การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับ ตรง
ประจาปีการศึกษา 2555
08
เลขที่นั่งสอบ..................................................................... ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์
ชื่อ....................................................................................

รหัสวิชา

สนามสอบ.........................................................................
ห้องสอบ...........................................................................

วันที่ 31 ตุล าคม 2554
เวลา 15.00 - 17.00 น.

คาอธิบาย
1. ข้อสอบนี้มี 16 หน้า (50 ข้อ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ก่อนตอบคาถาม ต้องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ลงในกระดาษแผ่นนี้ และใน
กระดาษคาตอบ พร้อมทั้งระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข้อสอบให้ตรงกับชุดข้อสอบที่ รับ
3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ คาตอบ
ให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคาตอบที่ถู กต้ องหรือเหมาะสมที่ สุดเพียงคาตอบเดีย ว
ตัวอย่าง ถ้าเลือก

เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ทาดังนี้

ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตั วเลือ กเดิ มให้สะอาดหมดรอยดา
เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตั วเลือ กใหม่
4. ห้าม นาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ
ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2555



รหัสวิชา 08

2

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. กราฟระหว่างความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวแกน x เป็นดังรูป จากกราฟหาค่าความเร่งที่เวลา
t = 4 วินาที
(1) 1.0 เมตรต่อ(วินาที)2
(2) -1.0 เมตรต่อ(วินาที)2
(3) 1.5 เมตรต่อ(วินาที)2
(4) -1.5 เมตรต่อ(วินาที)2

2. เด็กชายคนหนึ่งขว้างลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งเมื่อลู กบอลขึ้นไปได้ สูง 5 เมตร อัตราเร็วของลูกบอลเท่ากั บ
10 เมตรต่อวินาที ในแนวทิศชี้ขึ้น อัตราเร็วเริ่มต้นและระยะสูงสุดที่ลู ก บอลเคลื่อนที่ไ ด้ มีค่าเท่าใด
กาหนด 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. ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็วคงที่ 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อผ่านด่านตารวจไปได้ 10 วินาที ตารวจจึง
ออกรถไล่กวดและทันรถของชายดัง กล่า วในเวลา 3 นาที ตารวจจะต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร่งคงที่
เท่าใดในหน่วยเมตรต่อ(วินาที)2
(1) 0.06
(2) 0.15
(3) 0.23
(4) 0.33
4. มวล m วางอยู่บนพื้นเอียงที่ทามุม 30o กับพื้นราบ ถูกโยงกับมวล 10 กิโลกรัม ด้วยเชือกมวลเบามากซึ่ง
พาดอยู่บนรอกไม่มีความฝืด ดังรูป ถ้ามวล m กาลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อ(วินาที)2 และ
สัมประสิทธิ์ความเสีย ดทานจลน์ ระหว่างมวล m กับพื้นเอียง คือ 0.5 มวล m จะมีค่าประมาณกี่กิโลกรั ม
3
กาหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2, sin 30o = 0.5, cos 30o = 0.866 =
2
(1) 7
(3) 9



(2) 8
(4) 10
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วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. นักบินอวกาศจะมีน้าหนักเป็นกี่เท่าของน้าหนัก ที่ชั่งบนโลก ถ้าอยู่บนดาวเคราะห์ที่มีรัศ มีเป็น 9.5 เท่าของ
รัศมีโลกและมีมวลเป็น 95 เท่าของมวลโลก
(1) 0.55
(2) 0.85
(3) 1.05
(4) 1.35
6. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกที่ ระดับความสูง h เมตร เหนือผิวโลก จงหาอัตราเร็วเชิงเส้น (v) และ
คาบ(T)ของการโคจรของดาวเทีย ม (กาหนดให้ รัศมีของโลกเป็น R เมตร มวลของโลกเป็น M กิโลกรัม
ค่านิจสากลเป็น G Nm2/kg2

