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 แบบฝกทบทวนกอนสอบ บทท่ี 16 ไฟฟาและแมเหล็ก 1 

1.  กระแสไฟฟาในตัวกลางคูใดตอไปนี้ เกิดจากการถายเทประจุไฟฟาลบอยางเดียวเทานั้น  
ก. แทงโลหะตัวนําและหลอดบรรจุกาซ     ข. สารละลายอิเล็กโตรไลทและหลอดสุญญากาศ 

    ค. หลอดสุญญากาศและแทงโลหะตัวนํา ง. หลอดบรรจุกาซและสารละลายอิเล็กโตรไลท       
2.  กระแสในขอใดบางท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท้ังบวกและลบ 
     1.  หลอดฟลูออเรสเซนต  2.  หลอดไฟฟาไสทังสเตน  
     3.  สารละลายกรดกํามะถัน  4.  ไดโอดสารกึ่งตัวนํา 
     คําตอบท่ีถูกตองคือขอใด 
     ก.  1 , 2 , 3 และ 4    ข.  1 , 3 และ 4  ค.  3 และ 4 ง.  คําตอบเปนอยางอื่น 
3.  ขอความในขอใดผิด 
     ก.  กระแสไฟฟาในโลหะเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ 
     ข.  กระแสไฟฟาในสารกึ่งตัวนําเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ 
     ค.  กระแสไฟฟาในสารอิเล็กโทรไลตเกิดจากการเคลื่อนท่ีของไอออนบวกและไอออนลบ 
     ง.  กระแสไฟฟาในหลอดบรรจุกาซเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและไอออนลบ   
4.  ลวดเสนหนึ่งมีกระแสไหลผาน  4  แอมแปร  จํานวนอิเล็กตรอนท่ีเคลื่อนท่ีผานพ้ืนท่ีหนาตัดไปในเวลา     
     30  วินาที  มีจํานวนเทาใด 
     ก.   7.5 x 1018  ตัว   ข.   7.5 x 1019  ตัว   ค.   7.5 x 1020  ตัว   ง.   7.5 x 1022  ตัว   
5.  ลวดตัวนําเสนหนึ่งมีกระแสไหลผาน  5  แอมแปร ในเวลา 2 นาที จะมีปริมาณประจุเคลื่อนท่ีผานพ้ืนท่ี 
     หนาตัดไปเทาใด 
     ก.  10   คูลอมบ ข.  100  คูลอมบ  ค.   300   คูลอมบ  ง.   600   คูลอมบ  
6.  ใน 2  ลูกบาศกเซนติเมตรของทองแดงมีอิเล็กตรอนอิสระอยู  8 x 10 22 ตัว ถามีกระแสไฟฟาผานหลอด   
     ทองแดงพ้ืนท่ีหนาตัด  2  ตารางเซนติเมตร  ขนาด  160  แอมแปร จงหาความเร็วของอิเล็กตรอนในเสน                 
     ลวดนี้ 
     ก.   1.25 x 10-4  m/s   ข.   1.25 x 10-5  m/s ค.   1.25 x 10-6  m/s ง.   1.25 x 10-7  m/s 
7.  ถาความหนาแนนของพาหะของประจุไฟฟาในลวดทองแดง (อิเล็กตรอนอิสระ)   เปน  5.01028 m-3 
     ในลวดทองแดงพ้ืนท่ีหนาตัด 2.0 ตารางมิลลิเมตร มีกระแสไฟฟาผาน 1.6 แอมแปร อัตราเร็วลอยเลื่อน 
     ของอิเล็กตรอนในลวดนั้นจะเปนเทาใด  
     ก.   1.0104  m/s   ข.   1.0105  m/s  ค.   1.010-4  m/s  ง.   1.010-5  m/s 
8.  ลวดตัวนําโลหะขนาดสมํ่าเสมอมีปริมาณกระแสตอหนวยพ้ืนท่ีเทากับ 1.6  10 6 แอมแปรตอตาราง 
     เมตร  และความหนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระเปน 4.010 22  ตัวตอลูกบาศกเมตร  จงหาขนาดของ   
     ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในลวด 
     ก.   2.510-4  m/s   ข.   2.510-2  m/s  ค.   2.5102  m/s  ง.   2.5104  m/s 
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9.  ลวดเสนหนึ่งมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนวงกลมขนาด 0.2 ตารางเซนติเมตร ความยาว 1 เมตร เม่ือตอลวดนี้เขา   
     กับแหลงกําเนิดไฟฟาจะมีประจุไฟฟา 9 10-2  คูลอมบ เคลื่อนท่ีผานในเวลา 10 วินาที ถาความเร็ว 
     ลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดเปน 2 10-4  เมตรตอวินาที จํานวนอิเล็กตรอนอิสระในลวดเสนนี ้
     ก.   5.6 10-17  ตัว   ข.   5.6 10-19  ตัว   ค.   5.6 1017  ตัว   ง.   7.5 1019  ตัว   
10. ลวดเสนหนึ่งมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนวงกลมขนาด 0.2 ตารางเซนติเมตร ความยาว 1 เมตร เม่ือตอลวดนี้เขา 
      กับแหลงกําเนิดไฟฟาจะมีประจุไฟฟา 9 10-2 คูลอมบ เคลื่อนท่ีผานในเวลา 10 วินาที ถาความเร็ว 
      ลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดเปน 210-4 เมตรตอวินาที จงหาจํานวนอิเล็กตรอนอิสระในลวดเสน 
      นี้ท้ังหมด 
        ก. 1.5 1022 ตัว          ข. 4.01022  ตัว  ค. 1.5 1025 ตัว          ง. 2.0 1030 ตัว 
11. กระแสไฟฟาไหลผานเสนลวดหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังแสดงในกราฟจงหาจํานวนอิเล็กตรอนท่ี   
      ผานพ้ืนม่ีหนาตัดหนึ่งในชวงเวลาวินาทีท่ี 8  ถึงวินาทีท่ี 16 
       ก.   2.5 10 19   ตัว 
       ข.   5.0 1019   ตัว 

