
 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

ชื่อ....................................................................................   รหัสวิชา   08 

เลขที่นั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  ฟิสิกส์ 

สนามสอบ.........................................................................  วันที่ 31 ตุลาคม  2554 

ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  15.00 - 17.00 น. 

ค าอธิบาย 
 1.  ข้อสอบนี้มี   16     หน้า (50  ข้อ)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

2.  ก่อนตอบค าถาม ต้องเขียนชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ลงในกระดาษแผ่นนี้ และใน  
กระดาษค าตอบ พร้อมท้ังระบายรหัสเลขท่ีนั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข้อสอบให้ตรงกับชุดข้อสอบท่ีรับ 

3.  ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ ค าตอบ
ให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้องหรือเหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ้าเลือก  เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ท าดังนี้ 

 
 ถ้าต้องการเปล่ียนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให้สะอาดหมดรอยด า

เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 
4.  ห้าม น าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
5.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 
ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนวันท่ี  17  มกราคม  2555 
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1. กราฟระหว่างความเร็วของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีในแนวแกน x เป็นดังรูป จากกราฟหาค่าความเร่งท่ีเวลา  
     t = 4 วินาที  

 
 

    
 
 
 
 
 

2. เด็กชายคนหนึ่งขว้างลูกบอลข้ึนไปในแนวด่ิงเ ม่ือลูกบอลข้ึนไปได้สูง 5 เมตร อัตราเร็วของลูกบอลเท่ากับ  
     10 เมตรต่อวินาที ในแนวทิศชี้ข้ึน อัตราเร็วเร่ิมต้นและระยะสูงสุดท่ีลูกบอลเคล่ือนท่ีได้มีค่าเท่าใด 
      ก าหนด ให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2    
     (1) 10 เมตรต่อวินาที และ 10  เมตร               (2)  (10)( 2 ) เมตรต่อวินาที และ 10( 2 ) เมตร 
     (3) 10 เมตรต่อวินาที และ (10)( 2 ) เมตร (4)   (10)( 2 ) เมตรต่อวินาที และ 10 เมตร 
 
3.  ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็วคงท่ี 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เม่ือผ่านด่านต ารวจไปได้ 10 วินาที ต ารวจจึง 
     ออกรถไล่กวดและทันรถของชายดังกล่าวในเวลา 3 นาที ต ารวจจะต้องเร่งเคร่ืองยนต์ด้วยความเร่งคงท่ี 
     เท่าใดในหน่วยเมตรต่อ(วินาที)2 
     (1)  0.06    (2)  0.15   (3)  0.23  (4)  0.33 
 
4. มวล m วางอยู่บนพื้นเอียงท่ีท ามุม 30o กับพื้นราบ ถูกโยงกับมวล 10 กิโลกรัม ด้วยเชือกมวลเบามากซ่ึง

พาดอยู่บนรอกไม่มีความฝืดดังรูป ถ้ามวล m ก าลังเคล่ือนท่ีข้ึนด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อ(วินาที)2 และ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างมวล m กับพื้นเอียง คือ 0.5  มวล m จะมีค่าประมาณก่ีกิโลกรัม 

ก าหนดให้  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2,     sin 30o = 0.5,   cos 30o =  0.866 = 
2
3

 

 
 

                                                           
   

 

(1) 1.0 เมตรต่อ(วินาที)2     
(2)   -1.0 เมตรต่อ(วินาที)2    
(3)  1.5 เมตรต่อ(วินาที)2   
(4)   -1.5 เมตรต่อ(วินาที)2 

 

(1) 7    (2) 8  
(3)  9   (4) 10 
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5.  นักบินอวกาศจะมีน้ าหนักเป็นก่ีเท่าของน้ าหนักท่ีชั่งบนโลก ถ้าอยู่บนดาวเคราะห์ท่ีมีรัศมีเป็น 9.5 เท่าของ 
     รัศมีโลกและมีมวลเป็น 95 เท่าของมวลโลก 
     (1) 0.55   (2) 0.85   (3) 1.05   (4) 1.35 
 
6.  ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกท่ีระดับความสูง h เมตร เหนือผิวโลก จงหาอัตราเร็วเชิงเส้น (v) และ 
     คาบ(T)ของการโคจรของดาวเทียม (ก าหนดให้ รัศมีของโลกเป็น R เมตร  มวลของโลกเป็น M กิโลกรัม  
     ค่านิจสากลเป็น  G Nm2/kg2 