GM
Rh
เมตรต่อวินาที และ T = 2 
วินาที
Rh
GM
Rh
( R  h )3
(2) v =
เมตรต่อวินาที และ T = 2 
วินาที
GM
GM
GM
( R  h )3
(3) v =
เมตรต่อวินาที และ T = 2 
วินาที
Rh
GM
Rh
GM
(4) v =
เมตรต่อวินาที และ T = 2 
วินาที
GM
( R  h )3
(1) v =

7. จากรูป ถ้ายิงมวล m1 ให้เคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ มีความเร็วต้น v1=30 เมตรต่อวินาที ทามุม 30o กับ
แนวระดับ ขณะเดียวกัน มวล m2 ถูกยิงขึ้นไปในแนวดิ่ง ด้วยความเร็วต้น v2 ถ้ามวลทั้งสองเคลื่อนที่ใน
ระนาบเดียวกันและชนกันกลางอากาศได้ ค่า v2 ต้องเป็นกี่เมตรต่อวินาที

(1) 15

(2) 20

(3) 25

(4) 30

8. ลูกตุ้ม A และ B มีมวลขนาด 0.1 กิโลกรัมและ 0.2 กิโลกรัม ตามลาดับ ห้อยอยู่ที่ปลายเชือกเบายาว 30
เซนติเมตรและ 60 เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อแกว่งลูกตุ้มทั้งสองให้เคลื่ อนที่แ บบซิ มเปิลฮาร์ มอนิก อย่าง
ง่าย อัตราส่วนของคาบการแกว่งของลู กตุ้ มทั้งสอง TA/TB จะมีค่าเท่าใด
(1) 1/2
(2) 1/ 2
(3) 2
(4) 2
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วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. รถเลี้ยวโค้งบนถนนราบด้วยรั ศ มี 150 เมตร มีอัตราเร็วคงที่ 15 เมตรต่อวินาที จงหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนที่น้อ ยที่ สุดที่ทาให้ร ถไม่ไ ถลออกนอกเส้นทาง
กาหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2
(1) 0.06
(2) 0.15
(3) 0.24
(4) 0.33
10. แขวนสปริงในแนวดิ่งโดยยึดปลายบนไว้ กับที่ แล้วใช้มวล 200 กรัม แขวนที่ปลายล่างของสปริง ถ้าดึง
มวลลงมาจากแนวสมดุ ลเล็กน้อ ยแล้ วปล่อยให้ส ปริงสั่น ขึ้นลง ปรากฏว่ามวลมี การสั่น 10 รอบในเวลา
2 วินาที ถ้าเปลี่ยนมวลไปเป็น 400 กรัม คาบการสั่นจะเป็นกี่วินาที
(1) 0.12
(2) ( 0.2 )( 2 )
(3) 0.32
(4) 0.42
11. ยิงลูกปืนมวล 3 กรัมเข้าไปในเนื้อไม้ด้วยอัตราเร็ว 200 เมตรต่อวินาที หลังจากนั้นพบว่าลูกปืนเข้าไปใน
เนื้อไม้เป็นระยะ 7.5 เซนติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยของไม้ที่กระทากั บลูก ปืน
(1) 1000 N

(2) 900 N

(3) 800 N

(4) 700N

12. ชายคนหนึ่งได้ทาการกระโดดค้าถ่อสองครั้ง ในครั้งแรก อัตราเร็วของชายคนนี้ที่ระดับเดีย วกับไม้กั้น
และที่กระทบพื้นมีค่าเท่ากับ 7 และ 9.5 เมตรต่อวินาที สาหรับการกระโดดครั้งที่สอง อัตราเร็วของชาย
คนนี้ที่ตกกระทบพื้นมีค่าเท่ากับ 14.5 เมตรต่อวินาที จงหาว่าอัตราเร็วของชายคนนี้ที่อยู่ ณ ตาแหน่ง
เดียวกับไม้กั้นสาหรับการกระโดดครั้ง ที่สองมี ค่าเท่าใด
กาหนดให้ (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. ชายคนหนึ่งออกแรงผลักรถซึ่งหยุดนิ่งและมีมวล 1200 กิโลกรัม ด้วยแรง 300 นิวตันเป็นเวลา 2 วินาที
จงหาว่าอัตราเร็วของรถที่เคลื่ อนไปเนื่องจากการผลัก ของชายคนนี้ มีค่าเท่าใด
(1) 1 เมตรต่อวินาที