 ค.   2.5 1020   ตัว 
 ง.    5.0 1020   ตัว 

12.ในการทดลองครั้งหนึ่งสามารถเขียนกราฟระหวางกระแสไฟฟา กับเวลา ดังรูป ถามวาต้ังแตเริ่มตนจน    
      กระแสไฟฟาเทากับ  10  แอมแปร มีประจุเคลื่อนท่ีผานเครื่องวัดเฉลี่ยวินาทีละกี่คูลอมบ 
      ก.     200    คูลอมบ             
      ข.     150    คูลอมบ              
      ค.    0.17    คูลอมบ            
      ง.   0.017   คูลอมบ 
13.  เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน สารใดบางมีสภาพตานไฟฟาลดลง 
     1.โลหะบริสุทธิ ์ 2. สารกึ่งตัวนํา  3. โลหะผสม  4. ฉนวน 
      ก.  ขอ  1  และ  2  ข.  ขอ  2  และ  3   ค.  ขอ  3  และ 4            ง.  ขอ  2  และ 4 
14.  ตัวตานทานมาตรฐานซึ่งมีคาความตานทานคงท่ีเชื่อถือได แมอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง สรางมา 
      จากสารชนิดใด 
      ก.  สารกึ่งตัวนํา  ข.  โลหะบริสุทธิ ์ ค.  โลหะผสม           ง.  ฉนวน 
15.  สภาพตานทานไฟฟาของโลหะข้ึนอยูกับปริมาณใด 
     ก.  ความเร็วลอยเลื่อน    ข. ความตางศักยไฟฟา 
     ค.  พ้ืนท่ีหนาตัดและความยาว   ง.  จํานวนอิเล็กตรอนอิสระ 
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16.  ลวดทองแดงเสนหนึ่งมีพ้ืนท่ีหนาตัด 1.2  ตารางมิลลิเมตร ยาว 500 เมตร จะมีความตานทานเทาใด ให
สภาพตานทานของทองแดง 1.8 10-8 โอหมเมตร     

