ข้ อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2551
ข้ อที่ 1 ชายคนหนึ่งวิง่ รอบสนามวิง่ 3 รอบๆละ 300 เมตร โดยรอบที่1,2 และ 3 ใช้เวลาในการวิง่ 3,4
และ 5 นาที ตามลาดับ จงหาขนาดของความเร็ วเฉลี่ยของชายคนนี้ ในการวิง่ ครบ 3 รอบ
(1) 0 เมตร/นาที
(2) 60 เมตร/นาที
(3) 75 เมตร/วินาที
(4) 100 เมตร/นาที
ข้ อที่ 2 บอลลูนกาลังลอยขึ้นไปในอากาศในแนวดิ่งด้วยอัตราความเร็ วคงที่ 2 เมตร/วินาที เมื่อปล่อย
2

วัตถุลงมาแล้วเวลาผ่านไป 3 นาที วัตถุจะอยูห่ ่างจากลูกบอลกี่เมตร(กาหนดให้ g = 10 m/s )
(1) 6
(2) 45
(3) 51
(4) 57
ข้ อที่ 3 รถยนต์คนั หนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ ว 40 กิดลเมตร/ชัว่ โมง เป็ นเวลา 10 นาที
ต่อมาแล่นไปทางทิศเหนื อด้วยความเร็ ว 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เป็ นเวลา 30 นาที จงหาขนาด
ความเร่ งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของรถยนต์คนั นี้
(1) 15 กิโลเมตร/ชัว่ โมง 2
(2) 30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง 2
(3) 60 กิโลเมตร/ชัว่ โมง 2
(4) 75 กิโลเมตร/ชัว่ โมง 2
ข้ อที่ 4 ระบบอนุภาคหนึ่งมี 3 อนุภาค มีมวล2,3 และ 5 กิโลกรัม วางที่ตาแหน่ง (-1,-2)
(0,0) และ (2,1) หน่วยเป็ นเมตร ตามลาดับ จงหาตาแหน่งจุดศูนย์กลางของ
ระบบนี้
(1) (1,-1)
(2) (8,1)
(3) (0.8,0.1)
(4) (-0.1,-0.1)

ข้ อที่ 5 ออกแรงในแนวระดับF ขนาด 10 นิวตัน ผลักมวล M 1 ที่วางติดอยูก่ บั มวล M 2
ซึ่ งวางอยูบ่ นพื้นราบลื่นในแนวระดับ ดังรู ป เมื่อ M 1 = 6 กิโลกรัมและ M 2 = 4 กิโลกรัม
ถ้านาแรง F ไปผลักอีกด้านที่มวล M 2 ด้วยขนาดเท่าเดิมแต่ ทิศทางตรงข้าม จงหาแรงที่
กระทาที่เกิดขึ้นระหว่างมวลทั้งสองมีขนาดกี่นิวตัน ทั้งสองกรณี ตามลาดับ
(1) 4 นิวตัน และ 4 นิวตัน
(2) 6 นิวตัน และ 6 นิวตัน
(3) 4 นิวตัน และ 6 นิวตัน
(4) 6 นิวตัน และ 4 นิวตัน
ข้ อที่ 6 วางมวล M ขนาด 10 กิโลกรัมบนพื้นเอียงที่มีค่าสัมประสิ ทธ์ของความเสี ยดทาน
ค่าคงที่เท่ากับ 0.5 จะต้องออกแรงขนานกับพื้นเอียงกี่นิวตันกระทาต่อมวล M และ
2

ทิศทางอย่างไร เพื่อทาให้มวล M อยูน่ ิ่งกับที่ กาหนดให้ tan  = 4/3 และ g = 10 m/s )
(1) 50 นิวตัน ชี้ข้ ึน
(2) 50 นิวตัน ชี้ลง
(3) 120 นิวตัน ชี้ข้ ึน
(4) 120 นิวตัน ชี้ลง
ข้ อที่ 7 ออกแรง F ขนาด 10 นิวตัน ผลักวัตถุ M ขนาด 10 กิโลกรัมที่วางอยูบ่ นพื้นราบ ในทิศทาง
ดังรู ป ถ้าพื้นมีค่า  = 1/7 และค่า tan  = 3/4 จงคานวณหาขนาดของความเร่ งของวัตถุ
2