(2) 1.5 เมตรต่อวินาที

(3) 2 เมตรต่อวินาที

(4) 0.5 เมตรต่อวินาที


5

รหัสวิชา 08

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. ชายคนหนึ่งยืนบนเก้าอี้หมุนซึ่งหมุนได้อย่างเสรีและไม่มีแรงเสียดทาน ในขณะที่กางมือทั้งสองข้างออก
พบว่า โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่าเท่ากับ 40 กิโลกรัมเมตร2 และ พลังงานจลน์มีค่าเท่ากับ 20 จูล เมื่อทาการ
หดมือเข้าพบว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยลดลงแล้วมีค่าเท่ากับ 30 กิโลกรัมเมตร2 จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของ
ชายคนนี้เมื่อทาการหุบแขน
(1) 5/4 เรเดียนต่อวินาที

(2) 1 เรเดียนต่อวินาที

(3) 4/3 เรเดียนต่อวินาที

(4) 5/3 เรเดียนต่อวินาที

15. ลวดเส้นหนึ่งยาว L และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d หนีบปลายด้านบนของเส้นลวดไว้ แล้วนามวล m ไป
แขวนที่ปลายล่าง ลวดจะยืดออกเท่าใด (กาหนดให้ค่ายังโมดูลัสของลวดเส้นนี้มีค่าเท่ากับ Y นิวตันต่อ
ตารางเมตร)
(1) mgL/2Yd

(2) mgL/Yd

(3) mgL/Yd2

(4) 4mgL/Yd2

16. วัตถุมวล 1 กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงโดยคล้องผ่ านรอกซึ่งไม่ มีความฝื ด และปลายอีกข้างหนึ่งของ
เชือกผูกวัตถุหนัก 12 นิวตันดังรูป เมื่อปล่อยไว้อย่างอิส ระปรากฏว่า วัตถุที่วางบนพื้นเอียงเคลื่อนที่ขึ้น
พื้นเอียงได้พอดี จงหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย์ระหว่างพื้นกั บวั ตถุ
กาหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2, sin 30o = 0.5,



cos 30o = 0.866 =

(1)

(2)

(3)

(4)

3
2
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วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. ในตอนเริ่มต้น ลูกบอล A (มวล 1.5 กิโลกรัม) อยู่ที่ตาแหน่งสูงกว่าลูกบอลB 0.45 เมตรและมีอัตราเร็ว
เริ่มต้นเท่ากับ 4 เมตรต่อวินาที จากนั้นลูกบอล A ชนกับลูกบอล B (มวล 3.5 กิโลกรัม) ซึ่งหยุดนิ่งดังรูป
สมมติว่าการชนนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นและไม่คิดผลของแรงต้านอากาศ จงหาขนาดของความเร็ว
ของลูกบอลทั้งสองหลังการชน กาหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2
(1)
(2)
(3)
(4)

บอล A: 2 เมตรต่อวินาที
บอล A: 3 เมตรต่อวินาที
บอล A: 3 เมตรต่อวินาที
บอล A: 4 เมตรต่อวินาที

บอล B: 3 เมตรต่อวินาที
บอล B: 2 เมตรต่อวินาที
บอล B: 4 เมตรต่อวินาที
บอล B: 3 เมตรต่อวินาที

18. แท่งทรงกระบอกมีรัศ มี 0.5 เมตร น้าหนัก 50 นิวตัน วางอยู่บนพื้นบันไดโดยทีข่ ั้นบันไดสูง 0.2 เมตร
เพื่อที่จะดึงแท่งทรงกระบอกนี้ขึ้นบันได เราจึงผูกเชือกแล้วออกแรงดึง (F) ในแนวราบ (โดยอยู่ระดับ
เดียวกับขอบด้านบนของทรงกระบอก) ดังรูป สมมติว่าทรงกระบอกดังกล่าวมีเฉพาะการหมุนเท่านั้น
เมื่อออกแรงดึงในแนวราบ จงหาแรงในแนวราบนี้ ที่น้อยที่สุดที่จะทาให้ทรงกระบอกเคลื่ อนที่ ผ่าน
ขั้นบันไดไปได้
(1)
(2)
(3)
(4)

