
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2551 
ข้อที ่1 ชายคนหน่ึงวิง่รอบสนามวิง่ 3 รอบๆละ 300 เมตร โดยรอบท่ี1,2 และ 3 ใชเ้วลาในการวิง่ 3,4   
และ 5 นาที ตามล าดบั จงหาขนาดของความเร็วเฉล่ียของชายคนน้ี  ในการวิง่ครบ 3 รอบ 
 (1) 0 เมตร/นาที    

(2) 60 เมตร/นาที 
 (3) 75 เมตร/วนิาที    

(4) 100 เมตร/นาที 
ข้อที ่2 บอลลูนก าลงัลอยข้ึนไปในอากาศในแนวด่ิงดว้ยอตัราความเร็วคงท่ี 2 เมตร/วนิาที เม่ือปล่อย  

           วตัถุลงมาแลว้เวลาผา่นไป 3 นาที วตัถุจะอยูห่่างจากลูกบอลก่ีเมตร(ก าหนดให ้g = 10 m/s2) 
             (1)    6      

(2)  45 
             (3)   51     

(4)   57 
ข้อที ่3  รถยนตค์นัหน่ึงแล่นไปทางทิศตะวนัออกดว้ยความเร็ว 40 กิดลเมตร/ชัว่โมง เป็นเวลา 10 นาที  
             ต่อมาแล่นไปทางทิศเหนือดว้ยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง เป็นเวลา 30 นาที จงหาขนาด 
             ความเร่งเฉล่ียของการเคล่ือนท่ีของรถยนตค์นัน้ี 
 (1)   15 กิโลเมตร/ชัว่โมง 2     

(2)  30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 2  

 (3)  60 กิโลเมตร/ชัว่โมง 2                

(4)  75 กิโลเมตร/ชัว่โมง 2  

ข้อที ่4  ระบบอนุภาคหน่ึงมี 3 อนุภาค มีมวล2,3 และ 5 กิโลกรัม วางท่ีต าแหน่ง (-1,-2) 
 (0,0) และ (2,1) หน่วยเป็นเมตร ตามล าดบั จงหาต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของ 
 ระบบน้ี 
 (1)   (1,-1)      

(2)   (8,1) 
(3)   (0.8,0.1)      
(4)   (-0.1,-0.1)  
 

 
 
 
 



 
ข้อที ่5    ออกแรงในแนวระดบัF ขนาด 10 นิวตนั ผลกัมวล M 1  ท่ีวางติดอยูก่บัมวล M 2    

              ซ่ึงวางอยูบ่นพื้นราบล่ืนในแนวระดบั  ดงัรูป  เม่ือ M 1  = 6 กิโลกรัมและ  M 2  =  4 กิโลกรัม   

              ถา้น าแรง F ไปผลกัอีกดา้นท่ีมวล M 2 ดว้ยขนาดเท่าเดิมแต่  ทิศทางตรงขา้ม จงหาแรงท่ี   

              กระท าท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมวลทั้งสองมีขนาดก่ีนิวตนั ทั้งสองกรณีตามล าดบั 
(1)   4  นิวตนั และ 4  นิวตนั     
(2)   6  นิวตนั และ 6  นิวตนั 
(3)   4  นิวตนั และ 6  นิวตนั     
(4)   6  นิวตนั และ 4  นิวตนั 

ข้อที ่6   วางมวล M ขนาด 10 กิโลกรัมบนพื้นเอียงท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ของความเสียดทาน                                                                  
             ค่าคงท่ีเท่ากบั 0.5 จะตอ้งออกแรงขนานกบัพื้นเอียงก่ีนิวตนักระท าต่อมวล M และ 

             ทิศทางอยา่งไร เพื่อท าใหม้วล M อยูน่ิ่งกบัท่ี ก าหนดให้ tan  = 4/3 และ g = 10 m/s2) 

(1)   50   นิวตนั ช้ีข้ึน     
(2)   50   นิวตนั ช้ีลง 
(3)  120  นิวตนั ช้ีข้ึน     
(4)  120  นิวตนั ช้ีลง 