(กาหนดให้ g = 10 m/s )
(1) 11/7 เมตร/วินาที 2
(2) 3 เมตร/วินาที 2
(3) 18/7 เมตร/วินาที 2
(4) 36/7 เมตร/วินาที 2
ข้ อที่ 8 ขว้างวัตถุข้ ึนไปในอากาศด้วยความเร็ วต้นขนาด 10 เมตร/วินาที ทามุม  กับแนว
ระดับ เมื่อเวลาผ่านไป 1.6 วินาที วัตถุจะมีความเร็ วขนาดกี่เมตร/วินาที
2

กาหนดให้ tan  = 4/3 และ g = 10 m/s
(1) 6
(2) 8
(3) 10
(4) 14

ข้ อที่ 9 วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็ นวงกลม ถ้าตาแหน่งAและB มีอตั ราเร็ ว3และ 4 เมตร/วินาที ตามลาดับ
มีค่ามุมที่กวาดมุมไปได้เป็ น  โดยที่ cos  =11/12 และใช้เวลา 0.2 วินาที จงหาขนาดของ
ความเร่ งเข้าสู่ ศูนย์ กลางในช่วงเวลาดังกล่าว
(1) 5 2 เมตร/วินาที 2
(2) 5

3

เมตร/วินาที 2

(3) 5 เมตร/วินาที 2
(4) 25 เมตร/วินาที 2
ข้ อที่ 10 วัตถุอนั หนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย มีคาบของการเคลื่อนที่ 4  วินาที ที่เวลาเริ่ มต้น
วัตถุมีการกระจัดเป็ น 3 เมตร และความเร็ วเป็ น 5 เมตร/วินาที มุมเฟสเริ่ มต้นมีค่ากี่เรเดียน
1

(1) tan ( 5 )
(2)
(3)
(4)

3
1
tan ( 6 )
5
1
tan ( 3 )
5
1
tan ( 3 )
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ข้ อที่ 11 สปริ งอันหนึ่ง ปลายด้านหนึ่งติดเพดาน ปลายอีกด้านติดกับมวล 2 กิโลกรัมปรากฏว่าสปริ ง
จะยืดตัวในแนวดิ่ง10 เซนติเมตร หลังจากนั้นเอามวล 2 กิโลกรัมออก แล้วนามวล 4 กิโลกรัม มาติดที่
ปลายล่าง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิก อย่างง่ายจะมีคาบกี่วนิ าที
(1) 5 2
(2)

2
5 2

(3)

5

(4)

2
5

ข้ อที่ 12 ออกแรงในแนวระดับ F ขนาด 8 นิวตันเพื่อทาให้วตั ถุ 2 กิโลกรัม ที่กาลัง เคลื่อนที่เป็ น
เส้นตรงบนพื้นราบลื่นในแนวระดับ ทาให้วตั ถุมีอตั ราเร็ วลดลงจากเดิม 4 เมตร/วินาที ในระยะกระจัด
5 เมตร จงคานวณหาอัตราเร็ วของวัตถุก่อนที่มีแรง F มากระทา
(1) 7 เมตร/วินาที
(2) 6 เมตร/วินาที
(3) 4 เมตร/วินาที
(4) 3 เมตร/วินาที

