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การเคลื่อนที่ 
 
 1. ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเสนทางการเคลื่อนท่ีเปนปริมาณสเกลาร ดังรูป วัตถุ
เคลื่อนท่ีจากจุด A ไปยังจุด B ตามแนวเสนประ ระยะทางของการเคลื่อนท่ีก็คือระยะตามแนวเสนประนั่นเอง  

A

B

S
v

   
 2. การกระจัด (Displaceme) คือ ระยะทางในแนวตรงจากตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทายของ
วัตถุ และมีทิศจากตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทายเปนปริมาณเวกเตอร ดังรูป การกระจัดของการเคลื่อนท่ี
จาก A ไป B จะเทากับระยะ S

v
 มีทิศจาก A ไป B หรือ AB   

 3. อัตราเร็ว (Speed) คือ อัตราสวนระหวางระยะทางที่ไดกับเวลาที่ใช เปนปริมาณสเกลาร 

   อัตราเร็ว ≡ 
ระยะทางที่ได
เวลาที่ใช  

 
 4. ความเร็ว (Velocity) คือ อัตราสวนระหวางการกระจัดที่ไดกับเวลาที่ใช เปนปริมาณเวกเตอร 

   ความเร็ว ≡ 
การกระจัดท่ีได

เวลาที่ใช  
 
 5. ความเรง (Acceleration) คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปตอชวงเวลา เปนปริมาณเวกเตอร 

   ความเรง  ≡  
ความเร็วท่ีเปลี่ยนไป 

เวลาที่ใช  = 
ความเร็วปลาย (v) - ความเร็วตน (u) 

เวลาที่ใช  
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 6. กราฟการเคลื่อนที่แนวตรง  
s

t

 

s
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s
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v

t

 

v

t

 

v

t

 

อยูนิ่ง เคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว เคลื่อนท่ีดวยความเรงคงตัว 
 
1. ขอใดตอไปนี้เปนการเคลื่อนท่ีท่ีมีขนาดการกระจัดนอยที่สุด 
 1) เดินไปทางขวาดวยอัตราเร็วคงตัว 3 เมตรตอวินาที เปนเวลา 4 วินาที 
 2) เดินไปทางซายดวยอัตราเร็วคงตัว 4 เมตรตอวินาที เปนเวลา 3 วินาที 
 3) เดินไปทางขวา 10 เมตร แลวเดินยอนกลับมาทางซาย 2 เมตร 
 4) ท้ังสามขอ มีขนาดการกระจัดเทากันหมด  
2. ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 100 เมตร ใชเวลา 60 วินาที แลวเดินตอไปทางตะวันออกอีก 100 

เมตร ใชเวลา 40 วินาที เขาเดินทางดวยอัตราเร็วเฉลี่ยเทาใด 
 1) 1.0 m/s   2) 1.4 m/s 
 3) 2.0 m/s   4) 2.8 m/s  
3. ตอนเริ่มตนวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เมื่อเวลาผานไป 10 วินาที พบวาวัตถุอยูหางจาก

จุดอางอิงไปทางซาย 8.0 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ 
 1) 0.4 เมตรตอวินาที   2) 0.4 เมตรตอวินาที ทางซาย 
 3) 1.2 เมตรตอวินาที   4) 1.2 เมตรตอวินาที ทางซาย  
4. หนูตัวหนึ่งวิ่งรอบสระน้ําเปนวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 14 เมตร ใชเวลา 2 นาที ก็ครบรอบพอดี  

(กําหนด π = 7
22 ) 

  ก. อัตราเร็วเฉลี่ยของหนูเทากับ 0 เมตรตอวินาที 
  ข. ความเร็วเฉลี่ยของหนูเทากับ 22 เมตรตอวินาที 
  ค. ขณะวิ่งไดครึ่งรอบจะไดการกระจัดเทากับ 14 เมตร 
  ง. ขณะวิงได 1/4 รอบจะไดการกระจัดประมาณ 9.9 เมตร 
 ขอความใดถูกตอง 
 1) ค. และ ง. 2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ค. และ ง. 4) ถูกทุกขอ 
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5. รถยนตคันหนึ่งกําลังเคลื่อนท่ีบนถนนตรง กําหนดใหการเคลื่อนท่ีไปขางหนามีการกระจัดเปนคาบวก และ
การเคลื่อนท่ีถอยหลังมีการกระจัดเปนคาลบ ถารถยนตคันนี้มีความเร็วเปนคาลบ แตมีความเรงเปนคาบวก 
สภาพการเคลื่อนท่ีจะเปนอยางไร 

 1) กําลังแลนไปขางหนา แตกําลังเหยียบเบรกเพ่ือใหรถชาลง 
 2) กําลังแลนไปขางหนา และกําลังเหยียบคันเรงเพ่ือใหรถเดินหนาเร็วขึ้น 
 3) กําลังแลนถอยหลัง แตกําลังเหยียบเบรกเพ่ือใหรถชาลง 
 4) กําลังแลนถอยหลัง และกําลังเหยียบคันเรงเพ่ือใหรถถอยหลังเร็วขึ้น  
6. จากรูป แสดงจุดหางสม่ําเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้งตอวินาที ขอความใด

ถูกตองสําหรับการเคลื่อนท่ีนี้  

  
 1) ความเร็วเพ่ิมขึ้นสม่ําเสมอ  2) ความเรงเพ่ิมขึ้นสม่ําเสมอ 
 3) ความเรงคงตัวและไมเปนศูนย 4) ระยะทางเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ  
7. ในการเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง กราฟขอใดแสดงวาวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว 
 

 1) 

ความเรง

เวลา0

 2) 

ความเรง

เวลา0

 

 

 3) 
ความเรง

เวลา0
 4) 

ความเรง

เวลา0

 

  
8. วัตถุเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง โดยมีตําแหนงท่ีเวลาตางๆ ดังกราฟ ขอใดคือการกระจัดของวัตถุในชวงเวลา      

t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที 
 

2
เวลา (วินาที)

4
6 8

ตําแหนง (เมตร)

+4

-4
0

  
 1) -8 เมตร    2) -4 เมตร  
     3) 0 เมตร    4) +8 เมตร 
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การเคลื่อนที่แบบตางๆ  
 การตกอิสระ (Free Fall) เปนการเคลื่อนท่ีของวัตถุภายใตแรงโนมถวงของโลกเพียงอยางเดียวตลอด
การเคลื่อนท่ี โดยไมพิจารณาแรงตานอากาศ ความเรงในการตกอิสระของวัตถุ มีทิศลงในแนวดิ่งเสมอ ซ่ึงคาเฉลี่ย  
ท่ัวโลกท่ีถือวาเปนคามาตรฐาน คือ g = 9.8065 m/s2 เพ่ือความสะดวกในการคํานวณใหใช g = 10 m/s2 หรือ   
g = 9.8 m/s2 ตามโจทยกําหนด 
 

  
 ขอควรรู 
 1. ในการตกอิสระอยางตอเนื่องท่ีตําแหนงเดียวกัน (หางจากจุดตั้งตนเทากัน) จะมีขนาดของความเร็ว
เทากันแตทิศตรงขาม 
 2. ในการตกอิสระอยางตอเนื่องท้ังตอนขึ้นและตอนลง ซ่ึงเคลื่อนท่ีไดขนาดกระจัดเทากันตองใชเวลา
เทากัน   
9. ปลอยวัตถุใหตกลงมาตามแนวดิ่ง เมื่อเวลาผานไป 4 วินาที วัตถุท่ีความเรงเทาใด 
 1) 9.8 เมตรตอวินาที2    2) 19.6 เมตรตอวินาที2  
 3) 29.4 เมตรตอวินาที2   4) 39.2 เมตรตอวินาที2  
10. ถาปลอยใหกอนหินตกลงจากยอดตึกสูพ้ืน การเคลื่อนท่ีของกอนหินกอนจะกระทบพื้นจะเปนตามขอใด ถาไม

คิดแรงตานของอากาศ 
 1) ความเร็วคงท่ี   
 2) ความเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
 3) ความเร็วลดลงอยางสม่ําเสมอ 
 4) ความเร็วเพ่ิมขึ้นแลวลดลง  
11. ถาปลอยใหวัตถุตกลงในแนวดิ่งอยางเสรี เริ่มจากหยุดนิ่งหากวัตถุนั้นตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที   

ถามวาวัตถุกระทบดินดวยความเร็วเทากับกี่เมตรตอวินาที 
 1) 4.9 m/s   2) 9.8 m/s 
 3) 39 m/s   4) 49 m/s 
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12. โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็วตน 4.9 เมตรตอวินาที นานเทาใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนท่ีไปถึงจุด 
สูงสุด 

 1) 0.5 s   2) 1.0 s 
 3) 1.5 s   4) 2.0 s  
13. กราฟของความเร็ว v กับเวลา t ขอใดสอดคลองกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง 
 

 1) 

v

t

   2) 

v

t

 

 

 3) 

v

t

   4) 

v

t

 

 
14. วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยูนิ่งบนพื้น สวนวัตถุ B ซ่ึงมีมวลเทากันกําลังตกลงสูพ้ืนโลก ถาไมคิดแรง-

ตานอากาศ และกําหนดใหท้ัง A และ B อยูในบริเวณท่ีขนาดสนามโนมถวงของโลกเทากับ 9.8 นิวตัน/
กิโลกรัม ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