ข้อที ่7   ออกแรง F ขนาด 10 นิวตนั ผลกัวตัถุ  M ขนาด 10 กิโลกรัมท่ีวางอยูบ่นพื้นราบ   ในทิศทาง 
             ดงัรูป ถา้พื้นมีค่า   = 1/7 และค่า tan  = 3/4 จงค านวณหาขนาดของความเร่งของวตัถุ 

             (ก าหนดให้  g = 10 m/s2) 
(1)  11/7  เมตร/วินาที 2     

(2)   3      เมตร/วนิาที 2  

(3)  18/7  เมตร/วินาที 2     

(4)  36/7  เมตร/วินาที 2  

ข้อที ่8  ขวา้งวตัถุข้ึนไปในอากาศดว้ยความเร็วตน้ขนาด 10 เมตร/วนิาที ท ามุม  กบัแนว 
ระดบั เม่ือเวลาผา่นไป 1.6 วินาที วตัถุจะมีความเร็วขนาดก่ีเมตร/วนิาที 

 ก าหนดให้ tan  = 4/3 และ g = 10 m/s2 
(1)    6       
(2)     8 
(3)    10      
(4)    14 



 
ข้อที ่9  วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม ถา้ต าแหน่งAและB มีอตัราเร็ว3และ 4 เมตร/วนิาที   ตามล าดบั  
             มีค่ามุมท่ีกวาดมุมไปไดเ้ป็น  โดยท่ี cos  =11/12 และใชเ้วลา 0.2 วนิาที จงหาขนาดของ  
             ความเร่งเขา้สู่ศูนย ์กลางในช่วงเวลาดงักล่าว 

(1)   25   เมตร/วนิาที 2     

(2)   5 3   เมตร/วนิาที 2   

(3)     5      เมตร/วนิาที 2      

(4)   25      เมตร/วนิาที 2  

ข้อที ่10 วตัถุอนัหน่ึงเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย มีคาบของการเคล่ือนท่ี 4 วนิาที ท่ีเวลาเร่ิมตน้  
             วตัถุมีการกระจดัเป็น 3 เมตร และความเร็วเป็น 5 เมตร/วนิาที มุมเฟสเร่ิมตน้มีค่าก่ีเรเดียน 

(1)     tan 1 (
3

5 )      

(2)     tan 1 (
5

6 ) 

(3)     tan 1 (
5

3 )     

(4)     tan 1 (
10

3 ) 

ข้อที ่ 11 สปริงอนัหน่ึง ปลายดา้นหน่ึงติดเพดาน ปลายอีกดา้นติดกบัมวล 2 กิโลกรัมปรากฏวา่สปริง
จะยดืตวัในแนวด่ิง10 เซนติเมตร หลงัจากนั้นเอามวล 2 กิโลกรัมออก แลว้น ามวล 4 กิโลกรัม มาติดท่ี
ปลายล่าง เม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิก อยา่งง่ายจะมีคาบก่ีวนิาที 

(1)    5 2       

(2)   
25

2     

(3)   5       

(4)   
5

2  

ข้อที ่ 12 ออกแรงในแนวระดบั F ขนาด 8 นิวตนัเพื่อท าใหว้ตัถุ 2 กิโลกรัม ท่ีก าลงั  เคล่ือนท่ีเป็น
เส้นตรงบนพื้นราบล่ืนในแนวระดบั ท าใหว้ตัถุมีอตัราเร็วลดลงจากเดิม 4 เมตร/วนิาที ในระยะกระจดั 
5 เมตร จงค านวณหาอตัราเร็วของวตัถุก่อนท่ีมีแรง F มากระท า 

(1)  7 เมตร/วนิาที     
(2)  6 เมตร/วนิาที 
(3)  4 เมตร/วนิาที     
(4)  3 เมตร/วนิาที 

 



 
ข้อที ่13  วตัถุมวล 1 กิโลกรัมวางไวด้งัรูป เม่ือปล่อยวตัถุตกลงมา จงหาอตัราเร็ว ของวตัถุขณะกระทบ
สปริงมีค่าเท่าใด   ก าหนดให้ g = 10 เมตร/วนิาที 2  

