
ข้อสอบมหาวทิยาลยัขอนแก่นปี 2552 
1. ช่างท าเขม็ขดัหนงัไดท้  าการวดัความกวา้ง ความยาว และความหนาของเขม็ขดัหนงัเส้นหน่ึง

เพื่อน าไปท าการประมาณค่าน ้าหนกัของหนงัท่ีใช ้ไดผ้ลการวดัดงัน้ี 30  1 มิลลิเมตร 100 
   5  เซนติเมตร และ 2.0   0.1 มิลลิเมตร ตามล าดบั จ านวนเลขนยัส าคญัของความกวา้ง 
ความยาว และความหนาของเขม็ขดัหนงัเส้นน้ีมีเลขนยัส าคญัก่ีตวัตามล าดบั  

(1)   1 ตวั 1 ตวั และ 2 ตวั    
(2)   2 ตวั 3 ตวั และ 1 ตวั 
(3)   2 ตวั 3 ตวั และ 2 ตวั    
(4)   1 ตวั 1 ตวั และ 1 ตวั 

      2.  ขอ้ใดต่อไปน้ีสรุปเก่ียวกบัปริมาณท่ีใชส้ าหรับบรรยายการเคล่ือนท่ีของวตัถุไดถู้กตอ้ง 
  (1)  ขนาดของความเร็วเฉล่ียมีค่าเท่ากบัอตัราเร็วเฉล่ียของการเคล่ือนท่ีเสมอ 
  (2)  ความเร็วเฉล่ียมีทิศทางเดียวกบัการกระจดัของการเคล่ือนท่ีเสมอ 
  (3)  ความเร่งมีทิศทางเดียวกบัความเร็วเฉล่ียของการเคล่ือนท่ีเสมอ 
  (4)  มีค  าตอบถูกมากกวา่ 1 ขอ้ 

3.   ลูกเทนนิสถูกโยนข้ึนในแนวด่ิงดว้ยความเร็วตน้ค่าหน่ึง ถา้ไม่คิดความตา้นทานของอากาศ 
      ขณะท่ีลูกเทนนิสเคล่ือนท่ีข้ึน หรือเคล่ือนท่ีลง ขอ้ใดกล่าวถึงลูกเทนนิส ณ ต าแหน่ง A ช่วง 
      เคล่ือนท่ีข้ึน กบั ช่วงเคล่ือนท่ีลง ไดถู้กตอ้ง   

(1)  มีความเร่งเท่ากนั 
(2)  มีความเร็วเท่ากบั 
(3)  มีระยะกระจดัเท่ากนั 
(4)  ถูกทั้งขอ้ (1) และขอ้ (3) 

4. จากโจทยข์อ้ท่ี 3 ขอ้ใดกล่าวถึงลูกเทนนิสท่ีจุดสูงสุดของการเคล่ือนท่ี  
       (ต าแหน่ง B) ไดถู้กตอ้ง 

(1)  มีแรงลพัธ์เป็นศูนย ์
(2)  มีโมเมนตมัเป็นศูนย ์
(3)  มีพลงังานศกัด์ิเป็นศูนย ์
(4)  มีค  าตอบถูกมากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 
 
 

 
 



 
       5.  ความเร็วของรถยนตค์นัหน่ึงในช่วง 4 วนิาที เป็นดงักราฟ ถา้ก าหนดใหเ้คร่ืองหมาย (+) ของ 
            ความเร็วแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีในทิศ +X จงหาค่าความเร็วเฉล่ียในช่วง 4 วินาที น้ีเป็นเท่าใด 

(1) + 2.5  เมตร/วนิาที 
(2) + 5.0 เมตร/วนิาที 
(3) – 2.5 เมตร/วินาที 
(4) – 5.0 เมตร/วินาที 