ข้ อที่ 13 วัตถุมวล 1 กิโลกรัมวางไว้ดงั รู ป เมื่อปล่อยวัตถุตกลงมา จงหาอัตราเร็ ว ของวัตถุขณะกระทบ
สปริ งมีค่าเท่าใด กาหนดให้ g = 10 เมตร/วินาที 2
(1) 18.0 เมตรต่อวินาที
(2) 9.0 เมตรต่อวินาที
(3) 4.2 เมตรต่อวินาที
(4) 3.5 เมตรต่อวินาที
ข้ อที่ 14 จากโจทย์ขอ้ ที่ 13 ถ้าสปริ งมีค่า k = 10000 นิวตันต่อเมตร สปริ งถูกกดลงไปเท่าเท่าใด
(1) ถูกกดจนสุ ด
(2) 9.0 เซนติเมตร
(3) 4.2 เซนติเมตร
(4) 3.5 เซนติเมตร
ข้ อที่ 15 ในการทดลองทดลองครั้งหนึ่งสามารถพลอท(plot)กราฟของแรงที่กระทาต่อวัน ในช่วงเวลา
ต่างๆได้ดงั ที่แสดงในรู ปจากกราฟนี้ อธิ บายการเคลื่อนที่ในช่วงที่(2)ว่า มีลกั ษณะอย่างไร
(1) ความเร็ วของวัตถุมีขนาดลดลงเรื่ อยๆ
(2) ความเร็ วของวัตถุมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
(3) วัตถุเคลื่อนที่ถอยหลัง
(4) วัตถุมีความเร่ งคงที่
ข้ อที่ 16 ข้อใดต่อไปนี้สรุ ปที่ถูกต้องสาหรับกานเคลื่อนที่อย่างอิสระภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก
(1) พลังจลน์มีค่าคงที่
(2) พลังงานศักย์มีค่าคงที่
(3) ผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าคงที่
(4) ผลต่างของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าคงที่
ข้ อที่ 17 ความหมายของโมเมนตัมของวัตถุ คือ ข้อใด
(1) การพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ
(2) การพยายามที่จะเคลื่อนที่ของวัตถุ
(3) การพยายามต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
(4) การพยายามเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งของวัตถุ

ข้ อที่ 18 ข้อใดผิด
(1) การดลของแรงเท่ากับโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น
(2) เมื่อมีแรงมากระทากับวัตถุจะทาให้วตั ถุมีความเร็ วเปลี่ยนไป
(3) การดลของแรงไม่มีผลกับมวลของวัตถุ
(4) การดลคือการกระทาโดยแรงในช่วงเวลาสั้นๆ
ข้ อที่ 19 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
(1) ทุกๆตาแหน่งบนวัตถุหมุนมีความเร็ วเท่ากัน
(2) ถ้ามีทอร์ กที่คงที่กระทาบนวัตถุอนั หนึ่ง วัตถุจะหมุนด้วยความเร่ งเชิงมุมคงที่เสมอ
(3) ถ้าวัตถุหมุนรอบแกน x ทิศทางของความเร็ วจะมีทิศขนานกับแกน x เสมอ
(4) ความเร็ วเชิงมุมของวัตถุมีทิศเดียวกัน แม้วา่ วัตถุจะหมุนกับทิศทาง
ข้ อที่ 20 ล้อทรงกระบอกตันรัศมี(R) เท่ากับ 0.1 เมตรและมีมวล(m)เท่ากับ 10 กิโลกรัม กลิ้งลงตาม
พื้นเอียงถึงปลายเอียงด้วยความเร็ วของจุดศูนย์กลางมวล 2 เมตร/วินาที จงหาความสู งของจุดที่ลอ้ เริ่ ม
กลิ้ง กาหนดให้ โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนของทรงกระบอกตัน; I = 1 mR 2
2

(1) 0.1 เมตร
(2) 0.2 เมตร
(3) 0.3 เมตร
(4) 0.4 เมตร
ข้ อที่ 21 จากโจทย์ขอ้ ที่ 20 จงหาพลังงานจลน์ของล้อเมื่อถึงปลายล่างของพื้นเอียง
(1) 10 จูล
(2) 20 จูล
(3) 30 จูล
(4) 40 จูล
ข้ อที2่ 2 ลูตุม้ นาฬิกาเรื อนหนึ่ งปกติจะแกว่งด้วยคาบ 2 วินาที ถ้าพบว่าลูกตุม้ นาฬิกา
ดังกล่าวแกว่งเร็ วกว่าปกติ จะมีวธิ ี แก้ไขอย่างไร
(ก) ใช้มวลถ่วงให้มากขึ้น
(ข) ปรับความยางสายลูกตุม้ ให้ยาวขึ้น
(ค) ย้ายไปไว้ ณ บริ เวณที่มีค่า g ต่า
(ง) ตัดสายลูกตุม้ ให้ส้ นั ลง
คาตอบที่ถูกคือ
(1) ข้อ (ก) และ ข้อ(ข)
(2) ข้อ(ข) และ ข้อ(ค)
(3) ข้อ(ค) และ ข้อ(ง)
(4) ข้อ(ก) และ ข้อ(ง)