(1)  18.0 เมตรต่อวินาที    
(2)  9.0 เมตรต่อวินาที 
 (3)  4.2 เมตรต่อวินาที     
(4)  3.5 เมตรต่อวินาที 

 
ข้อที ่14 จากโจทยข์อ้ท่ี 13 ถา้สปริงมีค่า k = 10000 นิวตนัต่อเมตร สปริงถูกกดลงไปเท่าเท่าใด 

(1)   ถูกกดจนสุด     
(2)   9.0 เซนติเมตร 
(3)   4.2 เซนติเมตร     
(4)   3.5 เซนติเมตร 

ข้อที ่15  ในการทดลองทดลองคร้ังหน่ึงสามารถพลอท(plot)กราฟของแรงท่ีกระท าต่อวนั ในช่วงเวลา
ต่างๆไดด้งัท่ีแสดงในรูปจากกราฟน้ี อธิบายการเคล่ือนท่ีในช่วงท่ี(2)วา่ มีลกัษณะอยา่งไร 

(1)  ความเร็วของวตัถุมีขนาดลดลงเร่ือยๆ    
(2)  ความเร็วของวตัถุมีขนาดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ           
(3)  วตัถุเคล่ือนท่ีถอยหลงั         
(4)  วตัถุมีความเร่งคงท่ี 

 
ข้อที ่16  ขอ้ใดต่อไปน้ีสรุปท่ีถูกตอ้งส าหรับกานเคล่ือนท่ีอยา่งอิสระภายใตส้นามโนม้ถ่วงของโลก 
 (1)  พลงัจลน์มีค่าคงท่ี     

(2)  พลงังานศกัยมี์ค่าคงท่ี 
(3)  ผลรวมของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยมี์ค่าคงท่ี 
(4)  ผลต่างของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยมี์ค่าคงท่ี 

ข้อที ่17  ความหมายของโมเมนตมัของวตัถุ คือ ขอ้ใด 
 (1)  การพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 

(2)  การพยายามท่ีจะเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
(3)  การพยายามตา้นการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
(4)  การพยายามเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งของวตัถุ 

 
 
 



ข้อที ่18  ขอ้ใดผดิ 
 (1)  การดลของแรงเท่ากบัโมเมนตมัท่ีเพิ่มข้ึน 

(2)  เม่ือมีแรงมากระท ากบัวตัถุจะท าใหว้ตัถุมีความเร็วเปล่ียนไป 
(3)  การดลของแรงไม่มีผลกบัมวลของวตัถุ 
(4)  การดลคือการกระท าโดยแรงในช่วงเวลาสั้นๆ 

ข้อที ่19  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบหมุน 
 (1)  ทุกๆต าแหน่งบนวตัถุหมุนมีความเร็วเท่ากนั 

(2)  ถา้มีทอร์กท่ีคงท่ีกระท าบนวตัถุอนัหน่ึง วตัถุจะหมุนดว้ยความเร่งเชิงมุมคงท่ีเสมอ 
(3)  ถา้วตัถุหมุนรอบแกน x ทิศทางของความเร็วจะมีทิศขนานกบัแกน x เสมอ  
(4)  ความเร็วเชิงมุมของวตัถุมีทิศเดียวกนั แมว้า่วตัถุจะหมุนกบัทิศทาง 

ข้อที ่20 ลอ้ทรงกระบอกตนัรัศมี(R) เท่ากบั 0.1 เมตรและมีมวล(m)เท่ากบั 10 กิโลกรัม   กล้ิงลงตาม
พื้นเอียงถึงปลายเอียงดว้ยความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล 2 เมตร/วนิาที จงหาความสูงของจุดท่ีลอ้เร่ิม
กล้ิง    ก าหนดให้ โมเมนตค์วามเฉ่ือยรอบแกนของทรงกระบอกตนั; I =  

