
1 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 1 
  
 

 
สญัลกัษณ์และวิธีการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. สญัลกัษณ์ตามข้อใดหมายถึงการท างานร่วมแกนเดียวกนั 
 ก.  ข.  
 ค.  ง.  
2. สญัลกัษณ์ตามข้อใดหมายถึงท างานด้วยมือ  
 ก.   ข.  
 ค.  ง.  
3. สญัลกัษณ์ตามข้อใดหมายถึงคอยล์ของคอนแทกเตอร์ 

 ก.   ข.  

 ค.  ง.  

4. สญัลกัษณ์ตามข้อใดหมายถึงกระแสไฟฟ้าเกิน 
 ก.   ข.  
 ค.  ง.  
5. ตวัอกัษร K1 หมายถึงอะไร 
 ก.  คอยล์ของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์  ข. โอเวอร์โหลด  
 ค. มอเตอร์ตวัท่ี 1  ง. ฟิวส์ 
6. การควบคมุโดยใช้สวิตช์ลกูลอยเป็นการควบคมุแบบใด 
 ก. แบบธรรมดา  ข. แบบอตัโนมตั ิ 
 ค. แบบกึ่งอตัโนมตั ิ ง. แบบควบคมุด้วยมือ 
7. ตวัอกัษร F3 หมายถึงอะไร 
 ก. ฟิวส์ก าลงั  ข. ฟิวส์ควบคมุ 
 ค. โอเวอร์โหลดรีเลย์  ง. สวิตช์ควบคมุตวัท่ี 3 
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8. ตวัอกัษรตามข้อใดไมไ่ด้เขียนไว้ในวงจรควบคมุ 
 ก. F2 ข. F3 
 ค. F1 ง. H1 
9. แบบงานตามข้อใดเป็นการน าวงจรก าลงัและวงจรควบคมุมาเขียนรวมเข้าด้วยกนั 
 ก. แบบท างานจริง ข. แบบวงจรสายเดียว  
 ค. แบบเดนิสายตดิตัง้ ง. แบบแสดงการท างาน  
10. ข้อใดคือประโยชน์ของแบบเดนิสายติดตัง้ 
 ก. เขียนแบบง่าย ข. ใช้อปุกรณ์น้อย 
 ค. สะดวกตอ่การซอ่มบ ารุง ง. เขียนด้วยเส้นเพียงเส้นเดียว  
11. ข้อใดไมใ่ชส่ว่นประกอบของสเตเตอร์ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ก. เฟรม ข. ขัว้แมเ่หล็ก 
 ค. คอมมิวเตเตอร์ ง. ขดลวดสนามแมเ่หล็ก 
12. ข้อใดคือลกัษณะของขดลวดขนาน 
 ก. ขดลวดเส้นเล็ก พนัมากรอบ ข. ขดลวดเส้นเล็ก พนัน้อยรอบ 
 ค. ขดลวดเส้นใหญ่ พนัน้อยรอบ ง. ขดลวดเส้นใหญ่ พนัมากรอบ 
13. ข้อใดอธิบายลกัษณะคอมมิวเตเตอร์ได้ถกูต้อง 
 ก. เป็นแทง่เหล็กกลม ข. เป็นแทง่โลหะผสม 
 ค. เป็นแทง่พลาสตกิแข็ง ง. เป็นซ่ีทองแดง คัน่ไว้ด้วยฉนวนไมกา 
14. ข้อควรระวงัในการควบคมุซีรีส์มอเตอร์คืออะไร 
 ก. ระวงัการท างานในสภาวะไมมี่โหลด ข. ระวงัความเร็วจะลดลงอยา่งฉบัพลนั 
 ค. ระวงักระแสไฟฟ้าไหลผา่นซีรีส์ฟิลด์ ง. ระวงัประกายไฟท่ีหน้าสมัผสัของแปรงถ่าน 
15. ลกัษณะของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) คือข้อใด 
 ก. ความเร็วคงท่ี ข. แรงบดิเร่ิมหมนุสงูมาก 
 ค. แรงบดิสงู ความเร็วคงท่ี ง. แรงบดิต ่า ความเร็วไมค่งท่ี 
16. ข้อใดไมใ่ชว่ิธีควบคมุความเร็วของซีรีส์มอเตอร์ 
 ก. ลดกระแสอาร์เมเจอร์ ข. เพิ่มกระแสอาร์เมเจอร์ 
 ค. ลดกระแสขดลวดสนามแมเ่หล็ก ง. ลดแรงดนัไฟฟ้าท่ีปอ้นให้มอเตอร์ 
 



3 

 

 

17. การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) ให้สงูขึน้ท าได้อยา่งไร 
 ก. เปิดวงจรขดลวดขนาน ข. เปิดวงจรขดลวดอนกุรม 
 ค. ตอ่รีโอสแตตอนกุรมกบัอาร์เมเจอร์ ง. ตอ่ขดลวดขนานอนกุรมกบัรีโอสแตต 
18. การปรับความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) ให้ลดลงท าได้อยา่งไร 
 ก. เปิดวงจรอาร์เมเจอร์ ข. ตอ่รีโอสแตตอนกุรมกบัอาร์เมเจอร์ 
 ค. ตอ่รีโอสแตตขนานกบัขดลวดขนาน ง. ตอ่รีโอสแตตอนกุรมกบัขดลวดอนกุรม 
19. ข้อดีของการเร่ิมเดนิมอเตอร์แบบมีตวัปอ้งกนัขณะไมมี่โหลด (No–Volt Release) คือข้อใด 
 ก. เม่ือแรงดนัเกินจะไมมี่ผลตอ่ชดุควบคมุ 
 ข. ในสภาวะไมมี่โหลดจะเปิดวงจรมอเตอร์ทนัที 
 ค. เป็นการเร่ิมเดนิมอเตอร์แบบประหยดั ใช้อปุกรณ์น้อย 
 ง. ถ้าแหลง่จา่ยผิดปกตเิม่ือแรงดนัต ่าเกินไปจะเปิดวงจรมอเตอร์ทนัที 
20. การกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท าได้อยา่งไร 
 ก. เพิ่มกระแสไฟฟ้าขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ข. เพิ่มแรงดนัไฟฟ้าท่ีให้กบัมอเตอร์    
 ค. ลดกระแสไฟฟ้าขดลวดสนามแมเ่หล็ก 
 ง. กลบัทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์หรือกลบัทิศทาง 
  กระแสไฟฟ้าในขดลวดสนามแมเ่หล็กอย่างใดอยา่งหนึง่ 
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 2 
 
 
 

วสัดอุปุกรณ์ประกอบวงจรควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดเป็นโครงสร้างของฟิวส์ในวงจรควบคมุมอเตอร์   
 ก. เรือนฟิวส์ ทรายละเอียด ลวดยดึ และฝาครอบฟิวส์ 
 ข. ฐานฟิวส์ ลกูฟิวส์ และฝาครอบฟิวส์ 
 ค. หวัสมัผสั ท้ายสมัผสั และแผน่สี 
 ง. หน้าสมัผสัปกตปิิด 
 
 
2. ข้อใดคือหน้าท่ีของลวดยึด (Indicator Wire) ในลกูฟิวส์  
 ก. ดบัประกายไฟ  
 ข. หลอมละลายเม่ือมีกระแสเกินพิกดั 
 ค. บอกลกัษณะอาการของลกูฟิวส์วา่ขาดหรือไม่           
 ง. ยดึเส้นฟิวส์และสมัผสักบัโลหะอีกข้างหนึง่ของฐานฟิวส์ 
3. ข้อใดคือสญัลกัษณ์ของฟิวส์ในวงจรก าลงั    