 1) วัตถุท้ังสองมีน้ําหนักเทากัน  
 2) วัตถุท้ังสองมีอัตราเรงในแนวดิ่งเทากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที2 
 3) แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุ A มีขนาดเทากับ 98 นิวตัน 
 4) แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุ B มีขนาดเทากับ 98 นิวตัน 
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การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล (Projectile Motion) 
 เกิดจากแรงโนมถวงโลกกระทําตอวัตถุในแนวดิ่ง ทําใหเกิดการเคลื่อนท่ี 2 แนวพรอมกัน คือ 
 1. แนวระดับ ความเร็วแนวระดับจะคงตัวเสมอ 
 2. แนวดิ่ง ความเร็วในแนวดิ่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วินาทีละ 10 เมตรตอวินาที 
 

Q

P v

R
 

 
  บนท่ีสูงจากพ้ืนเทาเดิม ถายิงวัตถุออกไปในแนวราบดวยความเร็วตนมากกวาเดิม ระยะตกไกลสุด  

ใน แนวราบจะมากขึ้น 
  บนท่ีสูงเดียวกันเมื่อยิงวัตถุอันหนึ่งออกไปในแนวราบ ขณะเดียวกันวัตถุอีกกอนหนึ่งถูกปลอยใหตก 

ใน แนวดิ่งพรอมกัน วัตถุท้ังสองกอนจะตกถึงพ้ืนพรอมกัน 
 

u

B

A C

วิถีโคงพาราโบลา

 

 
 • ท่ีจุด B วัตถุจะมีความเร็วเฉพาะแนวราบเทานั้น (ความเร็วในแนวดิ่งเปนศูนย) 
 • เวลาที่ใชในการเคลื่อนท่ีจาก A ไป B จะเทากับเวลาที่เคลื่อนท่ีจาก B ไป C 
 •  จะใหตกไกลสุดตามแนวราบตองยิงดวยมุม 45° และถามุมท่ียิงสองมุมรวมกันได 90° วัตถุจะตกท่ีจุด

เดียวกัน 
  

50

50 100
15°

150 200

100

150

30°
45°

60°
75°

250  
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15.  ยิงวัตถุจากหนาผาออกไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีคาคงตัว 
 

  
 1) อัตราเร็ว   2) ความเร็ว 
 3) ความเร็วในแนวดิ่ง   4) ความเร็วในแนวระดับ  
16. วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลขณะที่วัตถุอยูท่ีจุดสูงสุด ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 1) ความเร็วของวัตถุมีคาเปนศูนย 
 2) ความเรงของวัตถุมีคาเปนศูนย 
 3) ความเร็วของวัตถุในแนวดิ่งมีคาเปนศูนย 
 4) ความเร็วของวัตถุในแนวราบมีคาเปนศูนย  
17. ยิงลูกปนออกไปในแนวระดับ ทําใหลูกปนเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ตอนที่ลูกปนกําลังจะกระทบพื้น ขอใด

ถูกตองที่สุด (ไมตองคิดแรงตานอากาศ) 
 1) ความเร็วในแนวระดับเปนศูนย 
 2) ความเร็วในแนวระดับเทากับความเร็วตอนตนท่ีลูกปนถูกยิงออกมา 
 3) ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกวาตอนท่ีถูกยิงออกมา 
 4) ความเร็วในแนวระดับมีขนาดนอยกวาตอนท่ีถูกยิงออกมาแตไมเปนศูนย  
18. เตะลูกบอลออกไป ทําใหลูกบอลเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ดังรูป และกําหนดใหทิศขึ้นเปนบวก  

   
 กราฟในขอใดตอไปนี้บรรยายความเรงในแนวดิ่งของลูกบอลไดถูกตอง ถาไมคิดแรงตานอากาศ  

 1) 

ความเรง

เวลา0  2) 

ความเรง

เวลา0    

 

 3) 

ความเรง

เวลา0  4) 

ความเรง

เวลา0
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การเคลื่อนที่เปนวงกลม (Circular Motion) 
 ทิศของความเร็วเปลี่ยนไปตลอดเวลา เชือกจะดึงใหวัตถุเคลื่อนท่ี
เปนวงกลมแรงดึงของเชือกจะมีทิศเขาหาจุดศูนยกลาง คือ จะมีแรง
กระทําตอวัตถุในแนวเขาสูศูนยกลางของการเคลื่อนท่ีและเรียกแรงน้ีวา 
แรงสูศูนยกลาง (Centripetal Force)  
 ความถี่ (Frequency) หมายถึง จํานวนรอบที่เคลื่อนท่ีในหนึ่งหนวยเวลา แทนดวยสัญลักษณ f มีหนวย

เปน  วินาที
1   หรือ เฮิรตซ (Hz) 

 คาบ (Period) หมายถึง ชวงเวลาที่เคลื่อนท่ีครบหนึ่งลูกคลื่น แทนดวยสัญลักษณ T มีหนวยเปนวินาที 
 
   f = T

1  

  
19. รถไตถังเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอและวิ่งครบรอบได 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแงความถ่ีของ

การเคลื่อนท่ี ความถ่ีจะเปนเทาใด 
 1) 2.5 Hz   2) 1.5 Hz 
 3) 0.5 Hz   4) 0.4 Hz  
20. เหวี่ยงจุกยางใหเคลื่อนท่ีเปนแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบ ใชเวลา 5 วินาที จุกยางเคลื่อนท่ี

ดวยความถี่เทาใด 
 1) 0.25 รอบ/วินาที   2) 4 รอบ/วินาที 
 3) 5 รอบ/วินาที   4) 10 รอบ/วินาที  
21. การเคลื่อนท่ีใดท่ีแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนท่ีตลอดเวลา 
 1) การเคลื่อนท่ีในแนวตรง  2) การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงตัว 
 3) การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 4) การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  
22.     ผูกวัตถุดวยเชือกแลวเหวี่ยงใหเคลื่อนท่ีเปนวงกลมใน

แนวระนาบดิ่ง ขณะที่วัตถุเคลื่อนท่ีมาถึงตําแหนงสูงสุด
ของวงกลม ดังแสดงในรูป แรงชนิดใดในขอตอไปนี้ท่ี
ทําหนาท่ีเปนแรงสูศูนยกลาง 

     1) แรงดึงเชือก   
     2) นํ้าหนักของวัตถุ  
     3) แรงดึงเชือกบวกกับน้ําหนักของวัตถุ 
     4) ท่ีตําแหนงน้ัน แรงสูศูนยกลางเปนศูนย 
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23. ผูกเชือกเขากับจุกยาง แลวเหวี่ยงใหจุกยางเคลื่อนท่ีเปนวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะดวยอัตราเร็วคงตัว 
ขอใดถูกตอง 

 1) จุกยางมีความเร็วคงตัว 
 2) จุกยางมีความเรงเปนศูนย 
 3) แรงท่ีกระทําตอจุกยางมีทิศเขาสูศูนยกลางวงกลม 
 4) แรงท่ีกระทําตอจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง 
 
การแกวงของลูกตุมนาฬิกา (The Simple Pendulum Motion) 
 อนุภาคเคลื่อนท่ีในระนาบดิ่งดวยแรงโนมถวงของโลก โดยเชือกจะเอียงทํามุมเล็กๆ กับแนวดิ่ง มีคาบการ
แกวง คือ 
 

             T = 2π g
L  

 
 L = ความยาวเชือก   
 g = ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก 
 
24. นอตขนาดเล็กผูกดวยสายเอ็นแขวนไวใหสายยาว l  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนใหมีคาตางๆ ได คาบการแกวง T 

ของนอตจะขึ้นกับความยาว l  อยางไร  

  
 1) T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l  2) T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l  
 3) T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ 2l  4) T  เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l   
25. ลูกตุมนาฬิกาแกวงแบบฮารมอนิกอยางงาย พบวาผานจุดต่ําสุดทุกๆ 2.1 วินาที ความถ่ีของการแกวงของ

ลูกตุมน้ีเปนไปตามขอใด  

  
 1) 0.24 เฮิรตซ    2) 0.48 เฮิรตซ  
   3) 2.1 เฮิรตซ    4) 4.2 เฮิรตซ 
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26. ขอความใดถูกตองเก่ียวกับคาบของลูกตุมอยางงาย 
 1) ไมขึ้นกับความยาวเชือก  2) ไมขึ้นกับมวลของลูกตุม 
 3) ไมขึ้นกับแรงโนมถวงของโลก 4) มีคาบเทาเดิมถาไปแกวงบนดวงจันทร  
27. ลูกตุมนาฬิกากําลังแกวงกลับไปกลับมาแบบฮารมอนิกอยางงาย ท่ีตําแหนงต่ําสุดของการแกวงลูกตุมนาฬิกา

มีสภาพการเคลื่อนท่ีเปนอยางไร 
 1) ความเร็วสูงสุด ความเรงสูงสุด 2) ความเร็วต่ําสุด ความเรงสูงสุด 
 3) ความเร็วสูงสุด ความเรงต่ําสุด 4) ความเร็วต่ําสุด ความเรงต่ําสุด  
28. ขอใดตอไปนี้ไมไดทําใหวัตถุมีการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 
 1) แขวนลูกตุมดวยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุมใหแกวงเปนวงกลม โดยเสนเชือกทํามุมคงตัวกับแนวดิ่ง 
 2) แขวนลูกตุมดวยเชือกในแนวดิ่ง ดึงลูกตุมออกมาจนเชือกทํามุมกับแนวดิ่งเล็กนอยแลวปลอยมือ 
 3) ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวระดับ ตรึงอีกดานของสปริงไว ดึงวัตถุใหสปริงยืดออกเล็กนอย แลวปลอยมือ 
 4) ผูกวัตถุกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ตรึงอีกดานของสปริงไว ดึงวัตถุใหสปริงยืดออกเล็กนอย แลวปลอยมือ  
29. การเคลื่อนท่ีในขอใดตอไปนี้ท่ีความเรงของวัตถุเปนศูนย 
 1) การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงตัว 
 2) การตกลงตรงๆ ในแนวดิ่งโดยไมมีแรงตานอากาศ 
 3) การเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงในแนวระดับดวยอัตราเร็วคงตัว 
 4) การไถลลงเปนเสนตรงบนพื้นเอียงลื่นท่ีไมมีแรงเสียดทาน 
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สนามของแรง 
 
