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หน่วยฯ ที ่5 ไฟฟ้าน่ารู้                 จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดคือ สญัลกัษณ์ของสวติช์ไฟฟ้า 5. จากวงจรไฟฟ้า ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.    
 ข.                   
 ค.      
 ง.                   ก. เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
2. วงจรไฟฟ้าปิด เป็นอยา่งไร  ข. ในวงจรไฟฟ้ามีเซลลไ์ฟฟ้า 1 เซลล ์
 ก. กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร  ค. ถา้หลอดไฟหลอดที่ 2 ดบั จะท าให ้
 ข. กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร   หลอดที่ 1 และหลอดที่ 3 ดบัไปดว้ย 
 ค. วงจรไฟฟ้าที่ไม่สามารถใชง้านได ้  ง. ถา้หลอดไฟฟ้าหลอดที่ 1 ดบั หลอดที่ 2 
 ง. วงจรไฟฟ้าที่ประหยดัไฟ   และ3 ยงัคงสวา่งอยู ่
3. หมอ้แปลงไฟฟ้ามีประโยชน์อยา่งไร 6. จากภาพ เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด 
 ก. ท าใหก้ระแสไฟฟ้าเพิม่ขึ้น    ก. แบบอนุกรม 
 ข. ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า    ข. แบบขนาน 
 ค. เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า    ค. แบบผสม 
 ง. ปรับค่าแรงดนัไฟฟ้า    ง. แบบวงจรเดียว 
4. กระแสไฟฟ้า 4500 มิลลิแอมแปร์ มีค่าเท่าใด 7. ธนาคารนิยมติดตั้งกลอ้งไวเ้พือ่ความ 
 ก. 450 แอมแปร์   ปลอดภยั อยากทราบวา่กลอ้งนั้นมีการต่อ 
 ข.    45 แอมแปร์   วงจรไฟฟ้าแบบใด 
 ค. 4.5 แอมแปร์   ก. วงจรเปิด 
 ง.    0.45 แอมแปร์   ข. วงจรก่ึงเปิดก่ึงปิด 
      ค. วงจรปิด 
      ง. แบบใดก็ได ้
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8. จากภาพ มีเซลลไ์ฟฟ้าทั้งหมดที่เซลล ์ 14. อ านาจแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าจะมี 
      อ านาจมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัขอ้ใด 
 ก. 1   เซลล ์  ข.   2   เซลล์  ก. ค่าแรงดนัไฟฟ้า 
 ค. 3   เซลล ์  ง.   4   เซลล ์  ข. จ านวนก าลงัไฟฟ้า 
9. ขอ้ใดเป็นเซลลไ์ฟฟ้า   ค. สถานที่ตั้งแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ก. หลอดไฟ  ข.   สวติช์  ง. จ านวนขดลวดทองแดงที่พนัรอบ 
 ค. ถ่านไฟฉาย ง.   แอมมิเตอร์   แกนเหล็ก 