ข้ อที่ 23 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยอัตราคงที่แล้วความเร่ งของวัตถุจะเป็ นศูนย์
(ข) วัตถุอาจมีความเร็ วขณะใดขณะหนึ่งเป็ นศูนย์โดยที่ความเร่ งของวัตถุไม่เป็ นศูนย์ก็ได้
(ค) วัตถุที่มีความเร่ งคงที่ อาจจะมีความเร็ วเป็ นศูนย์ก็ได้
จากข้อความข้างบน ข้อสรุ ปใดบ้างที่ถูกต้อง
(1) ข้อ(ก) เท่านั้น
(2) ข้อ (ข) เท่านั้น
(3) ข้อ (ก) และ ข้อ(ค)
(4) ข้อ (ข) และ ข้อ(ค)
ข้ อที่ 24 ลูกเทนนิสมวล 50 กรัม เคลื่อนที่ขา้ หาผนังด้วยความเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที หลีงชนผนัง
กระดอนกลับด้วยความเร็ ว 15 เมตรต่อวินาที จงหาการดลที่ผนังทากับลูกเทนนิส
(1) 0.25 นิวตัน.วินาที
(2) 0.75 นิวตัน.วินาที
(3) 1.00 นิวตัน.วินาที
(4) 1.75 นิวตัน.วินาที
ข้ อที่ 25 จากรู ป ภาชนะทั้ง สามบรรจุของเหลวชนิดเดียวกันและอยูใ่ นระดับเดียวกัน ข้อความ
ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความดันและแรงดัน

(1) ความดันและแรงดันที่กน้ ภาชนะ A > B > C
(2) ความดันและแรงดันที่กน้ ภาชนะ C > B > C
(3) ความดันที่กน้ ภาชนะทั้งสามเท่ากันแต่แรงดันที่กน้ ภาชนะ A > B > C
(4) ความดันที่กน้ ภาชนะทั้งสามเท่ากันแต่แรงดันที่กน้ ภาชนะ A > B > C
ข้ อที่ 26 วัตถุรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ลอยอยูใ่ นน้ าที่บรรจุในภาชนะหนึ่ง ถ้าผิวบนของวัตถุอยูใ่ นแนวระดับ จงหาว่าผิวบนของวัตถุน้ ี จะ
อยูส่ ู งกว่าผิวน้ าเท่าใด กาหนดให้ ความหนาแน่นของน้ า เท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(1) 8 เซนติเมตร
(2) 6 เซนติเมตร
(3) 4 เซนติเมตร
(4) 2 เซนติเมตร