 แรง (Force : F) คือ ปริมาณท่ีพยายามจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ีของมวล เปนปริมาณเวกเตอรมี
หนวยเปนนิวตัน (Newton : N)   
 กฎการดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน  
 “วัตถุท้ังหลายในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซ่ึงกันและกัน แรงดึงดูดของวัตถุคูหนึ่งๆ จะแปรผันตรงกับผลคูณ
ระหวางมวลวัตถุท้ังสองและจะแปรผกผันกับกําลังสองของระยะทางระหวางวัตถุท้ังสอง” 
 
   F = 2

21
R

mGm  

 
 G = คาคงตัวความโนมถวงสากล (Universal Gravitational Constant) = 6.673 × 10-11 Nm2/kg2  
 น้ําหนักของวัตถุ (Weight : W) 
 นํ้าหนักของวัตถุบนโลก คือ แรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุน้ัน โดยมีทิศพุงเขาหาจุดศูนยกลางของโลก เปนปริมาณ
เวกเตอร มีหนวยเปนนิวตัน 
   W = mg   
 นํ้าหนักของวัตถุจะมีคาไมคงท่ี ขึ้นอยูกับคา g ท้ังน้ีคา g แตละตําแหนงจะมีคาไมเทากัน 
 
30.  เมื่ออยูบนดวงจันทรช่ังนํ้าหนักของวัตถุท่ีมีมวล 10 กิโลกรัม ได 16 นิวตัน ถาปลอยใหวัตถุตกท่ีบนผิวดวงจันทร 

วัตถุมีความเรงเทาใด 
 1) 1.6 m/s2 2) 3.2 m/s2 3) 6.4 m/s2 4) 9.6 m/s2  
31. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยูบนโลกที่มีสนามโนมถวง g พบวามีนํ้าหนักเทากับ W1  ถานําวัตถุน้ีไปไวบนดาวเคราะห  

อีกดวงพบวามีนํ้าหนัก W2  จงหามวลของวัตถุน้ี 

 1) g
W1  2) g

W2   3) g
WW 21 +  4) g

 W W 21 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

R

F
2m1m
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ไฟฟาสถิต 
 
 แรงไฟฟาที่กระทําตอประจุ  

+ - ++ - - +
(a) (b) (c) (d)

-

   
 • รูป (a) วัตถุมีประจุชนิดตรงขามจะเกิดแรงดูดกัน 
 • รูป (b) และ (c) วัตถุมีประจุชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักกัน 
 • รูป (d) วัตถุท่ีมีประจุไฟฟากับวัตถุท่ีเปนกลางจะเกิดแรงดูดกัน 
 
 สนามไฟฟา (The Electric Field) 
 สนามไฟฟาท่ีตําแหนงใดๆ คือ แรงไฟฟาตอประจุบวกทดสอบที่ตําแหนงนั้น โดยทิศของสนามไฟฟามีทิศ
ตามทิศของแรงไฟฟาท่ีกระทําตอประจุบวกทดสอบ 

 

+

 

-

  
 (a) (b) 

 

 

+ -

 

++

 
 (c) (d)  

รูปแสดงสนามไฟฟาไมสมํ่าเสมอ  
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-

แผนประจุบวก

+
+
+
+

-
-
-

แผนประจุลบ

  
รูปแสดงสนามไฟฟาสมํ่าเสมอ 

 สมบัติของเสนแรงไฟฟา 
 1. เสนแรงจะมีทิศพุงออกจากประจุบวก และมีทิศพุงเขาหาประจุลบเสมอ 
 2. เสนแรงไฟฟาจะมีระเบียบจะไมตัดกัน น่ันแสดงวา จุดๆ หนึ่งจะมีเสนแรงผานไดเพียงเสนเดียว 
 3. เสนแรงไฟฟาจะตั้งฉากกับผิวของวัตถุท่ีมีประจุไฟฟาเสมอ 
 4. เสนแรงไฟฟาจะสิ้นสุดท่ีผิวตัวนําเทาน้ัน แสดงวา ภายในตัวนําจะไมมีเสนแรงไฟฟา  น่ันคือ ภายในตัวนํา
สนามไฟฟามีคาเปนศูนย 
 5. สนามไฟฟา ณ ตําแหนงใดๆ จะมีทิศอยูในแนวเสนสัมผัสกับเสนแรง ณ ตําแหนงน้ัน 
 6. ความหนาแนนของเสนแรงในบริเวณตางๆ  จะบอกใหทราบถึงความเขมสนามไฟฟาบริเวณนั้นๆ น่ันคือ   
  บริเวณใดท่ีมีเสนแรงไฟฟาหนาแนนมาก แสดงวาความเขมสนามไฟฟามีคามาก   
  บริเวณใดท่ีมีเสนแรงไฟฟาหนาแนนนอย แสดงวาความเขมสนามไฟฟามีคานอย  
  บริเวณใดท่ีมีเสนแรงไฟฟาหนาแนนสม่ําเสมอ (เสนแรงไฟฟาขนานกัน) แสดงวา ความเขมสนามไฟฟา
ก็จะมีคาสม่ําเสมอ  
 แรงไฟฟากระทําตอประจุไฟฟาที่อยูในสนามไฟฟา  

-F
E
v

+ F

   
 • แรงท่ีกระทําตอประจุบวกจะมีทิศเดียวกับสนามไฟฟา 
 • แรงท่ีกระทําตอประจุลบจะมีทิศตรงขามกับสนามไฟฟา 
 • แรงจะมีทิศขนานกับสนามไฟฟาเสมอ ไมวาประจุจะเคลื่อนท่ีอยางไรในสนามไฟฟา  
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 เมื่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีทํามุมใดๆ กับสนามไฟฟา (ไมขนานกับสนามไฟฟา) จะเกิดความเรงใน
มิติเดียวกับสนามไฟฟา แตมีความเร็วในมิติขนานกับสนามไฟฟาและมิติตั้งฉากกับสนามไฟฟา ซ่ึงลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบนี้ คือ โพรเจกไทล  

+

E
v

-

เคลื่อนที่โคงพาราโบลา

เคลื่อนที่แนวตรง

 
 
32. A, B และ C เปนแผนวัตถุ 3 ชนิดท่ีทําใหเกิดประจุไฟฟาโดยการถู ซ่ึงไดผลดังน้ี A และ B ผลักกัน สวน A 

และ C ดูดกัน ขอใดตอไปนีถู้กตอง 
 1) A และ C มีประจุบวก แต B มีประจุลบ 
 2) B และ C มีประจุลบ แต A มีประจุบวก 
 3) A และ B มีประจุบวก แต C มีประจุลบ 
 4) A และ C มีประจุลบ แต B มีประจุบวก  
33. จุด A และ B อยูภายในเสนสนามไฟฟาท่ีมีทิศตามลูกศร ดังรูป ขอใดตอไปนีถู้กตอง 
 

A B

  
 1) วางประจุลบลงที่ A ประจุลบจะเคลื่อนไปที่ B 
 2) วางประจุบวกลงท่ี B ประจุบวกจะเคลื่อนไปที่ A 
 3) สนามไฟฟาท่ี A สูงกวาสนามไฟฟาท่ี B 
 4) สนามไฟฟาท่ี A มีคาเทากับสนามไฟฟาท่ี B 
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34. แนวการเคลื่อนท่ีของอนุภาคโปรตอนที่ถูกยิงเขามาในทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟาสม่ําเสมอ เปนดังเสนทาง
หมายเลข (1) ถามีอนุภาค X ถูกยิงเขามาในทิศทางเดียวกัน และมีเสนทางเดินดังหมายเลข (2) ขอสรุปใดท่ี
เปนไปไมไดเลย 

 
สนามไฟฟาสม่ําเสมอ

(1) (2)

  
 1) อนุภาค X ดังกลาวมีประจุบวก 
 2) อนุภาค X ดังกลาวอาจเปนโปรตอนที่เขาสูสนามไฟฟาดวยอัตราเร็วท่ีต่ํากวา 
 3) ถาอนุภาค X ดังกลาวมีประจุเทากับโปรตอนก็จะมีมวลที่นอยกวา 
 4) อนุภาค X ดังกลาวอาจเปนนิวเคลียสที่มีเพียงโปรตอนสองตัว  
35.  ถามีอนุภาคมีประจุไฟฟา +q อยูในสนามไฟฟาระหวางแผนคูขนาน ดังรูป ถาเดิมอนุภาคอยูนิ่ง ตอมาอนุภาค

จะเคลื่อนท่ีอยางไร 
 

+ + + + + + + +

+q

+Y

+X
O

- - - - - - - - - -   
 1) ทิศ +X ดวยความเรง   2) ทิศ -X ดวยความเรง  
 3) ทิศ +Y ดวยความเรง   4) ทิศ -Y ดวยความเรง    
36. ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเขาไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟาสม่ําเสมอที่มีทิศพุงออกจากกระดาษ เสนทางการ

เคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนจะเปนอยางไร (  แทนทิศสนามไฟฟาพุงออกและตั้งฉากกับกระดาษ) 
 

สนามไฟฟา
อิเล็กตรอน

  
 1) เบนขึ้น   2) เบนลง 
 3) เบนพุงออกจากกระดาษ  4) เบนพุงเขาหากระดาษ 
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แมเหล็กไฟฟา 
 
 แมเหล็ก นําแทงแมเหล็กท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระ ดังรูป ปลายของแทงแมเหล็กท่ีช้ีไปประมาณ 
ทิศเหนือ เรียกปลายของแมเหล็กวาเปน ข้ัวเหนือแมเหล็ก (N) และปลายตรงขามเรียกวา ข้ัวใตแมเหล็ก (S) 
 

N N

S

N

S

S

N

N

S   
 • ขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักกัน 
 • ขั้วแมเหล็กชนิดตรงขามจะเกิดแรงดูดกัน 
 
สนามแมเหล็กโลก 
 ข้ัวโลกเหนือจะเปนข้ัวใตสนามแมเหล็กและที่ข้ัวโลกใตจะเปนข้ัวเหนือสนามแมเหล็กโลก ดังรูป  
 

Earth's
magnetic pole

Geographic
North Pole

Earth's
magnetic pole

Geographic
South Pole

Earth's axis

S
N

Magnetic equator

s
n
ss

s

s

s
s s s

nnn

n

n
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n n

  
  เสนแรงแมเหล็ก หมายถึง เสนท่ีแสดงทิศของแรงลัพธท่ีแทงแมเหล็กกระทําตอเข็มทิศ 
  เสนแรงแมเหล็กรอบๆ แทงแมเหล็กจะมีลักษณะโคง 3 มิติและพุงจากขั้วเหนือไปขั้วใตของแมเหล็ก 
  เสนแรงแมเหล็กโลกบนพื้นท่ีเล็กๆ จะมีลักษณะเปนเสนขนาน ทิศพุงไปทางทิศเหนือภูมิศาสตร 
  เสนแรงแมเหล็กไมตัดกัน 
  บริเวณท่ีไมมีเสนแรงแมเหล็กผานบริเวณนั้นจะไมมีสนามแมเหล็กและเรียกจุดน้ันวา จุดสะเทิน 
(Neutral Point) 
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 แรงที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุ ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 
 ประจุไฟฟาเคลื่อนทีใ่นสนามแมเหล็ก อนุภาคท่ีมีประจุจะถูกแรงแมเหล็กกระทําตออนุภาคก็ตอเมื่ออนุภาค
น้ันตองเคลื่อนที่โดยไมขนานกับทิศสนามแมเหล็ก ถาเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับทิศสนามแมเหล็กจะถูกแรงกระทําให
เคลื่อนท่ีเปนวงกลม ทิศทางของแรงท่ีกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุ    ใช  “Right  hand  rule”  หลักมือขวา 
 

ทิศแรง

ทิศประจุบวก

ทิศสนามแมเหล็ก    
37. โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต เมื่อนําเข็มทิศมาวางใกลๆ กับกึ่งกลางแทงแมเหล็กท่ีตําแหนง

ดังรูป เข็มทิศจะช้ีในลักษณะใด 
 

เข็มทิศ

N S

  

 1) 
N

S

 2) 

N

S
 3) N S  4) NS  

 
38.  สนามแมเหล็กโลกมีลักษณะตามขอใด (ขางบนเปนขั้วเหนือภูมิศาสตร) 

 1) 

S

N
  2) 

S

N
 

 3) 

N

S
  4) 

N

S
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39. ลําดับอนุภาค P และ Q เมื่อเคลื่อนท่ีผานสนามแมเหล็ก B ท่ีมีทิศพุงออกตั้งฉากกับกระดาษมีการเบ่ียงเบน  
ดังรูป ถานําอนุภาคท้ังสองไปวางไวในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟาสม่ําเสมอ แนวการเคลื่อนท่ีจะเปนอยางไร 

 

P
Q

B

  
 1) เคลื่อนท่ีไปทางเดียวกันในทิศทางตามเสนสนามไฟฟา 
 2) เคลื่อนท่ีไปทางเดียวกันในทิศทางตรงขามกับเสนสนามไฟฟา 
 3) เคลื่อนท่ีในทิศตรงขามกันโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกับสนามไฟฟา 
 4) เคลื่อนท่ีในทิศตรงขามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟา  
40. จากแผนภาพแสดงลักษณะของเสนสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากแทงแมเหล็กสองแทง 
 

C D

A B

   
 ขอใดบอกถึงขั้วแมเหล็กท่ีตําแหนง A, B, C และ D ไดถูกตอง  
 1) A และ C เปนขั้วเหนือ  B และ D เปนขั้วใต 2) A และ D เปนขั้วเหนือ  B และ C เปนขั้วใต 
 3) B และ C เปนขั้วเหนือ  A และ D เปนขั้วใต 4) B และ D เปนขั้วเหนือ  A และ C เปนขั้วใต  
41. บริเวณพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม ABCD เปนบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็กสม่ําเสมอซ่ึงมีทิศพุงออกตั้งฉากกับกระดาษ ดังรูป 
 

D C

A B

   
 ขอใดตอไปนี้ท่ีจะทําใหอนุภาคโปรตอนเคลื่อนท่ีเบนเขาหาดาน AB ได 
 1) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน AD ในทิศตั้งฉากกับเสน AD 
 2) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน BC ในทิศตั้งฉากกับเสน BC 
 3) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน AD ในแนวขนานกับเสน AC 
 4) ยิงอนุภาคโปรตอนเขาไปในบริเวณ จากทางดาน DC ในแนวขนานกับเสน DB  
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42. ในรูปซาย A และ B คือ เสนทางการเคลื่อนท่ีของอนุภาค 2 อนุภาคท่ีถูกยิงมาจากจุด P ไปทางขวาเขาไป
ในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก (ดูรูปซาย) ถานําอนุภาคท้ังสองไปวางลงในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟาดังรูปขวา จะ
เกิดอะไรข้ึน (ด แทนสนามแมเหล็กท่ีมีทิศพุงเขาและตั้งฉากกับกระดาษ) 

 

P
ด  ด  ด  ด  ด  ด  ด

สนามไฟฟา

ด  ด  ด  ด  ด  ด  ด
ด  ด  ด  ด  ด  ด  ด
ด  ด  ด  ด  ด  ด  ด

A

B    
 1) A เคลื่อนท่ีไปทางขวา สวน B เคลื่อนท่ีไปทางซาย 
 2) A เคลื่อนท่ีไปทางซาย สวน B เคลื่อนท่ีไปทางขวา 
 3) ท้ัง A และ B ตางก็เคลื่อนท่ีไปทางขวา 
 4) ท้ัง A และ B ตางก็อยูน่ิงกับท่ี  
43. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อนุภาคในขอใดท่ีเมื่อนําไปวางในสนามไฟฟาแลวจะมีแรงไฟฟากระทํา 
 1) นิวตรอน   2) โปรตอนและนิวตรอน  
 3) โปรตอนและอิเล็กตรอน  4) โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน  
44.     วางลวดไวในสนามแมเหล็ก ดังรูป เมื่อใหกระแสไฟฟา

เขาไปในเสนลวดตัวนําจะเกิดแรงเน่ืองจากสนามแมเหล็ก
กระทําตอลวดนี้ในทิศทางใด 

     1) ไปทางซาย (เขาหา N)   
     2) ไปทางขวา (เขาหา S) 
     3) ลงขางลาง  
     4) ขึ้นดานบน  
45. เสนลวดโลหะ AB กําลังตกลงมรในแนวดิ่ง ขณะที่เสนลวดดังกลาวกําลังเคลื่อนท่ีเขาใกลขั้วเหนือ (N) ของ

แมเหล็กดังรูป อิเล็กตรอนในเสนลวดโลหะจะมีสภาพอยางไร 
 

ทิศความเร็ว
ในแนวดิ่ง

A

B
N S

  
 1) เคลื่อนท่ีจากปลาย A ไป B 
 2) เคลื่อนท่ีจากปลาย B ไป A 
 3) อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีไปท่ีปลาย A และ B ในสัดสวนพอๆ กัน 
 4) อิเล็กตรอนจากปลาย A และ B เคลื่อนท่ีมารวมกันท่ีก่ึงกลางเสนลวด 

N S
I
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แรงนิวเคลียร 
 
 • เปนแรงดูดท่ีมีคามหาศาลมากเมื่อเทียบกับแรงระหวางประจุและแรงดึงดูดระหวางมวล 
 • นิวคลีออนในนิวเคลียสอัดตัวกันอยูอยางหนาแนนมาก 
 

 
 