15 นิวตัน
20 นิวตัน
25 นิวตัน
30 นิวตัน

19. ปล่อยวัตถุทรงกลมมวล M รัศมี R ที่ความสูง 2 เมตร กลิ้งลงจากพื้นเอียงซึ่งทามุม 30o กับพื้น จงหา
2
ความเร่งเชิงเส้นของมวลทรงกลมนี้ กาหนดให้โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมนี้เท่า กับ MR 2
5
กาหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2
(1) 25/7

(2) 20/7

(3) 15/7



(4) 10/7
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ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. เชือกเส้นหนึ่งพันรอบรอกรูปทรงกระบอกซึ่ง มี มวล 1 กิโลกรัม และรัศมี 0.5 เมตร จากนั้นแขวนมวล
m = 2 กิโลกรัม ไว้ที่ปลายเชือก ส่งผลให้มวล m เกิดการเคลื่อนที่ จงหาขนาดของความเร่งเชิงเส้นของ
มวล m หลังจากการแขวน กาหนดให้โมเมนต์ความเฉื่อยของรอกเท่า กับ 0.125 กิโลกรัมเมตร2
กาหนดให้ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 10 m/s2

(1) 2 เมตรต่อวินาที2

(2) 4 เมตรต่อวินาที2

(3) 6 เมตรต่อวินาที2

(4) 8 เมตรต่อวินาที2

21. แขวนวัตถุ A และ B ด้วยเชือกเบา ปลายอีกข้างผูกติดกั บเพดาน เมื่อนาวัตถุทั้งสองไปจุ่ มลงในน้า
ข้อความใดกล่าวได้ถู กต้อง
กาหนดให้ วัตถุทั้งสองมีปริ มาตรเท่ากัน และ
ความหนาแน่น A  B   water
(1) แรงพยุง(buoyant force) ที่กระทาต่อ A น้อยกว่า B และ T1 > T2
(2) แรงพยุง(buoyant force) ที่กระทาต่อ A เท่ากับ B และ T1 > T2
(3) แรงพยุง(buoyant force) ที่กระทาต่อ A มากกว่า B และ T1 < T2
(4) แรงพยุง(buoyant force) ที่กระทาต่อ A มากกว่า B และ T1 > T2