2

1 mR 2  

(1)  0.1 เมตร     
(2)  0.2 เมตร 
(3)  0.3 เมตร     
(4)  0.4 เมตร 

ข้อที ่21 จากโจทยข์อ้ท่ี 20 จงหาพลงังานจลน์ของลอ้เม่ือถึงปลายล่างของพื้นเอียง 
            (1)  10 จูล     

(2)  20 จูล 
(3)  30 จูล     
(4)  40 จูล 

ข้อที2่2  ลูตุม้นาฬิกาเรือนหน่ึงปกติจะแกวง่ดว้ยคาบ 2 วนิาที ถา้พบวา่ลูกตุม้นาฬิกา 
            ดงักล่าวแกวง่เร็วกวา่ปกติ จะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 

(ก) ใชม้วลถ่วงใหม้ากข้ึน 
(ข) ปรับความยางสายลูกตุม้ใหย้าวข้ึน 
(ค) ยา้ยไปไว ้ณ บริเวณท่ีมีค่า g ต ่า  
(ง) ตดัสายลูกตุม้ใหส้ั้นลง 

      ค  าตอบท่ีถูกคือ 
 (1)  ขอ้ (ก) และ ขอ้(ข)    

(2)  ขอ้(ข) และ ขอ้(ค) 
(3)  ขอ้(ค) และ ขอ้(ง)    
(4)  ขอ้(ก) และ ขอ้(ง) 



ข้อที ่23 จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
(ก) ถา้วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยอตัราคงท่ีแลว้ความเร่งของวตัถุจะเป็นศูนย ์
(ข) วตัถุอาจมีความเร็วขณะใดขณะหน่ึงเป็นศูนยโ์ดยท่ีความเร่งของวตัถุไม่เป็นศูนยก์็ได ้
(ค) วตัถุท่ีมีความเร่งคงท่ี อาจจะมีความเร็วเป็นศูนยก์็ได ้
จากขอ้ความขา้งบน  ขอ้สรุปใดบา้งท่ีถูกตอ้ง 
(1)  ขอ้(ก) เท่านั้น   (2)   ขอ้ (ข) เท่านั้น 
(3)  ขอ้ (ก) และ ขอ้(ค)    (4)  ขอ้ (ข) และ ขอ้(ค)  

ข้อที ่24  ลูกเทนนิสมวล 50 กรัม เคล่ือนท่ีขา้หาผนงัดว้ยความเร็ว 20 เมตรต่อวนิาที  หลีงชนผนงั
กระดอนกลบัดว้ยความเร็ว 15 เมตรต่อวนิาที จงหาการดลท่ีผนงัท ากบัลูกเทนนิส 
 (1)   0.25   นิวตนั.วินาที    

(2)   0.75   นิวตนั.วินาที 
(3)  1.00    นิวตนั.วินาที    
(4)  1.75    นิวตนั.วินาที 

ข้อที ่25 จากรูป ภาชนะทั้ง สามบรรจุของเหลวชนิดเดียวกนัและอยูใ่นระดบัเดียวกนั ขอ้ความ
ต่อไปน้ี ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความดนัและแรงดนั 

 
(1)   ความดนัและแรงดนัท่ีกน้ภาชนะ A > B > C 
(2)   ความดนัและแรงดนัท่ีกน้ภาชนะ C > B > C 
(3)   ความดนัท่ีกน้ภาชนะทั้งสามเท่ากนัแต่แรงดนัท่ีกน้ภาชนะ A > B > C 
(4)   ความดนัท่ีกน้ภาชนะทั้งสามเท่ากนัแต่แรงดนัท่ีกน้ภาชนะ A > B > C 

ข้อที ่26 วตัถุรูปลูกบาศกย์าวดา้นละ 10 เซนติเมตร ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
ลอยอยูใ่นน ้าท่ีบรรจุในภาชนะหน่ึง ถา้ผวิบนของวตัถุอยูใ่นแนวระดบั จงหาวา่ผวิบนของวตัถุน้ีจะ
อยูสู่งกวา่ผวิน ้าเท่าใด  ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน ้า เท่ากบั 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

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

 
 
 



 
ข้อที ่27   
 
 
 