ข้ อที่ 27

จากรู ป หลอดการไหลหนึ่งของพื้นที่ภาคตัดขวาง ที่ A เป็ น 10 เท่าของพื้นที่ภาคตัดขวางที่ B
ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
(1) ความหนาแน่นของของไหลที่จุด A มีค่าเป็ น 10 เท่าของที่จุด B
(2) ความหนาแน่นของของไหลที่จุด A และที่จุด B เท่ากัน
(3) อัตราการไหลของของไหลที่จุด B มีค่าเป็ น 10 เท่าของที่จุด A
(4) อัตราการไหลของของไหลที่จุด A และที่จุด B เท่ากัน
ข้ อที่ 28 ถังน้ ามีน้ าบรรจุอยู่ h เมตร ที่ขา้ งถังมีรูเล็กๆซึ่ งอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างระดับน้ ากับ ก้นถัง เมื่อ
ปล่อยน้ าให้พงุ่ ออกจากรู เล็กๆนี้ อัตราเร็ วของน้ าที่พงุ่ ออกมีค่ากี่เมตรต่อวินาที
(1) gh
(2) 2 gh
(3) gh
(4) 2gh
ข้ อที่ 29 น้ าแข็งมวล 140 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส ใส่ ลงไปในน้ าร้อน 80 องศาเซลเซียส
จงหาปริ มาณน้ าร้อนที่ทาให้น้ าแข็งละลายหมดพอดี กาหนดให้ ความจุความร้อนจาเพาะของน้ า
เท่ากับ 4.2 kJ/kg.  c และ ความร้อนแฝงจาเพาะของการหลอมเหลวของน้ าแข็ง เท่ากับ 300 kJ/kg
(1) 100 กรัม
(2) 200 กรัม
(3) 300 กรัม
(4) 400 กรัม
ข้ อที่ 30 อัดก๊าซเข้าไปในบอลลูนอย่างช้าๆจนปริ มาตร 5 ลิตร มีความดัน 3.0  10 5 นิวตันต่อตาราง
เมตรหลังจากปล่อยให้บอลลูนลอบขึ้นจนความดันก๊าซลดลงเหลือ 2.0  10 5 นิวตันต่อตารางเมตร
โดยที่อุณหภูมิมีค่าคงที่ จงหาปริ มาตรของก๊าซในบอลลูนมีค่าเท่าไร
(1) 6.0 ลิตร
(2) 7.5 ลิตร
(3) 9.0 ลิตร
(4) 12.0 ลิตร

ข้ อที่ 31 เมื่อออกแรงกดลูกสู บซึ่ งบรรจุก๊าซชนิดหนึ่ง ทาให้ปริ มาตรของก๊าซลดลงโดย อุณหภูมิ
คงที่และไม่มีก๊าซรั่วออกมา จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
(ก) ความดันเพิม่ ขึ้น
(ข) อัตราเร็ ว v ของโมเลกุลก๊าซลดลง
rms

(ค) พลังงานภายในเพิ่มขึ้น
(ง) พลังงานภายในคงที่
จากข้อความข้างบน มีขอ้ สรุ ปใดบ้างที่ถูกต้อง
(1) ข้อ(ก) และข้อ (ง)
(2) ข้อ (ก) และข้อ (ค)
(3) ข้อ(ข) และข้อ (ง)
(4) ข้อ(ก),(ข) และข้อ (ง)
ข้ อที่ 32 เมื่อทาให้ความดันของก๊าซอุดมคติชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า และมีปริ มาตรลดลง
ครึ่ งหนึ่งของเดิม พลังงานจลน์ของก๊าซจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(1) เพิ่มขึ้น 4 เท่า
(2) ลดลง 4 เท่า
(3) ลดลง 4 เท่า
(4) เท่าเดิม
ข้ อที่ 33 แหล่งกาเนิดสั่น 10 รอบ ในเวลา 5 วินาที และคลื่นมีความเร็ ว 4 เมตรต่อวินาที ถ้าขณะเวลา
หนึ่งแหล่งกาเนิ ดคลื่นสั่นโดยมีการกระจัดมากที่สุด(อัมปลิจูด) อยากทราบว่าขณะนั้น ณ จุดซึ่ งอยู่
ห่างจากแหล่งกๆเนิดคลื่น 2.5 เมตร อนุ ภาคของตัวกลางจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
(1) มีการกระจัดเป็ นศูนย์
(2) มีการกระจัดเป็ น1/4 เท่าของอัมปริ จูด
(3) มีการกระจัดเป็ น1/2 เท่าของอัมปริ จูด
(4) มีการกระจัดมากที่สุด
ข้ อที่ 34 คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 9 เฮิร์ตช์ และมีระยะห่างสองจุดที่มีเฟสต่างกัน 6  เรเดียน เป็ น
18 เมตร คลื่นขบวนนี้มีอตั ราเร็ วกี่เมตรต่อวินาที
(1) 24 เมตรต่อวินาที
(2) 27 เมตรต่อวินาที
(3) 48 เมตรต่อวินาที
(4) 54 เมตรต่อวินาที
ข้ อที่ 35 คลื่นน้ าเคลื่อนที่จากบริ เวณน้ าตื้นสู่ บริ เวณน้ าลึก โดยทามุมตกกระทบ 37  และมีมุมหักเห
53  ถ้าวัดความยาวคลื่นในน้ าตื้นเป็ น 3.0 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของคลื่นน้ าในบริ เวณน้ า
ลึก กาหนดให้ tan 37  =3/4
(1) 2.0 เซนติเมตร
(2) 3.0 เซนติเมตร
(3) 4.0 เซนติเมตร
(4) 5.0 เซนติเมตร