T1

A

T2

B

22. ถังฝาเปิดรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง 20 cm สูง 60 cm บรรจุน้าจนเต็ม จงคานวณหาความดัน
สัมบูรณ์ที่ก้นภาชนะ กาหนดให้ g = 10 m/s2 ,  water  10 3 kg / m3 , Pa = 105 N/m2
(1) 6  10 3 N/m2
(2) 0.94  10 5 N/m2
(3) 1.03  10 5 N/m2
(4) 1.06  10 5 N/m2
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ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. น้าในท่อไหลด้วยอัตรา 6 m3/min พื้นที่หน้าตัดของท่อล่างและท่อบนมี ขนาด
0.05 และ 0.0125 m2 ตามลาดับ ท่อบนสูงกว่าท่อล่างเป็นระยะ h = 200 cm
h
ถ้าท่อล่างมีความดัน 105 N/m2 จงหาความดันที่ท่อบน
กาหนดให้  water  10 3 kg / m3 , g = 10 m/s2
(1) 5  10 4 N/m2
(2) 11  10 4 N/m2
(3) 15  10 4 N/m2
(4) 195  10 4 N/m2
24. จากกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โ มไดนามิก ส์ก ล่าวว่า “ถ้าวัตถุ A และ B อยู่ในสมดุลความร้อนต่ อวั ตถุ C แล้ว
วัตถุ A จะอยู่ในสมดุลความร้อนต่อ วัตถุ B ด้วย” คาว่า สมดุลทางความร้อน หมายถึง อะไร
(1) มีปริมาณความร้อนเท่า กัน
(2) มีความจุความร้อนเท่ ากัน
(3) มีความจุความร้อนจาเพาะเท่ากัน
(4) มีระดับความร้อนเท่ากัน
25. แท่งเหล็ก 5 kg และ 15 kg ทาให้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากัน ข้อความใดถูกต้อง
(1) เหล็กทั้งสองมีความจุความร้ อนเท่ากัน
(2) ต้องให้ความร้อนแก่เหล็กทั้งสองเท่ากัน
(3) ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 5 kg มากกว่า
(4) ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 15 kg มากกว่า
26. น้าอุ่น 80 oC มวล 200 กรัม บรรจุใ นถ้วยอลูมิเนียมมวล 300 กรัม เมื่อนาก้อนน้าแข็ง -5 oC มวล 100
กรัม หย่อนลงไปในน้าอุ่น จงคานวณหาอุณหภูมิสุดท้าย
กาหนดให้ cน้าแข็ง = 2,000 J.kg-1.K-1
cน้า = 4,000 J.kg-1.K-1
cAl = 900 J.kg-1.K-1
Lf,น้า = 3.3x105 J.kg-1
Lv,น้า = 2.3x106 J.kg-1
(1) 30.90 oC
(2) 35.10 oC
(3) 50.66 oC
(4) 57.55 oC
27. การเปลี่ยนแปลงทางเทอร์โมไดนามิก ส์ของกาซในกระบอกสูบ ระบบมีพลังงานภายในลดลง 100 J
และมีการคายความร้ อน 300 J จงคานวณหางานที่เกิดขึ้น
(1) ระบบทางาน 200 J
(2) ระบบถูกทางาน 200 J
(3) ระบบทางาน 400 J
(4) ระบบถูกทางาน 400 J
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ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. คลื่นน้าลึกมีอัตราเร็ว 20 cm/s ความยาวคลื่น 1.5 cm หน้าคลื่นขนานกับแนวรอยต่อน้าตื้น เมื่อคลื่น
เคลื่อนที่เข้าบริเวณน้าตื้นจะมีอัตราเร็ว 5 cm/s คลื่นนี้จะมีทิศทางเปลี่ยนไปจากแนวเดิ มกี่ องศา
(1) sin 1 0
(2) sin 1 0.25 
(3) sin 1 1.5
(4) sin 1 4
29. แหล่งกาเนิดคลื่นอาพันธ์ S1 และ S2 ทาให้เกิดการแทรกสอดของคลื่น โดยที่จุด A อยู่บนท้องคลื่นลาดับ
ที่ 3 ของ S1 และอยู่บนท้องคลื่นลาดับที่ 5 ของ S2 ถ้าจุด A อยู่ห่างจาก S1 และ S2 เท่ากับ 6.0 และ 9.0 cm
ตามลาดับ และคลื่นมีอัตราเร็ว 0.21 m/s จงคานวณหาความถี่ของคลื่น
(1) 0.14 Hz
(2) 1.5 Hz
(3) 14 Hz
(4) 31.5 Hz
30. ในการทดลองการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกยาว 2 m นับจานวนบัพได้ 3 บัพ และคลื่นมีอัตราเร็ว 380 m/s
จงคานวณหาความถี่ฮาร์มอนิก ที่ 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 จงหากาลังที่สูญเสียไปกับตัวต้านทาน 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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วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. ลวดทองแดงขนาดสม่าเสมอสองเส้น เส้นแรกมีความยาว 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร
และเส้นที่สองยาว 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร จงหาว่าความต้านทานของลวดเส้นที่
สองเป็นกี่เท่าของเส้นที่หนึ่ง
(1) 2 เท่า

(2) 4 เท่า

(3) 8 เท่า

(4) 16 เท่า

34. มานีเห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศรีษะขึ้นไป 40 เมตร ขณะเดียวกันกับชูใจ ซึ่งอยู่ห่างจากมานี
ตามแนวราบเป็นระยะทาง 30 เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกัน ความเข้มเสียงที่ชูใจได้ยินเป็นกี่เ ท่าของ
มานี
(1) 0.64 เท่า