จากรูป หลอดการไหลหน่ึงของพื้นท่ีภาคตดัขวาง ท่ี  A เป็น 10 เท่าของพื้นท่ีภาคตดัขวางท่ี B 
ขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

(1)   ความหนาแน่นของของไหลท่ีจุด A มีค่าเป็น 10 เท่าของท่ีจุด B  
(2)   ความหนาแน่นของของไหลท่ีจุด A และท่ีจุด B เท่ากนั 
(3)   อตัราการไหลของของไหลท่ีจุด B มีค่าเป็น 10 เท่าของท่ีจุด A  
(4)   อตัราการไหลของของไหลท่ีจุด A และท่ีจุด B เท่ากนั 

ข้อที ่28 ถงัน ้ามีน ้าบรรจุอยู ่h เมตร ท่ีขา้งถงัมีรูเล็กๆซ่ึงอยูก่ึ่งกลางระหวา่งระดบัน ้ากบั กน้ถงั เม่ือ
ปล่อยน ้าใหพุ้ง่ออกจากรูเล็กๆน้ี อตัราเร็วของน ้าท่ีพุง่ออกมีค่าก่ีเมตรต่อวนิาที 

(1)  gh     (2)  gh2  
(3)   gh     (4)   2gh 

ข้อที ่29 น ้าแขง็มวล 140 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ใส่ลงไปในน ้าร้อน 80 องศาเซลเซียส  
จงหาปริมาณน ้าร้อนท่ีท าให้น ้าแขง็ละลายหมดพอดี  ก าหนดให้ ความจุความร้อนจ าเพาะของน ้า 
เท่ากบั 4.2 kJ/kg.  c และ ความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลวของน ้าแขง็ เท่ากบั 300 kJ/kg 

(1)   100 กรัม       
(2)   200 กรัม 
(3)   300 กรัม        
(4)   400 กรัม 

ข้อที ่30 อดัก๊าซเขา้ไปในบอลลูนอยา่งชา้ๆจนปริมาตร 5 ลิตร มีความดนั 3.010 5 นิวตนัต่อตาราง
เมตรหลงัจากปล่อยใหบ้อลลูนลอบข้ึนจนความดนัก๊าซลดลงเหลือ  2.010 5  นิวตนัต่อตารางเมตร 
โดยท่ีอุณหภูมิมีค่าคงท่ี จงหาปริมาตรของก๊าซในบอลลูนมีค่าเท่าไร 

(1)  6.0 ลิตร     
(2)   7.5 ลิตร 
(3)  9.0 ลิตร     
(4)   12.0 ลิตร 

 
 
 



ข้อที ่31 เม่ือออกแรงกดลูกสูบซ่ึงบรรจุก๊าซชนิดหน่ึง ท าใหป้ริมาตรของก๊าซลดลงโดย  อุณหภูมิ
คงท่ีและไม่มีก๊าซร่ัวออกมา จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

(ก) ความดนัเพิ่มข้ึน  (ข) อตัราเร็ว vrms
 ของโมเลกุลก๊าซลดลง 

(ค) พลงังานภายในเพิ่มข้ึน (ง) พลงังานภายในคงท่ี 
จากขอ้ความขา้งบน มีขอ้สรุปใดบา้งท่ีถูกตอ้ง 

(1)  ขอ้(ก) และขอ้ (ง)    (2)  ขอ้ (ก) และขอ้ (ค)   
(3)  ขอ้(ข) และขอ้ (ง)    (4)  ขอ้(ก),(ข) และขอ้ (ง) 

ข้อที ่32 เม่ือท าใหค้วามดนัของก๊าซอุดมคติชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า และมีปริมาตรลดลง
คร่ึงหน่ึงของเดิม พลงังานจลน์ของก๊าซจะเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

