
 
1 
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เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 12 เสียง 

 

บทท่ี 12 เสียง 

12.1 ธรรมชาติของเสียง  

เฉลยแบบฝกหัด 12.1 (หนา 20-21)  

1. ตอบ อัตราเร็วของเสียงในน้ําเทากับ 1500 เมตรตอวินาที 

2. ตอบ อัตราเร็วของเสียงในอากาศมีคาเทากับ 349 เมตรตอวินาที 

3. ตอบ อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นมีคาเทากับ 27 องศาเซลเซียส 

4. ตอบ จะไมไดยินเสียงสะทอนจากการปรบมือ เพราะหูไมสามารถแยกเสียงปรบมือกับเสียงท่ีสะทอน     

  ออกจากกันได 

5. ตอบ นาย ข อยูหางนาย ก เปนระยะ 514.5 เมตร 

6. ตอบ ความถ่ีของเสียงมีคา 507.1 เฮิรตซ 

 
 
 

12.2 การไดยินเสยีง   

เฉลยแบบฝกหัด 12.2 (หนา 34)  

1. ตอบ ความเขมเสียงท่ีผิวทรงกลมเทากับ 57.1 10−× วัตตตอตารางเมตร 

2. ตอบ ความเขมเสียงเทากับ 21.5 10−×  วัตตตอตารางเมตร 

3. ตอบ ระดับเสียงเทากับ 56.9 เดซิเบล 

4. ตอบ ความเขมเสียงเทากับ 710− วัตตตอตารางเมตร 

5. ตอบ  

  ฮารมอนิกท่ีหนึ่ง  1 289 Hzf =  

  ฮารมอนิกท่ีสาม  3 13 3(289 Hz) 867 Hzf f= = =  

  ฮารมอนิกท่ีหา   5 15 5(289 Hz) 1445 Hzf f= = =  

  ฮารมอนิกท่ีเจ็ด  7 17 7(289 Hz) 2023 Hzf f= = =  
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12.3 ปรากฏการณเก่ียวกับเสียง   

แบบฝกหัด 12.3 (หนา 58-59) 

 
 
 
 
 
 
1. ตอบ ความถ่ีมูลฐานของเสียงมีคา 800 เฮิรตซ 

2. ตอบ สอมเสียงชุดนี้ทําใหเกิดความถ่ีบีตได 3 คา ไดแก 3 เฮิรตซ 4 เฮิรตซ และ 7 เฮิรตซ 

3. ตอบ ความถ่ีของเสียงจากขลุยเลาท่ีสองมีคาเทากับ 351 เฮิรตซ หรือ 355 เฮิรตซ 

4. ตอบ ความถ่ีมูลฐานและฮารมอนิกท่ีสามเทากับ 433 เฮิรตซ และ 1298 เฮิรตซ ตามลําดับ 

5. ตอบ ทอนี้ยาว 0.35 เมตร 

6. ตอบ ความถ่ีตํ่าสุดเทากับ 35.7 เฮิรตซ 

7. ตอบ ตองดึงลูกสูบหางจากปากหลอดเรโซแนนซ  54  เซนติเมตร 

8. ตอบ ความถ่ี  1f  เทากับ 334.6  เฮิรตซ 

9. ตอบ อัตราเร็วของเสียงในอากาศเทากับ  341  เมตรตอวินาที 
 

 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 12 
 
เฉลยปญหา (หนา 68-71) 

 
1. ตอบ เราไมสามารถต้ังเวลาไดตรงกับนาฬิกาบนหอนาฬิกา เนื่องจากเสียงตองใชเวลาในการเดินทาง        