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  

4. ข้อใดคือการท างานของฟิวส์ในวงจรก าลงั ถ้าพิกดัของฟิวส์ก าลงัมีคา่เทา่กบั 10 A 
 ก. เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นวงจรก าลงัมีคา่เทา่กบั 10 A ฟิวส์จะหลอมละลายทนัที 
 ข. เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นวงจรก าลงัมีคา่เทา่กบั 12.5 A ฟิวส์จะหลอมละลายทนัที 
 ค. เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นวงจรก าลงัมีคา่เทา่กบั 15 A ฟิวส์จะหลอมละลายทนัที   
 ง. เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นวงจรก าลงัมีคา่เทา่กบั 15.5 A ฟิวส์จะหลอมละลายทนัที 
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5. มอเตอร์ตวัหนึง่มีคา่กระแสเตม็พิกดัเทา่กบั 20 แอมแปร์ ฟิวส์ท่ีใช้ปอ้งกนัวงจรก าลงัมีคา่เทา่ไร 
 ก. 10 ข. 15 
 ค. 20 ง. 25 
6. สายไฟฟ้าท่ีตอ่ไปยงัมอเตอร์เพียงตวัเดียวจะต้องทนกระแสไม่น้อยกว่าก่ีเปอร์เซ็นต์เม่ือมอเตอร์รับโหลด
 เตม็พิกดั    
 ก. 100% ข. 110% 
 ค. 115% ง. 125% 
7. มอเตอร์ขนาด 0.75 kW ท่ีแรงดัน 220 โวลต์ มีกระแสไหลผ่านปกติ 3.4 แอมแปร์ จะเลือกใช้ฟิวส์ 
 ขนาดเทา่ไร            
 ก. ฟิวส์ขาดช้า ขนาด 6 A ข. ฟิวส์ขาดเร็ว ขนาด 6 A 
 ค. ฟิวส์ขาดช้า ขนาด 3.4 A ง. ฟิวส์ขาดเร็ว ขนาด 3.4 A       
 
8. ข้อใดเป็นข้อแตกตา่งระหวา่งฟิวส์ในวงจรควบคมุและฟิวส์ในวงจรก าลงั  
 ก. F1 เป็นฟิวส์ในวงจรควบคมุสว่น F2 เป็นฟิวส์ในวงจรก าลงั 
 ข. F1 เป็นฟิวส์ในวงจรก าลงัสว่น F2 เป็นฟิวส์ในวงจรควบคมุ 
 ค. F1 ทนกระแสได้น้อยสว่น F2 ทนกระแสได้มาก 
 ง. F1 ต้องตอ่หลงั F2 เสมอ    
9. มอเตอร์หนึง่เฟสท่ีมีโรเตอร์แบบกรงกระรอกหรือซิงโครนสัมอเตอร์ใช้วิธีการสตาร์ตตรงด้วยอะไร   
 ก. ฟิวส์ ข. รีแอกเตอร์   
 ค. ตวัต้านทาน ง. ถกูทัง้ ข. และ ค.  
10. ข้อใดคือการตอ่ฟิวส์ในวงจรก าลงัเพ่ือควบคมุมอเตอร์ 3 เฟส         
 ก. ตอ่ขนานกบัมอเตอร์ ข. ตอ่อนกุรมกบัมอเตอร์ 
 ค. ตอ่หลงัฟิวส์วงจรควบคมุ ง. ตอ่ได้ทัง้ขนานและอนกุรมกบัมอเตอร์ 
11. ข้อใดไมใ่ชโ่ครงสร้างของหลอดไฟสญัญาณ   
 ก. หม้อแปลงแปลงไฟลงจาก 220 โวลต์ เป็น 6 โวลต ์
 ข. หลอดไฟขนาด 6 โวลต์ หรือ 220 โวลต ์
 ค. โครงพลาสตกิ 
 ง. หวัท้ายสมัผสั 
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12. ข้อใดคือหน้าท่ีของหลอดไฟสญัญาณในวงจรควบคมุมอเตอร์    
 ก. แสดงสภาวะการท างานท่ีปกตแิละไมป่กติ 
 ข. ตดัวงจรควบคมุเม่ือกระแสเกิน 
 ค. ปอ้งกนัสายในวงจรควบคมุ 
 ง. ให้ความสวา่ง 
13. ข้อใดเป็นสญัลกัษณ์ของหลอดไฟสญัญาณ   

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  
 
 
 
14. ข้อใดเป็นข้อแตกตา่งระหวา่งหลอดไส้กบัหลอดไฟสญัญาณ    
 ก. หลอดไส้ท าหน้าท่ีให้ความสวา่ง แตห่ลอดไฟสญัญาณท าหน้าท่ีบอกสภาวะการท างาน   
 ข. หลอดไฟสญัญาณทกุชนิดมีหม้อแปลงไฟฟ้า แตห่ลอดไส้ไมมี่   
 ค. หลอดไฟสญัญาณมีหลายขนาด แตห่ลอดไส้มีขนาดเดียว 
 ง. หลอดไฟสญัญาณมีอปุกรณ์ปอ้งกนั 
15. จากวงจรในภาพการท างานของหลอดไฟสญัญาณท่ีถกูต้องคือข้อใด 
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 ก. เม่ือสวิตช์อยูใ่นต าแหนง่ “ON” ไส้หลอดสญัญาณจะร้อนแดงและสวา่งขึน้ทนัที 
 ข. เม่ือสวิตช์อยูใ่นต าแหนง่ “OFF” ไส้หลอดสญัญาณจะร้อนแดงและสวา่งขึน้ทนัที 
 ค. เม่ือสวิตช์อยูใ่นต าแหนง่ “ON” ไส้หลอดสญัญาณจะคอ่ย ๆ ร้อนแดง และคอ่ย ๆ สวา่งขึน้ 
 ง. เม่ือสวิตช์อยูใ่นต าแหนง่ “OFF” ไส้หลอดสญัญาณจะคอ่ย ๆ ร้อนแดง และคอ่ย ๆ สวา่งขึน้ 
16. ถ้าต้องการให้หลอดไฟสัญญาณสว่างเม่ือภาระไฟฟ้าท างาน และดับเม่ือภาระไฟฟ้าหยุดท างาน
 จะต้องตอ่หลอดไฟสญัญาณอยา่งไร     
 ก. แบบอนกุรมกบัภาระไฟฟ้า ข. แบบขนานกบัภาระไฟฟ้า    
 ค. แบบสตาร์กบัภาระไฟฟ้า ง. แบบเดลตากบัภาระไฟฟ้า    
17. ขดลวดหม้อแปลงในหลอดไฟสญัญาณมีคา่ก่ีโอห์มหม้อแปลงจงึจะไมเ่สีย    
 ก. 2 ข. 200   
 ค. 2,000 ง. 20,000   
 
 
18. ข้อใดคือตวัอกัษรท่ีใช้ก ากบัหลอดไฟสญัญาณ     
 ก. S ข. H 
 ค. K ง. F 
19. ข้อใดคือตวัอกัษรท่ีใช้ก ากบัสวิตช์ปุ่ มกด    
 ก. S ข. H 
 ค. K ง. F 
20. สญัลกัษณ์ของสวิตช์ปุ่ มกดคือข้อใด  

  ก.  ข.  

 ค.  ง.  
21. ในสวิตช์ปุ่ มกด 1 ตวั จะมีหน้าสมัผสัอยูก่ี่ชดุ    
 ก. 1 ข. 2 
 ค. 4 ง. 5 
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22. สวิตช์ปุ่ มกดตา่งจากสวิตช์ท่ีใช้ควบคมุวงจรแสงสวา่งอย่างไร    
 ก. สวิตช์ควบคมุวงจรแสงสวา่งหนึง่ตวัท าหน้าท่ีปิดหรือเปิดวงจรได้อยา่งเดียว 
 ข. เม่ือปลอ่ยมือจากการกดสวิตช์ปุ่ มกด หน้าสมัผสัจะกลบัสูส่ภาพเดมิ   
 ค. สวิตช์ปุ่ มกดหนึง่ตวัท าหน้าท่ีได้ทัง้ปิดและเปิดวงจร    
 ง. มีหลอดไฟท่ีสวิตช์ปุ่ มกด 
23. สวิตช์ปุ่ มกดท่ีเหมาะส าหรับใช้หยดุวงจรทนัทีเม่ือเกิดความผิดปกตขิึน้ในวงจรคือข้อใด    
 ก. สวิตช์ปุ่ มกดท่ีมีหลอดสญัญาณตดิอยู่ ข. สวิตช์ปุ่ มกดหวัเห็ดแบบธรรมดา 
 ค. สวิตช์ปุ่ มกดแบบธรรมดา ง. สวิตช์ปุ่ มกดหวัเห็ด  
24. ข้อใดคือลกัษณะหน้าสมัผสัของสวิตช์ปุ่ มกดท่ีน าไปใช้เร่ิมการท างานของวงจร  
 ก. แบบปกตปิิด  
 ข. แบบปกตเิปิด 
 ค. ใช้แบบปกตปิิดขนานกบัแบบปกตเิปิด  
 ง. ใช้แบบปกตปิิดอนกุรมกบัแบบปกตเิปิด  
 