(1)   เพิ่มข้ึน 4 เท่า   (2)  ลดลง 4 เท่า 
(3)   ลดลง 4 เท่า    (4)  เท่าเดิม 

ข้อที ่33 แหล่งก าเนิดสั่น 10 รอบ ในเวลา 5 วนิาที และคล่ืนมีความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที ถา้ขณะเวลา
หน่ึงแหล่งก าเนิดคล่ืนสั่นโดยมีการกระจดัมากท่ีสุด(อมัปลิจูด) อยากทราบวา่ขณะนั้น ณ จุดซ่ึงอยู่
ห่างจากแหล่งกๆเนิดคล่ืน 2.5 เมตร อนุภาคของตวักลางจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร 

(1)  มีการกระจดัเป็นศูนย ์  
(2)  มีการกระจดัเป็น1/4 เท่าของอมัปริจูด 
(3)  มีการกระจดัเป็น1/2 เท่าของอมัปริจูด  
(4)  มีการกระจดัมากท่ีสุด 

ข้อที ่34  คล่ืนขบวนหน่ึงมีความถ่ี 9 เฮิร์ตช์ และมีระยะห่างสองจุดท่ีมีเฟสต่างกนั 6  เรเดียน เป็น 
18 เมตร คล่ืนขบวนน้ีมีอตัราเร็วก่ีเมตรต่อวนิาที 

(1)   24 เมตรต่อวินาที    
(2)   27 เมตรต่อวินาที 
(3)   48 เมตรต่อวินาที    
(4)   54 เมตรต่อวินาที 

ข้อที ่35 คล่ืนน ้าเคล่ือนท่ีจากบริเวณน ้าต้ืนสู่บริเวณน ้าลึก โดยท ามุมตกกระทบ 37 และมีมุมหกัเห 
53   ถา้วดัความยาวคล่ืนในน ้าต้ืนเป็น 3.0 เซนติเมตร จงหาความยาวคล่ืนของคล่ืนน ้าในบริเวณน ้า
ลึก   ก าหนดให้   tan 37 =3/4 

(1)   2.0   เซนติเมตร    
(2)   3.0   เซนติเมตร 
(3)   4.0   เซนติเมตร    
(4)   5.0   เซนติเมตร 

 
 



 
ข้อที ่36 แหล่งก าเนิดคล่ืนท าใหเ้กิดคล่ืนในเส้นเชือกยาว 30 เซนติเมตร ท่ีตรึงปลาย ทั้งสองขา้งไว ้
เม่ือใชแ้หล่งก าเนิดคล่ืนท่ีมีความถ่ี 40 เฮิร์ตช์จะเกิดคล่ืนน่ิงดงัท่ีแสดงในรูป(ก) ถา้ตอ้งการท าใหเ้กิด
คล่ืนน่ิงดงัท่ีแสดงในรูป(ข) โดยอตัราเร็วคล่ืนในเส้นเชือกคงเดิมจะตอ้งใชแ้หล่งก าเนิดคล่ืนท่ีมี
ความถ่ีเท่าไร 

 
(1)   20    เฮิร์ตช์     
(2)   30    เฮิร์ตช์ 
(3)   50    เฮิร์ตช์     
(4)   60    เฮิร์ตช์ 

ข้อที ่37 ขอ้ใดต่อไปน้ี มีผลต่ออตัราเร็วของเสียง 
 (ก)  อุณหภูมิ (ข)  ความถ่ี (ค)  ความยาวคล่ืน 
 ค าตอบท่ีถูกตอ้งคือ 
 (1) ขอ้ (ก) เท่านั้น   (2) ขอ้ (ก) และขอ้ (ข) 
 (3) ขอ้ (ก) และขอ้ (ค)   (4) ขอ้ (ข) และขอ้ (ค) 
ข้อที ่38 คุณภาพของเสียงบอกไดด้ว้ยปริมาณใดของเสียง 
 (1)  ความยาวคล่ืน   (2)  ระดบัเสียง 

(3)  ความเขม้เสียง   (4)  องคป์ระกอบของฮาร์โมนิกของเสียง 
ข้อที ่39 ถา้ล าโพงเคร่ืองหน่ึงมีก าลงัลดลงไปจากเดิม 10 % และผูฟั้งยนืห่างจากล าโพง  เป็นสองเท่า
ของระยะห่างเดิม จงหาวา่ผูฟั้งจะไดย้นิเสียงท่ีมีระดบัความเขม้เสียง ลดลงก่ีเดซิเบล  ก าหนดให้    
log 2= 0.3    log 3= 0.5 