46. โปรตอนในนิวเคลียสอัดแนนอยูในใจกลางอะตอมไดดวยแรงชนิดใด 
 1)   แรงระหวางมวล   2)  แรงระหวางประจุไฟฟา 
 3)  แรงนิวเคลียร   4)   ถูกทุกขอ  
47. แรงในขอใดตอไปนี้เปนแรงประเภทเดียวกันกับแรงท่ีทําใหลูกแอปเปลตกลงสูพ้ืนโลก 
 1) แรงท่ีทําใหดวงจันทรอยูในวงโคจรรอบโลก 
 2) แรงท่ีทําใหอิเล็กตรอนอยูในอะตอมได 
 3) แรงท่ีทําใหโปรตอนหลายอนุภาคอยูรวมกันในนิวเคลียสได 
 4) แรงท่ีทําใหปายแมเหล็กติดอยูบนฝาตูเย็น  
48. แรงระหวางอนุภาคซ่ึงอยูภายในนิวเคลียสประกอบดวยแรงใดบาง 
 1) แรงนิวเคลียรเทาน้ัน   
 2) แรงนิวเคลียรและแรงไฟฟา 
 3) แรงนิวเคลียรและแรงดึงดูดระหวางมวล 
 4) แรงนิวเคลียร แรงไฟฟา และแรงดึงดูดระหวางมวล 
  
 
 
 
 
 



 

วิทยาศาสตร ฟสิกส (22) ________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

คลื่น 
 
 คลื่นเปนปรากฏการณการแผกระจายพลังงานและโมเมนตัมออกจากแหลงกําเนิด โดยอาศัยตัวกลาง
หรือไมอาศัยตัวกลางก็ได ซ่ึงเราสามารถแบงคลื่นได คือ 
 
จําแนกคลื่นตามลักษณะการเคลื่อนที่ 
 คลื่นตามขวาง (Transverse Wave) เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางอนุภาคของตัวกลางจะมีการส่ัน
กลับไปมาในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น เชน คลื่นในเสนเชือก คลื่นท่ีผิวนํ้า เปนตน 
 

  
 คลื่นตามยาว (Longitudinal Wave) เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางอนุภาคของตัวกลางจะมีการส่ัน
กลับไปกลับมาในแนวขนานกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น เชน คลื่นในสปริง คลื่นเสียง เปนตน 
 

   
จําแนกคลื่นตามลักษณะการอาศัยตัวกลาง 
 คลื่นกล (Mechanical Wave) เปนคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีโดยอาศัยตัวกลาง ซ่ึงอาจเปนของแข็ง ของเหลว  
หรือแกสก็ได ตัวอยางของคลื่น ไดแก คลื่นเสียง คลื่นผิวนํ้า คลื่นในเสนเชือก เปนตน 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) เปนคลื่นท่ีประกอบดวยสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา
ในแนวตั้งฉากกันในการเคลื่อนท่ีใชหลักการเหน่ียวนํากันไปจึงไมจําเปนตองอาศัยตัวกลาง (มีตัวกลางก็เคลื่อนท่ีได) 
และจะเคลื่อนท่ีไดเร็วท่ีสุดในสุญญากาศ และจะชาลงเมื่อเคลื่อนท่ีในตัวกลาง เมื่อจัดลําดับความถ่ีของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากความถ่ีคานอยไปยังคามากจะไดดังน้ี กระแสสลับ คลื่นวิทยุ (เอเอ็ม เอฟเอ็ม) ไมโครเวฟ 
(เรดาร) รังสีอินฟราเรด แสง รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ และรังสีแกมมา 
 
จําแนกคลื่นตามลักษณะการเกิดคล่ืน 
 คลื่นดล (Pulse Wave) เปนคลื่นท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดถูกรบกวนเพียงชวงสั้นๆ เชน สะบัดเชือกครั้ง
เดียว  โยนกอนหินตกน้ํา 
 คลื่นตอเนื่อง (Continuous Wave) เปนคลื่นท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดถูกรบกวนเปนจังหวะตอเนื่อง เชน  
เคาะผิวนํ้าเปนเวลานานๆ 
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บริเวณน้ําลึก 

บริเวณน้ําตื้น 

สวนประกอบของคลื่น 
 สันคลื่น (Crest) เปนตําแหนงสูงสุดของคลื่นหรือเปนตําแหนงท่ีมีการกระจัดสูงสุดในทางบวก 
 ทองคลื่น (Trough) เปนตําแหนงต่ําสุดของคลื่นหรือเปนตําแหนงท่ีมีการกระจัดมากสุดในทางลบ 
 แอมพลิจูด (Amplitude) เปนระยะจากแนวปกติไปยังสันคลื่นหรือทองคลื่นก็ได 
 ความยาวคล่ืน (Wavelength) เปนความยาวของคลื่นหนึ่งลูกมีคาเทากับระยะระหวางสันคลื่นหรือทอง
คลื่นท่ีอยูถัดกัน หรือถาเปนคลื่นตามยาวจะเปนระยะระหวางชวงอัดถึงชวงอัดถัดกันหรือขยายถึงขยายก็ได 
 

  
 ความยาวคลื่นแทนดวยสัญลักษณ λ  มีหนวยเชนเดียวกับหนวยของระยะทาง 
 อัตราเร็วของคล่ืน (Wave Speed) คือ อัตราสวนของระยะทางที่คลื่นเคลื่อนท่ีไดตอเวลาท่ีใชในเวลาเดียวกัน 
 

อัตราเร็ว  =  เวลา
ระยะทาง   =  T

λ   =  fλ 

 
สมบัติของคล่ืน 
 คลื่นจะตองมีสมบัติ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 - การสะทอน เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีตกกระทบผิวสะทอนท่ีมีขนาดใหญกวาความยาวคลื่นจะเกิดการสะทอน 
 - การหักเห เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตัวกลางแลวอัตราเร็วของคลื่นเปลี่ยนแปลง ไมจําเปนตองเปลี่ยน
ทิศทาง 
 - การเลี้ยวเบน เปนปรากฏการณท่ีคลื่นสามารถเคลื่อนท่ีออมสิ่งกีดขวางได 
 - การแทรกสอด เมื่อคลื่นตั้งแตสองขบวนเคลื่อนท่ีมาพบกันจะเกิดการรวมกันของคลื่นเกิดคลื่นลัพธ 
 
อัตราเร็วของคลื่นน้ํา 
 ความยาวคลื่นในบริเวณน้ําตื้นสั้นกวาบริเวณน้ําลึก เน่ืองจากความถี่ท่ีบริเวณท้ังสองเทากัน เพราะเกิดจาก
แหลงกําเนิดเดียวกัน จะได 
   λลึก > λตื้น 
   fλลึก   >  fλตื้น 
     vลึก  > vตื้น 
    อัตราเร็วคลื่นในน้ําลึกจะมากกวาอัตราเร็วคลื่นในน้ําตื้น 

ยกเวนบริเวณน้ําลึกมากๆ อัตราเร็วคลื่นจะไมเปลี่ยนแปลงตาม
ความลึก 
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49. คลื่นใดตอไปนี้เปนคลื่นท่ีตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
  ก. คลื่นแสง ข. คลื่นเสียง ค. คลื่นผิวนํ้า 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ท้ัง ก., ข. และ ค. 2) ข. และ ค. 3) ก. เทาน้ัน 4) ผิดทุกขอ  
50. ถากระทุมนํ้าเปนจังหวะสม่ําเสมอ ลูกปงปองท่ีลอยอยูหางออกไปจะเคลื่อนท่ีอยางไร 
 1) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีออกหางไปมากขึ้น 2) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีเขามาหา 
 3) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีขึ้น-ลงอยูท่ีตําแหนงเดิม 4) ลูกปงปองเคลื่อนท่ีไปดานขาง  
51. ขอใดตอไปนี้ถูกตองเก่ียวกับคลื่นตามยาว 
 1) เปนคลื่นท่ีอนุภาคของตัวกลางมีการส่ันในแนวเดียวกับการเคลื่อนท่ีของคลื่น 
 2) เปนคลื่นท่ีเคลื่อนท่ีไปตามแนวยาวของตัวกลาง 
 3) เปนคลื่นท่ีไมตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
 4) เปนคลื่นท่ีอนุภาคของตัวกลางมีการส่ันไดหลายแนว  
52. คลื่นกลตามยาวและคลื่นกลตามขวางถูกนิยามข้ึนโดยดูจากปจจัยใดเปนหลัก 
 1) ทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น  2) ทิศการสั่นของอนุภาคตัวกลาง 
 3) ประเภทของแหลงกําเนิด  4) ความยาวคลื่น  
53. การทดลองเพ่ือสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผาน เปนการศึกษา สมบัติตามขอใดของคลื่น 
 1) การหักเห 2) การเลี้ยวเบน 3) การสะทอน 4) การแทรกสอด  
54. ลูกบอลลูกหนึ่งตกลงน้ําและสั่นขึ้นลงหลายรอบ ทําใหเกิดคลื่นผิวนํ้าแผออกไปเปนรูปวงกลม เมื่อผานไป   

10 วินาที คลื่นน้ําแผออกไปไดรัศมีสูงสุดประมาณ 20 เมตร โดยมีระยะระหวางคลื่นท่ีติดกันเทากัน 2 เมตร 
จากขอมูลดังกลาวลูกบอลสั่นขึ้นลงดวยความถี่ประมาณเทาใด 

 1) 0.5 Hz 2) 1.0 Hz 3) 2.0 Hz 4) 4.0 Hz  
55. เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ําลึกสูนํ้าตื้น ขอใดตอไปนี้ถูก 
 1) อัตราเร็วคลื่นในน้ําลึกนอยกวาอัตราเร็วคลื่นในน้ําตื้น 
 2) ความยาวคลื่นในน้ําลึกมากกวาความยาวคลื่นในน้ําตื้น 
 3) ความถ่ีคลื่นในน้ําลึกมากกวาความถี่คลื่นในน้ําตื้น 
 4) ความถ่ีคลื่นในน้ําลึกนอยกวาความถี่คลื่นในน้ําตื้น  
56. เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางท่ีหนึ่งไปตัวกลางท่ีสองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง ถามวาสําหรับคลื่นในตัวกลาง