 
25. ข้อใดคือลกัษณะหน้าสมัผสัของสวิตช์ปุ่ มกดท่ีน าไปใช้ในการหยดุการท างานของวงจร    
 ก. แบบปกตปิิด ข. แบบปกตเิปิด 
 ค. ใช้แบบปกตปิิดขนานกบัแบบปกตเิปิด ง. ใช้แบบปกตปิิดอนกุรมกบัแบบปกตเิปิด 
26. ในวงจรควบคมุมอเตอร์ เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) ท าหน้าท่ีอะไร    
 ก. ปอ้งกนัอปุกรณ์ควบคมุตา่ง ๆ ในวงจร ข. ปอ้งกนัมอเตอร์ท างานเกินโหลด 
 ค. ปอ้งกนัสายไฟฟ้าในวงจรก าลงั ง. ปอ้งกนัไฟฟ้าลดัวงจร  
27. เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ท างานโดยอาศยัหลกัการของอะไร    
 ก. สนามแมเ่หล็ก ข. แรงดนัอากาศ 
 ค. ความร้อน ง. แรงลม 
28. เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ชนิดใดไมเ่หมาะกบัการปอ้งกนัมอเตอร์    
 ก. แบบโลหะผสมท่ีมีจดุหลอมละลายต ่า (Solder Pot or Solder Film Type) 
 ข. แบบอาศยัการยืดหรือหดตวัของโลหะ (Direct Expansion Type) 
 ค. แบบแผน่โลหะ 2 ชนิด (Bimetal Type) 
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 ง. ข้อ ก และ ข. ถกู 
29. หมายเลขใดของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ท่ีตอ่ไปยงัวงจรควบคมุเพ่ือใช้ส าหรับแจ้งเหตเุม่ือมอเตอร์
 เกิดการโอเวอร์โหลด     
 ก. 95 ข. 96  
 ค. 97 ง. 98 
30. เพราะเหตใุดแผน่ไบเมตลัในเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์จงึโก่งงอตวั    
 ก. มอเตอร์หมนุช้า ข. มอเตอร์หมนุเร็ว 
 ค. มอเตอร์มีความชืน้ ง. มอเตอร์มีกระแสไหลเกินพิกดั   
31. ข้อใดคือสญัลกัษณ์ของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์     

 ก.    ข.  

 ค.  ง.  

 

32. ตวัอกัษรใดใช้ก ากบัสญัลกัษณ์ของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ในวงจรควบคมุมอเตอร์ 
 ก. S ข. K   
 ค. F2 ง. F3 
33. ถ้ามอเตอร์ท างานเต็มพิกัด โดยมีกระแสไหล 50 แอมแปร์ ควรตัง้ขนาดกระแสของเทอร์มอลโอเวอร์–
 โหลดรีเลย์ก่ีแอมแปร์   
 ก. 50 ข. 55 
 ค. 110  ง. 125 
34. วงจรควบคมุมอเตอร์ขดลวดความร้อน (Heater) ในเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์จะตอ่อยา่งไร  
 ก. ตอ่อนกุรมกบัวงจรควบคมุ ข. ตอ่ขนานกบัวงจรควบคมุ  
 ค. ตอ่อนกุรมกบัมอเตอร์ ง. ตอ่ขนานกบัมอเตอร์ 
35. จากวงจรควบคมุด้านลา่งถ้ามอเตอร์มีกระแสไหลเกินจะเกิดอะไรขึน้ 
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 ก. ฟิวส์ F2 จะขาด 
 ข. มอเตอร์จะไหม้ 
 ค. อปุกรณ์ตา่ง ๆ ในวงจรจะเสียหาย 
 ง. เทอร์มอลโอเวอร์รีเลย์จะทริปท าให้หลอดไฟสญัญาณ H1 จะสวา่ง 
 
 
36. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ท างานโดยอาศยัหลกัการของอะไร    
 ก. สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า ข. แรงดนัอากาศ  
 ค. ความร้อน ง. แรงลม 
37. ผิวของแกนเหล็กในแมกเนตกิคอนแทกเตอร์สว่นใหญ่เคลือบด้วยสารอะไร    
 ก. ตะกัว่ ข. น า้มนั   
 ค. อะลมูิเนียม   ง. ฉนวนวานิช  
38. หน้าสมัผสัหลกัในแมกเนติกคอนแทกเตอร์มีลกัษณะเป็นแบบใด    
 ก. ทนกระแสน้อยเป็นแบบปกตเิปิดอยา่งเดียว 
 ข. ทนกระแสมากเป็นแบบปกตเิปิดอยา่งเดียว 
 ค. ทนกระแสน้อยเป็นทัง้แบบปกตปิิดและเปิด 
 ง. ทนกระแสมากเป็นทัง้แบบปกตปิิดและเปิด 
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39. สปริงในแมกเนตกิคอนแทกเตอร์มีหน้าท่ีอะไร    
 ก. ดนัแกนเหล็กสว่นท่ีเคล่ือนท่ีให้กลบัต าแหนง่เดมิเม่ือหยดุจา่ยไฟให้คอยล์  
 ข. เป็นทางเดนิของเส้นแรงแมเ่หล็ก  
 ค. เป็นตวัสร้างสนามแมเ่หล็ก  
 ง. เป็นทางเดนิของกระแส 
40. สว่นประกอบใดในแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ท่ีท าหน้าสร้างสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า  
 ก. หน้าสมัผสั ข. แกนเหล็ก 
 ค. ขดลวด  ง. สปริง  
41. เชดเดดโพลมอเตอร์มีหลกัการท างานคล้ายกบัสว่นประกอบใดของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 
 ก. ขดลวดสนามแมเ่หล็ก ข. วงแหวนทองแดง  
 ค. แกนเหล็ก   ง. สปริง  
42. เม่ือจา่ยไฟฟ้ากระแสสลบัรูปคล่ืนซายน์ให้กบัขดลวดสนามแมเ่หล็กจะเกิดอะไรขึน้    
 ก. หน้าสมัผสัปกตปิิดจะเปล่ียนเป็นเปิด 
 ข. หน้าสมัผสัปกตเิปิดจะเปล่ียนเป็นปิด 
 ค. หน้าสมัผสัจะสัน่ 
 ง. ข้อ ก. และ ข. ถกู 
 
43. ถ้าในแมกเนติกคอนแทกเตอร์ มีแต่เส้นแรงแม่เหล็กหลักอย่างเดียวเม่ือใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ  
 จะเกิดอะไรขึน้  
 ก. หน้าสมัผสัจะสัน่ 
 ข. เกิดแรงดงึดดูน้อยเกินไป  
 ค. เกิดแรงดงึดดูมากเกินไป 
 ง. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์จะไหม้  
44. สว่นประกอบใดในแมกเนติกคอนแทกเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีปอ้งกนัการสัน่ของหน้าสมัผสั    
 ก. วงแหวนทองแดง 
 ข. โบล์วเอาต์คอยล์     
 ค. ขดลวด 
 ง. สปริง 
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45. โบล์วเอาต์คอยล์ในแมกเนติกคอนแทกเตอร์มีหน้าท่ีอะไร     
 ก. เคล่ือนประกายไฟให้เล่ือนไปด้านบนหน้าสมัผสั 
 ข. เคล่ือนประกายไฟให้เล่ือนไปด้านลา่งหน้าสมัผสั 
 ค. เคล่ือนประกายไฟให้เล่ือนไปด้านข้างหน้าสมัผสั 
 ง. เคล่ือนประกายไฟให้เล่ือนไปด้านหลงัหน้าสมัผสั 
46. ตวัอกัษรท่ีใช้ก ากบัแมกเนตกิคอนแทกเตอร์คือข้อใด    
 ก. K–A ข. K–T  
 ค. K ง. S  
47. ข้อใดคือสญัลกัษณ์ของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์     