       6.  จากโจทยข์อ้ 5 จงหาค่าความเร่งเฉล่ียในช่วงเวลา 
           4 วนิาที น้ีเป็นเท่าใด 
  (1)  + 2.5 เมตร/วินาที2 
  (2)  + 5.0 เมตร/วินาที2 
  (3)  - 2.5 เมตร/วนิาที2 
  (4)  - 5.0 เมตร/วนิาที2 
       7.  บอลลูนลูกหน่ึงก าลงัลอยข้ึนตรง ๆ ดว้ยความเร็วคงตวั 10 เมตร/วนิาที ขณะท่ีบอลลูนอยูสู่ง 
            จากพื้นดิน 20 เมตร ผูอ้ยูใ่นบอลลูนก็ปล่อยถุงทรายลงมา จงหาวา่ ณ ขณะท่ีถุงทรายอยูสู่งจาก 
            พื้นดินมากท่ีสุด บอลลูนอยูท่ี่ต  าแหน่งสูงกวา่ถุงทรายเป็นระยะก่ีเมตร (g = 10 เมตร/วนิาที2) 
  (1)  5.0  เมตร     

(2)  7.5  เมตร 
  (3)  10  เมตร     

(4)  15  เมตร 
       8.  วตัถุมวล 2 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีไปทางทิศเหนือดว้ยความเร็ว 5 เมตร/วนิาที อีก 5 วนิาทีต่อมา  
             พบวา่วตัถุน้ีก าลงัเคล่ือนท่ีไปทางทิศใตด้ว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที จงหาขนาด และทิศของ 
             แรงเฉล่ียท่ีกระท าต่อวตัถุ 
  (1)  2 นิวตนั มีทิศไปทางทิศเหนือ   

(2)  2 นิวตนั มีทิศไปทางทิศใต ้
  (3)  6 นิวตนั มีทิศไปทางทิศเหนือ   

(4)  6 นิวตนั มีทิศไปทางทิศใต ้
       9.  ผกูเชือกเบาท่ีทนแรงดึงได ้30 นิวตนั กบัถุงทรายมวล 2 กิโลกรัม แลว้ดึงข้ึนในแนวด่ิงอยา่ง 
            รวดเร็วดว้ยความเร่งสูงสุดเท่าใดเชือกจึงจะยงัไม่ขาด 
  (1)  5 เมตร/วนิาที2    

(2)  10 เมตร/วนิาที2 
  (3)  15 เมตร/วนิาที2    

(4)  20  เมตร/วนิาที2 



              10.  เด็กชายคนหน่ึงออกแรง F  ในแนวระดบัผลกัมวล M1 ท่ีวางติด 
              กบัมวล M2 ซ่ึงวางอยูบ่นพื้นราบล่ืนในแนวระดบั  ดงัรูป  

ก าหนดให ้ 1N คือ แรงท่ีพื้นราบกระท าต่อมวล M1 
และ       2N คือ แรงท่ีพื้นราบกระท าต่อมวล M2 

ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไดถู้กตอ้ง 
 (1)  แรงปฏิกิริยาของแรง F  คือแรงท่ีมวล M1 

      (2)  แรงปฏิกิริยาของแรง 1N คือ น ้าหนกัของมวล M1 
 (3)  แรงปฏิกิริยาของแรง 2N คือ น ้าหนกัของมวล M2 
 (4)  ถูกทุกขอ้ 

       11.  เชือกเส้นหน่ึงยาว 1.0 เมตร ปลายขา้งหน่ึงผกูกบัลูกตุม้มวล 0.5 กิโลกรัม ถา้จบัปลายอีกขา้ง 
              หน่ึงแกวง่ใหลู้กตุม้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมในระนาบด่ิงและบงัคบัใหเ้คล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็วคง 
              ตวั 10 เมตร/วนิาที จงหาแรงดึงในเส้นเชือกซ่ึงมีค่านอ้ยท่ีสุด (ก าหนดให ้g = 10 เมตร/วนิาที2) 
  (1)  30  นิวตนั     

(2)   35  นิวตนั 
  (3)  40  นิวตนั     

(4)  45  นิวตนั 
       12.  สปริงอนัหน่ึง ปลายดา้นหน่ึงติดกบัเพดาน ปลายอีกดา้นติดกบัมวล 1.0 กิโลกรัม แลว้ปล่อยให้ 
              สั่นข้ึนลงในแนวด่ิง ปรากฏวา่วดัคาบของการสั่นได ้2.0 วนิาที ถา้น ามวล 4.0 กิโลกรัม มา 
              แขวนแทนมวล 1.0 กิโลกรัม แลว้ปล่อยใหส้ั่นข้ึนลง จะสั่นดว้ยความถ่ีเท่าใด 