ถาเวลาตามเสียงท่ีไดยินนาฬิกาขอมือจะชากวา ประมาณ 1.43 วินาที 

2. ตอบ อัตราเร็วเสียงเทากับ 310 เมตรตอวินาที และชายคนนี้อยูหางจากหนาผา 850 เมตร 

3. ตอบ ระยะหางระหวางกึ่งกลางสวนอัดและกึ่งกลางสวนขยายมีคา 8.65 เซนติเมตร 

4. ตอบ ความดันอากาศสูงสุดถัดไปอยูหางจากเยื่อแกวหู 1.3 เมตร 

5. ตอบ พลังงานเสียงท่ีตกกระทบพื้นท่ีนี้มีคา 21.2 10−×  จูล 

6. ตอบ ลําโพงเสียงมีกําลัง 0.04π วัตต 

7. ตอบ ก. ความเขมเสียง ณ ตําแหนงผูฟงคนท่ี 2 เทากับ 610−  วัตตตอตารางเมตร 

    ข. ระดับเสียง ณ ตําแหนงผูฟงคนท่ี 2 เทากับ 60 เดซิเบล 

8. ตอบ อัตราเร็วของคล่ืนบนลวดมีคาเทากับ 307.2 เมตรตอวินาที 

9. ตอบ ตองเติมน้ําใหสูงจากกนทอ 14 เซนติเมตร 

ขอตกลง    

ในกรณีท่ีไมไดกําหนดเปนคาอื่น ใหอัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 346 เมตรตอวินาที   
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10. ตอบ อัตราเร็วเสียงในอากาศมีคา 345 เมตรตอวินาที 
 
 
12. ตอบ สอมเสียง ก มีความถ่ี 647 เฮิรตซ 

13. ตอบ ความถ่ีของเสียงตํ่าสุดท่ีทําใหผูฟงท่ีจุด P ไดยินเสียงคอยสุดเทากับ 172 เฮิรตซ 

14. ตอบ ผูฟงจะไดยินเสียงดังสองครัง้เปนเวลาตางกัน 16
17

L
v

 

15. ตอบ ความถ่ีของเสียงมีคา 1400 เฮิรตซ 

16. ตอบ ลําโพงเสียงมีกําลัง 400π วัตต 

17. ตอบ ลําโพงใหเสียงความถ่ีเทากับ 1750 เฮิรตซ 
 
เฉลยปญหาทาทาย (หนา 72 - 74) 

 
18. ตอบ ความสูงของหนาผาเทากับ 40.8 เมตร 

19. ตอบ ผูชมจะตองเปล่ียนท่ีนั่งใหอยูหางผูเลนเปนระยะทางเทากับ 0.71r  

20. ตอบ ก. ระดับเสียงของเครื่องจักรสองเครื่องเทากับ 73 เดซิเบล  

          ข. ระดับเสียงของเครื่องจักรสามเครื่องเทากับ 90 เดซิเบล 

21. ตอบ ระดับเสียงไมเกิน 120 เดซิเบล 

22. ตอบ อัตราสวนระหวางความเขมเสียงท่ีมีระดับเสียงตางกัน 1 เดซิเบล เทากับ  หรือ  
  1.259 

23. ตอบ ความเขมเสียงเทากับ วัตตตอตารางเมตร 

24. ตอบ ความเขมเสียงเทากับ วัตตตอตารางเมตร 

25. ตอบ ระดับเสียงตางกัน 20 เดซิเบล 

26. ตอบ ระดับเสียงรวมเทากับ 70.41 เดซิเบล 

27. ตอบ ก. ลําโพงมีกําลังเสียง  34 (1 10 )π −×  วัตต 

  ข. ระดับเสียงจากลําโพง 10 ตัว ท่ีระยะหาง 100 เมตร เปน 60dB  

  ค. ระดับเสียงจากลําโพง 10 ตัวท่ีระยะหาง 100 เมตร มีคา 60 เดซิเบล และระดับเสียง 

จากลําโพง 10 ตัว ท่ีระยะหาง 1000 เมตร มีคา 400 เดซิเบล 
 

29. ตอบ ตําแหนงท้ังสองมีระดับเสียงตางกัน 16 เดซิเบล 

30. ตอบ สอมเสียง x มีความถ่ีธรรมชาติเทากับ 80 เฮริตซ 

31. ตอบ ความถ่ีมูลฐานมีคาเทากับ 865 เฮิรตซ และ ความถ่ีฮารมอนิกท่ีสามมีคาเทากับ 2595 เฮิรตซ 

32. ตอบ ในแนวเสนตรงระหวางลําโพงท้ังสอง มีตําแหนงท่ีมีความดันเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุดท้ังหมด 4 ตําแหนง 

33. ตอบ แหลงกําเนิดเสียงจะตองสงเสียงความถ่ีประมาณ 1619.05   เฮิรตซ 

34. ตอบ ความถ่ีของแหลงกําเนิดเสียงเทากับ 508.7  เฮิรตซ 
 

10 10

86.3 10−×
62.2 10−×
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บทท่ี 13 ไฟฟาสถิต 

13.1 ธรรมชาติของไฟฟาสถิต  

เฉลยแบบฝกหัด 13.1 (หนา 91) 

1. ตอบ A และ B มีประจุชนิดตรงขามกัน A และ C มีประจุชนิดเดียวกัน ขอ ข. และ ง. 