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  
 
48. จากวงจรท่ีก าหนดให้ ข้อความใดกลา่วถกูต้อง 

 
 

 ก. คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน เม่ือกด S1 หรือ S2 ตวัใดตวัหนึง่ตลอดเวลา 
 ข. คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน เม่ือกดและปลอ่ย S1 หรือ S2 ตวัใดตวัหนึง่ 
 ค. คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน เม่ือกดและปลอ่ย S1 และ S2 พร้อมกนั  
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 ง. คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน เม่ือกด S1 และ S3 ตลอดเวลา 
49. จากวงจรท่ีก าหนดให้เม่ือกดแล้วปลอ่ยมือจาก S2 มอเตอร์จะหยดุหมนุ เพราะเหตใุด 
 

 
 

 ก. ลืมตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ขนานท่ี S1 
 ข. ลืมตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ขนานท่ี S2 
 ค. ลืมตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกติเปิดของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์อนกุรมท่ี S1 
 ง. ลืมตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์อนกุรมท่ี S2 
 
50. จากวงจรถ้าเปล่ียน K1 แบบปกตเิปิดท่ีขนานกบั S2 เป็นแบบปกตปิิดจะเกิดอะไรขึน้กบัวงจร 
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 ก. เม่ือกด S1 วงจรจะไมห่ยดุท างาน 
 ข. หน้าสมัผสัของคอนแทกเตอร์จะสัน่   
 ค. เม่ือกด S2 แล้วปลอ่ย วงจรจะท างานปกต ิ 
 ง. วงจรท างานปกตไิด้เลยโดยไมต้่องกดสวิตช์ 
51. รีเลย์ชว่ย (Auxiliary Relay) มีหลกัการท างานคล้ายกบัอปุกรณ์ชนิดใด    
 ก. ฟิวส์ ข. สวิตช์ปุ่ มกด 
 ค. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ ง. เทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ 
52. รีเลย์ชว่ยตา่งจากแมกเนตกิคอนแทกเตอร์อยา่งไร    
 ก. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์มีหน้าสมัผสัมากชนิดกวา่   
 ข. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ทนกระแสได้น้อยกว่า  
 ค. รีเลย์ชว่ยหน้าสมัผสัทนกระแสได้น้อยกวา่   
 ง. ถกูทัง้ ข้อ ก. และ ค. 
53. ตวัอกัษรท่ีใช้ก ากบัรีเลย์ชว่ยคือข้อใด     
 ก. K ข. K–A 
 ค. K–T ง. K–F 
 
54. ข้อใดคือสญัลกัษณ์ของรีเลย์ชว่ย (Auxiliary relay)     
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 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  
55. รีเลย์ตัง้เวลาแบบมอเตอร์ตวัสง่ก าลงัขบัชดุเฟืองคือข้อใด     
 ก. ซิงโครนสัมอเตอร์ตวัเล็ก ๆ ข. มอเตอร์แบบกรงกระรอก  
 ค. เชดเดดโพลมอตอร์ ง. สปลิตเฟสมอเตอร์ 
56. รีเลย์ตัง้เวลาแบบใดท่ีมีคาพาซิเตอร์และทรานซิสเตอร์เป็นองค์ประกอบ     
 ก. รีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ข. รีเลย์แบบนิวแมตกิส์  
 ค. รีเลย์แบบความร้อน ง. รีเลย์แบบมอเตอร์     
57. ข้อใดคือสญัลกัษณ์ของรีเลย์ตัง้เวลา      

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง.  
58. ตวัอกัษรท่ีใช้ก ากบัรีเลย์ตัง้เวลาคือข้อใด 
 ก. K ข. K–A 
 ค. K–T ง. K–F 
 
59. หมายเลขใดของรีเลย์ตัง้เวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นจดุรับไฟจากแหลง่จา่ย 
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 3 

 ก. 5–8 ข. 5–6 
 ค. 2–7 ง. 2–4 
60. จากวงจรท่ีก าหนดให้ถ้ารีเลย์ตัง้เวลาหนว่งเวลาไว้ 5 วินาที ข้อความใดกล่าวถกูต้อง    
 

 
 

 ก. หลงัจากกด S2 แล้ว 5 วินาที คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน 
 ข. เม่ือกด S2 เป็นเวลา 5 วินาทีแล้ว คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน 
 ค. เม่ือกด S2 คอนแทกเตอร์ K1 จะท างานและจะหยดุท างานทนัทีเม่ือปลอ่ย S2  
 ง. เม่ือกด S2 คอนแทกเตอร์ K1 จะท างานทนัที และอีก 5 วินาทีตอ่มาจะหยดุท างาน 
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ขนาดของสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีใช้ปอ้งกนัมอเตอร์ 
 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. กระแสไฟฟ้าขณะท่ีมอเตอร์เร่ิมเดนิมีคา่เป็นก่ีเทา่ของกระแสเตม็พิกดั 
 ก. 1 เทา่ ข. 1–4 เทา่ 
 ค. 3–5 เทา่ ง. 5–8 เทา่ 
2. ขนาดสายไฟฟ้าในวงจรยอ่ยส าหรับควบคมุมอเตอร์ทัว่ไปมีข้อก าหนดอยา่งไร 
 ก. เทา่ใดก็ได้ 
 ข. ไมต่ ่ากวา่ 110% ของกระแสไฟฟ้าเม่ือมีโหลดเตม็พิกดั 
 ค. ไมต่ ่ากวา่ 220% ของกระแสไฟฟ้าเม่ือมีโหลดเตม็พิกดั 
 ง. ไมต่ ่ากวา่ 125% ของกระแสไฟฟ้าเม่ือมีโหลดเตม็พิกดั 
3. เนมเพลต (Name Plate) หมายถึงอะไร 
 ก. เคร่ืองปอ้งกนัการลดัวงจร 
 ข. อปุกรณ์ปลดวงจรมอเตอร์ 
 ค. กระแสไฟฟ้าโหลดเตม็พิกดั 
 ง. แผน่ปา้ยบอกข้อมลูประจ าเคร่ือง 
4. ข้อใดคืออปุกรณ์ปอ้งกนัระบบวงจรไฟฟ้า (สายไฟฟ้า) ท่ีใช้งานเกินก าลงั 
 ก. ฟิวส์ ข. สวิตซ์ปุ่ มกด 
 ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ง. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 
5. อปุกรณ์ชนิดใดตดิตัง้ไว้ปอ้งกนัมอเตอร์ใช้งานเกินก าลงั 
 ก. ฟิวส์ ข. รีเลย์ตัง้เวลา 
 ค. โอเวอร์โหลดรีเลย์ ง. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 
6. ข้อใดไมใ่ชเ่คร่ืองปอ้งกนัการลดัวงจรของวงจรควบคมุมอเตอร์ 
 ก. ฟิวส์ท างานไว ข. ฟิวส์หนว่งเวลา 
 ค. โอเวอร์โหลดรีเลย์ ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดทนัที 
 