  (1)  
4

1 รอบต่อวนิาที    

(2)   
2

1 รอบต่อวนิาที 

  (3)  1.0 รอบต่อวนิาที    
(4)    2.0 รอบต่อวนิาที 

       13.  รถยนตห์นกั 8000 นิวตนั เคล่ือนท่ีข้ึนเอียง 30 ° ดว้ยความเร็วคงตวั 5 เมตรต่อวนิาที ถา้การ 
               เคล่ือนท่ีของรถมีแรงเสียดทานยงัผล 400 นิวตนั ตลอดระยะทาง ก าลงัของเคร่ืองยนตเ์ท่ากบั 
               เท่าไร 
  (1)  18  กิโลวตัต ์    

(2)  20  กิโลวตัต ์
  (3)  22  กิโลวตัต ์    

(4)  40  กิโลวตัต ์
 
 



 
       14.  มวล 0.1 กิโลกรัมติดท่ีปลายขา้งหน่ึงของสปริงวางอยูบ่นพื้นท่ีไม่มีแรงเสียดทาน ปลายอีกขา้ง 
              ของสปริงถูกยดึติดกบัผนงั ถา้ค่าคงท่ีของสปริงเท่ากบั 1000 นิวตนัต่อเมตร เม่ือดนัสปริงเขา้ 
              ไปเป็นระยะ 5 เซนติเมตร จากจุดสมดุล แลว้ปล่อย จงหาอตัราเร็วของมวล เม่ือมวลอยูท่ี่ 
              ต  าแหน่งห่างจากจุดสมดุลเป็นระยะทาง 3 เซนติเมตร 
  (1)  2.0 เมตรต่อวินาที    

(2)  3.0 เมตรต่อวินาที 
  (3)  3.5 เมตรต่อวินาที    

(4)  4.0 เมตรต่อวินาที 
       15.  กราฟแสดงขนาดของแรง (F) ในทิศของการเคล่ือนท่ี กระท าต่อมวล 10 กิโลกรัม กบัระยะทาง 
              ของการเคล่ือนท่ี (S) ซ่ึงเร่ิมตน้จากหยดุน่ิง ดงัรูป   เม่ือมวลเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง 4 เมตร  
              อตัราเร็วของมวลเท่ากบัเท่าไร 

(1) 0 เมตรต่อวนิาที 
(2) 2 เมตรต่อวนิาที 
(3) 3 เมตรต่อวนิาที 
(4) 4 เมตรต่อวนิาที 

16. กล่องไมม้วล 0.1 กิโลกรัม วางน่ิงอยูบ่นพื้นราบล่ืน ยงิกระสุนยางมวล 50 กรัม ในแนวระดบั 
       ดว้ยอตัราเร็ว 40 เมตรต่อวนิาท่ี มาชนกล่องไม ้หลงัชน กระสุนยางกระดอนกลบัในแนวระดบั 
       ดว้ยอตัราเร็ว 10 เมตรต่อวนิาที จางหาอตัราเร็วของกล่องไมห้ลงัการชน 

  (1)  5 เมตรต่อวินาที    
   (2)   15 เมตรต่อวินาที 
  (3)  20 เมตรต่อวินาที    

(4)   25 เมตรต่อวินาที 
       17.  นายผอมมวล 60 กิโลกรัม และนายอว้นมวล 80 กิโลกรัม ยนืชิดติดกนัอยูบ่นลานน ้าแขง็ราบ 
              ล่ืน นายอว้นผลกันายผอมออกไป ท าใหน้ายผอมเคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที  
              หลงัจากนั้น 10 วนิาทีคนทั้งสองจะอยูห่่างกนัเท่าไร 
  (1)  20 เมตร     

(2)  30 เมตร 
  (3)  35 เมตร     

(4)  40  เมตร 
 
 
 



 
       18.  ปล่อยลูกบอลมวล 0.1 กิโลกรัม จากท่ีสูงจากพื้น 1.8 เมตร ลูกบอลกระทบพื้นแลว้กระดอนข้ึน 
              ไปไดสู้งจากพื้นเป็นระยะทาง 0.8 เมตร ถา้เวลาท่ีลูกบอลกระทบพื้น 0.1 วนิาที จงหาการดล 
               ของแรงท่ีพื้นกระท ากบัลูกบอล (ก าหนดให ้g = 10 เมตรต่อวนิาที2) 
  (1)  1.0 นิวตนั-วนิาที    