     (1)  v  = 
hR

GM


 เมตรต่อวินาที  และ  T =
GM

hR
2


 วินาที  

     (2)  v  = 
GM

hR 
 เมตรต่อวินาที และ T =

GM
)hR(

2
3

 วินาที 

     (3)   v  = 
hR

GM


 เมตรต่อวินาที และ  T =
GM

)hR(
2

3
 วินาที   

     (4)   v  = 
3)hR(

GM


 เมตรต่อวินาที และ T =
GM

hR
2


 วินาที 

 
7.  จากรูป ถ้ายิงมวล m1 ให้เคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล์ มีความเร็วต้น v1=30 เมตรต่อวินาที ท ามุม 30o กับ 
      แนวระดับ ขณะเดียวกัน มวล m2 ถูกยิงข้ึนไปในแนวด่ิง ด้วยความเร็วต้น v2 ถ้ามวลท้ังสองเคล่ือนท่ีใน 
      ระนาบเดียวกันและชนกันกลางอากาศได้ ค่า v2  ต้องเป็นก่ีเมตรต่อวินาที 

 
     (1) 15     (2) 20   (3) 25   (4) 30 
 
8.   ลูกตุ้ม A และ B มีมวลขนาด 0.1 กิโลกรัมและ 0.2 กิโลกรัม ตามล าดับ ห้อยอยู่ท่ีปลายเชือกเบายาว 30  
      เซนติเมตรและ 60 เซนติเมตร ตามล าดับ เม่ือแกว่งลูกตุ้มท้ังสองให้เคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่าง  
      ง่าย อัตราส่วนของคาบการแกว่งของลูกตุ้มท้ังสอง TA/TB  จะมีค่าเท่าใด 
      (1)  1/2   (2)  1/ 2   (3) 2   (4)  2 
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9.   รถเล้ียวโค้งบนถนนราบด้วยรัศมี 150 เมตร มีอัตราเร็วคงท่ี 15 เมตรต่อวินาที จงหาค่าสัมประสิทธิ์ความ 
      เสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนท่ีน้อยท่ีสุดท่ีท าให้รถไม่ไถลออกนอกเส้นทาง  
      ก าหนดให้  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2 
       (1)   0.06   (2)   0.15  (3)  0.24  (4)  0.33 
 
10.  แขวนสปริงในแนวด่ิงโดยยึดปลายบนไว้กับท่ี แล้วใช้มวล 200 กรัม แขวนท่ีปลายล่างของสปริง ถ้าดึง 

 มวลลงมาจากแนวสมดุลเล็กน้อยแล้วปล่อยให้สปริงส่ันข้ึนลง ปรากฏว่ามวลมีการส่ัน 10 รอบในเวลา 
2 วินาที ถ้าเปล่ียนมวลไปเป็น 400 กรัม คาบการส่ันจะเป็นก่ีวินาที    

      (1)  0.12    (2) )2)(2.0(   (3)   0.32  (4)   0.42 
 
11.  ยิงลูกปืนมวล 3 กรัมเข้าไปในเนื้อไม้ด้วยอัตราเร็ว 200 เมตรต่อวินาที หลังจากนั้นพบว่าลูกปืนเข้าไปใน

เนื้อไม้เป็นระยะ 7.5 เซนติเมตร จงหาแรงเฉล่ียของไม้ท่ีกระท ากับลูกปืน 

(1) 1000 N          (2) 900 N            

(3) 800 N                              (4) 700N 

 

12. ชายคนหนึ่งได้ท าการกระโดดค้ าถ่อสองคร้ัง ในคร้ังแรก อัตราเร็วของชายคนนี้ท่ีระดับเดียวกับไม้ก้ัน

และท่ีกระทบพื้นมีค่าเท่ากับ 7 และ 9.5 เมตรต่อวินาที ส าหรับการกระโดดคร้ังท่ีสอง อัตราเร็วของชาย

คนนี้ท่ีตกกระทบพื้นมีค่าเท่ากับ 14.5 เมตรต่อวินาที จงหาว่าอัตราเร็วของชายคนนี้ท่ีอยู่ ณ ต าแหน่ง

เดียวกับไม้ก้ันส าหรับการกระโดดคร้ังท่ีสองมีค่าเท่าใด 

ก าหนดให้ (9.5)2= 90.25 ,   (14.5)2 = 210.25 ,  (17)2 = 289 ,  (15)2 = 225,   (13)2 = 169 

(1)   13 เมตรต่อวินาที           (2)   15 เมตรต่อวินาที      

(3)   17 เมตรต่อวินาที           (4)   20 เมตรต่อวินาที 

 