18 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 4 

7. มอเตอร์ขนาดเท่าใดท่ีก าหนดให้ไม่ต้องติดตัง้เคร่ืองปอ้งกันโหลดเกินเม่ือมอเตอร์อยู่ห่างเคร่ืองควบคมุ
 ไมเ่กิน 16 เมตร 
 ก. ไมมี่ข้อก าหนดนี ้
 ข. ตัง้แต ่0.5–3 แรงม้า 
 ค. ขนาดไมเ่กิน 1 แรงม้า 
 ง. ขนาดไมเ่กิน 0.5 แรงม้า 
8. กระแสไฟฟ้าโหลดเต็มพิกัดของมอเตอร์ตวัหนึ่งเท่ากับ  10 A ตามข้อก าหนดสายไฟฟ้าจะต้องทน
 กระแสไฟฟ้าได้เทา่ไร 
 ก. ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไมเ่กิน 10 A 
 ข. ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไมต่ ่ากวา่ 10 A 
 ค. ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไมต่ ่ากวา่ 15 A 
 ง. ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไมต่ ่ากวา่ 12.5 A   
9. จงหาขนาดกระแสไฟฟ้าของสายป้อนวงจรมอเตอร์ 3 เฟส จ านวน 4 ตวั ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าของโหลด  
 เตม็พิกดัเทา่กบั 5A 7.5 A 40 A และ 15.5 A 
 ก. 68 A ข. 78 A 
 ค. 52.5 A ง. 75.3 A 
10. ข้อใดไมถื่อวา่เป็นวงจรควบคมุมอเตอร์ 
 ก. วงจรทวีแรงดนั ข. วงจรเร่ิมท างานแบบสตาร์–เดลตา 
 ค. วงจรเร่ิมเดนิโดยผา่นความต้านทาน  ง. วงจรเร่ิมท างานแบบกลบัทิศทางหมนุได้ 
 

 
 

วิธีควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดคืออกัษรก ากบัขดลวดชดุสตาร์ต 
 ก. U1–U2 ข. R1–R2 
 ค. Z1–Z2 ง. S1–S2 
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2. ท่ี 75% ของความเร็วเตม็พิกดัขดลวดชดุใดจะถกูตดัออก 
 ก. ชดุรัน ข. ชดุสตาร์ 
 ค. ชดุเดลตา ง. ชดุสตาร์ต 
3. อปุกรณ์ชนิดใดไมน่ิยมน ามาใช้ในการเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 ก. เซฟตีสวิตช์ ข. DPDT. Switch 
 ค. สวิตช์ ON–OFF ง. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 
4. วิธีการกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส คือข้อใด 
 ก. เปิดวงจรขดลวดชดุรัน 
 ข. เปิดวงจรขดลวดชดุสตาร์ต 
 ค. สลบัทิศทางกระแสท่ีไหลเข้าขดลวดชดุรันและชดุสตาร์ตพร้อมกนั  
 ง. สลบัทิศทางกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเข้าขดลวดชดุรันหรือชดุสตาร์ตอยา่งใดอย่างหนึง่ 
5. ข้อใดคืออกัษรก ากบัสวิตช์แรงเหว่ียง 
 ก. SW  
 ข. RW 
 ค. CS  
 ง. CD 
6. วงจรควบคมุการกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์ต้องใช้แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ก่ีตวั 
 ก. 1 ตวั  
 ข. 2 ตวั 
 ค. 3 ตวั  
 ง. 4 ตวั 
7. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ต้องการแรงดนัไฟฟ้าเทา่ไร 
 ก. 110 V  
 ข. 220 V 
 ค. 380 V  
 ง. 660 V 
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จากรูปท่ีก าหนดให้ ใช้ตอบค าถามข้อ 8–9 
  

 
 

8. จากรูป ถ้าแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ K1 และ K2 ท างานพร้อมกนัจะเกิดผลอยา่งไร 
 ก. มอเตอร์หยดุนิ่ง 
 ข. เกิดการลดัวงจรทนัที 
 ค. มอเตอร์หมนุกลบัทาง 
 ง. มอเตอร์หมนุเดนิหน้า 
9. จากรูป ถ้าถอดฟิวส์ F1 ออกหนึง่อนัจะเกิดผลอยา่งไร   
 ก. มอเตอร์จะไมห่มนุ 
 ข. ไมมี่ผลใด ๆ ตอ่วงจร 
 ค. เกิดการลดัวงจรทนัที 
 ง. มอเตอร์หมนุปกต ิแตจ่ะกลบัทิศทางหมนุไมไ่ด้ 
10. หลอดไฟสญัญาณ (H1) มีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. ไมมี่ประโยชน์อะไร 
 ข. ใช้ตรวจสอบล าดบัเฟส 
 ค. แสดงสภาวะกระแสไฟฟ้าเกิน 
 ง. แสดงสภาวะการท างานตามเง่ือนไขการควบคมุ 
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 5 

 
 

 
 

 
วิธีการควบคมุและปอ้งกนัมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 

 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. ไดอะแกรมท่ีแสดงถึงการตอ่ขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสตาร์คือข้อใด 

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  

2. การตอ่ขัว้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดลตาท่ีถกูต้องคือข้อใด 

 ก.  ข.  
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 6 

 ค.  ง.  

3. ถ้าแผ่นปา้ยของมอเตอร์ไฟฟ้าตวัหนึ่งเขียนไว้ว่า 220/380 V (พิกดัแรงดนัขดลวดเท่ากบั 220 V) และ
 ต้องการ น าไปตอ่กบัไฟ 3 เฟส 380 V จะตอ่ขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใด 
 ก. แบบสตาร์ 
 ข. แบบเดลตา 
 ค. แบบโอเพนเดลตา 
 ง. เร่ิมเดนิแบบสตาร์รันแบบเดลตา 
4. ถ้าแผน่ปา้ยของมอเตอร์ไฟฟ้าตวัหนึง่เขียนไว้วา่ 380/660 V (พิกดัแรงดนัขดลวดเท่ากบั 380 โวลต์) และ
 ต้องการน าไปตอ่กบัไฟ 3 เฟส 380 V ความถ่ี 50 Hz จะตอ่ขดลวดของมอเตอร์แบบใด 
 ก. แบบสตาร์ 
 ข. แบบเดลตา 
 ค. แบบโอเพนเดลตา 
 ง. เร่ิมเดนิแบบสตาร์รันแบบเดลตา 
5. ข้อใดคือข้อดีของการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสตาร์–เดลตา 
 ก. ลดแรงดนัขณะเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ข. ลดกระแสขณะเร่ิมเดนิมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ค. อปุกรณ์ประกอบวงจรมีน้อย 
 ง. มีราคาถกู 

 
 

 

วิธีการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยอปุกรณ์ชนิดตา่ง ๆ 
 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. หมายเลขแสดงล าดบัแถวของวงจรก าลงัจะเร่ิมตัง้แตเ่ลขหลกัใด 
 ก. หลกัหนว่ย ข. หลกัสิบ 
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 ค. หลกัร้อย ง. หลกัพนั 
2. หมายเลขล าดบัแถวของวงจรก าลงัสว่นใหญ่จะเร่ิมท่ีหมายเลขล าดบัแถวท่ีเท่าไร 
 ก. 11 ข. 21 
 ค. 31 ง. 41 