(2)  2.0 นิวตนั-วนิาที 
  (3)  10.0 นิวตนั-วนิาที    

(4)  20.0 นิวตนั-วนิาที 
       19.  ลอ้อนัหน่ึงหมุนจากอยดุน่ิงจนมีอตัราการหมุน 120 รอบต่อนาที ในเวลา 10 วนิาที มุมท่ีลอ้ 
               หมุนไปเท่ากบัเท่าไร  
  (1)  10.0 เรเดียน     

(2)  12.0 เรเดียน 
  (3)  60.0 เรเดียน      

(4)  62.8  เรเดียน 
       20.  แท่งไมส้ม ่าเสมอยาว 2 เมตร มวล 3 กิโลกรัม ปลายขา้ง 
              หน่ึงติดบานพบัไวก้บัพื้นราบ เม่ือเร่ิมปล่อยใหเ้คล่ือน 
              ท่ีแท่งไมท้  ามุม 37° กบัพื้น ดงัรูป ความเร่งเชิงมุมขณะ 
              เร่ิมเคล่ือนท่ี เป็นเท่าไร (ก าหนดใหแ้ท่งไมมี้โมเมนต ์
              ความเฉ่ือยรอบปลายแท่งเท่ากบั 4.0 กิโลกรัม.เมตร2  
              และ g = 10 เมตรต่อวนิาที2) 
  (1)  0.0 เรเดียนต่อวนิาที2    

(2)  4.5  เรเดียนต่อวนิาที2  
  (3)  5.0 เรเดียนต่อวนิาที2    

(4)  6.0 เรเดียนต่อวนิาที2  
       21.  จากขอ้ 20) อตัราเร็วของปลายไมข้ณะกระทบพื้นเท่ากบัเท่าไร 
  (1)  3.0 เมตรต่อวินาที    

(2)  4.0 เมตรต่อวินาที 
  (3)  5.0 เมตรต่อวินาที    

(4)  6.0 เมตรต่อวินาที 
 
 
 
 



 
       22.  บนัไดสม ่าเสมอหนกั 100 นิวตนั ปลายบนพิงผนงัล่ืน ส่วนปลายล่าง  อยูบ่นพื้นราบล่ืน ตรง 
              ก่ึงกลางของบนัไดขึงดว้ยดว้ยลวดในแนวระดบักบัผนงั บนัไดท ามุม 53° กบัแนวระดบั ดงัรูป   
              จงหาแรงตึงของเส้นลวด   (ก าหนดไว ้g = 10 เมตรต่อวนิาที2) 
  (1)  50  นิวตนั     

(2)  75 นิวตนั 
  (3)  80  นิวตนั     

(4)  100 นิวตนั 
       23.  วตัถุหนกั W แขวนไวด้ว้ยเชือกคลอ้งผา่นรอกท่ีไม่มีความฝืด ปลายขา้งหน่ึงของเชือกผกูวตัถุ 
 หนกั 20 นิวตนั วางอยูบ่นพื้นเอียง ดงัรูป สัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถิตระหวา่งพื้นกบัวตัถุ 
              เท่ากบั 0.5 เม่ือปล่อยไวอ้ยา่งอิสระ จงค านวณหาค่า W ท่ีนอ้ยท่ีสุดท าใหว้ตัถุไม่เคล่ือนท่ี 
  (1)  4  นิวตนั     

(2)  6  นิวตนั 
  (3)  8  นิวตนั     

(4)  12  นิวตนั 
       24.  ลวด A และลวด B ท าจากโลหะชนิดเดียวกนั มีความยาวเท่ากนั แต่ลวด A มีขนาดโตกวา่ลวด  
              B แขวนลวดทั้งสองไวใ้นแนวด่ิง ปลายล่างของลวดแต่ละเส้นผกูดว้ยมวลขนาดเท่ากนั  

ขอ้ใดถูกตอ้ง 
(1) ลวด A และลวด B มีความเคน้และความเครียดเท่ากนั 
(2) ลวด A มีความเคน้และความเครียดมากกว่าลวด B 
(3) ลวด A มีความเคน้และความเครียดน้อยกว่าลวด B 
(4) ไม่มีขอ้ถูก 

