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ข้ อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่ น บทที 15 เรื อง ไฟฟ้าและแม่ เหล็ก
1. (มข.50) นําอิเล็กตรอนตัวหนึงไปวางนิ งไว้ในสนามแม่เหล็กสมําเสมอ อิเล็กตรอนจะเคลือนทีอย่างไรใน
สนามแม่เหล็กนี
1. อิเล็กตรอนจะอยูน่ ิ งกับทีเหมือนเดิม
2. อิเล็กตรอนจะเคลือนทีด้วยความเร็ วคงทีตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก
3. อิเล็กตรอนจะเคลือนทีด้วยความเร่ งคงทีตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก
4. อิเล็กตรอนจะเคลือนทีด้วยความเร่ งคงทีสวนทางทิศทางของสนามแม่เหล็ก
2. (มข.50) เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกัน และมีกระแสไหลในทางเดียวกัน จะเกิดแรงอย่างไรระหว่างเส้นลวดทังสอง
1. เกิดแรงดึงดูดระหว่างเส้นลวดทังสอง
2. เกิดแรงผลักระหว่างเส้นลวดทังสอง
3. ไม่เกิดแรงระหว่างเส้นลวดทังสอง
4. ไม่สามารถบอกได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
3. (มข.51) อิเล็กตรอนตัวหนึงเคลือนทีด้วยความเร็ วคงที 2.0  10 6 m/s เข้าไปในทิศทางตังฉากกับสนามแม่เหล็ก
สมําเสมอขนาด 5.0  10 31 เทสลา จงหาขนาดของแรงเนืองจากสนามแม่เหล็กทีกระทําต่ออิเล็กตรอน กําหนดให้
me = 9.1  10 31 kg และ e = 1.6  10 19 C
1. 1.6  10 15 นิวตัน
2. 3.2  10 15 นิวตัน
3. 9.1  10 15 นิวตัน
4. 18.2  10 15 นิวตัน
4. (มข.51) จากโจทย์ขอ้ ที 3 จงหากําลังงานของแรงเนืองจากสนามแม่เหล็กบนอิเล็กตรอนว่ามีค่าเท่าไร
1. ศูนย์
2. 6.4  10 9 วัตต์
3. 18.2  10 21 วัตต์
4. 36.4  10 21 วัตต์
5. (มข.52) อิเล็กตรอนเคลือนทีเข้าไปในสนามแม่เหล็กในทิศทางตังฉาก ดังรู ป จะเกิดแรงกับอิเล็กตรอน
อย่างไร
1. ไม่เกิดแรงกับอิเล็กตรอน
2. เกิดแรงในทิศทางชีขึน
3. เกิดแรงในทิศทางชีลง
4. เกิดแรงในทิศพุง่ เข้าในกระดาษ
6. (มข.52) เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกันมีกระแสไหลเท่ากัน เท่ากับ I ในทิศทางเดียวกัน ดังรู ปจะเกิดแรงระหว่าง
เส้นลวดทังสอง แรงทีเกิดขึนกับลวดเส้นทีสองมีทศิ ทางอย่างไร
1. ชีขึนตามทิศทางของกระแส
2. ชีลงในทิศตรงข้ามกับกระแส
3. ชีไปทางซ้ายเข้าหาลวดเส้นทีหนึง
4. ชีออกไปทางขวา
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7. (มข.52) หม้อแปลงไฟฟ้ ามีขาดลวดด้านปฐมภูมิจาํ นวน 1000 รอบ ขดลวดด้านทุติยภูมิจาํ นวน 100 รอบ ถ้านําด้าน
ปฐมภูมิไปต่อกับไฟบ้านทีมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ สมมุติให้ขดลวดไม่มีการสู ญเสี ยพลังงาน จะเกิดความต่างศักย์
ทีขดลวดด้านทุตยภูมิกีโวลต์
1. 22 โวลต์
2. 44 โวลต์
3. 220 โวลต์
4. 2200 โวลต์
8. (มข.52) ข้อใดกล่าวผิด เกียวกับวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
1. ความต้านทานของตัวเก็บประจุจะเพิ มขึนเมือความถีของไฟฟ้ ากระแสสลับเพิ มขึน
2. ความต้านทานของขดลวดเหนียวนําจะเพิ มขึนเมือความถีของไฟฟ้ ากระแสสลับเพิ มขึน
3. ความต้านทานของตัวต้านทานมีคา่ คงที ไม่ขึนกับความถีของไฟฟ้ ากระแสสลับ
4. อิมพิแดนซ์ของวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับทีมีขดลวดเหนียวนําเปลียนแปลงเมือความถีของไฟฟ้ ากระแสสลับ
เปลียนแปลง
9. (มข.52) นําโวลต์มิเตอร์ ทีใช้สาํ หรับวัดไฟฟ้ ากระแสสลับ ไปวัดไฟบ้านทีมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ โวลต์มิเตอร์ นี
จะอ่านได้กีโวลต์
1. 0 โวลต์
2. 220 โวลต์
2