(2) 0.36 เท่า

(3) 2.44 เท่า

(4) 7.72 เท่า

35. แหล่งกาเนิดเสียงส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่ 700 เฮิรตซ์ ไปกระทบตัวสะท้อนตั วหนึ่ง เมื่อใช้เครื่องรับ
ฟังเสียงเคลื่อนไปตามแนวแหล่ง กาเนิดเสียงกับตัวสะท้อนได้ยินเสียงดัง ค่อย สลับกัน ถ้าต้องการ
ให้ตาแหน่งเสียงดังสองตาแหน่งที่อยู่ถัดกันห่างกันมากกว่าเดิ ม 5 เซนติเมตร แหล่งกาเนิดเสียงต้อง
ส่งความถี่เท่าใด ถ้าความเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที
(1) 583.3 เฮิรตซ์

(2) 636.3 เฮิรตซ์

(3) 783.3 เฮิรตซ์

(4) 836.3 เฮิรตซ์

36. อ่างเลี้ยงปลาใบหนึ่งมีน้าลึก 30 เซนติเมตร ที่ก้นอ่างมีหลอดไฟเล็กๆเปิดสว่างอยู่ จงหาพื้นที่ของ
แถบสว่างมากที่สุดที่ แสงจากหลอดไฟสามารถผ่านผิ วหน้าของน้าได้ โ ดยไม่ สะท้อนกลั บหมด เมื่อ
ดัชนีหักเหของน้าเท่ากับ 4/3
(1) 0.18 ตารางเมตร

(2) 0.36 ตารางเมตร

(3) 1.8 ตารางเมตร

(4) 3.6 ตารางเมตร

37. เลนส์นูน L1 และ L2 ซึ่งมีความยาวโฟกั ส 15 และ 30 เซนติเมตร ตามลาดับ อยู่ห่างกัน 40
เซนติเมตร วางวัตถุใว้หน้าเลนส์นูน L1 เป็นระยะ 30 เซนติเมตร จงหาตาแหน่งของภาพสุดท้าย
(1) 15 เซนติเมตร หลัง L2

(2) 25 เซนติเมตร หน้า L2

(3) 15 เซนติเมตร หลัง L1

(4) 25 เซนติเมตร หลัง L1
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ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. แหล่งกาเนิดคลื่นอาพันธ์สองแหล่งห่างกัน 6 เซนติเมตร ทาให้เกิดคลื่นผิวน้าที่มีความถี่เท่า กันและ
ความยาวคลื่น 2 เซนติเมตร จงหาว่าเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างแหล่งกาเนิดทั้งสอง คลื่นรวมที่เกิดจาก
การแทรกสอดมีปฏิ บัพกี่ ตาแหน่ง
(1) 3

(2) 4

(3) 6

(4) 7

39. เชือกยาว 1.8 เมตร ผูกติดกับเครื่องเคาะสัญญาณที่ มีความถี่ คงที่ ปลายเชือกอีกข้างคล้องผ่านรอกที่
ห้อยติดกับนอต โดยระยะจากรอกถึงเครื่องเคาะสัญ ญาณเป็นระยะ 1.5 เมตร เมื่อใช้นอต 9 ตัวทาให้
เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกได้ แต่ถ้าลดนอตลงคลื่นนิ่งจะหายไป และจะเกิดอีกครั้งเมื่อเหลือนอต 4 ตัว
จงหาจานวนลูปที่เกิดขึ้นเมื่อใช้นอต 9 ตัว
(1) 1 ลูป