 จึงไมถูกตอง 

2. ตอบ มีประจุบวก 1 ลูก เปนกลางทางไฟฟา 1 ลูก และประจุลบ 1 ลูก ซึ่งวัตถุท่ีมี 

 ประจุไฟฟาสามารถดึงดูดวัตถุท่ีเปนกลางทางไฟฟาได 

3. ตอบ ลูกพิทเบนเขาหาวัตถุ B ในลักษณะเดิม 

 

13.2 กฎของคูลอมบ   

เฉลยแบบฝกหัด 13.2 (หนา 98) 

1. ตอบ ขนาดของแรงระหวางประจุท่ีเกิดข้ึนจะมีขนาดเทากับ 39 10−×  นิวตัน 

2. ตอบ ลูกพิทท้ังสองมีแรงกระทําตอกันเทากับ 5105.2 −×  นิวตัน 

3. ตอบ ก. ขนาดของแรงลัพธท่ีกระทําตอจุดประจุตรงกึ่งกลาง (B)  เทากับศูนย 

 ข. ขนาดของแรงลัพธท่ีกระทําตอจุดประจุตรงกึ่งกลาง (B)  เทากับศูนย 

 ค. ขนาดของแรงลัพธท่ีกระทําตอจุดประจุตรงกึ่งกลาง (B) เทากับ 1108 −×  นิวตัน   

     มีทิศทางพุงเขาหาประจุลบ 

4. ตอบ ขนาดของแรงลัพธท่ีกระทําตอประจุไฟฟาท่ี B มีคา 2

2

2
1

a
kq

  

 

13.3 สนามไฟฟา   

เฉลยแบบฝกหัด 13.3 (หนา 114) 

1. ตอบ สนามไฟฟามีคาเทากับ 104.8 10×  นิวตันตอคูลอมบ มีทิศทางไปทางขวา 

2. ตอบ ณ ตําแหนงท่ีหางจากประจุนี้ 1.0 เซนติเมตร สนามไฟฟามีคา 5100.4 ×  นิวตันตอคูลอมบ 

3. ตอบ ตําแหนงบนเสนตรงท่ีมีขนาดสนามไฟฟาเปนศูนย  อยูหางจากจุดประจุ 8104 −×+  คูลอมบ   

 เปนระยะทาง 0.2 เมตร 
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13.4 ศักยไฟฟาและความตางศักย   

เฉลยแบบฝกหัด 13.4 (หนา 98) 

3. ตอบ จุดนั้นมีศักยไฟฟา 2100.1 × โวลต 

 

13.5 ตัวเก็บประจุ  

เฉลยแบบฝกหัด 13.5 (หนา 140) 

1. ตอบ ประจุสะสมท่ีมีในตัวเก็บประจุมีคาเทากับ 9.0 ไมโครคูลอมบ 

2. ตอบ ตัวเก็บประจุมีความจุ 16 ไมโครฟารัด 

3. ตอบ ตองนําไปตอกับความตางศักย 120 โวลต 

4. ตอบ 

ก. เมื่อนําตัวเก็บประจุท้ังสองมาตอแบบอนุกรม จะไดความจุสมมูลเทากับ 3 ไมโครฟารัด 

ข. เมื่อนําตัวเก็บประจุท้ังสองมาตอแบบขนาน จะไดความจุสมมูลเทากับ 16 ไมโครฟารัด 

5. ตอบ ประจุไฟฟาบนตัวเก็บประจุแตละตัวเทากันเทากับ 1 200  ไมโครคูลอมบ 

6. ตอบ ประจุไฟฟาบนตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟารดั และตัวเก็บประจุ 3 ไมโครฟารัด มีคา 

              800 ไมโครคูลอมบ และ 2 400 ไมโครคูลอมบ ตามลําดับ 
 

 
เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 13 

 

เฉลยปญหา (หนา 151-155) 

 
 

3. ตอบ ประจุ –q มีคาเทากับ 2 ไมโครคูลอมบ 

4. ตอบ ก.  สนามไฟฟาลัพธท่ีตําแหนง A มีขนาดเทากับ 
23 qk

a  มีทิศทาง +y  

 ข.  จุดท่ีเสนมัธยฐานท้ังสามเสนของสามเหล่ียมดานเทาตัดกันมีสนามไฟฟาลัพธเปนศูนย 

5. ตอบ ประจุของทรงกลมเปนประจุลบ และมีขนาดเทากับ 84.9 10−× คูลอมบ 
 
 
7. ตอบ ตัวเก็บประจุมีประจุบนตัวเก็บประจุเทากับ 8.0 ไมโครคูลอมบ 

8. ตอบ ตัวเก็บประจุมีความจุเทากับ 932×10− ฟารัด หรอื 32 นาโนฟารัด 

9. ตอบ งานท่ีตองทําในการใสประจุเขาไปมีคาเทากับ 0.2 จูล 
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10. ตอบ  