3. ล าดบัแถวของวงจรควบคมุเร่ิมตัง้แตแ่ถวท่ีเท่าไร 
 ก. แถวท่ี 1 ข. แถวท่ี 2 
 ค. แถวท่ี 3 ง. แถวท่ี 4 
4. สวิตช์การไหล (Flow Switch) เป็นสวิตช์ท่ีท างานโดยอาศยัหลกัการใด 
 ก. อาศยัหลกัการในการสร้างสนามแมเ่หล็ก 
 ข. อาศยัหลกัการโดยการน ากระแส 
 ค. อาศยัหลกัการไหลของน า้ในทอ่ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
5. วงจรควบคมุเคร่ืองสบูน า้ด้วยสวิตช์ลกูลอยและคอนแทกเตอร์ใช้กบัเคร่ืองสบูน า้ขนาดใด 
 ก. ขนาดเล็ก ข. ขนาดกลาง 
 ค. ขนาดใหญ่ ง. ขนาดใดก็ได้ 
6. ข้อใดไมใ่ชปั่ญหาเก่ียวกบัการดแูลการสบูน า้เข้าเก็บในถงักกัเก็บ 
 ก. มอเตอร์เคร่ืองสบูน า้ท างานตลอดเวลาโดยท่ีไมมี่น า้เน่ืองจากบอ่ท่ีสบูน า้แห้งลง 
 ข. ไมมี่น า้ในถงัเพราะลืมกดสวิตช์ให้มอเตอร์ท างาน  
 ค. น า้ล้นถงัเพราะไมมี่คนดแูลการสบูน า้ 
 ง. ถงักกัเก็บน า้มีขนาดใหญ่เกินไป 
7. การเดนิเคร่ืองสบูน า้โดยไมมี่น า้จะท าให้เกิดความเสียหายแก่อะไร 
 ก. มอเตอร์ ข. ลกูลอย 
 ค. บอ่พกัน า้ ง. ยางกนัน า้ร่ัว 
8. การเดนิเคร่ืองสบูน า้โดยไมมี่น า้จะท าให้ยางกนัน า้ร่ัวเสียหายได้เน่ืองจากอะไร 
 ก. จากความเย็น ข. จากแรงดนัน า้ 
 ค. จากความร้อน ง. จากการสัน่สะเทือนของมอเตอร์ 
9. การเคล่ือนท่ีของทอ่ยดึของสวิตช์ความดนั (Pressure Switch) มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. เหมือนกบัตวัหนอนท่ียืดได้หดได้ ข. เหมือนกบัทอ่ออ่น 
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 ค. เหมือนสปริง ง. เหมือนลกูสบู 
10. สวิตช์ความดนั (Pressure Switch) แบบลกูสบูถ้าความดนัต ่าลกูสบูจะเป็นอยา่งไร 
 ก. จะถกูกดลง ข. จะถกูดนัขึน้   
 ค. จะถกูแรงสปริงกดลง ง. จะถกูแรงสปริงดนัขึน้ 
11. สวิตช์ความดนั (Pressure Switch) คืออะไร 
 ก. สวิตช์ท่ีท างานโดยอาศยัอ านาจแมเ่หล็ก 
 ข. สวิตช์ท่ีท างานโดยอาศยัความร้อน 
 ค. สวิตช์ท่ีท างานโดยอาศยัความเย็น 
 ง. สวิตช์ท่ีท างานโดยอาศยัความดนั 
12. ถ้าสวิตช์ความดนัแบบลกูสบูมีความดนัต ่าลกูสบูจะเป็นอยา่งไร 
 ก. ถกูกดลง ข. ถกูดนัขึน้ 
 ค. ไมเ่คล่ือนท่ี ง. เกิดความร้อน 
13. สวิตช์การไหล (Flow Switch) จะตดิตัง้อยูท่ี่ใด 
 ก. ทอ่สง่หรือทอ่ล าเลียง ข. ทอ่ขนาดใหญ่ 
 ค. ทอ่ขนาดกลาง ง. ทอ่ขนาดเล็ก 
14. ในการทดลองสวิตช์ลกูลอยตวัหนึง่หน้าสมัผสัจะเปิดหรือปิดได้ต้องอาศยัอะไร  
 ก. ระดบัอณุหภมูิในถงั ข. ระดบัแรงดนัในถงั 
 ค. ระดบัก๊าซในถงั ง. ระดบัน า้ในถงั 
15. สวิตช์ความดนั (Pressure switch) มีหลกัการท างานก่ีแบบ 
 ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ 
 ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ 
16. เคร่ืองสบูน า้มอเตอร์ 3 เฟส ใช้ระบบอะไรเป็นตวัขบัระบบปอ้งกนัเม่ือน า้ไมไ่หล 
 ก. ระบบไมโครสวิตช์  ข. ระบบสวิตช์การไหล 
 ค. ระบบการไหล ง. ระบบใบพาย 
17. จากวงจรควบคมุ เคร่ืองหมาย (–) ในตารางรีเลย์หมายความวา่อยา่งไร 
 ก. ไมมี่หน้าสมัผสัให้ใช้งาน ข. มีหน้าสมัผสัอยูแ่ตไ่มไ่ด้ใช้งาน 
 ค. ไมมี่แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ให้ใช้งาน ง. มีแมกเนตกิคอนแทกเตอร์แตไ่มไ่ด้ใช้งาน  
18. ถ้าสวิตซ์ลกูลอยเสียท าให้วงจรไมส่ามารถท างานได้ ผลท่ีเกิดจะเป็นอยา่งไร 
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 7 

 ก. มอเตอร์จะเสียหายตามไปด้วย  
 ข. อาจท าให้ไมมี่น า้ใช้ 
 ค. ต้องเปล่ียนมอเตอร์  
 ง. ไฟฟ้าอาจจะร่ัว 
19. ถ้าระดบัน า้ในถงัน้อยกวา่ท่ีก าหนด หน้าสมัผสัของสวิตช์ลกูลอยจะเป็นอยา่งไร 
 ก. หน้าสมัผสัจะปิด ข. หน้าสมัผสัจะเปิด 
 ค. จะไมมี่อะไรเกิดขึน้ ง. อาจเป็นไปได้ทัง้ ก. และ ข. 
20. หมายเลข 23–24 ท่ีแสดงในวงจรแบบงานจริง (Working Diagram) มีความหมายวา่อยา่งไร 
 ก. หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดตวัท่ีสองของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 
 ข. หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดตวัท่ีสามของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 
 ค. หน้าสมัผสัชว่ยปกตปิิดตวัท่ีสองของแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 
 ง. หน้าสมัผสัชว่ยปกตปิิดตวัท่ีสามของแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 
 

 
 

วิธีการควบคมุมอเตอร์แบบเรียงล าดบั 
ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
จากวงจรให้ตอบค าถามข้อ 1–8 
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1. เม่ือกดสวิตช์ S2 ท าให้แมกเนตคิอนแทกเตอร์ตวัใดท างาน 
 ก. K1 ข. K2 
 ค. K3 ง. H1 
 
2. ในแถวท่ี 5 แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ K3 สามารถหยดุการท างานได้โดยกดสวิตช์ตวัใดบ้าง 
 ก. S, S2 และ S3 ข. S2, S3 และ S4 
 ค. S3, S4 และ S5 ง. S5, S3 และ S1 
3. ในแถวท่ี 3 คอนแทกเตอร์ K2 จะสามารถท างานได้ต้องกดสวิตช์ตวัใด 
 ก. S4 และ S3 ข. S3 และ S2 
 ค. S2 และ S4 ง. S1 และ S4 
4. คอนแทกเตอร์ K2 สามารถท างานได้โดยผา่นสวิตช์ตวัใด 
 ก. S1 ข. S2  
 ค. S3 ง. S4 
5. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ตวัใดในแถวท่ี 3 สามารถล็อกตวัเองด้วยหน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของ K2 
 ก. K1 ข. K2 
 ค. K3 ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และข้อ ข. 
6. แมกเนติกคอนแทกเตอร์ K1 ท างานแล้วล็อกตวัเองด้วยหน้าสมัผสัช่วยปกติเปิดของแมกเนติกคอนแทกเตอร์
 ตวัใด 
 ก. K3 ข. K2 
 ค. K1 ง. H1 
7. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ตวัใดในแถวท่ี 3 สามารถท างานได้โดยต้องกดสวิตช์ตวัใด 
 ก. K1 โดยกด S3 ข. K2 โดยกด S3 
 ค. K2 โดยกด S4 ง. K3 โดยกด S4 
8. แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ K3 ท างานแล้วล็อกตวัเองได้ด้วยหน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของอปุกรณ์ตวัใด 
 ก. K3 ข. K2 
 ค. K1 ง. K3 และ K2 
9. ถ้ามอเตอร์หมนุท่ีความเร็วสงูแล้วต้องการเปล่ียนมาเป็นความเร็วต ่าจะต้องท าอย่างไร 
 ก. ตดัระบบไฟออก 
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 ข. สลบัสายท่ีมอเตอร์ก่อน 
 ค. สามารถเปล่ียนมาใช้ความเร็วต ่าได้เลย 
 ง. ต้องกดสวิตช์ปุ่ มกด “OFF” ก่อน เพ่ือชะลอความเร็ว 
 
