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ข้อสอบเข้ามหาวทิยาลัยขอนแก่น บทที 15  เรือง  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  

1.  (มข.50) นาํอิเลก็ตรอนตวัหนึงไปวางนิงไวใ้นสนามแม่เหลก็สมาํเสมอ  อิเลก็ตรอนจะเคลอืนทีอย่างไรใน 

     สนามแม่เหลก็นี 

 1.  อิเลก็ตรอนจะอยูนิ่งกบัทีเหมือนเดิม 

 2.  อิเลก็ตรอนจะเคลอืนทีดว้ยความเร็วคงทีตามทิศทางของสนามแม่เหลก็ 

 3.  อิเลก็ตรอนจะเคลอืนทีดว้ยความเร่งคงทีตามทิศทางของสนามแม่เหลก็ 

 4.  อิเลก็ตรอนจะเคลอืนทีดว้ยความเร่งคงทีสวนทางทิศทางของสนามแม่เหลก็ 

2.  (มข.50) เส้นลวด  2  เส้นวางขนานกนั  และมีกระแสไหลในทางเดียวกนั  จะเกิดแรงอย่างไรระหวา่งเส้นลวดทงัสอง 

 1.   เกิดแรงดึงดูดระหวา่งเส้นลวดทงัสอง       2.   เกิดแรงผลกัระหวา่งเส้นลวดทงัสอง 

 3.   ไม่เกิดแรงระหวา่งเส้นลวดทงัสอง   4.   ไม่สามารถบอกไดเ้พราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 

3.  (มข.51)  อิเลก็ตรอนตวัหนึงเคลอืนทีดว้ยความเร็วคงที 2.010 6  m/s เขา้ไปในทิศทางตงัฉากกบัสนามแม่เหลก็ 

     สมาํเสมอขนาด 5.010 31 เทสลา จงหาขนาดของแรงเนืองจากสนามแม่เหลก็ทีกระทาํต่ออิเลก็ตรอน  กําหนดให้        

     me = 9.110 31   kg  และ  e = 1.610 19  C 

1.   1.6 10 15    นิวตนั    2.   3.2 10 15     นิวตนั 

3.   9.1   10 15    นิวตนั     4.   18.2  10 15  นิวตนั  

4.  (มข.51) จากโจทยข์อ้ที 3  จงหากาํลงังานของแรงเนืองจากสนามแม่เหลก็บนอเิลก็ตรอนวา่มีค่าเท่าไร 

1.   ศูนย ์      2.   6.4 10 9     วตัต์ 

3.  18.2 10 21   วตัต์    4.  36.4 10 21   วตัต์ 

5. (มข.52)  อิเลก็ตรอนเคลือนทีเขา้ไปในสนามแม่เหลก็ในทิศทางตงัฉาก ดงัรูป จะเกิดแรงกบัอิเลก็ตรอน 

      อย่างไร 

1.  ไม่เกิดแรงกบัอเิลก็ตรอน 

2.  เกิดแรงในทิศทางชีขึน 

3.  เกิดแรงในทิศทางชีลง 

4.  เกิดแรงในทิศพุ่งเขา้ในกระดาษ 

6. (มข.52) เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกนัมีกระแสไหลเท่ากนั เท่ากบั I ในทิศทางเดียวกนั ดงัรูปจะเกิดแรงระหวา่ง 

       เส้นลวดทงัสอง แรงทีเกิดขึนกบัลวดเส้นทีสองมีทิศทางอย่างไร 

1.  ชีขึนตามทิศทางของกระแส 

2.  ชีลงในทิศตรงขา้มกบักระแส 

3.  ชีไปทางซา้ยเขา้หาลวดเส้นทีหนึง 

4.  ชีออกไปทางขวา 
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7.  (มข.52) หมอ้แปลงไฟฟ้ามีขาดลวดดา้นปฐมภูมิจาํนวน 1000 รอบ ขดลวดดา้นทุติยภูมิจาํนวน 100 รอบ ถา้นาํดา้น 

      ปฐมภูมิไปต่อกบัไฟบา้นทีมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์สมมุติใหข้ดลวดไม่มีการสูญเสียพลงังาน จะเกิดความต่างศกัย ์

      ทีขดลวดดา้นทุตยภูมิกีโวลต ์

 1.    22    โวลต ์     2.    44    โวลต ์

 3.  220    โวลต ์     4.  2200  โวลต ์

8.  (มข.52)  ขอ้ใดกล่าวผิด เกียวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 