ก. ความตางศักย ∆V เทากับ 30 โวลต 

ข. ประจุสะสมบนตัวเก็บประจุแตละตัวเทากับ 60 ไมโครคูลอมบ 

11. ตอบ อัตราสวนระหวาง SC  กับ  PC เทากับ 0.24  

12. ตอบ อัตราสวนของพลังงานท่ีสะสมในตัวเก็บประจุ A ตอ B เทากับ 3:2 

13. ตอบ มีตัวเก็บประจุ A มีความจุเทากับ 5 ไมโครฟารัด 

14. ตอบ  

ก. การตอแบบอนุกรม จะมีประจุบนตัวเก็บประจุแตละตัวเทากับ 600 ไมโครคูลอมบ 

ข. การตอแบบขนาน จะมีประจุบนตัวเก็บประจุแตละตัวเทากับ 1800 ไมโครคูลอมบ 
   

15. ตอบ ความตางศักยระหวางปลายของตัวเก็บประจุ 1C   มีคา 4
5
V∆   

16. ตอบ  

ก. ตัวเก็บประจุแตละตัวมีประจุเทากันและเทากบั 6 ไมโครคูลอมบ  

ข. พลังงานไฟฟาท่ีสะสมในตัวเก็บประจุ 3C  มีคา 9 ไมโครจูล 
 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 156 - 165) 

 
17. ตอบ ประจุบนทรงกลมตัวนํา 1Q′  มีคา 30 นาโนคูลอมบ และประจุบนทรงกลมตัวนํา 2Q′  มีคา  

   50 นาโนคูลอมบ 

18. ตอบ  ทรงกลมตัวนํา A เปนกลาง  B มีประจุบวก  C มีประจุลบ และ D เปนกลาง 

19. ตอบ  กระปองโลหะและทรงกลมตัวนํามีประจุบวก 

20. ตอบ  25000 คูลอมบตอวินาที 

21. ตอบ  ตองวางลูกพิทหางกัน 10 เซนติเมตร 

22. ตอบ  ทรงกลม B จะเคล่ือนท่ีดวยความเรงเริ่มตน 144 เมตรตอวินาทีกําลังสอง 

23. ตอบ  x เทากับ 12.07 เซนติเมตร 

24. ตอบ แรงลัพธท่ีกระทําตอจุดประจุท่ีจุด C มีขนาดเทากับ 144 นิวตัน มีทิศ +y 

25. ตอบ แรงลัพธท่ีกระทําตอประจุ 3Q−  มีขนาด 
2

23 Qk
a

 มีทิศ +x  

26. ตอบ  ประจุบนตัวนําแตละลูกเทากับ 61.71 10−× คูลอมบ 

27. ตอบ  สนามไฟฟาท่ีจุด P เทากับ 
2 2 3/22

( )
Qbk

a b+
 ทิศ +x 

28. ตอบ สนามไฟฟาลัพธท่ีจุด P เทากับ 61.86 10×  นิวตันตอคูลอมบ ทิศพุงเขาหาประจุ  

 +10 ไมโครคูลอมบ 

29. ตอบ  แรงดึงในเสนดายเทากับ 37.30 10−×  นิวตัน 
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30. ตอบ   ความเร็วของอิเล็กตรอนเทากับ 58.0 10×  เมตรตอวินาที 

31. ตอบ  สนามไฟฟามีขนาด 45.5 นิวตันตอคูลอมบ 

32. ตอบ   b  มีคาเทากับ 1.49 เซนติเมตร 

33. ตอบ  งานในการนําจุดประจุ 64.0 10−× คลูอมบ จากจุด A ไปยังจุด B เทากับ 44.0 10−×  จูล 