(2) 2 ลูป

(3) 3 ลูป

(4) 4 ลูป

40. หยดน้าจากหลอดหยดลงบนผิวน้าในถาดด้ วยอัตราคงที่ ทาให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 1.5
เซนติเมตร และความเร็วคลื่นมีขนาดเป็น 50 เซนติเมตรต่อวินาที แต่ถ้าทาการเคลื่อนหลอดหยด
ด้วยอัตราเร็วคงที่ ปรากฏว่าผู้สังเกตวัดความยาวคลื่นปรากฏได้เพียง 1.2 เซนติเมตร จงหาว่าหลอด
หยดเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใด
(1) 10 เซนติเมตรต่อวินาที

(2) 15 เซนติเมตรต่อวินาที

(3) 20 เซนติเมตรต่อวินาที

(4) 25 เซนติเมตรต่อวินาที
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. จากรูปแรงที่ทาระหว่างประจุ q0, q1 และ q2 ข้อใดถูกต้อง

(1) q0 ถูก q1 ดูดขึ้นด้วยแรงขนาด 9  10 9 N
(2) q0 ถูก q2 ผลักไปทางซ้ายด้วยแรงขนาด 3  10 9 N
(3) q0 ถูก q1 และ q2 กระทาไปทางขวาล่างด้วยแรงขนาด 9( 2 )  10 9 N
(4) q1 ถูก q2 ผลักไปทางซ้ายบนด้วยแรงขนาด 9  10 9 N
42. อนุภาคที่มีมวล m เท่ากันมีประจุ q1 และq2 เท่ากันถูกจับให้อยู่นิ่งกับที่ ในตาแหน่งดังรูป เมื่อปล่อย
สนามไฟฟ้าสม่าเสมอลงไปแล้วปล่ อยให้เคลื่อนที่ ไม่คิดแรงโน้มถ่วง อนุภาคทั้งสองจะเคลื่อนที่
อย่างไร

(1) q1 เคลื่อนที่ขึ้นตรงตามแกน y
(2) q2 เคลื่อนที่ไปทางซ้ายตามแกน x
(3) q1 และ q2 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
(4) q1 และ q2 เคลื่อนที่ไปทางซ้ายพร้อมทั้งขยับห่างออกจากกันขึ้นและลงตามแกน y ตามลาดับ
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) v =

mV
2e

(3) v =

2 mV
e

43. อิเล็กตรอนมีมวล m กิโลกรัม มีประจุ – e คูลอมบ์ ถูกปล่อยด้วย
ความเร็วเริ่มต้นศูนย์ จากบริเวณใกล้แผ่นโลหะ A เมื่อให้
ความต่างศักย์ V โวลต์ แก่แผ่นโลหะ A และตะแกรงโลหะ B
ดังรูป แรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยมาก จนไม่ต้องนามาคิด เมื่อหลุด
ออกจากตะแกรง B อิเล็กตรอนจะมีอัตราเร็วเท่า กับกี่เมตรต่อ
วินาที
eV
(2) v =
2m
(4) v =

2 eV
m

44. เมื่อต่อตัวเก็บประจุ C1 , C2 และ C3 ดังรูป แล้วอัดประจุจนได้ความต่างศักย์ ที่ตกคร่อ มเป็น Vรวม =
60 Volt ข้อใดถูกต้อง

(1) ค่าความจุประจุรวมมี ค่าเป็น Cรวม = 4000 F
(2) ถ้าวัดความต่างศักย์ คร่อ ม C1 จะได้ V1 = 15 Volt
(3) ประจุรวมในตัวเก็บประจุ qรวม = 6  10 3 C
(4) พลังงานศักย์รวมในตัวเก็บประจุเท่ากั บ Uรวม = 1.8 J
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ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45. ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดคงที่ B มีทิศทางพุ่งเข้าหากระดาษ เมื่อปล่อยอนุภาค a, b, c และ d
ซึง่ มีประจุขนาด e เท่ากัน ให้เคลื่อนที่ใน
ระนาบของกระดาษด้วยอัตราเร็ ว v ที่เท่ากัน
ในทิศทางต่างๆ กันดังรูปขนาดและทิศทาง
ของแรงที่สนามแม่เหล็กทากั บอนุภาคข้อใด
ถูกต้อง