 1.  ความตา้นทานของตวัเก็บประจุจะเพิมขึนเมือความถีของไฟฟ้ากระแสสลบัเพิมขึน 

2.  ความตา้นทานของขดลวดเหนียวนาํจะเพิมขึนเมือความถีของไฟฟ้ากระแสสลบัเพิมขึน 

3.  ความตา้นทานของตวัตา้นทานมีค่าคงที ไม่ขึนกบัความถีของไฟฟ้ากระแสสลบั 

4.  อิมพิแดนซ์ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัทีมีขดลวดเหนียวนาํเปลียนแปลงเมือความถขีองไฟฟ้ากระแสสลบั   

เปลียนแปลง 

9.  (มข.52) นาํโวลตมิ์เตอร์ทีใชส้าํหรับวดัไฟฟ้ากระแสสลบั ไปวดัไฟบา้นทีมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์ โวลตมิ์เตอร์นี 

      จะอ่านไดกี้โวลต ์

1.       0    โวลต ์     2.   
2

220  โวลต ์

3.    220   โวลต ์     4.    220 2  โวลต ์

10.  (มข.53) จากวงจรของหมอ้แปลงดงัรูป  ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 1.  หลอดไฟในรูป (ก)  สวา่งมากกวา่หลอดไฟในรูป (ข) 

 2.  หลอดไฟในรูป (ก)  สวา่งนอ้ยกวา่หลอดไฟในรูป (ข) 

 3.  หลอดไฟทงัสองรูปสวา่งเท่ากนั 

 4.  หลอดไฟในรูป (ก)  ไม่สวา่งเลย 

11.  (มข.53) จากวงจรของตวัเก็บประจุทีต่อกบัแหลง่กาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัทีมีความถเีชิงมุม  250  เรเดียน/วนิาที 

       ดงัรูป ค่าความตา้นทานจินตภาพของความจุรวมของวงจรมีค่ากีโอห์ม 

 1.    50  Ω    

 2.  100  Ω  

 3.  314  Ω  

 4.  628  Ω  



ขอ้สอบเขา้ ม.ขอนแกน่ เรือง ไฟฟ้าและแม่เหลก็    เรียบเรียงโดยนายบุญเกดิ  ยศรุ่งเรือง  23 

12.   (มข.53) ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัทีมีตวัเก็บประจุ (C)  ตวัตา้นทาน (R)  และขดลวดเหนียวนาํ (L)  ต่อแบบ 

        อนุกรมกนั  แลว้ต่อเขา้กบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั  ขอ้ความต่อไปนี  ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

 1.  ความต่างศกัยที์ตกคร่อมตวัเก็บประจุมีเฟสตรงกนัขา้มกบัความต่างศกัยที์ตกคร่อมขดลวดเหนียวนาํ 

 2.  ความต่างศกัยที์ตกคร่อมตวัเก็บประจุมีเฟสนาํหนา้ความต่างศกัยที์ตกคร่อมตวัตา้นทาน 

 3.  ความต่างศกัยที์ตกคร่อมตวัตา้นทานมีเฟสตรงกนักบักระแสทีไหลผ่านตวัตา้นทาน 

 4.  กระแสทีไหลผ่านตวัเก็บประจุ  ตวัตา้นทาน  และขดลวดเหนียวนาํ  มีเฟสตรงกนั 

13.  (มข.54) ถา้มีอนุภาคขนาดเลก็เคลือนทีตรงเขา้ไปในสนามแม่เหลก็ดว้ยความเร็วคงทีแลว้ผา่นออกมาดว้ยความเร็ว         

     เดิมโดยไม่เกิดแรงใด ๆ กระทาํต่ออนุภาค  ขอ้สรุปใดไม่ถกูตอ้งทีสุด 

             1.   อนุภาคตวันีไม่มีประจุ 

             2.   อนุภาคตวันีเคลือนทีเขา้ไปในแนวตงัฉากกบัทิศทางสนามแม่เหลก็ 

             3.   อนุภาคตวันีเคลือนทีเขา้ไปในแนวขนานกบัทิศทางสนามแม่เหลก็ 

             4.   อนุภาคตวันีมีมวลมากเกินไปจนสนามแม่เหลก็ไม่มีผลต่อการเคลือนที 

14.  (มข.54) นาํขดลวดเหนียวนาํ (L) ต่ออนุกรมกบัตวัตา้นทาน  (R) แลว้ต่อเขา้กบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั           

     ขอ้ความต่อไปนีขอ้ใดถกูตอ้ง 

             1.   กระแสไฟฟ้าทีไหลผา่นตวัตา้นทานมีเฟสนาํหนา้กระแสทีไหลผา่นขดลวดเหนียวนาํ 

             2.   กระแสไฟฟ้าทีไหลผา่นตวัตา้นทานมีเฟสตามหลงักระแสทีไหลผา่นขดลวดเหนียวนาํ 

             3.   กระแสไฟฟ้าทีไหลผา่นตวัตา้นทานมีเฟสตามหลงัความต่างศกัยที์ตกคร่อมขดลวดเหนียวนาํ 