10. วตัถุในขอ้ใดที่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าผา่นได ้  
 ก. ไม ้  ข.   ทองแดง  จากแผนภาพที่ก าหนด ใช้ตอบค าถาม 
 ค. ยาง  ง.   พลาสติก  ข้อ 15 - 16 
11. ของเล่นในขอ้ใดไม่มีส่วนประกอบของ   
 วงจรไฟฟ้า    ภาพที่ 1 
 ก. ตุก๊ตาลม้ลุก 
 ข. เคร่ืองบินบงัคบั 
 ค. หุ่นยนตเ์ดินได ้
 ง. ปืนทหารที่ยงิแลว้มีแสง  ภาพที่ 2 
12. วตัถุชนิดใดเม่ือน ามาต่อในวงจรไฟฟ้าแลว้ 
 ท าใหห้ลอดไฟสวา่ง 
 ก. เชือก   15. จากแผนภาพวงจรไฟฟ้า เม่ือเปิดสวติช์ให ้
 ข.    ยางรัดของ    กระแสไฟฟ้าผา่นแลว้ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ค. ไมจ้ิ้มฟัน    ก. หลอดไฟจากภาพ 1 สวา่งกวา่ 
 ง. คลิปหนีบกระดาษ   ข. หลอดไฟจากภาพ 2 สวา่งกวา่ 
13. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง   ค. หลอดไฟทั้ง 2 หลอด สวา่งเท่ากนั 
 ก. พลาสติก ยาง ไม ้เป็นฉนวนไฟฟ้า  ง. สรุปไม่ได ้
 ข. กระดาษสามารถท าใหก้ระแสไฟฟ้า 
  ไหลครบวงจร 
 ค. ทองแดงเป็นตวัน าไฟฟ้าไดดี้ จึงถูกน า 
  มาท าสายไฟ 
 ง. โลหะท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร 
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16. ถา้ตอ้งการใหห้ลอดไฟในแผนภาพมี 18. ตะปูในขอ้ใดเม่ือน ามาต่อกบัวงจรไฟฟ้า 
 ความสวา่งมากขึ้น มีวธีิท  าอยา่งไร  จะเกิดอ านาจแม่เหล็กนอ้ยที่สุด 
 ก. น าถ่านไฟฉายมาต่อเพิม่ขึ้น โดยต่อ  ก. ตะปูขนาดใหญ่ที่พนัลวดทองแดง 
  แบบอนุกรม    10 รอบ 
 ข. น าถ่านไฟฉายมาต่อเพิม่ขึ้น โดยต่อ  ข. ตะปูขนาดใหญ่ที่พนัลวดทองแดง 
  แบบขนาน    20 รอบ 
 ค. น าหลอดไฟมาต่อเพิม่ขึ้น โดยต่อ  ค. ตะปูขนาดเล็กที่พนัลวดทองแดง 
  แบบขนาน    10 รอบ 
 ง. น าหลอดไฟมาต่อเพิม่ขึ้น โดยต่อ  ง. ตะปูขนาดเล็กที่พนัลวดทองแดง 
  แบบอนุกรม    20 รอบ 
17. ปอทดลองพนัขดลวดทองแดงรอบตะปู 19. ส่ิงของในขอ้ใดมีแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบอยู ่
 และต่อกบัถ่านไฟฉาย และน าปลายตะป ู  ก. โทรทศัน์ ข. ชั้นวางวทิย ุ
 เขา้ใกลล้วดเสียบกระดาษ ไดผ้ลดงัน้ี  ค. ตูเ้ส้ือผา้ ง. กระดานด า 
     20. พาหนะในขอ้ใดที่มีการน าความรู้เร่ือง 
      แม่เหล็กไฟฟ้ามาใชป้ระโยชน์ 
           ก. แทก็ซ่ี 
         ข. รถไฟใตดิ้น 
                    ค. รถสามลอ้ถีบ 
         ง. รถโดยสารประจ าทาง 