(1) แรงที่ทากับ a มีทิศทางพุ่งเข้าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB
(2) แรงที่ทากับ b มีทิศทางพุ่งออกจากจุ ด o มีขนาดเท่ากับ evB
(3) แรงที่ทากับ c มีทิศทางพุ่งเข้าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB
(4) แรงที่ทากับ d มีขนาดเท่ากับศูนย์
46. ในปริมาตรที่ล้อมรอบด้ วยกล่องสี่เหลี่ ย มลู กบาศก์ก ว้างด้านละ 1 m ในรูปมีสนามแม่เหล็กสม่าเสมอ
ขนาด 2 T ชี้ไปตามแนวแกน z เส้นลวด oa, ob,
oc และ od นากระแสไฟฟ้า 10 A ไหลออกจาก
มุมเดียวกันดังรูป เมื่อให้กระแสในเส้นลวดครั้ง
ละเส้น แรงที่สนามแม่เหล็กทากับเส้น ลวดข้ อใด
ถูกต้อง

(1) แรงที่ทากับเส้นลวด oa มีทิศทางไปทางซ้ายมือ(- y) มีขนาด 10 N
(2) แรงที่ทากับเส้นลวด ob มีทิศทางชี้ลง(- z) มีขนาด 20( 2 ) N
(3) แรงที่ทากับเส้นลวด oc มีทิศทางไปพุ่งขนานกับแกน x มีขนาด 20( 2 ) N
(4) แรงที่ทากับเส้นลวด od มีค่าเป็นศูนย์
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รหัสวิชา 08

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47. การพันขดลวดบนกรอบที่เสียบอยู่ บนแกนหมุนและวางอยู่ในสนามแม่เหล็ กสม่าเสมอ
ข้อใดที่สามารถทาให้เกิดแรงคู่ควบและทาให้ขดลวดเริ่ มหมุนได้เมื่ อผ่านกระแสในขดลวด
สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าตั้งฉากกับกระดาษ

สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าตั้งฉากกับกระดาษ

(2)

(1)
สนามแม่เหล็กพุ่งไปทางขวาขนานกับกระดาษ

สนามแม่เหล็กพุ่งไปทางขวาขนานกับกระดาษ

(3)

(4)

48. ในวงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับอันหนึ่ง ใช้ตัวต้านทานขนาด 50  วัดความต่างศักย์ สูงสุด
คร่อมตัวต้านทานได้ 50 mV ในขณะที่ความต่างศักย์สูงสุดคร่อ มตัวเก็ บประจุเป็น 240 mV
จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้โดยใช้แอมมิเตอร์ และ ค่าความต้านทานจินตนาการของตั วเก็ บประจุ
กาหนดให้ 2 = 1.414, 1 / 2 = 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 
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รหัสวิชา 08

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ฟิสิกส์
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49. เมื่อขดลวดเหนี่ยวนา (ก) และ (ข) เป็นขดลวดเดียวกันหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ กคงที่เ ดียวกัน แต่เป็นรูป
ที่เวลาต่างกัน เมื่อขดลวดอยู่ในระนาบกระดาษ ฟลักซ์สนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวด และ กระแสไฟฟ้า
เหนี่ยวนาข้อใดถูกต้อง
สนามแม่เ หล็กพุ่งเข้าตั้งฉากกับกระดาษ

(ก)
(1) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป
(2) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป
(3) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป
(4) ฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กในรูป

สนามแม่เ หล็กพุ่งไปทางขวาขนานกระดาษ

(ข)
(ก) มีค่ามากที่สุด กระแสเหนี่ยวนาไหลทวนเข็มนาฬิกา
(ก) มีค่าเป็นศูนย์ กระแสเหนี่ยวนามีค่าเป็นศูนย์
(ข) มีค่ามากที่สุด กระแสเหนี่ยวนาไหลตามเข็มนาฬิกา
(ข) มีค่าเป็นศูนย์ กระแสเหนี่ยวนามีค่าเป็นศูนย์

50. เมื่อต่อแหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (รูป ก.) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (รูป ข.) เข้ากับหลอดไฟ

ก.

ข.

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