      ก.  1.5 10-2               ข.  7.5 10-2                     ค.  1.5                         ง.   7.5      
17.  ลวด A ยาวเทากับลวด B โดยมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนครึ่งหนึ่งของลวด B แตมีความตานทานเทากัน จงหา

อัตราสวนระหวางคาสภาพตานทานของลวด A และลวด B  
      ก.  1  4                       ข.  1  2                       ค.  2  1                     ง.   4  1 
18. แทงกราไฟทมีสภาพตานทาน  3.5 x 10-5  โอหม-เมตร มีความยาว  1 เซนติเมตร และเสนผาศูนยกลาง  
      1  มิลลิเมตร  เหล็กมีสภาพตานทาน  1.0x10-7  เซนติเมตร และเสนผาศูนยกลางเปน2  เทาของเสน 
      ผาศูนยกลางของแทงกราไฟท  ลวดเหล็กจะตองยาวกี่เมตรจึงจะมีความตานทานเทากับความตานทาน 
      ของแทงกราไฟท 
       ก.   4   เมตร         ข.   6  เมตร                    ค.   10  โอหม                    ง.  14 โอหม 
19. ลวดตัวนํามีขนาดโตสมํ่าเสมอยาว 1 เมตร พ้ืนท่ีหนาตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ถาลวดนี้มีความตานทาน 
      500 โอหม จะมีสภาพการนําไฟฟาเปนกี่ซีเมนตตอเมตร                     

       ก. 5 10-4                   ข. 2 10- 4                    ค. 5 103                     ง. 2 103 
20. ลวดเสนหนึ่งยาว 1.0 เมตร มีความตานทาน 0.5 โอหม จงหาวาลวดชนิดเดียวกันท่ีมีเสนผานศูนยกลาง   
      เปนหนึ่งของเสนแรกจะตองมีความยาวเทาใด จึงจะมีความตานทาน 1.2 โอหม  

        ก. 0.4 เมตร                ข. 0.6 เมตร                ค. 0.8 เมตร               ง. 1.2 เมตร               
21. ลวดเสนหนึ่งโตสมํ่าเสมอยาว 1.45 เมตร มีเสนผาศูนยกลาง  3.35  มิลลิเมตร ความตานทาน 10   
      จงหาสภาพนําไฟฟา 
       ก.   1.6102   ซีเมนต/ เมตร       ข.  1.6103   ซีเมนต/ เมตร       
        ค.  1.6104   ซีเมนต/ เมตร       ง.  1.6 106   ซีเมนต/ เมตร 
22. เสนลวดท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดเปนวงกลม ถาความยาวและขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนลวดเพ่ิมข้ึนเปน  2 
       เทาท้ังสองคาแลว ความตานทานของเสนลวดจะเปนอยางไร 
       ก. ลดลงเหลือ 1/4                               ข. เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา  
       ค. ลดลงครึ่งหนึ่ง                                  ง. เพ่ิมข้ึนเปน 4 เทา 
23. ลวดตัวนําขนาดสมํ่าเสมอเสนหนึ่งยาว 1 เมตร วัดความตานทานได 0.2 โอหม ถามีตัวนําชนิดเดียวกัน 
      แตขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเดิมครึ่งหนึ่ง ถาตองการใหมีความตานทาน 0.8 โอหม ตองใชลวด 
      ยาวเทาใด 
       ก. 1.0 เมตร                  ข. 4.0 เมตร                   ค. 2.0 เมตร                   ง. 3.0 เมตร 
24. ถานําลวดเสนหนึ่งใหเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของของเดิม แลวรีดลวดท่ีเหลือใหยาวเทากับลวดเดิม  ถามวา  
      ความตานทานของลวดเสนใหมนี้เปนเทาไร ถาลวดเสนเดิมมีความตานทาน 10 โอหม 