34. ตอบ  อัตราเร็วของโปรตอนขณะผานจุด B เทากับ 68.0 10× เมตรตอวินาที 

35. ตอบ  ลูกพิทวิ่งผานจุด B ดวยอัตราเร็ว 24.0 10×  เมตรตอวินาที 

36. ตอบ  งานท่ีตองทําเทากับ 30−  มิลลิจูล 

37. ตอบ  ความตางศักยระหวางจุด A และ B เทากับ 60 โวลต 

38. ตอบ  ความตางศักยระหวางจุด A และ B เทากับ 180 − โวลต 

39. ตอบ  อัตราสวนของ 1Q  ตอ 2Q  เทากับ 1: 2  

40. ตอบ  งานท่ีตองทํามีคา 
25

2
Qk
a

 

41. ตอบ  ความตางศักยระหวางจุด O และ A เทากับ 31.2 10×  โวลต 

42. ตอบ ประจุบนตัวเก็บประจุ 1Q  เทากับ 50 ไมโครคูลอมบ และ 2Q  เทากับ 30 ไมโครคูลอมบ 

43. ตอบ ประจุบนตัวเก็บประจุ 1Q′  เทากับ 32 ไมโครคูลอมบ และ 2Q′  เทากับ 128 ไมโครคูลอมบ  
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 14 ไฟฟากระแส 

 

บทท่ี 14 ไฟฟากระแส 

14.1 กระแสไฟฟา  

เฉลยแบบฝกหัด 14.1 (หนา 181) 

1. ตอบ มีกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา 5 มิลลิแอมแปร 

2. ตอบ ขนาดความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระในลวดตัวนํานี้เทากับ เมตรตอวินาที 

3. ตอบ ประจุไฟฟาท้ังหมดท่ีผานพื้นท่ีหนาตัดของเสนลวดโลหะเทากับ 375 คูลอมบ 

 
 

14.2 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับความตางศักย   

เฉลยแบบฝกหัด 14.2 (หนา 200-201) 

1. ตอบ ตัวตานทานมีความตานทาน 5 โอหม 

2. ตอบ มีกระแสไฟฟาผานหลอดไฟ  0.5 แอมแปร 

3. ตอบ ลวดเงินเสนนี้มีความตานทาน 24.07 10−×  โอหม 

4. ตอบ ตองใชลวดยาว 20.83 เมตร 

5. ตอบ ตัวตานทานท่ีมีแถบสีดังรูป มีความตานทาน 380 กิโลโอหม และมีความคลาดเคล่ือน 5%   

6. ตอบ จะตองใชความตางศักย 1 กิโลโวลต 

7. ตอบ ความตางศักยระหวาง A กับ B เทากับ 56.25 โวลต 

8. ตอบ X  มีคาเทากับ 120 โอหม 

 

14.3 พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง   

เฉลยแบบฝกหัด 14.3 (หนา 214) 

1. ตอบ ความตางศักยระหวางปลายของตัวตานทาน เทากับ 2.5  โวลต 

2. ตอบ  

ก. ความตางศักยท่ีความตานทานภายในเทากับ 1.5 โวลต 

ข. ความตานทานภายในของแบตเตอรี่เทากับ 3  โอหม 

 

 

57.81 10−×
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3. ตอบ  

ก. กระแสไฟฟาท่ีผานหลอดไฟ เทากับ 2.22 แอมแปร 

ข. ในเวลานาน 10 นาที ไฟฉายนี้ใชพลังงานไฟฟาไป 12 กิโลจูล 

4. ตอบ มอเตอรนี้มีกําลังไฟฟาเทากับ 20  วัตต 

5. ตอบ  

ก. กระแสไฟฟาท่ีผานเตารีด เทากับ 6.36 แอมแปร 

ข. ความตานทานของวงจรไฟฟาของเตารีด เทากับ 34.57 โอหม 

ค. ในเวลานาน 10 นาที พลังงานไฟฟาท่ีเตารีดใชไปเทากับ 840 000 จูล  

 
 
14.4 แบตเตอรี่และวงจรไฟฟากระแสตรงเบ้ืองตน 

เฉลยแบบฝกหัด 14.4 (หนา 232 – 233) 

1. ตอบ  

ก. อีเอ็มเอฟสมมูลของแบตเตอรี่ท่ีตอแบบอนุกรม เทากับ  6.0 โวลต 

ข. ความตานทานภายในสมมูลของแบตเตอรี่ท่ีตอแบบอนุกรมเทากับ  0.8  โอหม 

2. ตอบ  

ก. อีเอ็มเอฟสมมูลของแบตเตอรี่ท่ีตอแบบขนาน เทากับ 3 โวลต 

ข. ความตานทานภายในสมมูลของแบตเตอรี่ท่ีตอแบบขนาน เทากับ  0.1 โอหม 

3. ตอบ กระแสไฟฟาในวงจรเทากับ  1.0 แอมแปร 

4. ตอบ ความตางศักยระหวางปลายตัวตานทานท่ีมีความตานทาน 1 โอหม 100 โอหม และ 1 000 โอหม  