ข้ อที่ 36 แหล่งกาเนิดคลื่นทาให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกยาว 30 เซนติเมตร ที่ตรึ งปลาย ทั้งสองข้างไว้
เมื่อใช้แหล่งกาเนิ ดคลื่นที่มีความถี่ 40 เฮิร์ตช์จะเกิดคลื่นนิ่ งดังที่แสดงในรู ป(ก) ถ้าต้องการทาให้เกิด
คลื่นนิ่งดังที่แสดงในรู ป(ข) โดยอัตราเร็ วคลื่นในเส้นเชือกคงเดิมจะต้องใช้แหล่งกาเนิ ดคลื่นที่มี
ความถี่เท่าไร

(1) 20 เฮิร์ตช์
(2) 30 เฮิร์ตช์
(3) 50 เฮิร์ตช์
(4) 60 เฮิร์ตช์
ข้ อที่ 37 ข้อใดต่อไปนี้ มีผลต่ออัตราเร็ วของเสี ยง
(ก) อุณหภูมิ (ข) ความถี่
(ค) ความยาวคลื่น
คาตอบที่ถูกต้องคือ
(1) ข้อ (ก) เท่านั้น
(2) ข้อ (ก) และข้อ (ข)
(3) ข้อ (ก) และข้อ (ค)
(4) ข้อ (ข) และข้อ (ค)
ข้ อที่ 38 คุณภาพของเสี ยงบอกได้ดว้ ยปริ มาณใดของเสี ยง
(1) ความยาวคลื่น
(2) ระดับเสี ยง
(3) ความเข้มเสี ยง
(4) องค์ประกอบของฮาร์โมนิกของเสี ยง
ข้ อที่ 39 ถ้าลาโพงเครื่ องหนึ่งมีกาลังลดลงไปจากเดิม 10 % และผูฟ้ ังยืนห่างจากลาโพง เป็ นสองเท่า
ของระยะห่างเดิม จงหาว่าผูฟ้ ั งจะได้ยนิ เสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยง ลดลงกี่เดซิ เบล กาหนดให้
log 2= 0.3 log 3= 0.5
(1) 6.0
(2) 4.0
(3) 3.0
(4) 2.0
ข้ อที่ 40 เมื่อยิงปื น 1 นัด ทาให้เกิดเสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยง 20 เดซิ เบล ถ้าต้องการทาให้เกิด
เสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยง 40 เดซิเบล จะต้องยิงปื นพ้อมกันกี่กระบอก
(1) 2
(2) 10
(3) 20
(4) 100