       ก. 10 โอหม                   ข. 30 โอหม                   ค. 20 โอหม                    ง. 40 โอหม 
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25. ลวดโลหะขนาดสมํ่าเสมอยาว  50  เซนติเมตร วัดความตานทานได  0.4  โอหม  ถาลวดถูกรีดใหเล็กลง 
      ขนาดสมํ่าเสมอและมีความยาวเปน  4  เทาของความยาวเดิมแลว  ความตานทานไฟฟาของลวดโลหะ 
      เสนเล็กจะมีคาเทาใด   
       ก.  0.8 โอหม                   ข. 1.6 โอหม                 ค.  3.2 โอหม                  ง.  6.4 โอหม      
26. ลวดเสนหนึ่งมีความตานทาน 6 โอหม ถูกรีดออกใหยาวเปน 4 เทาของความยาวเดิม ถาสภาพตานทาน 
      และความหนาแนนของลวดนี้มีคาคงเดิม จงหาความตานทานใหมในหนวยโอหม 
       ก.   32 โอหม                   ข.  64 โอหม                   ค.  96 โอหม                    ง.  128 โอหม 
27. ลวดโลหะบรสิุทธิ์เชน ทองแดง มีคาความตานทานเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของลวดอยางไร 
       ก.   ความตานทานเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  ข.   ความตานทานเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิลดลง 
       ค.   ความตานทานคงเดิมเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยน ง.   ความตานทานลดลงเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
28. ขอความใดท่ีกลาว ผิดความจริงทางวิทยาศาสตร 
       ก.  เม่ืออุณหภูมิลดลง ตัวนํามีความนําไฟฟาลดลง          ข.   เม่ืออุณหภูมิลดลง ฉนวนมีความนําไฟฟาลดลง 
       ค.  เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ตัวนํามีความตานทานเพิ่มข้ึน     ง.   เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ฉนวนมีความตานทานลดลง 

29.  จากรูป  คาความตานทานท่ีวัดระหวางจุด  A กับ  B    จะเปนเทาไร  ถา R    มีคา  
4
3    

      ก.    
2
1            

      ข.     1                   
      ค.   

4
3                  

      ง.   
3
4      

30.  มีความตานทานชุดหนึ่งตอกันดังรูป  ความตานทานรวมระหวางจุด  ข  และ  ค  คือ 
      ก.   2/3    โอหม   
      ข.    1      โอหม   
      ค.   3/2   โอหม    
      ง.    2      โอหม 
31.  จากรูป จงหาความตานทานระหวาง  x  กับ  y 
       ก.      5   โอหม 
       ข.   10   โอหม 
       ค.   15   โอหม 
       ง.   30   โอหม 
 
32.  จากรูป จงหาความตานทานระหวาง A กับ B 
       ก.   7.5   โอหม                        
       ข.   10   โอหม 
       ค.   12   โอหม 
       ง.   15   โอหม 

20  
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33.  จากรูป จงหาความตานทานระหวาง A กับ B  
      ก.   0.48   โอหม 
      ข.  1.48    โอหม 
      ค.    5       โอหม 
      ง.    10     โอหม 
34.  จากรูป จงหาความตานทานระหวาง A กับ B 
 
 
     ก.   8  โอหม  ข.   6  โอหม  ค.   10  โอหม  ง.   12 โอหม 
35. จากรูป จงหาความตานทานระหวาง A กับ B 
     ก.   0   โอหม 
     ข.    6  โอหม 
     ค.    9  โอหม  
     ง.   10  โอหม 
 
36. จากรูป จงหาความตานทานระหวาง  x  กับ  y 
     ก.    0   โอหม 
     ข.    2  โอหม 
     ค.   10  โอหม  
     ง.    12  โอหม 
 