  25.   น ากอ้นตะกัว่และเหล็กท่ีมีมวลเท่ากนัแขวนดว้ยตาชัง่สปริงแบบเดียวกนัชัง่กอ้นตะกัว่ใหจ้มมิด   
          ในของเหลวชนิดหน่ึงแต่ชัง่กอ้นเหล็กใหจ้มมิดในน ้ากลัน่ตาชัง่ทั้งสองอ่านค่าไดเ้ท่ากนั  จงหา 
          อตัราส่วนของความหนาแน่นของของเหลวต่อความหนาแน่นของน ้ากลัน่ก าหนดใหค้วาม 
          หนาแน่นของตะกัว่และเหล็กมีค่าเท่ากบั 11000 กบั 7800 kg/m3ตามล าดบั 

(1)   0.71 : 1      
(2)   1 : 1 
(3)   1.41 : 1      
(4)   2 : 1 

 
 
 
 
 



 

26.   ลูกสูบใหญ่ของแม่แรงยกรถยนตเ์คร่ืองหน่ึงมีพื้นท่ีเป็น 300 เท่าของลูกสูบเล็ก  ถา้ตอ้งการยก
รถยนตท่ี์มีมวล 1500 กิโลกรัม ใหสู้งข้ึนไปจากเดิม 80 เซนติเมตร  จะตอ้งออกแรงท่ีลูกสูบเล็กก่ีนิว
ตนัและตอ้งท างานทั้งหมดก่ีจูล (ก าหนดให ้g = 10 เมตรต่อวนิาที2) 
  (1)   5 นิวตนั และ 400 จูล     

(2)   50 นิวตนั และ 4000 จูล 
  (3)   5 นิวตนั และ 1200 จูล     

(4)   50 นิวตนั และ 12000 จูล 

27.   ระดบัปกติของความดนัโลหิต (blood pressure) ของคนทัว่ไปคือความดนัตวับน 120 มิลลิลิตร
ของปรอทและความดนัตวัล่าง 80 มิลลิเมตรของปรอท  จงหาค่าความดนัตวับนน้ีในหน่วยมาตรฐาน 
  (1)   0.16 atm      

(2)   1.6 atm 
  (3)   1.6 x 103  N / m2     

(4)   1.6 x 104  pascal 

28.   กระป๋องโลหะมีมวล 200 กรัม ประกอบดว้ยเหล็กและอลูมิเนียมในสัดส่วน 60 : 40 โดยน ้าหนกั  
จงหาความจุความร้อนของกระป๋องใบน้ี (ก าหนดใหค้่าความจุความร้อนจ าเพาะของเหล็กและ
อลูมิเนียมเท่ากบั 450 และ 900 J/kg K) 
  (1)   126  J/k      

(2)   63  J/k 
  (3)   1.26 J/kg.K      

(4)   0.63  J/kg.K 

29.   ถา้ใหแ้ก๊สทุกชนิดในโลกเป็นแก๊สอุดมคติค ากล่าวต่อไปน้ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
  (1)   ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั อะตอมของแก๊สทุกชนิดมีพลงังานจลน์เท่ากนั 
  (2)   ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของแก๊สทุกชนิดมีพลงังานจลน์เท่ากนั 
  (3)   ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั อะตอมของแก๊สทุกชนิดมีความเร็วเท่ากนั 
  (4)   ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของแก๊สทุกชนิดมีความเร็วเท่ากนั 

30.   ในทะเลท่ีลมค่อนขา้งราบเรียบมีคล่ืนซดัเขา้หาชายฝ่ังทั้งหมด 240 ลูก ในเวลา 2 นาที ระยะห่าง
ตามแนวราบระหวา่งทอ้งคล่ืนและสันคล่ืนเท่ากบั 50 เซนติเมตร  จงหาอตัราเร็วของคล่ืนน้ี 

(1)   0.5   เมตรต่อวินาที     
(2)   1.0   เมตรต่อวินาที 

  (3)   2.0   เมตรต่อวินาที     
(4)   4.0   เมตรต่อวินาที 

 
 
 