ท่ีสอง ขอความใดถูกตอง 
 1) ความถ่ีเพ่ิมขึ้น   2) ความถ่ีลดลง 
 3) ความยาวคลื่นมากขึ้น   4) ความยาวคลื่นนอยลง  
57. ทําใหเกิดคลื่นบนเสนเชือกท่ีปลายทั้งสองดานถูกขึงตึง พบวามีความถ่ีและความยาว คลื่นคาหนึ่ง ถาทําให

ความถ่ีในการส่ันเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาของความถี่เดิม ขอใดถูกตอง 
 1) ความยาวคลื่นบนเสนเชือกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเน่ืองจากคลื่นเคลื่อนท่ีในตัวกลางเดิม 
 2) ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา เน่ืองจากปริมาณท้ังสองแปรผันตามกัน 
 3) ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม เน่ืองจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม 
 4) ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม แตอัตราเร็วของคลื่นเพ่ิมเปนสองเทาตามสมการ v = f l  
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λ

ขยายอัดขยายอัดขยาย

คลื่นเสียง 
 
คล่ืนเสียง (Sound Waves) 
 เสียงเกิดจากการส่ันของวัตถุ พลังงานท่ีทําใหวัตถุสั่นจะทําใหโมเลกุลของอากาศที่อยูรอบวัตถุสั่นตาม ซ่ึง
จะถายโอนพลังงานใหกับโมเลกุลของอากาศที่อยูถัดไป สงผลใหคลื่นเสียงเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงมายัง
หูเรา การไดยินเสียงเปนการทํางานของระบบประสาท ทําใหรับรูและแยกแยะวิเคราะหเปนเรื่องราวตางๆ ได
หลังจากถายโอนพลังงานไปแลว โมเลกุลของอากาศจะสั่นกลับสูตําแหนงเดิมในแนวเดียวกับการเคลื่อนท่ีของ 
คลื่นเสียง (เสียงเปนคลื่นตามยาว) 
 ความดันอากาศในบริเวณท่ีเสียงเคลื่อนท่ีผาน
เรียกวา ความดันเสียง ณ เวลาหนึ่งโมเลกุลของ
อากาศในบางบริเวณจะอยูใกลชิดกันมาก ทําใหมี
ความหนาแนนและความดันสูงกวาปกติ บริเวณนี้
เรียกวา สวนอัด แตในบางบริเวณโมเลกุลของอากาศ 
อยูหางกันมากจึงมีความหนาแนนและความดันต่ํากวาปกติ บริเวณนี้เรียกวา สวนขยาย 
 
อัตราเร็วเสียง 
 ในการเคลื่อนท่ีของเสียงจําเปนตองอาศัยตัวกลาง ถาไมมีตัวกลางเสียงจะเคลื่อนท่ีไมได การหาอัตราเร็ว
ของเสียงก็หาเชนเดียวกับคลื่นโดยท่ัวไป กลาวคือ อัตราเร็วเสียงเทากับระยะทางที่เสียงเคลื่อนท่ีไดตอชวงเวลานั้น 
   อัตราเร็วเสียง = เวลา

ระยะทาง  

   v =  fλ 
 อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางจะไมขึ้นกับความถ่ีและความยาวคลื่น หมายความวา ความถ่ีของเสียงจะเพ่ิม
หรือลดอัตราเร็วเสียงยังมีคาคงเดิม แตก็ยังมีองคประกอบที่ทําใหอัตราเร็วเสียงเปลี่ยนไดน่ันคือ 
 ชนิดของตัวกลาง  ในตัวกลางท่ีตางกันอัตราเร็วของเสียงจะตางกัน โดยสวนใหญแลวเสียงเคลื่อนท่ีใน
ตัวกลางมีความหนาแนนมากจะมีอัตราเร็วมากกวาเคลื่อนท่ีในตัวกลางท่ีมีความหนาแนนนอย แตก็ไมจริงเสมอไป 
เชน เสียงเคลื่อนท่ีในปรอทจะมีอัตราเร็วนอยกวาอัตราเร็วเสียงในน้ํา เปนตน 
 อุณหภูมิ มีผลตออัตราเร็วของเสียงในอากาศ กลาวคือ อัตราเร็วเสียงในอากาศแปรผันตรงกับรากท่ีสอง
ของอุณหภูมิสัมบูรณ v ∝  T  โดย T เปนอุณหภูมิในหนวยเคลวิน 

 จะได 
2
1

v
v  = 

2
1

T
T  

 
 และได   v = 331 + 0.6t    เมื่อ t เปนอุณหภูมิหนวยเซลเซียส 
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 ระดับเสียง  หรือระดับความสูงต่ําของเสียง ซ่ึงจะขึ้นกับความถ่ีของเสียง โดยชวงความถ่ีเสียงท่ีมนุษย  
ไดยินอยูระหวาง 20-20000 เฮิรตซ โดยเสียงท่ีมีความถ่ีต่ํากวา 20 เฮิรตซ เรียกวา อินฟราโซนิก (Infrasonic)  
และเสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวา 20000 เฮิรตซ เรียกวา อุลตราโซนิก (Ultrasonic) 
  เสียงแหลม คือ เสียงท่ีมีระดับเสียงสูงหรือเสียงท่ีมีความถ่ีมาก 
  เสียงทุม คือ เสียงท่ีมีระดับเสียงต่ําหรือเสียงท่ีมีความถ่ีนอย 
 ความเขมของเสียง คือ อัตราพลังงานเสียงท่ีตกลงบนพื้นท่ี 1 ตารางเมตร มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร 
  ความเขมของเสียงนอยท่ีสุดท่ีพอจะไดยินได 10-12 วัตตตอตารางเมตร 
  ความเขมของเสียงมากท่ีสุดท่ีทนฟงได 1 วัตตตอตารางเมตร 
 ระดับความเขมเสียง  เปนคาท่ีบอกความดังของเสียง ซ่ึงจะขึ้นกับแอมพลิจูดของคลื่น ถาคาแอมพลิจูด
มากเสียงจะดัง ชวงระดับความเขมเสียงท่ีมนุษยจะไดยินจะอยูในชวง 0-120 dB (เดซิเบล) 
 
สมบัติของคล่ืนเสียง 
 เสียงเปนคลื่นจึงมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นท่ัวไป คือ การสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอด  
 การสะทอนของเสียง 
 เมื่อเสียงตกกระทบผิวสะทอนท่ีขนาดใหญกวาความยาวคลื่นจะเกิดการสะทอน และเปนไปตามกฎการ
สะทอน* เสียงจะสะทอนไดดีกับวัตถุผิวมัน ดังน้ันเพ่ือปองกันการสะทอนเสียงภายในหองจึงตองใหผนังผิวขรุขระ 
เชน ติดกรอบรูป ตกแตงดวยตนไมหรือติดมาน เปนตน 
  เสียงกอง (Echo) คือ เสียงสะทอนท่ีไดยินเปนครั้งท่ีสองหลังจากไดยินเสียงครั้งแรกไปแลว ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นไดตองใชเวลาหางกันไมนอยกวา 0.1 วินาที   
 การหักเหของคลื่นเสียง 
 เกิดจากการท่ีเสียงเปลี่ยนตัวกลางในการเคลื่อนท่ีแลวทําใหอัตราเร็วและความยาวคลื่นเสียงเปลี่ยนไปแต
ความถ่ีคงเดิม ปรากฏการณท่ีเกิดในชีวิตประจําวันเนื่องจากการหักเหของเสียง  เชน  การเห็นฟาแลบแลวไมได
ยินเสียงฟารอง เพราะเสียงหักเหกลับขึ้นไปในอากาศ  
 การแทรกสอดของเสียง   
 เกิดจากการท่ีคลื่นเสียงอยางนอย 2 ขบวนเคลื่อนท่ีมาพบกันแลวเกิดการเสริมหรือหักลางกัน  เชน  ใน
เครื่องบินการปองกันเสียงในเครื่องบิน  ทําโดยการผลิตเสียงท่ีมีความถี่เทากับเสียงท่ีเกิดจากเครื่องยนตไอพน แต
มีลักษณะตรงขามกันทําใหเสียงเกิดการหักลาง เสียงในหองโดยสารจึงเงียบสนิท 
 
บีตส (Beats) 
 ปรากฏการณการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองชุด ท่ีมีความถ่ีตางกันเล็กนอย (Slightly) เคลื่อนท่ีในทิศทาง
เดียวกัน (Same direction) ผลจากหลักการรวมกันไดของคลื่นสองขบวนเปนคลื่นลัพธท่ีมีแอมพลิจูดไมคงท่ี
เปลี่ยนแปลงตามเวลา จุดท่ีคลื่นท้ังสองรวมกันแบบเสริม (Constructive) จะมีแอมพลิจูดมากเสียงท่ีไดยินจะดัง 
จุดท่ีคลื่นท้ังสองรวมกันแบบหักลาง (Destructive) จะมีแอมพลิจูดนอย เสียงท่ีไดยินจะคอย 
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 เมื่อคลื่นเกิดการรวมกันแลวจะทําใหเกิดเสียงดังและคอยสลับกันเปนจังหวะคงที่ เรียกปรากฏการณน้ีวา  
การเกิดบีตสของเสียง (Beats of sound)  
 ความถี่บีตส (Beat frequency) คือ จํานวนครั้งท่ีไดยินเสียงดังในหนึ่งวินาที (จํานวนครั้งท่ีเกิดเสียงคอย
ในหนึ่งวินาที)  ซ่ึงความถ่ีบีตสจะหาไดจากผลตางระหวางความถี่ของแหลงกําเนิดท้ังสอง 
 