13. ชายคนหนึ่งออกแรงผลักรถซ่ึงหยุดนิ่งและมีมวล 1200 กิโลกรัม  ด้วยแรง 300 นิวตันเป็นเวลา 2 วินาที 

จงหาว่าอัตราเร็วของรถท่ีเคล่ือนไปเนื่องจากการผลักของชายคนนี้มีค่าเ ท่าใด 

(1)   1 เมตรต่อวินาที              (2)   1.5 เมตรต่อวินาที     

(3)   2 เมตรต่อวินาที           (4)   0.5 เมตรต่อวินาที 
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14. ชายคนหนึ่งยืนบนเก้าอ้ีหมุนซ่ึงหมุนได้อย่างเสรีและไม่มีแรงเสียดทาน ในขณะท่ีกางมือท้ังสองข้างออก

พบว่า โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่าเท่ากับ 40 กิโลกรัมเมตร2 และ พลังงานจลน์มีค่าเท่ากับ 20 จูล เม่ือท าการ

หดมือเข้าพบว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยลดลงแล้วมีค่าเท่ากับ 30 กิโลกรัมเมตร2  จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของ

ชายคนนี้เม่ือท าการหุบแขน 

(1)   5/4 เรเดียนต่อวินาที      (2)  1 เรเดียนต่อวินาที     

(3)   4/3 เรเดียนต่อวินาที      (4)   5/3 เรเดียนต่อวินาที 

 

15. ลวดเส้นหนึ่งยาว L และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d หนีบปลายด้านบนของเส้นลวดไว้ แล้วน ามวล m ไป

แขวนท่ีปลายล่าง ลวดจะยืดออกเท่าใด (ก าหนดให้ค่ายังโมดูลัสของลวดเส้นนี้มีค่าเท่ากับ Y นิวตันต่อ

ตารางเมตร) 

        (1) mgL/2Yd             (2) mgL/Yd              (3)   mgL/Yd2              (4) 4mgL/Yd2 

 

16. วัตถุมวล 1 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงโดยคล้องผ่านรอกซ่ึงไม่มีความฝืด และปลายอีกข้างหนึ่งของ  

      เชือกผูกวัตถุหนัก 12 นิวตันดังรูป เม่ือปล่อยไว้อย่างอิสระปรากฏว่า วัตถุท่ีวางบนพื้นเอียงเคล่ือนท่ีข้ึน  

      พื้นเอียงได้พอดี จงหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย์ระหว่างพื้นกับวัตถุ 

       ก าหนดให้  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2,  sin 30o = 0.5,       cos 30o =  0.866 = 
2
3

   

 

 

 

 

 

 

 (1)                (2)             

(3)                             (4)   
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   17.  ในตอนเร่ิมต้น ลูกบอล A (มวล 1.5 กิโลกรัม) อยู่ท่ีต าแหน่งสูงกว่าลูกบอลB 0.45 เมตรและมีอัตราเร็ว 
        เร่ิมต้นเท่ากับ 4 เมตรต่อวินาที จากนั้นลูกบอล A ชนกับลูกบอล B (มวล 3.5 กิโลกรัม) ซ่ึงหยุดนิ่งดังรูป  
        สมมติว่าการชนนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นและไม่คิดผลของแรงต้านอากาศ จงหาขนาดของความเร็ว 
        ของลูกบอลท้ังสองหลังการชน   ก าหนดให้  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2 

 
18.   แท่งทรงกระบอกมีรัศมี 0.5 เมตร น้ าหนัก 50 นิวตัน วางอยู่บนพื้นบันไดโดยท่ีข้ันบันไดสูง 0.2 เมตร         

เพื่อท่ีจะดึงแท่งทรงกระบอกนี้ข้ึนบันได เราจึงผูกเชือกแล้วออกแรงดึง (F) ในแนวราบ (โดยอยู่ระดับ

เดียวกับขอบด้านบนของทรงกระบอก) ดังรูป สมมติว่าทรงกระบอกดังกล่าวมีเฉพาะการหมุนเท่านั้น

เม่ือออกแรงดึงในแนวราบ จงหาแรงในแนวราบนี้ท่ีน้อยท่ีสุดท่ีจะท าให้ทรงกระบอกเคล่ือนท่ีผ่าน

ข้ันบันไดไปได้ 

 

 
 
  
 
       

19. ปล่อยวัตถุทรงกลมมวล M รัศมี R ท่ีความสูง 2 เมตร กล้ิงลงจากพื้นเอียงซ่ึงท ามุม 30o กับพื้น จงหา