31.   ถา้เรามีแก๊สอุดมคติอยูใ่นระบบปิด (closed system) ค  ากล่าวต่อไปน้ีขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 (1)   ถา้มีความร้อนไหลเขา้สู่ระบบโดยความดนัของระบบมีค่าคงท่ีแก๊สจะตอ้งขยายตวั 
 (2)   ถา้มีความร้อนไหลเขา้สู่ระบบโดยปริมาตรของระบบมีค่าคงท่ีแก๊สจะตอ้งมีพลงังาน
ภายในระบบเพิ่มข้ึน 
 (3)   ถา้มีความร้อนไหลเขา้สู่ระบบโดยอุณหภูมิมีค่าคงท่ีแก๊สจะตอ้งขยายตวั 
 (4)   ถา้มีความร้อนไหลออกจากระบบโดยอุณหภูมิมีค่าคงท่ีแก๊สจะตอ้งขยายตวั 

32.   ค  ากล่าวต่อไปน้ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
 (1)   ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนน ้าผา่นช่องแคบเด่ียวท่ีความกวา้งของช่องแคบมากกวา่ความ
ยาวคล่ืนจะเกิดการเล้ียวเบนเพียงอยา่งเดียว 
 (2)   ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนน ้าผา่นช่องแคบเด่ียวท่ีความกวา้งของช่องแคบนอ้ยกวา่ความ
ยาวคล่ืนจะเกิดการเล้ียวเบนเพียงอยา่งเดียว 
 (3)   ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนน ้าผา่นช่องแคบคู่ท่ีความกวา้งของช่องแคบแต่ละช่องมากกวา่
ความยาวคล่ืนจะเกิดการแทรกสอดเพียงอยา่งเดียว 
 (4)    ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนน ้าผา่นช่องแคบคู่ท่ีความกวา้งของช่องแคบแต่ละช่องนอ้ยกวา่
ความยาวคล่ืนจะเกิดการเล้ียวเบนเพียงอยา่งเดียว 

33.   ล าโพงสองตวัมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการถูกต่อเขา้กบัแหล่งก าเนิดสัญญาณความถ่ี 500 
เฮิร์ตซ์   เคร่ืองเดียวกนัแต่ล าโพงตวัหน่ึงถูกต่อสายสัญญาณแบบกลบัขั้วกบัอีกตวัหน่ึง น าล าโพงทั้ง
สองมาวางหนัหนา้เขา้หากนัห่างกนัพอสมควร  ค ากล่าวต่อไปน้ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
 (1)   เสียงจากล าโพงจะท าให้เกิดบีตส์ในช่วงระหวา่งล าโพงทั้งสอง 
 (2)   ท่ีต  าแหน่งก่ึงกลางระหวา่งล าโพงทั้งสองจะเกิดบพัของคล่ืนเสียง 
 (3)   ท่ีต  าแหน่งก่ึงกลางระหวา่งล าโพงทั้งสองจะเกิดปฏิบพัของคล่ืนเสียง 
 (4)   ท่ีต  าแหน่งก่ึงกลางระหวา่งล าโพงทั้งสองอาจจะเกิดบพัหรือปฏิบพัของคล่ืนเสียงก็ได ้
34.   ความเขม้เสียง 18 x 10-7 วตัตต่์อตารางเมตร คิดเป็นระดบัความเขม้เสียงก่ีเดซิเบล 
       (ก าหนดให ้log2 = 0.3010 และ log3 = 0.4771) 

(1)   5.26       
(2)   50 
(3)   52.6       
(4)   62.6 

35.  แดงเห็นดอกไมไ้ฟระเบิดอยูเ่หนือศีรษะของเขาในระยะ 10 เมตรพอดี ในขณะเดียวกนั ถา้ด ายนื
ห่างจากแดง บนพื้นราบเดียวกนัไปตามแนวราบเป็นระยะ 24 เมตร เขาจะไดย้นิเสียง ดอกไมไ้ฟระเบิด
ดว้ยความเขม้เสียงเป็นก่ีเท่าท่ีแดงไดย้นิ 

(1)  25:169   (2)  25:144 
(3)  5:13   (4)  5:12 



       36.  ในเร่ืองของปรากฏการณ์คอปเพลอร์ ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
(1) ถา้ตน้ก าเนิดคล่ืนเคล่ือนเขา้หาผูส้ังเกตท่ีอยูน่ิ่ง คล่ืนท่ีผูส้ังเกตไดรั้บความยาวคล่ืน