  ความถ่ีบีตส = เวลา
สียงดังท่ีไดยินเจํานวนครั้ง  fb = |f2 - f1| 

 
 ถาความถี่เสียงท้ังสองตางกันเล็กนอย เสียงบีตสท่ีไดยินจะเปนจังหวะชาๆ ถาความถี่เสียงท้ังสองตางกัน
มาก เสียงบีตสท่ีไดยินจะเปนจังหวะเร็วขึ้น โดยปกติมนุษยจะสามารถจําแนกเสียงบีตสท่ีไดยินเปนจังหวะ เมื่อ
ความถี่บีตสไมเกิน 7 เฮิรตซ   
 การเลี้ยวเบนของเสียง   
 เกิดจากการท่ีคลื่นเสียงสามารถออมเลี้ยวผานสิ่งกีดขวางได เสียงท่ีมีความยาวคลื่นยาวจะเลี้ยวเบนผาน
ขอบของสิ่งกีดขวางไดดีกวาเสียงท่ีความยาวคลื่นสั้น เชน รถวิ่งไปดานหนาตึกเปดแตรขึ้น คนที่อยูดานขางของตึก
จะไดยินเสียงได เพราะเสียงเลี้ยวเบนผานขอบของตึกไปได 
 คุณภาพเสียง แหลงกําเนิดเสียงตางกัน อาจใหเสียงท่ีมีระดับเสียงเดียวกัน เชน ไวโอลิน และขลุยถาเลน
โนตเดียวกันจะใหเสียงท่ีมีความถี่เดียวกัน แตเราสามารถแยกออกไดวาเสียงใดเปนเสียงไวโอลินและเสียงใดเปน
เสียงขลุย แสดงวานอกจากระดับเสียงแลวจะตองมีปจจัยอื่นอีกท่ีทําใหเสียงท่ีไดยินแตกตางกันจนเราสามารถแยก
ประเภทของแหลงกําเนิดเสียงนั้นได  
 แหลงกําเนิดเสียงตางชนิดกัน ขณะสั่นจะใหเสียงซ่ึงมีความถี่มูลฐานและฮารโมนิกตางๆ ออกมาพรอมกัน
เสมอ แตจํานวนฮารโมนิกและความเขมเสียงแตละฮารโมนิกจะแตกตางกัน จึงทําใหลักษณะคลื่นเสียงท่ีออกมา
แตกตางกัน  สําหรับแหลงกําเนิดท่ีตางกันจะใหเสียงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีเราเรียกวา คุณภาพเสียงตางกันนั้นเอง  
 
58. ขอใดตอไปนี้ท่ีมีผลทําใหอัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเปลี่ยนแปลงได 
 1) ลดความถี่   2) เพ่ิมความยาวคลื่น 
 3) เพ่ิมแอมพลิจูด   4) ลดอุณหภูมิ  
59. ขอใดตอไปนี้เปนวัตถุประสงคของการบุผนังของโรงภาพยนตรดวยวัสดุกลืนเสียง 
 1) ลดความถี่ของเสียง   2) ลดความดังของเสียง 
 3) ลดการสะทอนของเสียง  4) ลดการหักเหของเสียง  
60. เครื่องโซนารในเรือประมงไดรับสัญญาณสะทอนจากทองทะเล หลังจากสงสัญญาณลงไปเปนเวลา 0.4 วินาที 

ถาอัตราเร็วเสียงในน้ําเปน 1500 เมตรตอวินาที ทะเลมีความลึกเทากับขอใด 
 1) 150 เมตร   2) 300 เมตร 
 3) 600 เมตร   4) 900 เมตร  
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61. ขอใดไมถูกตอง 
 1) คางคาวอาศัยคลื่นเสียงในยานอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยื่อ 
 2) สุนัขสามารถไดยินเสียงท่ีมีความถี่ในยานอัลตราโซนิกได 
 3) เสียงท่ีมีความถี่ในยานอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่ํากวาความถี่ท่ีมนุษยสามารถไดยิน 
 4) คลื่นเสียงในยานอัลตราโซนิกสามารถใชทําความสะอาดเครื่องมือแพทย  
62. สมบัติตามขอใดของคลื่นเสียงท่ีเก่ียวของกับการเกิดบีตส 
 1) การสะทอน   2) การหักเห 
 3) การเลี้ยวเบน   4) การแทรกสอด  
63.  ในการเทียบเสียงกีตารกับหลอดเทียบเสียงมาตรฐาน เมื่อดีดสายกีตารพรอมกับหลอดเทียบเสียงเกิดบีตสขึ้น

ท่ีความถี่หนึ่ง แตเมื่อขันใหสายตึงขึ้นเล็กนอยความถี่ของบีตสสูงขึ้น ความถี่ของเสียงกีตารเดิมเปนอยางไร 
 1) สูงกวาเสียงมาตรฐาน   2) ต่ํากวาเสียงมาตรฐาน 
 3) เทากับเสียงมาตรฐาน     4)  อาจจะมากกวาหรือนอยกวา  
64. ถาดีดกีตารแลวพบวาเสียงท่ีไดยินต่ํากวาปกติ จะมีวิธีปรับแกใหเสียงสูงขึ้นไดอยางไร 
 1) เปลี่ยนใชสายเสนใหญขึ้น  2) ปรับสายใหหยอนลง 
 3) ปรับตําแหนงสายใหยาวข้ึน 4) ปรับสายใหตึงขึ้น  
65. ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยูกับสมบัติใด ตามลําดับ 
 1) ความถี่  รูปรางคลื่น   2) รูปรางคลื่น  ความถี่ 
 3) แอมพลิจูด  ความถี่   4) ความถี่  แอมพลิจูด  
66. เสียงผานหนาตางในแนวตั้งฉาก มีคาความเขมเสียงท่ีผานหนาตางเฉลี่ย 1.0 × 10-4 วัตตตอตารางเมตร 

หนาตางกวาง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กําลังเสียงท่ีผานหนาตางมีคาเทาใด 
 1) 0.8 × 10-4 W   2) 1.2 × 10-4 W 
 3) 1.5 × 10-4 W   4) 8.0 × 10-4 W 
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คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 

   
 สรุปสมบัติคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดดังนี้ 
 1. สนามไฟฟา E

v
 และสนามแมเหล็ก B

v
 มีทิศตั้งฉากซ่ึงกันและกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟาเสมอ ดังน้ันคลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงเปนคลื่นตามขวาง 
 2. สนามไฟฟา E

v
 และสนามแมเหล็ก B

v
 เปนฟงกชันรูปไซน และสนามท้ังสองจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา  

ดวยความถี่เดียวกันและเฟสตรงกันถาสนามไฟฟาเปนศูนย สนามแมเหล็กก็เปนศูนยดวยมีคาสูงสุด และต่ําสุด
พรอมกัน  
 3. ประจุไฟฟาเมื่อเคลื่อนท่ีดวยความเรง จะปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมารอบการเคลื่อนท่ีของ
ประจุน้ัน 
 