ความเร่งเชิงเส้นของมวลทรงกลมนี้ ก าหนดให้โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมนี้เท่ากับ 2MR
5
2

  

       ก าหนดให้  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง  g = 10 m/s2 

      (1)   25/7         (2)  20/7             (3)  15/7            (4)  10/7 

 

(1)   15 นิวตัน           
(2)   20 นิวตัน          
(3)   25 นิวตัน              
(4)   30 นิวตัน    

 

(1)     บอล A: 2 เมตรต่อวินาที บอล B: 3 เมตรต่อวินาที 
(2)     บอล A: 3 เมตรต่อวินาที บอล B: 2 เมตรต่อวินาที 
(3)     บอล A: 3 เมตรต่อวินาที บอล B: 4 เมตรต่อวินาที                         
(4)     บอล A: 4 เมตรต่อวินาที บอล B: 3 เมตรต่อวินาที 
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20.  เชือกเส้นหนึ่งพันรอบรอกรูปทรงกระบอกซ่ึงมีมวล 1 กิโลกรัม และรัศมี 0.5 เมตร  จากนั้นแขวนมวล      

m = 2 กิโลกรัม ไว้ท่ีปลายเชือก ส่งผลให้มวล m เกิดการเคล่ือนท่ี จงหาขนาดของความเร่งเชิงเส้นของ

มวล m หลังจากการแขวน  ก าหนดให้โมเมนต์ความเฉื่อยของรอกเท่ากับ 0.125 กิโลกรัมเมตร2 

       ก าหนดให้  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง  g = 10 m/s2 

          

          (1)  2 เมตรต่อวินาที2           (2)  4 เมตรต่อวินาที2   

          (3)  6 เมตรต่อวินาที2          (4)  8 เมตรต่อวินาที2   

                                                                                                                           

 

21.  แขวนวัตถุ A และ B ด้วยเชือกเบา ปลายอีกข้างผูกติดกับเพดาน เม่ือน าวัตถุท้ังสองไปจุ่มลงในน้ า      

        ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง  

ก าหนดให้  วัตถุท้ังสองมีปริมาตรเท่ากัน และ  
                    ความหนาแน่น waterBA    

 (1) แรงพยุง(buoyant force) ท่ีกระท าต่อ A น้อยกว่า B และ T1 > T2 
 (2) แรงพยุง(buoyant force) ท่ีกระท าต่อ A เท่ากับ B และ T1 > T2 
 (3) แรงพยุง(buoyant force) ท่ีกระท าต่อ A มากกว่า B และ T1 < T2 
 (4) แรงพยุง(buoyant force) ท่ีกระท าต่อ A มากกว่า B และ T1 > T2 
 
22. ถังฝาเปิดรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 cm สูง 60 cm บรรจุน้ าจนเต็ม   จงค านวณหาความดัน

สัมบูรณ์ท่ีก้นภาชนะ   ก าหนดให้ g = 10 m/s2 , 33

water m/kg10  , Pa = 105 N/m2 
 (1) 3106  N/m2 (2) 51094.0  N/m2 
 (3) 51003.1  N/m2 (4) 51006.1  N/m2 
 
 

A B 

T1 T2 
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23. น้ าในท่อไหลด้วยอัตรา 6 m3/min พื้นท่ีหน้าตัดของท่อล่างและท่อบนมีขนาด 
0.05 และ 0.0125 m2 ตามล าดับ ท่อบนสูงกว่าท่อล่างเป็นระยะ h = 200 cm  
ถ้าท่อล่างมีความดัน 105 N/m2  จงหาความดันท่ีท่อบน   
 ก าหนดให้ 33

water m/kg10 , g = 10 m/s2 
 (1) 4105  N/m2   (2) 41011 N/m2 
 (3) 41015 N/m2 (4) 410195  N/m2 
 
24. จากกฎข้อท่ีศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์กล่าวว่า “ถ้าวัตถุ A และ B อยู่ในสมดุลความร้อนต่อวัตถุ C แล้ว 

วัตถุ A จะอยู่ในสมดุลความร้อนต่อวัตถุ B ด้วย” ค าว่า สมดุลทางความร้อน หมายถึง อะไร 
 (1) มีปริมาณความร้อนเท่ากัน (2) มีความจุความร้อนเท่ากัน 
 (3) มีความจุความร้อนจ าเพาะเท่ากัน (4) มีระดับความร้อนเท่ากัน 
 