             4.   แรงเคลือนไฟฟ้าของแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ามีเฟสตามหลงัความต่างศกัยที์ตกคร่อมขดลวดเหนียวนาํ 

15.  (มข.54) ในภาพเป็นสญัญาณค่าความต่างศกัยก์ระแสสลบัทีขึนกบัเวลา  จงหาค่าความต่างศกัยร์ากกาํลงัสองเฉลีย          

      ( )  ของสญัญาณไฟฟ้านี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   7.1  โวลต ์     2.   10.0  โวลต ์

3.   14.1  โวลต ์     4.   10.0  โวลต ์
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16. (มข.55) ในบริเวณทีมีสนามแม่เหลก็ขนาดคงที B  มีทิศทาพุ่งเขา้หากระดาษ เมือปล่อยอนุภาค a,b,c และ d ซึงมี 

      ประจุขนาด e เท่ากนั  ใหเ้คลือนทีในระนาบของกระดาษดว้ยอตัราเร็ว v ทีเท่ากนัในทิศทางต่างๆกนัดงัรูป  

      ขนาดและทิศทางของแรงทีสนามแม่เหลก็ทาํกบัอนุภาค ขอ้ใดถกูตอ้ง 

1.  แรงทีทาํกบั a มีทิศทางพุ่งเขา้หาจุด o มีขนาดเท่ากบั evB 

2.  แรงทีทาํกบั b มีทิศทางพุ่งออกจากจุด o มีขนาดเท่ากบั evB 

3.  แรงทีทาํกบั c มีทิศทางพุ่งเขา้หาจุด o มีขนาดเท่ากบั evB 

4.  แรงทีทาํกบั d มีขนาดเท่ากบั o 

 

17. (มข.55) ในปริมาตรทีลอ้มรอบดว้ยกล่องสีเหลียมลกูบาศกก์วา้งดา้นละ 1 m ในรูปทีสนามแม่เหลก็สมาํเสมอ         

     ขนาด  2 T ชีไปตามแนวแกน z เสน้ลวด oa, ob, oc และ od นาํกระแสไฟฟ้า 10 A ไหลออกจากมุมเดียวกนั         

     ดงัรูป เมือใหก้ระแสในเสน้ลวดครังละเสน้แรงทีสนามแม่เหลก็ทาํกบัเสน้ลวดขอ้ใดถกูตอ้ง 

            1.  แรงทีทาํกบัเสน้ลวด oa มีทิศทางไปทางซา้ยมือ (-y) มีขนาด 10 N 

 2.  แรงทีทาํกบัเสน้ลวด ob มีทิศทางไปทางชีลง (-z) มีขนาด 20√2 N 

 3.  แรงทีทาํกบัเสน้ลวด oc มีทิศทางไปพุ่งขนานกบัแกน x มีขนาด20√2 N 

 4.  แรงทีทาํกบัเสน้ลวด od มีค่าเป็นศนูย ์

 

18. (มข.55) การพนัขดลวดบนกรอบทีเสียบอยูบ่นแกนหมุนและวางอยใูนสนามแม่เหลก็สมาํเสมอขอ้ใดทีสามารถทาํ 

      ใหเ้กิดแรงคู่ควบและทาํใหข้ดลวดเริมหมุนไดเ้มือผา่นกรแสในขดลวด (ตอบ ขอ้ 3) 
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19. (มข.55) เมือขดลวดเหนียวนาํ (ก) และ (ข) เป็นขดลวดเดียวหมุนอยูใ่นสนามแม่เหลก็คงทีเดียวกนั แต่เป็นรูปที        

     เวลาต่างกนั เมือขดลวดอยูใ่นระนาบกระดาษ ฟลกัซส์นามแม่เหลก็ทีผา่นขดลวดและกระแสไฟฟ้าเหนียวนาํขอ้ 

      ใดถกูตอ้ง 

          

 

 

 

 

 

 1.  ฟลกัซข์องสนามแม่เหลก็ในรูป (ก) มีค่ามากทีสุด กระแสเหนียวนาํไหลทวนเข็มนาฬิกา 

 2.  ฟลกัซข์องสนามแม่เหลก็ในรูป (ก) มีค่าเป็นศุนย ์กระแสเหนียวนาํมีค่าเป็นศุนย ์

 3.  ฟลกัซข์องสนามแม่เหลก็ในรูป (ข) มีค่ามากทีสุด กระแสเหนียวนาํไหลทวนเข็มนาฬิกา 

 4.  ฟลกัซข์องสนามแม่เหลก็ในรูป (ข) มีค่าเป็นศนูย ์กระแสเหนียวนาํมีค่าเป็นศนูย ์

20. (มข.55) เมือต่อแหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (รูป ก.) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั (รูป ข.) เขา้กบัหลอดไฟ 