(1)   6.0     
(2)   4.0 
(3)   3.0         
(4)   2.0 

ข้อที ่40  เม่ือยงิปืน 1 นดั ท าใหเ้กิดเสียงท่ีมีระดบัความเขม้เสียง 20 เดซิเบล ถา้ตอ้งการท าใหเ้กิด
เสียงท่ีมีระดบัความเขม้เสียง  40 เดซิเบล จะตอ้งยงิปืนพอ้มกนัก่ีกระบอก 

(1)     2        
(2)       10 
(3) 20     
(4) 100 



 
ข้อที ่41  กระจกในขอ้ใดให้ภาพเสมือนท่ีมีขนาดโตกวา่วตัถุ 
 (1)   กระจกเงาราบ   (2)    กระจกเวา้ 

(3)   กระจกนูน    (4)    ถูกทั้งขอ้ (2) และ ขอ้ (3) 
ข้อที ่42 วตัถุสูง 9.0 เซนติเมตร วางห่างจากเลนส์เวา้ซ่ึงมีความยาวโฟกสั15.0 เซนติเมตร ปรากฏวา่
เกิดภาพท่ีระยะห่างจากเลนส์เท่ากบั 5.0 เซนติเมตร จงหาขนาดของภาพ 

(1)   3.0 เซนติเมตร    
(2)   6.0 เซนติเมตร 
(3)   9.0 เซนติเมตร    
(4)   12.0 เซนติเมตร 

ข้อที ่43 ดินสอยาว 10 เซนติเมตร วางบนแกนทศันข์องเลนส์นูนโดยปลายดินสอดา้นท่ี อยูใ่กล้
เลนส์ห่างจากเลนส์เป็นระยะ 20 เซนติเมตร  เกิดภาพจริงของปลายดินสอดา้นน้ีท่ีระยะห่างจาก
เลนส์เท่ากบั 20 เซนติเมตร จงหาวา่ภาพของดินสอมีความยาวเท่าใด 

(1)    5   เซนติเมตร    
(2)   10  เซนติเมตร 
(3)   15  เซนติเมตร    
(4)   20  เซนติเมตร 

ข้อที ่44 จุดประจุ 4 ไมโครคูลอมบ ์3 จุดประจุ วางเรียงกนัเป็นแนวเส้นตรงห่างกนัช่วงละ 30 
เซนติเมตร โดยท่ีจุดประจุท่ีปลายขา้งหน่ึงเป็นชนิดลบ ส่วนตรงกลางกบัปลายอีกขา้งหน่ึงเป็นชนิด
บวก อยากทราบวา่ขนาดของแรงท่ีกระท าต่อจุดประจุท่ีอยูต่รงกลางมีค่าเท่ากบัก่ีนิวตนั 

ก าหนดให้      k=
4

1  =  910 9  
2

2.

c

mN  

(1)    6.4     
(2)    3.2 
(3)    1.6     
(4)    ศูนย ์

ข้อที ่45 ตวัน าทรงกลม AและBมีรัศมีเป็น AR และ R B ตามล าดบั(ก าหนดให้ AR =2 R B  ) ถา้โยง
ตวัน าทรงกลมทั้งสองเขา้ดว้ยกนัดว้ยเส้นลวดตวัน าขนาดเล็กและยาวมากเม่ือเทียบกบัรัศมีของทรง
กลมตวัน าทั้งสองน้ี จงหาอตัราส่วนของศกัยไ์ฟฟ้าบน ตวัน า A ต่อศกัยไ์ฟฟ้าบนตวัน า B 

(1)   1:2        
(2)   1:1 
(3)   2:1     
(4)  4:1 



ข้อที ่46 จากโจทยข์อ้ท่ี 45 จงหาอตัราส่วนของปริมาณประจุไฟฟ้าบนตวัน า  A ต่อปริมาณประจุ
ไฟฟ้าบนตวัน า  B วา่มีค่าเท่าไร 

