาว  15  ซม.  พื้นท่ีหนา้ตดั  0.02  ตร.ซม. ง.ยาว  15  ซม.  พื้นท่ีหนา้ตดั  0.01  ตร.ซม. 
44. ถา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นมีเตารีดก าลงัไฟฟ้า 600 วตัต ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดอ่ืนๆซ่ึงใชก้ระแสไฟฟ้ารวมกนั
ประมาณ 3 แอมแปร์ (ไม่รวมเตารีด) บา้นหลงัน้ีควรจะใชฟิ้วส์ขนาดเท่าใด 
 ก.ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  5  แอมแปร์ ข. ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  7  แอมแปร์ 
 ค. ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด  12  แอมแปร์ ง. ฟิวส์ท่ีทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดมากกวา่  3  แอมแปร์เลก็นอ้ย 
45. สายไฟฟ้าชนิดหลายเส้น ท าจากทองแดง เบอร์ใดมีความตา้นทานไฟฟ้านอ้ยท่ีสุด 
 ก. 7 / 16   ข.7 / 48   ค. 7 / 20   ง.7 / 22  
46. มอเตอร์ไฟฟ้าตวัหน่ึงมีความตา้นทาน 50 มิลลิโอห์ม เม่ือต่อในวงจรจะส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ จง
ค านวณหาก าลงัไฟฟ้ามีค่าเท่าใด 

ก. 1.25  วตัต ์  ข.12.5  วตัต ์  ค. 125  วตัต ์  ง.1,250  วตัต ์
47.ทิศของสนามแม่เหลก็ท่ีเกิดขึ้นรอบสายไฟท่ีมีกระแสไหลผา่นขึ้นอยูก่บัปริมาณใด 
 ก. ทิศของกระแสไฟฟ้า   ข.ขนาดของกระแสไฟฟ้า 
 ค.ขนาดของความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  ง.ความตา้นทานของลวดไฟฟ้า 
48. บนสลากของเตารีดไฟฟ้าเคร่ืองหน่ึงเขียนไวว้า่ 200 V   2  KW  เตารีดน้ีตอ้งใชค้วามตา้นทานเท่าใด 
 ก. 10  โอห์ม  ข. 20  โอห์ม  ค. 50  โอห์ม  ง. 100  โอห์ม 
49. ขนาดของฟิวส์มกัจะบอกเป็นค่าอะไร 
 ก. กระแสไฟฟ้า  ข.การน าไฟฟ้า  ค.ความตา้นทานไฟฟ้า ง.ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
50. กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นไดใ้นกรณีใด 
         ก. น าวตัถุ 2 ชนิดมาเสียดสีกนั   ข. น าวตัถุสองชนิดมาท าปฏิกิริยากนั 
         ค. ท าอยา่งไรก็ไดเ้พื่อใหเ้กิดขั้วไฟฟ้าสองขั้วคือบวกกบัลบ  ง. เกิดขึ้นไดทุ้กกรณีท่ีกล่าวมา 
51.  วตัถุท่ีสูญเสียอิเลก็ตรอนใหก้บัวตัถุอ่ืน วตัถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามขอ้ใด 
 ก. อ านาจไฟฟ้าบวก ข. อ านาจไฟฟ้าลบ 
 ง. สภาพเป็นกลาง ง. แสดงอ านาจทั้งบวกและลบ ลบักนั 
52.  ถ่านไฟฉายท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัมีขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบท่ีท าจากสารใด ตามล าดบั 
 ก. เงิน และสังกะสี ข. เงิน และทองแดง 
 ค. ทองแดง และสังกะสี ง. คาร์บอน และสังกะสี 
53. จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดกล่าว ไม่ ถูกตอ้ง 
 ก.  ถ่านไฟฉายใหไ้ฟฟ้ากระแสตรง   ข.  แบตเตอร่ีรถยนตใ์หไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 
 ค.  การไหลของกระแสไฟฟ้าเกิดเม่ือมีความต่างศกัยร์ะหวา่งจุด 2 จุด 
 ง.  ในเซลลไ์ฟฟ้าเคมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากเท่าใด จะไดก้ระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น 
54. หลกัการท างานของอุปกรณ์ในขอ้ใด ท่ีเกิดจากการหมุนของขดลวดในสนามแม่เหลก็แลว้ไดก้ระแสไฟฟ้าในขดลวด 
 ก. มอเตอร์                ข. ไดนาโม                           ค. เซลลไ์ฟฟ้าเคมี            ง. เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 



55. การเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งตรวจสอบค่าของส่ิงใดเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 
 ก. จ านวนวตัต ์และกระแสไฟฟ้า   ข. จ านวนวตัต ์และค่าความตา้นทาน 
          ค. จ านวนวตัต ์และค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  ง. ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และค่าความตา้นทานไฟฟ้า 
56. ถา้ตอ้งการต่อเคร่ืองสูบน ้ ากบัวงจรไฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 220 โวลต ์กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นได ้5 แอมแปร์ จะ

มีก าลงัไฟฟ้าเท่าใด 
 ก. 44  วตัต ์ ข. 88 วตัต ์ ค. 1,100 วตัต ์ ง. 2,200 วตัต ์
57. หอ้งเช่าห้องหน่ึงติดเคร่ืองปรับอากาศขนาด 500 วตัต ์และเปิดใชว้นัละ 8 ชัว่โมง ตอ้งเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าใด ถา้ค่า

ไฟฟ้าตามหอ้งเช่าคิดหน่วยละ 5 บาท 
 ก. 5 บาท ข.  120 บาท ค. 500 บาท ง. 600 บาท 
58. สายดินป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวไดอ้ยา่งไร 
 ก. ถา้กระแสไฟฟ้าร่ัว  สวิตชอ์ตัโนมติัจะตดัเอง      ข. ท าใหค้วามต่างศกัยล์ดลงไดก้วา่คร่ึง 
 ค. ถา้กระแสไฟฟ้าร่ัว  ความตา้นทานจะสูงขึ้นมาก      ง. ถา้กระแสไฟฟ้าร่ัว  กระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางสายดิน 
59. เตา้เสียบ 3 ขา ดีกวา่เตา้เสียบ 2 ขาเพราะอะไร 
 ก. เตา้เสียบ 3 ขาท าใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลมากขึ้น           ข. เตา้เสียบ 3 ขามกัแขง็แรงกวา่ไม่เสียง่าย 
 ค. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่วนมากมกัใชเ้ตา้เสียบ 3 ขา                 
          ง. ขาท่ี 3 จะต่อเช่ือมกบัสายดิน ช่วยป้องกนัอนัตราย หากเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัว 
60. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีสัญลกัษณ์ 220 V  60 W  จะส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้าเท่าใดขณะใชง้าน 
 ก.0.03 แอมแปร์  ข.0.06  แอมแปร์  ค.0.27 แอมแปร์  ง.3.7  แอมแปร์ 
61. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในตาราง ชนิดใดส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สัญลกัษณ์ท่ีก ากบัอยู่ 
 A 
B 
C 
D 

6V  2W 
12 V  3  W 

110 V  40  W 
220 V  60  W 

        ก.  A                                         ข.  B                                     ค. C                                     ง.   D 
62. ถา้ฟิวส์ขาด แลว้ใชล้วดทองแดงต่อแทนฟิวส์เป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. ถูกตอ้ง เพราะทองแดงมีจุดหลอมเหลวสูงไม่ขาดง่าย 
ข. ถูกตอ้ง เพราะลวดทองแดงมีคุณสมบติัน าไฟฟ้าไดดี้ 
ค. ไม่ถูกตอ้ง เพราะลวดทองแดงน าไฟฟ้าไดไ้ม่ดีเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น 
ง. ไม่ถูกตอ้ง เพราะลวดทองแดงมีจุดหลอดเหลวสูง ท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได ้

63. ถา้ใชต้่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากบัความต่างศกัยสู์งเกินอตัราท่ีก าหนดจะเกิดผลเสียอยา่งไร 
          ก. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะเสีย      ข. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท างานไม่เตม็ท่ี 
          ค. ท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้ามาก    ง. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไม่เสียแต่ท างานไม่ได ้