25. แท่งเหล็ก 5 kg และ 15 kg ท าให้มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเท่ากัน ข้อความใดถูกต้อง  
 (1) เหล็กท้ังสองมีความจุความร้อนเท่ากัน (2) ต้องให้ความร้อนแก่เหล็กท้ังสองเท่ากัน 
 (3) ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 5 kg มากกว่า (4) ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 15 kg มากกว่า 
 
26.  น้ าอุ่น 80 oC มวล 200 กรัม บรรจุในถ้วยอลูมิเนียมมวล 300 กรัม เม่ือน าก้อนน้ าแข็ง -5 oC มวล 100   

กรัม หย่อนลงไปในน้ าอุ่น   จงค านวณหาอุณหภูมิสุดท้าย 
       ก าหนดให้ cน้ าแข็ง = 2,000  J.kg-1.K-1  cน้ า = 4,000  J.kg-1.K-1 
  cAl = 900  J.kg-1.K-1  Lf,น้ า = 3.3x105 J.kg-1  

Lv,น้ า = 2.3x106 J.kg-1 
 (1) 30.90  oC     (2)  35.10  oC 
 (3) 50.66 oC (4) 57.55   oC 
 
27. การเปล่ียนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ของกาซในกระบอกสูบ ระบบมีพลังงานภายในลดลง 100 J 

และมีการคายความร้อน 300 J   จงค านวณหางานท่ีเกิดข้ึน 
 (1) ระบบท างาน 200 J (2) ระบบถูกท างาน 200 J 
 (3) ระบบท างาน 400 J (4) ระบบถูกท างาน 400 J 
 

h 
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28. คล่ืนน้ าลึกมีอัตราเร็ว 20 cm/s ความยาวคล่ืน 1.5 cm หน้าคล่ืนขนานกับแนวรอยต่อน้ าต้ืน เม่ือคล่ืน
เคล่ือนท่ีเข้าบริเวณน้ าต้ืนจะมีอัตราเร็ว 5 cm/s คล่ืนนี้จะมีทิศทางเปล่ียนไปจากแนวเดิมก่ีองศา 

 (1)  0sin 1  (2)  25.0sin 1  
 (3)  5.1sin 1  (4)  4sin 1  
 
29. แหล่งก าเนิดคล่ืนอาพันธ์ S1 และ S2 ท าให้เกิดการแทรกสอดของคล่ืน โดยท่ีจุด A อยู่บนท้องคล่ืนล าดับ

ท่ี 3 ของ S1 และอยู่บนท้องคล่ืนล าดับท่ี 5 ของ S2 ถ้าจุด A อยู่ห่างจาก S1 และ S2 เท่ากับ 6.0 และ 9.0 cm 
ตามล าดับ และคล่ืนมีอัตราเร็ว 0.21 m/s   จงค านวณหาความถ่ีของคล่ืน 

 (1) 0.14 Hz (2) 1.5 Hz 
 (3) 14 Hz (4) 31.5 Hz 
 
30. ในการทดลองการเกิดคล่ืนนิ่งในเส้นเชือกยาว 2 m  นับจ านวนบัพได้ 3 บัพ และคล่ืนมีอัตราเร็ว 380 m/s 

จงค านวณหาความถ่ีฮาร์มอนิกท่ี 5 
 (1) 95 Hz (2) 190 Hz 
 (3) 285 Hz (4) 475 Hz 
 
31.  จากรูป จงหาผลต่างระหว่างความต่างศักย์ Vout,B-Vout,A 

 
(1)  6 โวลต์       (2)  8 โวลต์   (3)  4 โวลต์       (4)  2 โวลต์ 

 

32.  จากข้อ 31 จงหาก าลังท่ีสูญเสียไปกับตัวต้านทาน 2 M 

(1)  16 ×10-6 วัตต์ (2) 32 ×10-6 วัตต์  (3)  16 ×10-5 วัตต์ (4) 32 ×10-5 วัตต์ 
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33. ลวดทองแดงขนาดสม่ าเสมอสองเส้น เส้นแรกมีความยาว 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร 

และเส้นท่ีสองยาว 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร จงหาว่าความต้านทานของลวดเส้นท่ี

สองเป็นก่ีเท่าของเส้นท่ีหนึ่ง 

(1) 2 เท่า  (2) 4 เท่า  (3)  8 เท่า  (4) 16 เท่า 

 

34. มานีเห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศรีษะข้ึนไป  40 เมตร ขณะเดียวกันกับชูใจ ซ่ึงอยู่ห่างจากมานี 