สั้นกวา่เม่ือเทียบกบักรณีท่ีตน้ก าเนิดไม่เคล่ือนท่ี 
(2) ถา้ตน้ก าเนิดคล่ืนเคล่ือนเขา้หาผูส้ังเกตท่ีอยูน่ิ่ง คล่ืนท่ีผูส้ังเกตไดรั้บความยาวคล่ืน

ยาวกวา่เม่ือเทียบกบักรณีท่ีตน้ก าเนิดไม่เคล่ือนท่ี 
(3) ถา้ผูส้ังเกตเคล่ือนเขา้หาตน้ก าเนิดคล่ืนท่ีอยูน่ิ่ง คล่ืนท่ีผูส้ังเกตไดรั้บความยาวคล่ืน

สั้นกวา่เม่ือเทียบกบักรณีท่ีผูส้ังเกตไม่เคล่ือนท่ี 
(4) ถา้ผูส้ังเกตเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว v เขา้หาตน้ก าเนิดคล่ืนท่ีอยูน่ิ่ง เทียบกบักรณีท่ี

ตน้ก าเนิดเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว v เดียวกนัเขา้หาผูส้ังเกตท่ีอยูน่ิ่ง คล่ืนท่ีผูส้ังเกต
ไดรั้บในแต่ละกรณีจะมีความถ่ีไม่เท่ากนั 

       37.  ปลาอยูใ่นน ้าลึกท่ีระดบัความลึก 1 เมตร ผูส้ังเกตมองปลาไปในแนวด่ิง จะเห็นปลาอยูลึ่กจาก 
              ผวิน ้าเท่าไร (ก าหนดใหด้รรชนีหกัเหของอากาศเท่ากบั 1 และดรรชนีหกัเหของน ้าเท่ากบั 4/3) 
  (1)   3/4  เมตร     

(2)  1 เมตร 
  (3)  4/3 เมตร     

(4)  2  เมตร 
       38.  เม่ือเปรียบเทียบความถ่ีระหวา่งแสงสีน ้าเงินและแสงสีแดง ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  (1)  แสงสีน ้าเงินมีความถ่ีมากกวา่  (2)  แสงสีแดงมีความถ่ีมากกวา่ 
  (3)  แสงสีทั้งสองมีความถ่ีเท่ากนั  (4)  บอกไม่ไดเ้พราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
       39.  เลนส์เวา้ความยาวโฟกสั 10 เซนติเมตร เม่ือวางวตัถุไวห้นา้เลนส์เวา้โดยห่างจากเลนส์เวา้ 20  
        เซนติเมตร จะเกิดภาพชนิดใด และเกิดท่ีดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของเลนส์เวา้ 
  (1)  เป็นภาพจริง ดา้นหน้าเลนส์  (2)  เป็นภาพจริง ดา้นหลงัเลนส์ 
  (2)  เป็นภาพเสมือน ดา้นหน้าเลนส์ (4)  เป็นภาพเสมือน ดา้นหลังเลนส์ 
       40.  ท่ีระยะห่างจากประจุไฟฟ้า Q เป็นระยะทาง R มีขนาดสนามไฟฟ้าเท่ากบั F ถา้ระยะห่างจาก 

ประจุ Q เพิ่มข้ึนเป็น 2R จะมีขนาดของสนามไฟฟ้าท่ีต าแหน่งนั้นเท่ากบัเท่าไร 

 (1)  
4

F       

(2)   
2

F  

 (3)  2F      
(4)  4 F 
 
 
 



 
       41.  จุดประจุ Q และ 4Q วางห่างกนั เป็นระยะทาง R จะเกิดแรงไฟฟ้า F เน่ืองจากประจุทั้งสอง แรง 

ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกบัประจุ Q และ 4Q เป็นเท่าไร ตามล าดบั 
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       42.  ประจุ +Q สองอนั วางห่างกนัเป็นระยะทาง R จะเกิดศกัยไ์ฟฟ้าท่ีจุดก่ึงกลางระหวา่งประจุ 
  ทั้งสองเท่าไร 
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       43.  ลวดเส้นหน่ึง มีความตา้นทาน 20 โอห์ม ถา้ตดัออกเป็นสองส่วนเท่ากนัแลว้น ามาต่อขนานกนั 
จะมีความตา้นทานใหม่เป็นก่ีโอห์ม 
 (1)  5  โอห์ม     