 A   ควรเป็นจ านวนลวดเสียบกระดาษก่ีตวั 21. การท าเหล็กธรรมดาใหเ้ป็นแม่เหล็ก 
 ก. มากกวา่ 16 ตวั   โดยการน าแม่เหล็กมาถูกบัตะปู 
 ข. มากกวา่ 16 ตวั แต่นอ้ยกวา่ 28 ตวั  หรือแท่งเหล็ก มีหลกัในการถูอยา่งไร 
 ค. มากกวา่ 28 ตวั   ก. ถูวนไปมา 
 ง. สรุปไม่ได ้   ข. ถูสลบัทิศทางกนั 
      ค. ถูไปในทิศทางเดียวกนั 
      ง. ถูวนไปมาและถูแรงๆ 
 
 
 

จ านวนถ่านไฟฉาย 
(ก้อน) 

จ านวนลวดเสียบ 
กระดาษที่ดูดได้ (ตัว) 

1                                 
2 
3 

16 

A 
28 
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22. วตัถุชนิดใดไม่สามารถน ามาท าเป็นแม่เหล็ก 27. จากตาราง A และ B น่าจะเป็นวตัถุในขอ้ใด 
 ไดท้ั้งหมด    ตามล าดบั 
 ก. แผน่กระดาษ   ตะปู 
 ข. นอต   ปากกาพลาสติก 
 ค. ไมบ้รรทดัเหล็ก   ดินสอ 
 ง. แปรงลบกระดาน   ไมบ้รรทดัพลาสติก 
23. เม่ือน าแม่เหล็กมาถูตะปูแลว้น าไปดูดวสัดุ 
 ช้ินเล็กๆ ตะปูสามารถดูดส่ิงใดได ้   
 ก. กระดุมพลาสติก ข.   เศษกระดาษ   
 ค. เสน้ดา้ย  ง.   เขม็หมุด  ก. กระดุมโลหะ   เสน้ดา้ย 
24. ขอ้ใดเป็นการท าแท่งเหล็กใหเ้ป็นแม่เหล็ก  ข. นอต   เขม็หมุด 
 ก. น าตะปูมาถูกบัแท่งเหล็ก  ค. กรรไกร   เศษกระดาษ 
 ข. ปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นขดลวดที่พนั  ง. กระดาษ   เขม็กลดั 
  รอบแท่งเหล็ก  28. การใชก้ระแสไฟฟ้าเพือ่ท  าเหล็กธรรมดา 
 ค. น าเหล็กไปต่อกบัวงจรไฟฟ้า  ใหเ้ป็นแม่เหล็ก ขอ้ใดจะท าใหอ้  านาจ 
 ง. น าผงเหล็กไปโรยที่ขดลวดทองแดง  แม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีค่ามากที่สุด 
25. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า  ก. ปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ลวดทองแดง 
 ก. ใชแ้ยกโลหะ    3,000 มิลลิแอมแปร์ 
 ข. ใชใ้นการคมนาคม   ข. ปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ลวดทองแดง 
 ค. ใชจ้ดัสวนหยอ่มหนา้บา้น   250 มิลลิแอมแปร์ 
 ง. ใชเ้ป็นส่วนประกอบในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ค. ปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ลวดทองแดง 
26. ถา้น าแท่งแม่เหล็กมาถูตะปู แลว้เปล่ียนจาก   10 แอมแปร์ 
 ตะปูเป็นดินสอจะเกิดผลอยา่งไร  ง. ปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ลวดทองแดง 
 ก. ไม่เกิดอ านาจแม่เหล็ก   5 แอมแปร์ 
 ข. เกิดอ านาจแม่เหล็กมากกวา่ตะปู 
 ค. เกิดอ านาจแม่เหล็กเท่ากบัตะปู 
 ง. เกิดอ านาจแม่เหล็กนอ้ยกวา่ตะปู 
 

                 วตัถุ 
ผลการ 
ทดลอง 

ตะปู A 
หวี

พลาสตกิ 
ช้อน
โลหะ 

B 

แม่เหล็กไฟฟ้า 
ดูดได ้      

แม่เหล็กไฟฟ้า
ดูดไม่ได ้      
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29. ปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นขดลวดทองแดงที่ 30. น าลวดทองแดงมาพนัตะปูหลายๆ รอบ 
 พนัรอบแท่งเหล็กจนแท่งเหล็กมีสภาพ  แลว้น าปลายทั้ง 2 ขา้งของลวดทองแดง 
 แม่เหล็กไฟฟ้า แลว้น าไปดูดวสัดุ 3 ส่ิง คือ  ไปต่อกบัเซลลไ์ฟฟ้าจ านวนต่างๆ กนั แลว้ 
 หลอดดูด ตะปู และเขม็หมุด ขอ้ใดถูกตอ้ง  น าไปทดลองดูดคลิป อยากทราบวา่ขอ้ใดที่ 
 ก. แท่งเหล็กดูดหลอดดูดไดเ้พยีง  สามารถดูดคลิปไดจ้  านวนมากที่สุด 
  อยา่งเดียว    ก. ตะปูที่ต่อกบัเซลลไ์ฟฟ้า 1 เซลล ์
 ข. แท่งเหล็กดูดตะปู เขม็หมุด   ข. ตะปูที่ต่อกบัเซลลไ์ฟฟ้า 2 เซลล ์
  และหลอดดูดไดท้ั้งหมด  ค. ตะปูที่ต่อกบัเซลลไ์ฟฟ้า 3 เซลล ์
 ค. แท่งเหล็กดูดตะปูและเขม็หมุดไดเ้ท่านั้น  ง. ตะปูที่ต่อกบัเซลลไ์ฟฟ้า 4 เซลล ์
 ง. แท่งเหล็กไม่สามารถดูดวสัดุส่ิงใดไดเ้ลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