ตามแนวราบเป็นระยะทาง 30 เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกัน ความเข้มเสียงท่ีชูใจได้ยินเป็นก่ีเ ท่าของ

มานี 

(1) 0.64 เท่า  (2)  0.36 เท่า  (3)  2.44 เท่า  (4) 7.72 เท่า 

 

35. แหล่งก าเนิดเสียงส่งคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ี 700 เฮิรตซ์ ไปกระทบตัวสะท้อนตัวหนึ่ง เม่ือใช้เคร่ืองรับ

ฟังเสียงเคล่ือนไปตามแนวแหล่งก าเนิดเสียงกับตัวสะท้อนได้ยินเสียงดัง ค่อย สลับกัน ถ้าต้องการ

ให้ต าแหน่งเสียงดังสองต าแหน่งท่ีอยู่ถัดกันห่างกันมากกว่าเดิม 5 เซนติเมตร แหล่งก าเนิดเสียงต้อง

ส่งความถ่ีเท่าใด ถ้าความเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที 

(1)  583.3 เฮิรตซ์  (2)  636.3 เฮิรตซ์  (3)  783.3 เฮิรตซ์  (4)  836.3 เฮิรตซ์ 

 

36. อ่างเล้ียงปลาใบหนึ่งมีน้ าลึก 30 เซนติเมตร ท่ีก้นอ่างมีหลอดไฟเล็กๆเปิดสว่างอยู่ จงหาพื้นท่ีของ

แถบสว่างมากท่ีสุดท่ีแสงจากหลอดไฟสามารถผ่านผิวหน้าของน้ าได้โดยไม่สะท้อนกลับหมด เม่ือ

ดัชนีหักเหของน้ าเท่ากับ 4/3 

(1) 0.18 ตารางเมตร  (2) 0.36 ตารางเมตร  

(3) 1.8 ตารางเมตร  (4) 3.6 ตารางเมตร 

 

37. เลนส์นูน L1 และ L2 ซ่ึงมีความยาวโฟกัส 15 และ 30 เซนติเมตร ตามล าดับ อยู่ห่างกัน 40 

เซนติเมตร วางวัตถุใว้หน้าเลนส์นูน L1 เป็นระยะ 30 เซนติเมตร จงหาต าแหน่งของภาพสุดท้าย 

(1)  15 เซนติเมตร หลัง L2       (2)  25 เซนติเมตร หน้า L2 

(3)  15 เซนติเมตร หลัง L1 (4)  25 เซนติเมตร หลัง L1 
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38. แหล่งก าเนิดคล่ืนอาพันธ์สองแหล่งห่างกัน 6 เซนติเมตร ท าให้เกิดคล่ืนผิวน้ าท่ีมีความถ่ีเท่ากันและ

ความยาวคล่ืน 2 เซนติเมตร จงหาว่าเส้นตรงท่ีเชื่อมระหว่างแหล่งก าเนิดท้ังสอง คล่ืนรวมท่ีเกิดจาก

การแทรกสอดมีปฏิบัพก่ีต าแหน่ง 

(1)  3    (2)  4   (3)  6   (4)  7 

 

39. เชือกยาว 1.8 เมตร ผูกติดกับเคร่ืองเคาะสัญญาณท่ีมีความถ่ีคงท่ี ปลายเชือกอีกข้างคล้องผ่านรอกท่ี

ห้อยติดกับนอต โดยระยะจากรอกถึงเคร่ืองเคาะสัญญาณเป็นระยะ 1.5 เมตร เม่ือใช้นอต 9 ตัวท าให้

เกิดคล่ืนนิ่งในเส้นเชือกได้ แต่ถ้าลดนอตลงคล่ืนนิ่งจะหายไป และจะเกิดอีกคร้ังเม่ือเหลือนอต 4 ตัว 

จงหาจ านวนลูปท่ีเกิดข้ึนเม่ือใช้นอต 9 ตัว 

(1)  1 ลูป  (2)  2 ลูป  (3)  3 ลูป  (4)  4 ลูป 

 

40. หยดน้ าจากหลอดหยดลงบนผิวน้ าในถาดด้วยอัตราคงท่ี ท าให้เกิดคล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืน 1.5 

เซนติเมตร และความเร็วคล่ืนมีขนาดเป็น 50 เซนติเมตรต่อวินาที แต่ถ้าท าการเคล่ือนหลอดหยด

ด้วยอัตราเร็วคงท่ี ปรากฏว่าผู้สังเกตวัดความยาวคล่ืนปรากฏได้เพียง 1.2 เซนติเมตร จงหาว่าหลอด