  37. จากรูป จงหาความตานทานระหวาง A กับ B 
      ก.    10.5   โอหม 
      ข.    12.4  โอหม 
      ค.    13.3  โอหม  
      ง.    14.2  โอหม 
 
38. จากรูป จงหาความตานทานระหวาง A กับ B 
      ก.       0.5R   โอหม 
      ข.       1R      โอหม 
      ค.       2R      โอหม  
      ง.       4R      โอหม 
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39.  ถานไฟฟาฉาย  6  กอนมีแรงเคลื่อนไฟฟากอนละ 1.5 โวลต ความตานทานภายในกอนละ 1 โอหม   
     นํามาตอแบบผสมสองแถว ๆ ละ 3  กอน เปนแบตเตอรี่ชุดหนึง่ แลวตอเปนวงจรดวยหลอดไฟฟา  
     ท่ีมีความตานทาน  6  โอหม จะมีกระแสไฟฟาไหลผานหลอดไฟมากท่ีสุดเทาไร   

ก.    0.45   แอมแปร                   ข.   0.60   แอมแปร 
ค.    0.75   แอมแปร                 ง.   1.00   แอมแปร 

40.  จากรูป จงหากระแสไฟฟา  I  ท่ีผานแอมมิเตอร  A  ในวงจร 

                   
41.  จากรูป จงหากระแสไฟฟา  I   ในวงจร 

                 
42.  โวลตมิเตอรมีความตานทาน  200  โอหมจะอานคาไดกี่โวลตในวงจรนี้ 
       ก.    5     โวลต 
       ข.   10    โวลต    
       ค.   15    โวลต 
       ง.   20     โวลต 
43.  จากรูปกระแสไฟฟาท่ีผานความตานทาน 12  โอหมมีคากี่แอมแปร 
      ก.    0.23    แอมแปร        
      ข.    0.32    แอมแปร 
      ค.    0.45    แอมแปร       
      ง.    0.54    แอมแปร 

       

 
44.   จากวงจรดังรูป   V   อาน  10  V    A  อาน   0.5   A  จงหาวา  R มีคาเทาไร เม่ือ  V 
      ไมกินกระแสไฟและ   A   ไมมีความตานทาน 
       ก.     4         ข.   10         
       ค.   12          ง.   14    
 
 

ก.   0.3  A 
ข.   0.5  A 
ค.   1.0  A 
ง.   1.5  A 
 

ก.   0.6  A 
ข.   2.0  A 
ค.   2.4  A 
ง.   4.0  A 
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45. วงจรไฟฟาตามรูปความตางศักยไฟฟาระหวางจุด      A    กับจุด   B  มีกี่โวลต 
       ก.    2     โวลต     
       ข.    4      โวลต 
       ค.    6      โวลต 
       ง.     9      โวลต 
 
        
46. จงหาความตางศักยระหวาง     A    และ   B 
     ก.     2     โวลต     
       ข.    4      โวลต 
       ค.    6      โวลต 
       ง.     9      โวลต 
 
 
47. จากวงจรไฟฟา จงหากระแสไฟฟาท่ีไหลผานเซลล  10   โวลต 
        ก.    0        แอมแปร 