เทากับ 2.0 โวลต  2.985 โวลต และ 2.999 โวลต ตามลําดับ โดยความตางศักยระหวางปลายของ

ตัวตานทานขนาด 1 000  โอหม มีคาใกลอีเอ็มเอฟมากท่ีสุด เพราะเมื่อความตานทานมีคามาก 

กระแสไฟฟาจะมีคานอย ทําให 𝐼𝐼𝐼𝐼  มีคานอยกวาจึงไดความตางศักยระหวางปลายของตัวตานทาน

มากกวา 

5. ตอบ รูป ก. มีกระแสผานตัวตานทานท่ีมีความตานทาน  2 โอหม เทากับ 1.43 แอมแปร 

  รูป ข. มีกระแสผานตัวตานทานท่ีมีความตานทาน 2 โอหม และ 4 โอหมเทากันและเทากับ       

  1.39 แอมแปร 
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เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 14 
 

เฉลยปญหา (หนา 253-260) 

 
1. ตอบ กระแสไฟฟาผานหลอดเทากับ 16 มิลลิแอมแปร 

2. ตอบ กระแสไฟฟาผานตัวนําเทากับ 2.6 แอมแปร 

3. ตอบ ในแตละวินาที มีอิเล็กตรอนจํานวน 198.47 10×  อนุภาค เคล่ือนท่ีผานพื้นท่ีหนาตัดของลวดเสนนี้ 

  เทากัน 

4. ตอบ อิเล็กตรอนอิสระมีความเร็วลอยเล่ือนเทากับ 42.3 10−×  เมตรตอวินาที 

5. ตอบ จํานวนอิเล็กตรอนอิสระท่ีเคล่ือนผานพื้นท่ีหนาตัดเสนลวดโลหะเงินเทากับ 232.67 10× อนุภาค 

6. ตอบ จะสามารถใชแบตเตอรี่ไดนาน 694 ช่ัวโมง 

7. ตอบ มีกระแสไฟฟา 6.0 แอมแปร  ในเสนลวดนี้ 

8. ตอบ กระแสไฟฟาท่ีผานเตารีดเทากับ 4.0 แอมแปร   

9. ตอบ จะตองใชความตางศักย 3100.1 ×  โวลต 

10. ตอบ อัตราสวนพื้นท่ีหนาตัดเสนท่ีหนึ่งตอเสนท่ีสองเทากับ 4 

11. ตอบ ความตานทานของเสนลวดจะเพิ่มข้ึนเปน 4 เทาของความตานทานเดิม 

12. ตอบ จะตองใชลวดยาว 32 เมตร 

13. ตอบ ความตานทานของลวดโลหะจะเพิ่มข้ึนเปน 16 เทา 

14. ตอบ 

ก. ลวดเสนนี้จะตองมีความยาว 27.4 เมตร 

ข. ลวดเสนนี้จะมีพื้นท่ีหนาตัด 74.38 10−× ตารางเมตร หรือ 0.438 ตารางมิลลิเมตร 

15. ตอบ 

ก. ลวดตัวนําเสนนี้มีความตานทาน 51.6 โอหม 

ข. ความตานทานของลวดท่ีนํามาตอกันเทากับ 5.73 โอหม 
 
16. ตอบ 

• สําหรับตัวตานทานแบบมีส่ีแถบสี จะมีแถบสีเขียว น้ําเงิน น้ําตาล และทอง ตามลําดับ 

• สําหรับตัวตานทานแบบมีหาแถบสี จะมีแถบสีเขียว น้ําเงิน ดํา ดํา และทอง ตามลําดับ 

17. ตอบ ตัวตานทานท่ีมีแถบสีดังรูป มีความตานทานได  47 กิโลโอหม และมีความคลาดเคล่ือน 5%   

18. ตอบ ตัวตานทานท่ีมีแถบสีดังรูป มีความตานทานอยูในชวง 9.5 Ω ถึง 10.5 Ω    

19. ตอบ นําตัวตานทานท้ังสามตัวมาตอกันแบบขนาน 

20. ตอบ ความตานทาน 1R  มีคาเทากับ 0.5 โอหม 

21. ตอบ ความตานทาน R  มีคาเทากับ 15 โอหม 
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22. ตอบ ความตานทานระหวาง A กับ B มีคาเทากับ 5.14 โอหม 