(2)  10  โอห์ม 
 (3)  20  โอห์ม     

(4)  40  โอห์ม 
       44.  น าตวัตา้นทานสองตวัท่ีมีความตา้นทานเท่ากนัขนาด 1 กิโลโอห์ม มาต่อขนาดกนั และน าไป   
              ต่อเขา้กบัแบตเตอร่ี 10 โวลต ์ดงัรูป จะมีกระแส I ไหลในวงจรเท่าไร 
  (1)  0.01  แอมแปร์    

(2) 0.02  แอมแปร์ 
  (3)  1.0 แอมแปร์     

(4)  2.0  แอมแปร์ 
       45.  ขอ้ใดกล่าวผดิเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดั 
  (1)  โวลตมิ์เตอร์ท่ีดีตอ้งมีความตา้นทานต ่า 
  (2)  แอมมิเตอร์ท่ีดีตอ้งมีความตา้นทานต ่า 
  (3)  โอห์มมิเตอร์ใชส้ าหรับวดัความตา้นทาน 
  (4)  เม่ือตอ้งการวดักระแสไฟฟ้าในวงจรตอ้งต่อแอมป์มิเตอร์แบบอนุกรมกบัวงจร 



       46.  อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีเขา้ไปในสนามแม่เหล็กในทิศทางตั้งฉาก ดงัรูป จะเกิดแรงกบัอิเล็กตรอน 
อยา่งไร 

(1) ไม่เกิดแรงกบัอิเล็กตรอน 
(2) เกิดแรงในทิศทางช้ีข้ึน 
(3) เกิดแรงในทิศทางช้ีลง 
(4) เกิดแรงในทิศพุง่เขา้ในกระดาษ 

47. เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกนัมีกระแสไหลเท่ากนั เท่ากบั I ใน 
ทิศทางเดียวกนั ดงัรูป จะเกิดแรงระหวา่งเส้นลวดทั้งสอง แรง 
 ท่ีเกิดข้ึนกบัลวดเส้นท่ีสองมีทิศทางอยา่งไร 

(1) ช้ีข้ึนตามทิศทางของกระแส 
(2) ช้ีลงในทิศตรงขา้มกบักระแส 
(3) ช้ีไปทางซา้ยเขา้หาลวดเส้นท่ีหน่ึง 
(4) ช้ีออกไปทางขวา 

48. หมอ้แปลงไฟฟ้ามีขาดลวดดา้นปฐมภูมิจ านวน 1000 รอบ ขดลวดดา้นทุติยภูมิจ  านวน 100 รอบ 
ถา้น าดา้นปฐมภูมิไปต่อกบัไฟบา้นท่ีมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์สมมุติใหข้ดลวดไม่มีการ
สูญเสียพลงังาน จะเกิดความต่างศกัยท่ี์ขดลวดดา้นทุตยภูมิก่ีโวลต ์
  (1)  22 โวลต ์    

(2)  44  โวลต ์
  (3)  220  โวลต ์    

(4)  2200  โวลต ์
       49.  ขอ้ใดกล่าวผดิ เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
  (1)  ความตา้นทานของตวัเก็บประจุจะเพิ่มข้ึนเม่ือความถ่ีของไฟฟ้ากระแสสลบั 

       เพิ่มข้ึน 
(2)  ความตา้นทานของขดลวดเหน่ียวน าจะเพิ่มข้ึนเม่ือความถ่ีของไฟฟ้ากระแสสลบั 
       เพิ่มข้ึน 
(3) ความตา้นทานของตวัตา้นทานมีค่าคงท่ี ไม่ข้ึนกบัความถ่ีของไฟฟ้ากระแสสลบั 
(4) อิมพิแดนซ์ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีขดลวดเหน่ียวน าเปล่ียนแปลงเม่ือ

ความถ่ีของไฟฟ้ากระแสสลบัเปล่ียนแปลง 
       50.  น าโวลตมิ์เตอร์ท่ีใชส้ าหรับวดัไฟฟ้ากระแสสลบั ไปวดัไฟบา้นท่ีมีความต่างศกัย ์220 โวลต ์ 

โวลตมิ์ตเตอร์น้ีจะอ่านไดก่ี้โวลต ์

 (1)  0  โวลต ์   (2)  
2

220 โวลต ์

 (3)  220  โวลต ์   (4)  220 2  โวลต ์