3. 220 โวลต์
4. 220
10. (มข.53) จากวงจรของหม้อแปลงดังรู ป ข้อสรุ ปใดถูกต้อง

2

โวลต์

1. หลอดไฟในรู ป (ก) สว่างมากกว่าหลอดไฟในรู ป (ข)
2. หลอดไฟในรู ป (ก) สว่างน้อยกว่าหลอดไฟในรู ป (ข)
3. หลอดไฟทังสองรู ปสว่างเท่ากัน
4. หลอดไฟในรู ป (ก) ไม่สว่างเลย
11. (มข.53) จากวงจรของตัวเก็บประจุทีต่อกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับทีมีความถีเชิงมุม 250 เรเดียน/วินาที
ดังรู ป ค่าความต้านทานจินตภาพของความจุรวมของวงจรมีค่ากีโอห์ม
1. 50 Ω
2. 100 Ω
3. 314 Ω
4. 628 Ω
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12. (มข.53) ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับทีมีตวั เก็บประจุ (C) ตัวต้านทาน (R) และขดลวดเหนียวนํา (L) ต่อแบบ
อนุกรมกัน แล้วต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ ข้อความต่อไปนี ข้อใดไม่ถกู ต้อง
1. ความต่างศักย์ทีตกคร่ อมตัวเก็บประจุมีเฟสตรงกันข้ามกับความต่างศักย์ทีตกคร่ อมขดลวดเหนียวนํา
2. ความต่างศักย์ทีตกคร่ อมตัวเก็บประจุมีเฟสนําหน้าความต่างศักย์ทีตกคร่ อมตัวต้านทาน
3. ความต่างศักย์ทีตกคร่ อมตัวต้านทานมีเฟสตรงกันกับกระแสทีไหลผ่านตัวต้านทาน
4. กระแสทีไหลผ่านตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และขดลวดเหนียวนํา มีเฟสตรงกัน
13. (มข.54) ถ้ามีอนุ ภาคขนาดเล็กเคลือนทีตรงเข้าไปในสนามแม่เหล็กด้วยความเร็ วคงทีแล้วผ่านออกมาด้วยความเร็ ว

เดิมโดยไม่เกิดแรงใด ๆ กระทําต่ออนุภาค ข้อสรุ ปใดไม่ถกู ต้องทีสุด
1. อนุภาคตัวนีไม่มีประจุ
2. อนุภาคตัวนีเคลือนทีเข้าไปในแนวตังฉากกับทิศทางสนามแม่เหล็ก
3. อนุภาคตัวนีเคลือนทีเข้าไปในแนวขนานกับทิศทางสนามแม่เหล็ก
4. อนุภาคตัวนีมีมวลมากเกินไปจนสนามแม่เหล็กไม่มีผลต่อการเคลือนที
14. (มข.54) นําขดลวดเหนี ยวนํา (L) ต่ออนุ กรมกับตัวต้านทาน (R) แล้วต่อเข้ากับแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ
ข้อความต่อไปนีข้อใดถูกต้อง
1. กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานมีเฟสนําหน้ากระแสทีไหลผ่านขดลวดเหนียวนํา
2. กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานมีเฟสตามหลังกระแสทีไหลผ่านขดลวดเหนียวนํา
3. กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตัวต้านทานมีเฟสตามหลังความต่างศักย์ทีตกคร่ อมขดลวดเหนียวนํา
4. แรงเคลือนไฟฟ้ าของแหล่งกําเนิดไฟฟ้ ามีเฟสตามหลังความต่างศักย์ทีตกคร่ อมขดลวดเหนียวนํา
15. (มข.54) ในภาพเป็ นสัญญาณค่าความต่างศักย์กระแสสลับทีขึนกับเวลา จงหาค่าความต่างศักย์รากกําลังสองเฉลีย
(
) ของสัญญาณไฟฟ้ านี