หยดเคล่ือนท่ีด้วยอัตราเร็วเ ท่าใด 

(1)  10 เซนติเมตรต่อวินาที  (2)  15 เซนติเมตรต่อวินาที 

(3) 20 เซนติเมตรต่อวินาที  (4)  25 เซนติเมตรต่อวินาที 
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    41. จากรูปแรงท่ีท าระหว่างประจุ q0, q1 และ q2 ข้อใดถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) q0 ถูก q1 ดูดข้ึนด้วยแรงขนาด 9109 N   
(2) q0 ถูก q2 ผลักไปทางซ้ายด้วยแรงขนาด 9103 N    
(3) q0 ถูก q1 และ q2 กระท าไปทางขวาล่างด้วยแรงขนาด 910)2(9  N    
(4) q1 ถูก q2 ผลักไปทางซ้ายบนด้วยแรงขนาด 9109 N    

 
42.  อนุภาคท่ีมีมวล m เท่ากันมีประจุ q1 และq2 เท่ากันถูกจับให้อยู่นิ่งกับท่ี ในต าแหน่งดังรูป  เม่ือปล่อย   
       สนามไฟฟ้าสม่ าเสมอลงไปแล้วปล่อยให้เคล่ือนท่ี ไม่คิดแรงโน้มถ่วง อนุภาคท้ังสองจะเคล่ือนท่ี 
       อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 

(1)  q1 เคล่ือนท่ีข้ึนตรงตามแกน y            
(2) q2 เคล่ือนท่ีไปทางซ้ายตามแกน  x 
(3) q1 และ q2 เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี    
(4)  q1 และ q2 เคล่ือนท่ีไปทางซ้ายพร้อมท้ังขยับห่างออกจากกันข้ึนและลงตามแกน  y ตามล าดับ 
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43.  อิเล็กตรอนมีมวล m  กิโลกรัม มีประจุ – e คูลอมบ์ ถูกปล่อยด้วย  
        ความเร็วเร่ิมต้นศูนย์ จากบริเวณใกล้แผ่นโลหะ A  เม่ือให้ 
        ความต่างศักย์ V โวลต์ แก่แผ่นโลหะ A และตะแกรงโลหะ B    
       ดังรูป แรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยมาก จนไม่ต้องน ามาคิด  เม่ือหลุด 
       ออกจากตะแกรง B อิเล็กตรอนจะมีอัตราเร็วเท่ากับก่ีเมตรต่อ 
       วินาที 

(1)    v = 
e2

mV
    (2)  v  = 

m2
eV

 

 

    (3)   v = 
e
mV2

     (4)  v  = 
m
eV2

 

 
44. เม่ือต่อตัวเก็บประจุ C1 , C2 และ C3 ดังรูป    แล้วอัดประจุจนได้ความต่างศักย์ท่ีตกคร่อมเป็น Vรวม = 

60 Volt  ข้อใดถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ค่าความจุประจุรวมมีค่าเป็น Cรวม =  4000 F   
(2) ถ้าวัดความต่างศักย์คร่อม C1 จะได้ V1 = 15 Volt 
(3)  ประจุรวมในตัวเก็บประจุ qรวม = 3106  C  
(4) พลังงานศักย์รวมในตัวเก็บประจุเท่ากับ Uรวม = 1.8  J 
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ชื่อวิชา  ฟิสิกส ์  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

45.  ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กขนาดคงท่ี B มีทิศทางพุ่งเข้าหากระดาษ เม่ือปล่อยอนุภาค a, b, c และ d  
 

 
 

(1)  แรงท่ีท ากับ a มีทิศทางพุ่งเข้าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB 
(2) แรงท่ีท ากับ b มีทิศทางพุ่งออกจากจุด o มีขนาดเท่ากับ evB  
(3) แรงท่ีท ากับ c มีทิศทางพุ่งเข้าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB 
(4) แรงท่ีท ากับ d มีขนาดเท่ากับศูนย์ 

 
46.  ในปริมาตรท่ีล้อมรอบด้วยกล่องส่ีเหล่ียมลูกบาศก์กว้างด้านละ 1 m ในรูปมีสนามแม่เหล็กสม่ าเสมอ

ขนาด 2 T ชี้ไปตามแนวแกน z  เส้นลวด oa, ob, 
oc  และ od  น ากระแสไฟฟ้า 10 A ไหลออกจาก
มุมเดียวกันดังรูป เม่ือให้กระแสในเส้นลวดคร้ัง
ละเส้น แรงท่ีสนามแม่เหล็กท ากับเส้นลวดข้อใด
ถูกต้อง 
 