ข.    0.5     แอมแปร 
ค.    1        แอมแปร 
ง.    2        แอมแปร 

 
48.เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องหนึ่งกําลังทํางานดวยอัตรา  88  กิโลวัตต  สงกําลังไฟฟาผานสายไฟซึ่งมีความ 
     ตานทาน  0.5  โอหม  เปนเวลา  5  วินาที  ท่ีความตางศักย  22,000  โวลต  จงหาคาพลังงานท่ีสูญเสียไป  
     ในรูปความรอนภายในสายไฟ 
      ก.   8   จูล  ข.   20   จูล  ค.   40   จูล  ง.   80   จูล 
49.  หลอดไฟขนาด  80  วัตต  ถูกนํามาใชงานดวยความตางศักย  220  โวลต  เปนเวลานานครึ่งชั่วโมง   
     จงคํานวณหาคาพลังงานไฟฟาท่ีเปลี่ยนไปเปนพลังงานความรอนและแสง 
      ก.  2.4   กิโลจูล ข.  4.8   กิโลจูล  ค.  17.6    กิโลจูล  ง.   144   กิโลจูล 
50.  จงหาวาตองใหความรอนดวยกําลังเฉลี่ยกี่วัตต  จึงจะทําใหโลหะมวล  1  กิโลกรัม  มีอุณหภูมิสูงข้ึน 
     60  องศาเซลเซียส  ในเวลา  5  นาที  กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของโลหะนั้นเทากับ  400 
     จูลตอกิโลกรัม.เคลวิน 
      ก.   8   วัตต  ข.   20   วัตต  ค.   40   วัตต  ง.   80   วัตต 
51.  ตอตัวตานทาน  10  โอหม  กับแบตเตอรรี่  12  โวลต  แลวจุมตัวตานทานในแครอริมิเตอรท่ีบรรจุน้ํา 
     48  ลูกบาศกเซนติเมตร  จะใชเวลากี่วินาที  อุณหภูมิของน้ําจึงจะเพ่ิมข้ึน  2  องศาเซลเซียส (ถาแครอ 
     ริมิเตอรมีความจุความรอนนอยมาก  ความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ  4.2 จูล/กรัม.เคลวิน ) 
      ก.   8   วินาที  ข.   28   วินาที  ค.   48   วินาที  ง.   80   วินาที 
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52.  หลอดไฟฟาหลอดแรกมีความตานทาน  4  โอหม  ตอกับแบตเตอรี่  12  โวลต  หลอดท่ีสองมีความ 
      ตานทาน  5  โอหม  ตอกับแบตเตอรี่  15  โวลต  กําลังไฟฟาท่ีหลอดท้ังสองใชตางกันเทาใด 
       ก.   3   W   ข.   9   W   ค.   11   W  ง.   22   W 
53.  ถาใชหมอตมไฟฟาขนาด  220  โวลต  1000  วัตต  ตมน้ํา  1  ลิตร  อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  น้ําจะ 
     เริ่มเดือดภายในเวลากี่นาที  ถาการตมน้ํามีประสิทธิภาพรอยละ  80 (ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา 
     เทากับ  4.2  กิโลจูล/กิโลกรัม.เคลวิน ) 
      ก.   7    นาที  ข.   9    นาที  ค.   12    นาที  ง.   15    นาที 
54.   ขณะเปดหลอดไฟ  60  วัตต  พบวารอยละ  80  ของพลังงานไฟฟาสูญเสียไปในรูปความรอน  จงหา 
      ปริมาณความรอนท้ังหมดท่ีไดจากหลอดไฟใน  1  นาที 
       ก.   48   จูล  ข.   75   จูล  ค.   288   จูล  ง.   2,880   จูล 
55.  กาตมน้ําไฟฟาใบหนึ่งใชกับความตางศักยไฟฟา  220 V  เพ่ือใชตมน้ํา  100  ลบ.ซม. ใหเดือดในเวลา 