23. ตอบ ความตานทานสมมูลมีคาเทากับ 44 โอหม 

24. ตอบ  

 

 
 
 
 
 
 
 

  ตองตอตัวตานทานดังรูป ก. และ ข. จึงจะไดความตานทานสมมูล 2.5 โอหม  

              และ 25 โอหม ตามลําดับ 

25. ตอบ 12 จูล 

26. ตอบ ความตางศักยระหวางข้ัวหลอดไฟแตละหลอดเทากับ 7.6 โวลต และ 6.6 โวลต ตามลําดับ 

27. ตอบ ความตานทานภายในของแบตเตอรี่มีคา 0.9 โอหม 

28. ตอบ ความตางศักยท่ีข้ัวท้ังสองของแบตเตอรี่เทากับ 11.7 โวลต และตางจากคาท่ีวัดไดดวยโวลตมิเตอร 

 ความตานทานสูงท่ีวัดไดเกือบ 12 โวลต เพราะกระแสไฟฟาตํ่ามาก การสูญเสียพลังงานใหกับ 

 ความตานทานภายในนอยมาก 

29. ตอบ อีเอ็มเอฟของแบตเตอรี่เทากับ y  และความตานทานภายในของแบตเตอรี่เทากับ  
x
y  

30. ตอบ ปริมาณประจุไฟฟาท่ีผานเครื่องเปาผมในเวลา 2 นาที เทากับ 436 คูลอมบ 

31. ตอบ ความรอนจากเตารีดในเวลา 1 ช่ัวโมงมีคา 63.80 10×  จูล 

32. ตอบ กําลังไฟฟาในตัวตานทาน R  มีคา 2.5 วัตต 

33. ตอบ อีเอ็มเอฟของแบตเตอรี่มีคาเทากับ 12.0 โวลต 

34. ตอบ กระแสไฟฟาท่ีผานลวดใหความรอนของเตาไฟฟาจะลดลงรอยละ 8.42 

35. ตอบ พลังงานไฟฟาท่ีใชเทากับ 9.50 กิโลวัตต ช่ัวโมง 

36. ตอบ อีเอ็มเอฟสมมูลและความตานทานภายในสมมูลของแบตเตอรี่ท่ีนํามาตอแบบอนุกรมนี้ เทากับ  

 16 โวลต และ 0.5 โอหม ตามลําดับ 

37. ตอบ 

ก. อีเอ็มเอฟสมมูลของการตอแบตเตอรี่ท่ีตอกันท้ังหมดนี้ เทากับ 6.0 โวลต 

ข. ความตานทานภายในสมมูลของแบตเตอรี่ท่ีตอกันท้ังหมดนี้เทากับ 
1
3  โอหม 

38. ตอบ กระแสไฟฟาท่ีผานตัวตานทานแตละตัวเทากับ 
1  A
3

 

39. ตอบ กระแสไฟฟาท่ีผานตัวตานทานแตละตัวเทากับ 0.15 A  

ข. ก. 
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40. ตอบ E  มีคาเทากับ 18 โวลต 

41. ตอบ 

ก. ความตานทานสมมูลระหวาง x และ y  เทากับ  โอหม 

ข. กระแสไฟฟาท่ีอานไดจากแอมมิเตอร A เทากับ 9 แอมแปร 

ค. กระแสไฟฟาท่ีผานตัวตานทาน 4 โอหม เทากับ 3 แอมแปร 

ง. อัตราของพลังงานไฟฟาท่ีส้ินเปลืองไปกับตัวตานทาน ขนาด 4 โอหมเทากับ 36 วัตต 

จ. พลังงานไฟฟาท่ีส้ินเปลืองไปในตัวตานทานท้ังสองในวงจรในเวลา 30 วินาที  เทากับ 3 240  จูล 

42. ตอบ ความตานทานภายในแบตเตอรีเ่ทากับ 0.5 โอหม 

43. ตอบ ความตางศักยระหวางจุด A และ B เทากับ 20 โวลต  และ ความตางศักยระหวางจุด A และ B  

  เทากับ 12 โวลต เมื่อตอตัวตานทาน 30 โอหม  
 

44. ตอบ ความตางศักยระหวางปลายของตัวตานทาน 3 โอหม มีคาเทากับ 1 โวลต 

45. ตอบ อัตราสวนของกระแสไฟฟา 1I  :  2I  : 3I    คือ  1  :  2  :  6 
 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 261 - 265) 