 
 
 

(1)  แรงท่ีท ากับเส้นลวด oa มีทิศทางไปทางซ้ายมือ(- y)  มีขนาด 10 N 
(2)  แรงท่ีท ากับเส้นลวด ob มีทิศทางชี้ลง(- z)  มีขนาด )2(20  N 
(3)  แรงท่ีท ากับเส้นลวด oc มีทิศทางไปพุ่งขนานกับแกน x  มีขนาด )2(20  N 
(4) แรงท่ีท ากับเส้นลวด od มีค่าเป็นศูนย์ 

 

 

ซ่ึงมีประจุขนาด e เท่ากัน ให้เคล่ือนท่ีใน
ระนาบของกระดาษด้วยอัตราเร็ว v ท่ีเท่ากัน
ในทิศทางต่างๆ กันดังรูปขนาดและทิศทาง
ของแรงท่ีสนามแม่เหล็กท ากับอนุภาคข้อใด
ถูกต้อง 
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47.  การพันขดลวดบนกรอบท่ีเสียบอยู่บนแกนหมุนและวางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ าเสมอ  
       ข้อใดท่ีสามารถท าให้เกิดแรงคู่ควบและท าให้ขดลวดเร่ิมหมุนได้เม่ือผ่านกระแสในขดลวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
48. ในวงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับอันหนึ่ง  ใช้ตัวต้านทานขนาด  50  วัดความต่างศักย์ สูงสุด  
       คร่อมตัวต้านทานได้  50 mV ในขณะท่ีความต่างศักย์สูงสุดคร่อมตัวเก็บประจุเป็น 240 mV 
       จงหาค่ากระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้โดยใช้แอมมิเตอร์ และ ค่าความต้านทานจินตนาการของตัวเก็บประจุ  
        ก าหนดให้   2 = 1.414,    2/1 = 0.707 

   (1)  Irms = 1  mA,       C = 240   (2)  Irms = 1  mA,       C =120  
   (3)  Irms = 0.707  mA,  C = 250   (4)  Irms = 0.707  mA, C = 240   
 
 
 
 
 

 

สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าต้ังฉากกับกระดาษ   

 
(1) 

สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าต้ังฉากกับกระดาษ   

 
                            (2) 

สนามแม่เหล็กพุ่งไปทางขวาขนานกับกระดาษ 

       
                                     (3) 

สนามแม่เหล็กพุ่งไปทางขวาขนานกับกระดาษ 

      
                                    (4) 
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49.  เม่ือขดลวดเหนี่ยวน า (ก) และ (ข) เป็นขดลวดเดียวกันหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กคงท่ีเ ดียวกัน แต่เป็นรูป 
       ท่ีเวลาต่างกัน เม่ือขดลวดอยู่ในระนาบกระดาษ ฟลักซ์สนามแม่เหล็กท่ีผ่านขดลวด และ กระแสไฟฟ้า 
       เหนี่ยวน าข้อใดถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 

       (1) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป (ก) มีค่ามากท่ีสุด กระแสเหนี่ยวน าไหลทวนเข็มนาฬิกา  
       (2) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป (ก) มีค่าเป็นศูนย์ กระแสเหนี่ยวน ามีค่าเป็นศูนย์ 
       (3) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป (ข) มีค่ามากท่ีสุด กระแสเหนี่ยวน าไหลตามเข็มนาฬิกา 
       (4) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป (ข) มีค่าเป็นศูนย์ กระแสเหนี่ยวน ามีค่าเป็นศูนย์ 
 
50.  เม่ือต่อแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (รูป ก.) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (รูป ข.) เข้ากับหลอดไฟ 

      
 
 
 
 
 
 
 

(1) หลังสับสวิทช์ S ในรูป ก. ท้ิงไว้ หลอดไฟจะสว่างตลอดเวลา 
(2) ในรูป ก. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสับสวิทช์ S เพื่อปิด/เปิดเท่านั้น 
(3)  หลังสับสวิทช์ S ในรูป ข. ท้ิงไว้หลอดไฟจะไม่สว่างเลย 
(4) ในรูป ข. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสับสวิทช์ S เพื่อปิด/เปิดเท่านั้น 

สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าต้ังฉากกับกระดาษ 

    
                             (ก) 

สนามแม่เหล็กพุ่งไปทางขวาขนานกระดาษ 

      
                                (ข) 

 
                               ก. 

 
                                 ข. 