       3  นาที  อยากทราบวาถาใชกาตมน้ําใบนี้กับความตางศักย  110  V  ในการตมน้ําปริมาตรเทาเดิม  
       น้ําจะเดือดภายในกี่นาที 
       ก.   3    นาที  ข.   6    นาที  ค.   12    นาที  ง.   15    นาที 
56.  ถาดัดแปลงแกลแวนนอมิเตอรใหเปนโอหมมิเตอร จะตองปฏิบัติตามขอใด 
     ก.  นําความตานทานตออนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร 
     ข.  นําเซลลไฟฟากับตัวเก็บประจุตออนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร 
     ค.  นําความตานทานและเซลลไฟฟาตอขนานกับแกลแวนนอมิเตอร 
     ง.  นําความตานทานตานทานแบบปรับคาไดและเซลไฟฟาตออนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร 
57. โวลตมิเตอรเครื่องหนึ่งอานเต็มสเกล 10 โวลต และมีความตานทาน R จงหาคาความตานทานท่ีตองใช 
     ตอกับโวลตมิเตอรนี้เพ่ือเปลี่ยนหนาปทมใหอานเต็มสเกล 100 โวลต 
     ก.    R / 10                   ข.    9  R                    ค.   R / 4                      ง.  10  R 
58.  การดัดแปลงแกลแวนนอมิเตอรเปนโวลตมิเตอรอาจทําไดโดย 
     ก.   ตอความตานทานอนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร 
     ข.   ตอเซลลความตานทานขนานกับแกลแวนนอมิเตอร      
     ค.   ตอเซลลไฟฟาและความตานทานท่ีปรับคาไดแบบขนานกับแกลแวนนอมิเตอร 
     ง.    ตอเซลลไฟฟาและความตานทานท่ีปรับคาไดแบบอนุกรมกับแกลแวนนอมิเตอร 
59.  แกลแวนนอมิเตอรมีความตานทาน  1 กิโลโอหม  อานกระแสไฟฟาสูงสุด  200  ไมโครแอมแปร  ถา 
     เปลี่ยนแกลแวนนอมิเตอรใหเปนแอมมิเตอรท่ีสามารถวัดกระแสสูงสุดได  200  มิลลิแอมแปร จะตอง   
     ใชชันท่ีมีความตานทานเทาใด 
      ก.   0.1    ข.   0.5    ค.  1     ง.   5   
60.  แกลแวนนอมิเตอรตัวหนึ่งมีความตานทาน  4  โอหม  เข็มเบนเต็มสเกลเม่ือมีกระแสไฟฟาผาน  1 mA 
     ถาตองใชงานเปนโวลตมิเตอรซึ่งวัดคาเต็มสเกลได  10  โวลต  จะตองใชความตานทานขนาดกี่โอหม 
     มาตอลักษณะใดกับแกลแวนนอมิเตอรตัวนี ้
     ก.  4x10-4 , ตอขนาน     ข.  0.4 , ตอขนาน  ค.  6 , ตออนุกรม  ง.  9,996 , อนุกรม 
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61.   สนามแมเหล็กคือ 
       ก.   บริเวณท่ีมีแรงกระทําตอประจุไฟฟาท่ีกําลังเคลื่อนท่ีผานในบริเวณนั้น ทําใหแนวการเคลื่อนท่ี    
             ของประจุไฟฟาเบนไปจากเดิม 
       ข.   จํานวนเสนแรงแมเหล็กตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ีท่ีเสนแรงแมเหล็กต้ังไดฉากนั้น 
       ค.   บริเวณท่ีมีแรงกระทําตอเข็มทิศท่ีวางอยูในบริเวณนั้น  ง.   ถูกท้ังขอ 1  ขอ 2 และ ขอ 3  
62.  สนามแมเหล็กท่ีเกิดจากแทงแมเหล็กมีคุณสมบัติ 