 
46. ตอบ จํานวนโปรตอนท่ีกระทบเปาตอวินาทีมี 161.25 10×  อนุภาค 

47. ตอบ ประจุไฟฟาท่ีผานพื้นท่ีหนาตัดตัวนํานี้มีคาเทากับ 22.5 10−×  คูลอมบ 

48. ตอบ ความตานทานสมมูลระหวางปลาย A และ D มีคา 
60
11

 โอหม 

49. ตอบ 

ก. เมื่อสวิตช S เปด ความตานทานเทากับ 2.1 โอหม 

ข. เมื่อสวิตช S ปด ความตานทานเทากับ 2.08 โอหม 

50. ตอบ ทองแดงท่ีเคลือบหนา  0.81 มิลลิเมตร 

51. ตอบ พลังงานความรอนท่ีทําใหน้ําเดือดมีคา 52.38 10×  จูล 

52. ตอบ 

ก. ความตางศักยระหวางข้ัวแบตเตอรี่เมื่อมอเตอรทํางาน เทากับ 7 โวลต 
ข. ความตานทานของหลอดไฟเทากับ 1.3 โอหม 

 
53. ตอบ  อีเอ็มเอฟของแบตเตอรี่เทากับ 3 โวลต ความตานทานภายในของแบตเตอรี่เทากับ 0.96 โอหม 

54. ตอบ 

ก. ความตานทานสมมูลท้ังวงจรเทากับ 8 โอหม 

ข. กระแสไฟฟาในวงจร I เทากับ 1.50 แอมแปร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 14 ไฟฟากระแส 

55. ตอบ กระแสไฟฟา I , 1I   และ 2I  มีคาเทากับ 0.90,  0.30 และ  0.60 แอมแปร ตามลําดับ 

56. ตอบ อีเอ็มเอฟของแบตเตอรี่มีคาเทากับ 10 โวลต  และกระแสไฟฟาท่ีผานแบตเตอรี่มีคาเทากับ  

  0.5 แอมแปร 

57. ตอบ 

ก. ความตานทานภายในของแบตเตอรี่มีคาเทากับ 3 โอหม 

ข. ถายังไมไดสับสวิตช S1 และ S2  โวลตมิเตอรจะอานได  24 โวลต 

58. ตอบ กําลังไฟฟาของลวดใหความรอนเทากับ 980 วัตต 

59. ตอบ จะตองใชตัวตานทานขนาด 3 โอหม มาตอแบบอนุกรมกับหลอดไฟและตัวตานทานนี้ตองทน 

  กําลังไฟฟาไดอยางนอย 12 วัตต  

60. ตอบ 

ก. ความตางศักยท่ีเครื่องอบแหงไดรับเทากับ 121 โวลต 

ข. เครื่องอบมีกําลังไฟฟาเทากับ  332.75 วัตต และคิดเปน 30.25 เปอรเซน็ตของกําลังปกติ 

ค. ถาเครื่องอบแหงกําหนดใชงานไดกับไฟฟาท่ีมีความตางศักยในชวง 180 - 250 โวลต  จะไม

สามารถใชงานไดเพราะเครื่องอบแหงไดรับความตางศักยเพียง 121 โวลตซึ่งนอยกวา 180 โวลต 

ง. แนะนําใหลุงดําใชสายไฟท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดเพิ่มข้ึน โดยมีขนาดต้ังแต 3.52 ตารางมิลลิเมตรข้ึนไป 

61. ตอบ ความตางศักยระหวางข้ัวของหลอดท่ี 1 และหลอดท่ี 2 เทากับ 8 โวลต และ 4 โวลต ตามลําดับ 

       กําลังไฟฟาของหลอดท่ี 1 และหลอดท่ี 2 เทากับ 16 วัตต และ 8 วัตต ตามลําดับ 

   และ หลอดไฟท่ี 1 มีโอกาสขาด เพราะไดรับความตางศักยเกินความตางศักยท่ีใชงานปกติของหลอด  

62. ตอบ เม่ือปลดตัวตานทานท่ีมีความตานทาน 12 โอหมออก ความตานทานระหวางจุด A กับ B  

  จะเปล่ียนเปน 4 โอหม 

63. ตอบ กําลังไฟฟารวมของท้ังสองหลอดเทากับ 4.5 วัตต 
 

 
 
       
 


	1. ตอบ
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