1. 7.1 โวลต์
3. 14.1 โวลต์

2. 10.0 โวลต์
4. 10.0 โวลต์
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16. (มข.55) ในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็กขนาดคงที B มีทิศทาพุ่งเข้าหากระดาษ เมือปล่อยอนุ ภาค a,b,c และ d ซึงมี

ประจุขนาด e เท่ากัน ให้เคลือนทีในระนาบของกระดาษด้วยอัตราเร็ ว v ทีเท่ากันในทิศทางต่างๆกันดังรู ป
ขนาดและทิศทางของแรงทีสนามแม่เหล็กทํากับอนุภาค ข้อใดถูกต้อง
1. แรงทีทํากับ a มีทิศทางพุ่งเข้าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB
2. แรงทีทํากับ b มีทิศทางพุ่งออกจากจุด o มีขนาดเท่ากับ evB
3. แรงทีทํากับ c มีทิศทางพุ่งเข้าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB
4. แรงทีทํากับ d มีขนาดเท่ากับ o
17. (มข.55) ในปริ มาตรทีล้อมรอบด้วยกล่องสี เหลียมลูกบาศก์กว้างด้านละ 1 m ในรู ปทีสนามแม่เหล็กสมําเสมอ

ขนาด 2 T ชีไปตามแนวแกน z เส้นลวด oa, ob, oc และ od นํากระแสไฟฟ้ า 10 A ไหลออกจากมุมเดียวกัน
ดังรู ป เมือให้กระแสในเส้นลวดครังละเส้นแรงทีสนามแม่เหล็กทํากับเส้นลวดข้อใดถูกต้อง
1. แรงทีทํากับเส้นลวด oa มีทิศทางไปทางซ้ายมือ (-y) มีขนาด 10 N

2. แรงทีทํากับเส้นลวด ob มีทิศทางไปทางชีลง (-z) มีขนาด 20√2 N
3. แรงทีทํากับเส้นลวด oc มีทิศทางไปพุ่งขนานกับแกน x มีขนาด20√2 N
4. แรงทีทํากับเส้นลวด od มีค่าเป็ นศูนย์
18. (มข.55) การพันขดลวดบนกรอบทีเสี ยบอยูบ่ นแกนหมุนและวางอยูในสนามแม่เหล็กสมําเสมอข้อใดทีสามารถทํา

ให้เกิดแรงคู่ควบและทําให้ขดลวดเริ มหมุนได้เมือผ่านกรแสในขดลวด (ตอบ ข้อ 3)
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19. (มข.55) เมือขดลวดเหนี ยวนํา (ก) และ (ข) เป็ นขดลวดเดียวหมุนอยูใ่ นสนามแม่เหล็กคงทีเดียวกัน แต่เป็ นรู ปที

เวลาต่างกัน เมือขดลวดอยูใ่ นระนาบกระดาษ ฟลักซ์สนามแม่เหล็กทีผ่านขดลวดและกระแสไฟฟ้ าเหนียวนําข้อ
ใดถูกต้อง

1.
2.
3.
4.

ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ก) มีค่ามากทีสุด กระแสเหนียวนําไหลทวนเข็มนาฬิกา
ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ก) มีค่าเป็ นศุนย์ กระแสเหนียวนํามีค่าเป็ นศุนย์
ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ข) มีค่ามากทีสุด กระแสเหนียวนําไหลทวนเข็มนาฬิกา
ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ข) มีค่าเป็ นศูนย์ กระแสเหนียวนํามีค่าเป็ นศูนย์

20. (มข.55) เมือต่อแหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรง (รู ป ก.) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ (รู ป ข.) เข้ากับหลอดไฟ

1.
2.
3.
4.