1.   เปนปริมาณเวกเตอร   2.  มีความเขมสมํ่าเสมอทุก ๆ จุด 
3.   มีทิศจากข้ัวใตไปยังข้ัวเหนือผานภายในแทง    4.  มีแรงกระทําตอสารแมเหล็กท่ีวางในบริเวณนั้น 
คําตอบท่ีถูกตองคือขอใด   
ก. ขอ  1 , 2  และ 3    ข.   ขอ  1 , 2  และ 4 
ค.    ขอ  1 , 3  และ 4    ง.   ขอ   2 , 3  และ 4 

63.  ถาความเขมของสนามแมเหล็กเปน 4  เทสลา  ทําใหเกิดฟลักซแมเหล็กจํานวน  0.002 เวบเบอร  จงหา 
     พ้ืนท่ีท่ีตกต้ังฉากวามีคาเทาใด 
        ก.  5 10-3   m2                ข.   5 10-4   m2               ค.   8 10-3   m2                ง.   8 10-4   m2              
64.  ขดลวดตัวนํามีพ้ืนท่ี  10  cm2 วางอยูในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็กขนาดสมํ่าเสมอ 10 T   จงหาคาฟลักซ  
     แมเหล็กท่ีผานขดลวด เม่ือระนาบของขดลวดทํามุมต้ังฉากกับสนามแมเหล็ก   
        ก.  1 10-2   Wb                ข.   1 10-3   Wb             ค.   1 10-4   Wb               ง.   1 10-5   Wb       
           

65.  ขดลวดของมอเตอรไฟฟามีพ้ืนท่ีหนาตัด  0.2 m 2   วางอยูในสนามแมเหล็ก  4  เทสลา  โดยมีแนว 
     ระนาบของขดลวดทํามุม  30  องศา  กับสนามแมเหล็กดังรูป  จงคํานวณหาคาฟลักซแมเหล็ก ท่ีผาน 
     ขดลวดเทากับเทาใด 

 
 

 
 
 
66.   จงหาคาฟลักซแมเหล็กท่ีผานขดลวดสี่เหลี่ยมผืนผา  abcd   ถามีสนามแมเหล็ก  B  ขนาดสมํ่าเสมอ 3   
       เทสลา  ในทิศท่ีขนานแกน X  ดังรูป   

 
 
 

ก.    0.4    Weber 
ข.    0.6    Weber 
ค.    0.8    Weber 
ง.    1.0    Weber 
 

ก.    1.8 x 10 -3   Weber 

ข.    2.4 x 10 -3   Weber 

ค.    2.7 x 10 -3   Weber 

ง.    3.6 x 10 -3   Weber 
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67. อิเล็กตรอนว่ิงดวยความเร็ว 107 เมตรตอวินาที เขาไปในทิศต้ังฉากกับสนามแมเหล็กขนาด 10–5 เทสลา  
      ขนาดของแรงท่ีกระทําตออิเล็กตรอนเปนเทาใด   

ก.  1.6  X 10 – 16  N      ข.  1.6  X 10 – 17  N            ค.  1.6  X 10 – 18  N      ง.  1.6  X 10 – 19  N   

68. อนุภาคมวล  0.5  กรัม  มีประจุ 2.5 X 10 – 8 C  เคลื่อนท่ีดวยความเร็วตามแนวระดับ  8 X 10 6 เมตรตอ 
     วินาที เขาไปในสนามแมเหล็กซึ่งมีทิศต้ังฉากกับความเร็ว  ทําใหเกิดการเบ่ียงเบนมีรัศมีความโคง 0.2   
     เมตร  จงหาขนาดของสนามแมเหล็ก 
        ก.  5 1010   T           ข.   5 1011   T                  ค.   8 1010   T                  ง.   8 1011   T   

69. อิเล็กตรอนว่ิงดวยความเร็ว 10 7 เมตร/วินาที  เขาไปในทิศต้ังฉากกับสนามแมเหล็กขนาด 10 -10 เทสลา   
     จงหาขนาดของแรงและความเรงท่ีเกิดกับอิเล็กตรอน 

ก.  1.6  X 10 – 21  N  และ  1.76  X 10 8  m/s2            ข.  1.6  X 10 – 22  N  และ  1.76  X 10 8  m/s2             

ค.  1.6  X 10 – 21  N  และ  1.76  X 10 9  m/s2            ง.  1.6  X 10 – 22  N  และ  1.76  X 10 9  m/s2             
70. รังสีแคโทดมีลําอิเล็กตรอนเบ่ียงเบนในสนามแมเหล็กขนาด 9.1 X 10 - 3  เทสลา  ทําใหเห็นทางโคงบน 
      ฉากเรืองแสง  ถาทางโคงมีรัศมีความโคง  2  cm  จงหาความเร็วของรังสีแคโทด 
        ก.  1.6 107   m/s           ข.   3.2 107m/s                ค.   1.6 108   m/s               ง.   3.2 108   m/s        
 