ข้ อที่ 41 กระจกในข้อใดให้ภาพเสมือนที่มีขนาดโตกว่าวัตถุ
(1) กระจกเงาราบ
(2) กระจกเว้า
(3) กระจกนูน
(4) ถูกทั้งข้อ (2) และ ข้อ (3)
ข้ อที่ 42 วัตถุสูง 9.0 เซนติเมตร วางห่างจากเลนส์เว้าซึ่ งมีความยาวโฟกัส15.0 เซนติเมตร ปรากฏว่า
เกิดภาพที่ระยะห่างจากเลนส์ เท่ากับ 5.0 เซนติเมตร จงหาขนาดของภาพ
(1) 3.0 เซนติเมตร
(2) 6.0 เซนติเมตร
(3) 9.0 เซนติเมตร
(4) 12.0 เซนติเมตร
ข้ อที่ 43 ดินสอยาว 10 เซนติเมตร วางบนแกนทัศน์ของเลนส์นูนโดยปลายดินสอด้านที่ อยูใ่ กล้
เลนส์ห่างจากเลนส์เป็ นระยะ 20 เซนติเมตร เกิดภาพจริ งของปลายดินสอด้านนี้ที่ระยะห่างจาก
เลนส์เท่ากับ 20 เซนติเมตร จงหาว่าภาพของดินสอมีความยาวเท่าใด
(1) 5 เซนติเมตร
(2) 10 เซนติเมตร
(3) 15 เซนติเมตร
(4) 20 เซนติเมตร
ข้ อที่ 44 จุดประจุ 4 ไมโครคูลอมบ์ 3 จุดประจุ วางเรี ยงกันเป็ นแนวเส้นตรงห่างกันช่วงละ 30
เซนติเมตร โดยที่จุดประจุที่ปลายข้างหนึ่งเป็ นชนิดลบ ส่ วนตรงกลางกับปลายอีกข้างหนึ่งเป็ นชนิ ด
บวก อยากทราบว่าขนาดของแรงที่กระทาต่อจุดประจุที่อยูต่ รงกลางมีค่าเท่ากับกี่นิวตัน
กาหนดให้

k=

1
4 

= 9  10

9

N .m 2
c2

(1) 6.4
(2) 3.2
(3) 1.6
(4) ศูนย์
ข้ อที่ 45 ตัวนาทรงกลม AและBมีรัศมีเป็ น R A และ R B ตามลาดับ(กาหนดให้ R A =2 R B ) ถ้าโยง
ตัวนาทรงกลมทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยเส้นลวดตัวนาขนาดเล็กและยาวมากเมื่อเทียบกับรัศมีของทรง
กลมตัวนาทั้งสองนี้ จงหาอัตราส่ วนของศักย์ไฟฟ้ าบน ตัวนา A ต่อศักย์ไฟฟ้ าบนตัวนา B
(1) 1:2
(2) 1:1
(3) 2:1
(4) 4:1

ข้ อที่ 46 จากโจทย์ขอ้ ที่ 45 จงหาอัตราส่ วนของปริ มาณประจุไฟฟ้ าบนตัวนา A ต่อปริ มาณประจุ
ไฟฟ้ าบนตัวนา B ว่ามีค่าเท่าไร
(1) 1:2
(2) 1:1
(3) 2:1
(4) 4:1
ข้ อที่ 47 ลวดตัวนาเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 8 โอห์ม ถ้าทาการยืดลวดตัวนาเส้นนี้ให้ยาวเป็ น 2 เท่า
ของความยาวเดิม จงหาความต้านทานของลวดเส้นนี้หลังจากทาการยืดแล้ว
(1) 4 โอห์ม
(2) 8 โอห์ม
(3) 16 โอห์ม
(4) 32 โอห์ม
ข้ อที่ 48 เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ าชนิดหนึ่งที่ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
โดยตรง ถ้าเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเท่ากับ 0.5 โวลต์ และมีความต้านทาน
ภายในน้อยมาก หากต้องการนาเซลล์แสงอาทิตย์ นี้ไปใช้เป็ นแหล่งกาเนิดของมอเตอร์ ขนาด 6.0
โวลต์ จะต้องใช้เซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั หมดกี่เซลล์และต่อกันอย่างไร
(1) 6 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม
(2) 6 เซลล์ ต่อแบบขนาน
(3) 12 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม
(4) 12 เซลล์ ต่อแบบขนาน
ข้ อที่ 49 อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่ 2.0  10 6 m/s เข้าไปในทิศทางตั้งฉากกับ
สนามแม่เหล็กสม่าเสมอขนาด 5.0  10 31 เทสลา จงหาขนาดของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่
กระทาต่ออิเล็กตรอน กาหนดให้ 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
ข้ อที่ 50 จากโจทย์ขอ้ ที่ 49 จงหากาลังงานของแรงเนื่ องจากสนามแม่เหล็กบนอิเล็กตรอนว่ามีค่าเท่าไร
(1) ศูนย์
(2) 6.4  10 9 วัตต์
(3) 18.2  10 21 วัตต์
(4) 36.4  10 21 วัตต์
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