(1)  1:2        
(2)  1:1 
(3)   2:1      
(4)   4:1 

ข้อที ่47 ลวดตวัน าเส้นหน่ึงมีความตา้นทาน 8 โอห์ม ถา้ท าการยดืลวดตวัน าเส้นน้ีใหย้าวเป็น 2 เท่า
ของความยาวเดิม จงหาความตา้นทานของลวดเส้นน้ีหลงัจากท าการยดืแลว้ 

(1)   4 โอห์ม     
(2)   8 โอห์ม 
(3)    16 โอห์ม     
(4)    32 โอห์ม 

ข้อที ่48  เซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
โดยตรง ถา้เซลลแ์สงอาทิตยแ์ต่ละเซลลมี์แรงเคล่ือนไฟฟ้าเท่ากบั 0.5 โวลต ์และมีความตา้นทาน
ภายในนอ้ยมาก หากตอ้งการน าเซลลแ์สงอาทิตย ์น้ีไปใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดของมอเตอร์ขนาด 6.0 
โวลต ์จะตอ้งใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยท์ั้งหมดก่ีเซลลแ์ละต่อกนัอยา่งไร 

(1)   6  เซลล ์ต่อแบบอนุกรม  
(2)   6  เซลล ์ต่อแบบขนาน 
(3)  12 เซลล ์ต่อแบบอนุกรม   
(4)  12 เซลล ์ต่อแบบขนาน 

ข้อที ่49 อิเล็กตรอนตวัหน่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี 2.010 6  m/s เขา้ไปในทิศทางตั้งฉากกบั
สนามแม่เหล็กสม ่าเสมอขนาด 5.010 31 เทสลา จงหาขนาดของแรงเน่ืองจากสนามแม่เหล็กท่ี

กระท าต่ออิเล็กตรอน   ก าหนดให้    me = 9.110 31   kg  และ  e = 1.610 19  C 

(1)   1.6 10 15    นิวตนั    
(2)   3.210 15     นิวตนั 
(3)   9.1 10 15    นิวตนั     
(4)   18.2 10 15  นิวตนั  

ข้อที ่50 จากโจทยข์อ้ท่ี 49 จงหาก าลงังานของแรงเน่ืองจากสนามแม่เหลก็บนอิเลก็ตรอนวา่มีค่าเท่าไร 
(1)   ศูนย ์    
(2)   6.410 9  วตัต ์
(3)  18.210 21 วตัต ์   
(4)  36.410 21  วตัต ์

 



เฉลยข้อสอบ ม.ขอนแก่น 2551 
1. ขอ้ 1     26. ขอ้ 4 
2. ขอ้ 2     27. ขอ้ 2 
3. ขอ้ 4     28. ขอ้ 1 
4. ขอ้ 3     29. ขอ้ 2 
5. ขอ้ 3     30. ขอ้ 2 
6. ขอ้ 2     31.ขอ้ 1 
7. ขอ้ 2     32. ขอ้ 4 
8. ขอ้ 3     33. ขอ้ 1 
9. ไม่มีค  าตอบ     34. ขอ้ 4 
10.  ขอ้ 4     35. ขอ้ 3 
11.  ขอ้ 3     36. ขอ้ 4 
12.  ขอ้ 1     37. ขอ้ 1 
13.  ขอ้ 3     38. ขอ้ 4 
14.  ขอ้ 1     39. ขอ้ 1 
15.  ขอ้ 1     40. ขอ้ 4 
16.  ขอ้ 3     41. ขอ้ 2 
17. ขอ้ 2     42. ขอ้ 2 
18. ขอ้ 3     43. ขอ้ 1 
19. ขอ้ 3     44. ขอ้ 2 
20. ขอ้ 3     45. ขอ้ 2 
21. ขอ้ 3     46. ขอ้ 3 
22. ขอ้ 2     47. ขอ้ 4 
23. ขอ้ 4     48. ขอ้ 3 
24. ขอ้ 4     49. ขอ้ 1 
25. ขอ้ 3     50 ขอ้ 1 

 
 