10. การกลบัทิศทางหมนุของมอเตอร์ 3 เฟส จะกระท าได้อยา่งไร 
 ก. สลบัขัว้ท่ีแหลง่จา่ยไฟ 
 ข. สลบัสายเมนทัง้หมดท่ีมีอยู่ 
 ค. ตอ่สายเมนเพียงสองเส้น อีกเส้นหนึง่ถอดออก 
 ง. สลบัสายเมนคูใ่ดคูห่นึง่ สว่นอีกเส้นหนึง่ตอ่ไว้คงเดมิ 
11. วงจรกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์มีแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ 2 ตวั ซึง่จะท างานพร้อมกันไมไ่ด้เพราะเหตใุด 
 ก. จะเกิดการลดัวงจรท่ีสายเฟสกบัสายเฟส 
 ข. เพราะจะท าให้วงจรมีกระแสไหลสงู 
 ค. เพราะจะท าให้มอเตอร์เสียหายได้ 
 ง. แรงดนัไฟฟ้าจะเพิ่มขึน้ 
12. วงจรกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ท างานได้ครัง้ละก่ีตวั 
 ก. 1  
 ข. 2 
 ค. 3  
 ง. ท างานพร้อมกนัทกุตวั 
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จากรูปจงตอบค าถามข้อ13–16 
13. แถวท่ี 2 ถ้ากด S2 ในขณะกด S1อยู ่K2 จะเป็นอยา่งไร 
 ก. ท างาน ข. ไมท่ างาน 
 ค. K1 และ K2 จะไมท่ างาน ง. ลดัวงจรท่ีสายเฟสกบัสายเฟส 
14. เม่ือต้องการให้มอเตอร์หมนุกลบัทิศทางต้องท าอยา่งไร 
 ก. เม่ือกด S1 แล้วเปล่ียนไปกด K1               ข. เม่ือกด S1 แล้วเปล่ียนไปกด S2                
 ค. เม่ือกด S2 แล้วเปล่ียนไปกด K1 ง. เม่ือกด S1 แล้วเปล่ียนไปกด K2 
15. กรณีท่ีกด S1 และ S2 พร้อมกนั K1 และ K2 ท างานพร้อมกนั จะเกิดอะไรขึน้ 
 ก. ไมเ่กิดอะไรขึน้ ข. มอเตอร์จะหมนุ 
 ค. ท าให้มอเตอร์กลบัทิศทางหมนุ ง. เกิดการลดัวงจรระหวา่ง L1 และ L3  
16. การท่ีหน้าสัมผัสช่วยปกติปิดของคอนแทกเตอร์ไปตัดหรือท าให้วงจรส่วนอ่ืนไม่ท างาน เรียกหน้า  
 สมัผสันัน้วา่อะไร 
 ก. Main Contact  
 ข. Interlock Contact 
 ค. Auxiliary Contact    
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 ง. Maintaining Contact 
 

 
 
 
 
 

จากรูปตอบค าถามข้อ 17–20 
17. วงจรดงัรูปเป็นวงจรแบบใด 
 ก. เป็นวงจรกลบัทิศทางหมนุได้ต้องท าให้มอเตอร์หยดุหมนุก่อน 
 ข. เป็นวงจรกลบัทิศทางหมนุทนัทีทนัใด 
  ค. เป็นวงจรควบคมุให้ท างานชัว่ขณะ 
 ง. เป็นวงจรควบคมุแบบเลือกความเร็ว 
18. จากวงจร เม่ือกดสวิตช์ S2 จะท าให้คอนแทกเตอร์ตวัใดท างาน 
 ก. K1 และ S1 ข. K1 และ K2 
 ค. K2 ง. K1 
19. ในแถวท่ี 3 เม่ือต้องการให้ K2 ท างานพร้อมมอเตอร์หมนุกลบัทิศทางต้องท าอยา่งไร 
 ก. กด S1 ก่อนแล้วจงึกด S2 ข. กด S1 ก่อนแล้วจงึกด S3 
 ค. ตอ่แมกเนตกิคอนแทกเตอร์ K1 ง. ปลดแมกเนตกิคอนแทกเตอร์ K2 
20. วงจรกลบัทิศทางหมนุหลงัจากหยดุมอเตอร์เรียกวา่อะไร 
 ก. Reversing After Stop ข. Manual Contact 
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เฉลยแบบทดสอบหน่วยที่ 8 

 ค. Interlock Contact ง. Jogging 
 
 
 

วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์แบบสตาร์–เดลตา 
 

ค าสัง่ จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. การตอ่หลอดไฟสญัญาณแสดงการท างานหรือหยดุการท างานของวงจรมีวิธีการอยา่งไร 
 ก. ตอ่ขนานกบัสวิตช์ “NO” 
 ข. ตอ่ขนานกบัสวิตช์ “OFF” 
 ค. ตอ่ขนานกบัคอยล์ของคอนแทกเตอร์ 
 ง. ตอ่อนกุรมกบัคอยล์ของคอนแทกเตอร์ 
2. เหตกุารณ์จากข้อใดท่ีจะไมท่ าให้มอเตอร์หยดุหมนุ 
 ก. สายเมนขาด ข. ไฟร่ัวท่ีมอเตอร์  
 ค. เกิดการลดัวงจร ง. โอเวอร์โหลดรีเลย์ทริป 
3. ในวงจรท่ีมีคอนแทกเตอร์ 2 ตวั ถ้าไมต้่องการให้คอนแทกเตอร์ทัง้ 2 ตวัท างานพร้อมกนัจะท าอยา่งไร 
 ก. ตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกตปิิดของคอนแทกเตอร์ตวัท่ี 1 อนกุรมกบัคอยล์ของคอนแทกเตอร์ตวัท่ี 2  
 ข. ตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกตปิิดของคอนแทกเตอร์ตวัท่ี 2 อนกุรมกบัคอยล์ของคอนแทกเตอร์ตวัท่ี 1  
 ค. ตอ่หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของคอนแทกเตอร์ทัง้ 2 ตวั อนกุรมกบัคอยล์ของตวัมนัเอง 
 ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และ ข้อ ข. 
4. วงจรใดท่ีสามารถท างานได้ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 เม่ือกดสวิตช์ S1 คอนแทกเตอร์ K1 จะท างานและหยดุท างานเม่ือกดสวิตช์ S0                   
 ก. ข. ค. ง.  
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5. วงจรใดท่ีสามารถท างานได้ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 เม่ือกดสวิตช์ S2 คอนแทกเตอร์ K1 ท างานและหยดุท างานเม่ือกดสวิตช์ S1 แตถ้่ากดสวิตช์ S1 และ S2 
 พร้อมกนั คอนแทกเตอร์ K1 จะก็สามารถท างานได้ 
 ก. ข. ค. ง. 

 
 
 
 
 
 

6. จากวงจรด้านล่าง จะต้องมีการแก้ไขวงจรอย่างไรเพ่ือให้คอนแทกเตอร์ K1 และ K2 ท างานได้
 หลงัจากกดสวิตช์ S2 แล้ว 

 

 
 

 ก. ตอ่หน้าสมัผสัปกตเิปิดของ K1 ในแถวท่ี 2 ขนานกบัสวิตช์ S1 และ S2 
 ข. ปลดหน้าสมัผสัปกตปิิดของ K2 ในแถวท่ี 1 ออกแล้วตอ่ตรง 
 ค. คอนแทกเตอร์ K1 ควรเปล่ียนเป็นรีเลย์ตัง้เวลา 
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 ง. ไมค่วรมีการตอ่เช่ือมระหวา่งจดุ A และ B 
จากวงจรท่ีก าหนดให้ ตอบค าถามข้อ 7–10 
 

    
 