 

 

 

 

 

 1.  หลงัสบัสวิตซ ์S ในรูป ก. ทิงไว ้ หลอดไฟจะสว่างตลอดเวลา 

 2.  ในรูป ก. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสบัสวิตซ ์S เพือปิด/เปิดเท่านนั 

 3.  หลงัสบัสวิตซ ์S ในรูป ข. ทิงไวห้ลอดไฟจะไม่สว่างเลย 

 4.  ในรูป ข. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสบัสวิตซ ์S เพือปิด/เปิด เท่านนั  

21.  (มข.55) ในวงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลบัอนัหนึง ใชต้วัตา้นทานขนาด 50 Ω  วดัความต่างศกัยสู์งสุดคร่อมตวั 

      ตา้นทานได ้50 mV ในขณะทีความต่างศกัยสู์งสุดคร่อมตวัเก็บประจุเป็น 240 mV จงหาค่ากระแสไฟฟ้าทีวดั 

      ไดโ้ดยใชแ้อมมิเตอร์และค่าความตา้นทานจินตนาการของตวัเก็บประจุ  กาํหนดให ้√2 = 1.414 ,  

      1/√2 = 0.707  (ตอบ ขอ้ 4) 
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22. (มข.56) ขดลวดดงัรูป วางในสนามแม่เหลก็ทิศทางพุ่งเขา้ กรณีในขอ้ใดทีทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด 

      ไหลในทิศทางตามเข็มนาฬิกา  

      1.  ขนาดสนามแม่เหลก็กาํลงัลดลง 

       2.  ขนาดสนามแม่เหลก็กาํลงัเพิมขึน  

       3.  ขดลวดกาํลงัเคลือนทีไปทางซา้ย 

       4.  ขดลวดกาํลงัเคลือนทีไปทางขวา 

23. (มข.56) อิเลก็ตรอนถกูยงิจากเครืองเร่งอนุภาคเขา้ไปในสนามแม่เหลก็สมาํเสมอดงัรูป สนามแม่เหลก็มีทิศ 

      พุ่งเขา้ไปในกระดาษอิเลก็ตรอนจะมีทิศทางการเคลือนทีอยา่งไร 

         1.  โคง้ขึนดา้นบน 

          2.  ตรงไปดว้ยอตัราเร็วคงที  

          3.  ตรงไปแต่มีอตัราเร็วคงที  

          4.  โคง้ลงดา้นล่าง 

 

24. (มข.56) ขดลวดดวงกลม  2 วงดงัรูป  มีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวกนั จงหาว่าจะเกิด  สนามแม่เหลก็ทีจุด   

        P  กึงกลางระหว่างขดลวดอยา่งไร 

         1.  วนในทิศทางเดียวกบักระแสไฟฟ้า 

          2.  ชีขึนไปดา้นบน  

          3.  ชีลงดา้นไปดา้นล่าง 

          4.  สนามแม่เหลก็เท่ากนัศนูย ์

25. (มข.56) ลวดเสน้หนึงยาว  1  เมตร มีกระแสไฟฟ้าไหล  5  แอมแปร์  ถา้นาํลวดเสน้ทีสองยาว  20  เซนติเมตร   

     จะทาํใหเ้กิดแรงจากลวดเสน้ทีหนึงกระทาํกบัลวดเสน้ทีสองอยา่งไร 

1.  ผลกัลงดา้นล่างดว้ยขนาด  4.0 × 10-5  นิวตนั 

 2.  ดึงขึนดา้นบนดว้ยขนาด  4.0 × 10-5     นิวตนั 

 3.  ผลกัลงดา้นล่างดว้ยขนาด  8.0 × 10-4  นิวตนั 

 4.  ดึงขึนดา้นบนดว้ยขนาด   8.0 × 10-6  นิวตนั 

26. (มข.56) หมอ้แปลงไฟฟ้าอนัหนึงต่อขดลวดปฐมภูมิทีมีพนัไว ้ 440 รอบ  เขา้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั  220 โวลต ์ 

      วดัความต่างศกัยที์ขดลวดทุติยภูมิได ้ 11.0 โวลต ์ เมือต่อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีกินกระแสไฟ  0.4 แอมแปร์   

      ดงันนัจะมีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้หมอ้แปลงทางขดลวดปฐมภูมิเท่าไร 

    1.  0.02  แอมแปร์                                  2.  0.08  แอมแปร์ 

    3.  12.2  แอมแปร์                           4.  50.0  แอมแปร์ 