หลังสับสวิตซ์ S ในรู ป ก. ทิ งไว้ หลอดไฟจะสว่างตลอดเวลา
ในรู ป ก. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสับสวิตซ์ S เพือปิ ด/เปิ ดเท่านัน
หลังสับสวิตซ์ S ในรู ป ข. ทิ งไว้หลอดไฟจะไม่สว่างเลย
ในรู ป ข. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสับสวิตซ์ S เพือปิ ด/เปิ ด เท่านัน

21. (มข.55) ในวงจรอนุกรมไฟฟ้ ากระแสสลับอันหนึ ง ใช้ตวั ต้านทานขนาด 50 Ω วัดความต่างศักย์สูงสุ ดคร่ อมตัว

ต้านทานได้ 50 mV ในขณะทีความต่างศักย์สูงสุดคร่ อมตัวเก็บประจุเป็ น 240 mV จงหาค่ากระแสไฟฟ้ าทีวัด
ได้โดยใช้แอมมิเตอร์และค่าความต้านทานจินตนาการของตัวเก็บประจุ กําหนดให้ √2 = 1.414 ,

1/√2 = 0.707 (ตอบ ข้อ 4)
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22. (มข.56) ขดลวดดังรู ป วางในสนามแม่เหล็กทิศทางพุ่งเข้า กรณี ในข้อใดทีทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ าในขดลวด

ไหลในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
1. ขนาดสนามแม่เหล็กกําลังลดลง
2. ขนาดสนามแม่เหล็กกําลังเพิ มขึน
3. ขดลวดกําลังเคลือนทีไปทางซ้าย
4. ขดลวดกําลังเคลือนทีไปทางขวา
23. (มข.56) อิเล็กตรอนถูกยิงจากเครื องเร่ งอนุ ภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็กสมําเสมอดังรู ป สนามแม่เหล็กมีทิศ
พุ่งเข้าไปในกระดาษอิเล็กตรอนจะมีทิศทางการเคลือนทีอย่างไร
1. โค้งขึนด้านบน
2. ตรงไปด้วยอัตราเร็ วคงที
3. ตรงไปแต่มีอตั ราเร็ วคงที
4. โค้งลงด้านล่าง
24. (มข.56) ขดลวดดวงกลม 2 วงดังรู ป มีกระแสไฟฟ้ าไหลในทิศทางเดียวกัน จงหาว่าจะเกิด สนามแม่เหล็กทีจุด

P กึงกลางระหว่างขดลวดอย่างไร
1. วนในทิศทางเดียวกับกระแสไฟฟ้ า
2. ชีขึนไปด้านบน
3. ชีลงด้านไปด้านล่าง
4. สนามแม่เหล็กเท่ากันศูนย์
25. (มข.56) ลวดเส้นหนึ งยาว 1 เมตร มีกระแสไฟฟ้ าไหล 5 แอมแปร์ ถ้านําลวดเส้นทีสองยาว 20 เซนติเมตร
จะทําให้เกิดแรงจากลวดเส้นทีหนึงกระทํากับลวดเส้นทีสองอย่างไร
1. ผลักลงด้านล่างด้วยขนาด 4.0 × 10-5 นิวตัน
2. ดึงขึนด้านบนด้วยขนาด 4.0 × 10-5 นิวตัน
3. ผลักลงด้านล่างด้วยขนาด 8.0 × 10-4 นิวตัน
4. ดึงขึนด้านบนด้วยขนาด 8.0 × 10-6 นิวตัน
26. (มข.56) หม้อแปลงไฟฟ้ าอันหนึ งต่อขดลวดปฐมภูมิทีมีพนั ไว้ 440 รอบ เข้ากับไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์
วัดความต่างศักย์ทีขดลวดทุติยภูมิได้ 11.0 โวลต์ เมือต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีกินกระแสไฟ 0.4 แอมแปร์
ดังนันจะมีกระแสไฟฟ้ าไหลเข้าหม้อแปลงทางขดลวดปฐมภูมิเท่าไร
1. 0.02 แอมแปร์
2. 0.08 แอมแปร์
3. 12.2 แอมแปร์
4. 50.0 แอมแปร์