7. วงจรท่ีก าหนดเป็นวงจรอะไร 
 ก. วงจรกลบัทิศทางหมนุ ข. วงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์ 2 ความเร็ว 
 ค. วงจรเร่ิมเดนิมอเตอร์สตาร์–เดลตา   ง. วงจรกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์ 2 ความเร็ว 
8. วงจรอปุกรณ์ตวัใดท างานเม่ือมอเตอร์ตอ่แบบสตาร์ 
 ก. คอนแทกเตอร์ K1, K2 และ K4T ข. คอนแทก เตอร์ K1, K4T และ K3 
 ค. คอนแทกเตอร์ K2, K3 และ K4T ง. คอนแทกเตอร์ K1, K3 และ K4T 
9. F3 มีหน้าท่ีอะไร 
 ก. ปอ้งกนัไฟฟ้าร่ัวท่ีมอเตอร์ในกรณีท่ีตอ่แบบสตาร์–เดลตา  
 ข. ปอ้งกนักระแสเกินพิกดัในวงจรในกรณีท่ีตอ่มอเตอร์แบบสตาร์เทา่นัน้ 
 ค. ปอ้งกนักระแสเกินพิกดัในวงจรในกรณีท่ีตอ่มอเตอร์แบบเดลตาเท่านัน้ 
 ง. ปอ้งกนักระแสไหลเกินพิกดัและลดัวงจรท่ีขดลวดมอเตอร์ในกรณีท่ีตอ่แบบสตาร์–เดล 
  ตา 
10. หน้าสมัผสัปกตปิิดของรีเลย์ตัง้เวลา K4T ท าหน้าท่ีอะไร 
 ก. ตอ่วงจรมอเตอร์ขณะรันเป็นเดลตา 
 ข. ตอ่วงจรท าให้คอนแทกเตอร์ K2 ท างานตลอดเวลา 
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 ค. ตดัวงจรการท างานของรีเลย์ตัง้เวลา K4T ก่อนสตาร์ตแบบสตาร์ 
 ง. ตดัวงจรการท างานของคอนแทกเตอร์ K2 เพ่ือให้มอเตอร์รันแบบสตาร์ 
11. จากวงจรข้อใดกลา่วถกูต้อง 

 

 
 

 ก. เม่ือกดและปลอ่ย S2 คอนแทกเตอร์ K1 และ K2 จะท างานพร้อมกนั 
 ข. เม่ือกด S2 คอนแทกเตอร์ K1 และ K2 ท างานและจะหยดุท างานหลงัจากปลอ่ย S2 
 ค. เม่ือกด S2 คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน และเม่ือปลอ่ย S2 คอนแทกเตอร์ K2 จะ 
  ท างานด้วย 
 ง. เม่ือกด S2 คอนแทกเตอร์ K1 จะท างาน และเม่ือปลอ่ย S2 คอนแทกเตอร์ (K1) จะหยดุท างาน 

12. จากแผ่นป้ายหรือเนมเพลทของมอเตอร์ท่ีก าหนดด้านล่างนี ้ถ้ามอเตอร์ตวันีต้่อเข้ากบัแหล่งจ่าย 3 
 380/220V ~ 50 Hz จะตอ่ใช้งานแบบสตาร์อยา่งเดียวได้หรือไม ่เพราะเหตใุด 
 

3~Mot  

BBC BROWNBOVERI 
VDE   530   /72 

Type   QU   123 S 4 AC  

GSL   10124  14  NO 

 
220/380 V.  :  /Y 12.75  A. 

 
5.5 KW. Cos 0.84 B IP  44 

1450 r.p.m. 50  HZ ******** trop 
 

 ก. ไมไ่ด้ เพราะมอเตอร์ต้องตอ่แบบเดลตา            
 ข. ไมไ่ด้ เพราะมอเตอร์ต้องตอ่แบบสตาร์–เดลตา 
 ค. ได้ เพราะแหลง่จา่ยท่ีปอ้นใช้ไฟ 220 โวลต์ก็ได้          
 ง. ได้ เพราะคา่แรงดนัไฟฟ้าท่ีแผน่ปา้ยเม่ือตอ่แบบสตาร์จะเทา่กบัแหลง่จา่ยคือ 380 โวลต ์ 
13. จะต้องเขียนก ากบัไว้ท่ีเนมเพลตของมอเตอร์อยา่งไรจงึจะสามารถน ามอเตอร์ไปตอ่กับไฟ 3 เฟส  เพ่ือ 
 ใช้วิธีการเร่ิมเดนิแบบสตาร์–เดลตาได้ 
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 ก. 220 /380Y ข. 220 /660Y 

 ค. 220 /660Y ง. 380 /660Y 
14. ข้อใดเป็นข้อดีของการเร่ิมเดนิมอเตอร์แบบสตาร์–เดลตา 
 ก. ชว่ยลดแรงบดิขณะเร่ิมเดนิมอเตอร์ 
 ข. ชว่ยลดแรงดนัขณะเร่ิมเดนิมอเตอร์  
 ค. ชว่ยลดกระแสขณะเร่ิมเดนิมอเตอร์ 
 ง. ชว่ยลดก าลงัขณะเร่ิมเดนิมอเตอร์  
15. ขณะท่ีวงจรท างาน ถ้าเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ตัดจะท าให้มอเตอร์หยุดหมุน เม่ือต้องการให้
 มอเตอร์ท างานใหมจ่ะต้องท าอยา่งไร 
 ก. แก้ไขสาเหต ุแล้วกดปุ่ มทดสอบท่ีเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ก่อนท าการสตาร์ตวงจรใหม ่ 
 ข. แก้ไขสาเหต ุแล้วกดปุ่ มรีเซตท่ีเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ก่อนท าการสตาร์ตวงจรใหม่  
 ค. แก้ไขสาเหต ุแล้วกดปุ่ มทริปท่ีเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ก่อนท าการสตาร์ตวงจรใหม่ 
 ง. ท าการสตาร์ตวงจรใหมไ่ด้เลย     
 
16. การควบคมุมอเตอร์ให้เปิด–ปิดได้ 2 ต าแหนง่ มีวิธีการตอ่วงจรอยา่งไร 
 ก. เพิ่มสวิตช์ปุ่ มกดปกตเิปิดตวัท่ีสอง อนกุรมกบัสวิตช์ปุ่ มกดปกตเิปิดตวัท่ีหนึง่ 
 ข. เพิ่มสวิตช์ปุ่ มกดปกตปิิดตวัท่ีสอง ขนานกบัสวิตช์ปุ่ มกดปกตปิิดตวัท่ีหนึง่ 
 ค. เพิ่มสวิตช์ปุ่ มกดปกตเิปิดตวัท่ีสอง ขนานกบัสวิตช์ปุ่ มกดปกตเิปิดตวัท่ีหนึง่ 
 ง. ถกูทัง้ข้อ ข. และ ค. 
17. การใช้หน้าสมัผสัชว่ยปกตเิปิดของคอนแทกเตอร์ตวัท่ี 1 จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยงัคอยล์ของคอนแทกเตอร์
 ตวัท่ี 2 เป็นการควบคมุมอเตอร์แบบใด 
 ก. เร่ิมเดนิมอเตอร์โดยตรง 
 ข. การกลบัทิศทางหมนุมอเตอร์ 
 ค. การเร่ิมเดนิมอเตอร์แบบสตาร์–เดลตา 
 ง. การเรียงล าดบัการหมนุของมอเตอร์ 2 ตวั 
18. การท่ีจะน าเอาเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์ไปใช้งานก่ีตวันัน้ขึน้อยูก่บัอปุกรณ์ตวัใดเป็นหลกั 
 ก. คอนแทกเตอร์ ข. สวิตช์ปุ่ มกด 
 ค. หลอดไฟ ง. มอเตอร์  
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19. การท่ีจะน าคอนแทกเตอร์ไปใช้งานก่ีตวันัน้ควรพิจารณาจากสิ่งใดตอ่ไปนี ้
 ก.   มอเตอร์ ข.   หลอดไฟ 
 ค.   โอเวอร์โหลด ง.   ขึน้อยูก่บังานท่ีต้องการควบคมุ 
20.  ถ้าคอยล์คอนแทกเตอร์ทนแรงดนัไฟฟ้า 380 โวลต์ แตห่ลอดไฟแสดงผลการท างานว่าทนแรงดนัไฟฟ้า 
 220 โวลต์ วงจรข้อใดถกูต้อง 
 ก. ข. ค. ง.    

 
 

 
 