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟาน้ีแมมีแหลงกําเนิด และวิธีการตรวจวัดท่ีไมเหมือนกัน แตคลื่นเหลาน้ีจะมีสมบัติรวมกัน  
คือ จะเคลื่อนที่ไปไดดวยความเร็วในสุญญากาศที่เทากันหมด และเทากับความเร็วแสง พรอมๆ กับมีการสง
พลังงานไปพรอมกับคลื่น  
 สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
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 1. คลื่นวิทย ุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถี่อยูในชวง 106-109 เฮิรตซ  
  ระบบเอเอ็ม (Amplitude Modulation : A.M.) ความถี่อยูในชวง 530-1600 กิโลเฮิรตซ จะเปนการผสม 
(Modulate) สัญญาณเสียงเขากับคลื่นวิทยุ (คลื่นพาหะ) โดยสัญญาณเสียงจะบังคับใหคลื่นพาหะมีแอมพลิจูด
เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณเสียง คลื่นวิทยุในชวงความถี่น้ีจะสามารถสะทอนไดดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร 
ขอดี คือ ทําใหสามารถสื่อสารไดไกลเปนพันๆ กิโลเมตร (คลื่นฟา) ขอเสีย คือ จะถูกคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลง
อื่นๆ แทรกเขามารบกวนไดงาย  
  ระบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation : F.M.) ความถี่อยูในชวง 80-108 เมกะเฮิรตซ เปนการผสม 
(Modulate) สัญญาณเสียงเขากับคลื่นวิทยุ (คลื่นพาหะ) โดยสัญญาณเสียงจะบังคับใหคลื่นพาหะมีความถี่
เปลี่ยนไปตามสัญญาณเสียง ขอดี คือ ทําใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลงอื่นรบกวนไดยาก ขอเสีย คือ สะทอน
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรไดนอยมาก ทําใหการสงกระจายเสียงไดระยะทางไมไกลตองใชสถานีถายทอดเปน
ระยะๆ (คลื่นดิน) 
 2. คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟ มีความถ่ีในชวง 108-1011 เฮิรตซ เปนคลื่นที่ไมสะทอนในชั้นไอโอโนสเฟยร  
แตจะทะลุช้ันบรรยากาศออกไปนอกโลกเลย การสงสัญญาณตองมีสถานีถายทอดเปนระยะๆ หรือใชดาวเทียมใน
การถายทอด สวนคลื่นไมโครเวฟจะใชในอุปกรณสําหรับหาตําแหนงของสิ่งกีดขวาง ตรวจจับอัตราเร็วของรถยนต 
และอากาศยานในทองฟา ซ่ึงเปนอุปกรณสรางขึ้นเพ่ือใชตรวจหาท่ีเรียกวา เรดาร (Radiation Detection And  
Ranging : RADAR) เพราะคลื่นไมโครเวฟสามารถสะทอนผิวโลหะไดดี   
  คลื่นไมโครเวฟทําใหอาหารสุกได  โดยโมเลกุลของน้ําท่ีอยูในอาหารส่ันสะเทือนประมาณ 2450 ลาน
ครั้งตอวินาที     การส่ันนี้ทําใหอาหารดูดพลังงานและเกิดความรอนในอาหาร โดยไมมีการสูญเสียพลังงานในการ
ทําใหเตาหรือ อากาศในเตารอนขึ้น อาหารจึงรอนและสุกอยางรวดเร็ว ภาชนะที่ทําดวยโลหะและไมไมควรใช 
เพราะโลหะสะทอนไมโครเวฟออกไป สวนเนื้อไมมีความช้ืน เมื่อรอนจะทําใหไมแตกควรใชภาชนะประเภทกระเบื้อง 
และแกว  เพราะจะไมดูดความรอนจากสนามแมเหล็ก  
 3. รังสีอินฟราเรด  มีความถี่ในชวง 1011-1014 เฮิรตซ เกิดจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงโดยมนุษยสามารถ
รับรังสีน้ีไดโดยประสาทสัมผัสทางผิวหนัง  รังสีอินฟราเรดมีความสามารถทะลุผานเมฆหมอกที่หนาไดมากกวา
แสงธรรมดา  จึงทําใหรังสีอินฟาเรดมาใชในการศึกษาสภาพแวดลอมและลักษณะพ้ืนผิวโลก โดยการถายภาพพ้ืนโลก
จากดาวเทียม สวนนักธรณีวิทยาก็อาศัยการถายภาพจากดาวเทียมดวยรังสีอินฟาเรดในการสํารวจหาแหลงนํ้ามัน 
แรธาตุ และชนิดตางๆ ของหินได 
  นอกจากนีรั้งสีอินฟราเรดยังใชในรีโมทคอนโทรล (Remote control) ซ่ึงเปนอุปกรณควบคุมระยะไกล   
ในกรณีน้ีรังสีอินฟราเรดจะเปนตัวนําคําสั่งจากอุปกรณควบคุมไปยังเครื่องรับ และใชรังสีอินฟราเรดเปนพาหะนํา
สัญญาณในเสนใยนําแสง (Optical Fiber) ปจจุบันทางการทหารไดนํารังสีอินฟราเรดนี้มาใชในการควบคุม
การเคลื่อนที่ของอาวุธนําวิถีใหเคลื่อนที่ไปยังเปาหมายไดอยางแมนยํา 
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 4. แสง  มีความถี่ประมาณ 1014 เฮิรตซ มีความยาวคลื่น 400nm-700nm มนุษยสามารถรับรูแสงได
ดวยประสาทสัมผัสทางตา โดยจะเห็นเปนสีตางๆ เรียงจากความถ่ีมากไปนอย คือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว  
เหลือง แสด แดง สวนใหญแสงจะเกิดจากวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมากๆ ซ่ึงจะสงออกมาพรอมๆ กันหลายความถี่ เมื่อ
มีอุณหภูมิยิ่งสูงความถี่แสงที่เปลงออกมาก็ยิ่งมาก นักวิทยาศาสตรจึงใชสีแสงของดาวฤกษในการบอกวาดาวฤกษ
ดวงใดมีอุณหภูมิสูงกวากัน เชน ดาวฤกษสีน้ําเงินจะมีอุณหภูมิสูงกวาดาวฤกษสีเหลือง, เปลวไฟจากเตาแกสซ่ึงมี
อุณหภูมิสูงจะเกิดสีน้ําเงินหรือสีมวง แตไฟจากแสงเทียนซ่ึงมีอุณภูมิต่ํากวาจะเกิดแสงสีแดงหรือสีแสด เปนตน  
 5. รังสีอัลตราไวโอเลต มีความถี่ในชวง 1015-1018 เฮิรตซ ในธรรมชาติสวนใหญมาจากดวงอาทิตย    
รังสีนี้เปนตัวการทําใหบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยรแตกตัวเปนไอออนไดดี (เพราะรังสีอัลตราไวโอเลตมีพลังงานสูง
พอท่ีทําใหอิเล็กตรอนหลุดจากโมเลกุลอากาศ พบวาในไอโอโนสเฟยรมีโมเลกุลหลายชนิด เชน โอโซนซึ่งสามารถ
ก้ันรังสีอัลตราไวโอเลตไดดี) 
  ประโยชนของรังสีอัลตราไวโอเลต คือ ใชตรวจสอบลายมือชื่อ, ใชรักษาโรคผิวหนัง, ใชฆาเชื้อโรค
บางชนิดได, ใชในสัญญาณกันขโมย แตรังสีอัลตราไวโอเลตถาไดรับในปริมาณท่ีสูงอาจทําใหเกิดอันตรายตอ
เซลลผิวหนังเปนมะเร็งผิวหนัง และเปนอันตรายตอนัยนตาของมนุษยได  
 6. รังสีเอกซ มีความถี่ในชวง 1017 - 1021 เฮิรตซ รังสีเอกซมีสมบัติในการทะลุสิ่งกีดขวางหนาๆ และ
ตรวจรับไดดวยฟลม จึงใชประโยชนในการหารอยราวภายในชิ้นโลหะขนาดใหญ ใชในการตรวจสอบสัมภาระ
ของผูโดยสาร ตรวจหาอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด และในทางการแพทยใชรังสีเอกซฉายผานรางกายมนุษย 
ไปตกบนฟลม ในการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน และกระดูกของมนุษย    
 7. รังสีแกมมา ใชเรียกคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถี่สูงมากกวารังสีเอกซ เกิดจากการสลายตัวของ
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี หรือเปนรังสีพลังงานสูงจากนอกโลก เชน รังสีคอสมิกและบางชนิดมาจากการแผรังสี
ของประจุไฟฟาท่ีถูกเรงในเครื่องเรงอนุภาค (Cyclotron) มีอันตรายตอมนุษยมากที่สุด เพราะสามารถทําลาย
เซลลสิ่งมีชีวิตได แตสามารถใชประโยชนในการรักษาโรคมะเร็งได  
 
67. เหตุใดคลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงจัดเปนคลื่นตามขวาง 
 1) สนามแมเหล็กมีทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟา 
 2) สนามแมเหล็กและสนามไฟฟามีทิศตรงขามกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น 
 3) สนามแมเหล็กและสนามไฟฟามีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น 
 4) สนามแมเหล็กและสนามไฟฟามีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น  
68. ขอใดเปนการเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากความยาวคลื่นนอยไปมากที่ถูกตอง 
 1) รังสีเอกซ  อินฟราเรด  ไมโครเวฟ 2) อินฟราเรด  ไมโครเวฟ  รังสีเอกซ 
 3) รังสีเอกซ  ไมโครเวฟ  อินฟราเรด 4) ไมโครเวฟ  อินฟราเรด  รังสีเอกซ  
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69. การฝากสัญญาณเสียงไปกับคลื่นในระบบวิทยุแบบ เอ เอ็ม คลื่นวิทยุท่ีไดจะมีลักษณะอยางไร 
 1) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง 
 2) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดตามความถ่ีของคลื่นเสียง 
 3) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามแอมพลิจูดของคลื่นเสียง 
 4) คลื่นวิทยุจะเปลี่ยนแปลงความถี่ตามความถ่ีของคลื่นเสียง  
70. ถาสถานีวิทยุเอเอ็มแหงหนึ่งกระจายเสียงท่ีความถี่ 800 kHz ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) เสียงพูดถูกนําไปเพ่ิมแอมพลิจูดและสงออกไปโดยมีสัญญาณความถ่ี 800 kHz ค่ันเปนระยะๆ 
 2) เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ 800 kHz 
 3) เสียงพูดถูกนําไปผสมกับคลื่นพาหะที่มีความถี่ไมคงท่ี แตใหผลลัพธท่ีมีความถี่ 800 kHz คงท่ี 
 4) คลื่นพาหะความถี่ 800 kHz ถูกปรับความถ่ีลงใหเหลือไมเกิน 20 kHz เพ่ือใหหูมนุษยรับฟงได 
71. คลื่นวิทยุท่ีสงออกจากสถานีวิทยุสองแหง มีความถี่ 90 เมกะเฮิรตซ และ 100 เมกะเฮิรตซ ความยาวคลื่น

ของคลื่นวิทยุท้ังสองนี้ตางกันเทาใด 
 1) 3.33 m 2) 3.00 m 3) 0.33 m 4) 0.16 m 
72. สนามแมเหล็กท่ีเปนสวนหนึ่งของคลื่นแสงนั้น มีทิศทางตามขอใด 
 1) ขนานกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของแสง 
 2) ขนานกับสนามไฟฟาแตตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนท่ีของแสง 
 3) ตั้งฉากกับท้ังสนามไฟฟาและทิศการเคลื่อนท่ีของแสง 
 4) ตั้งฉากกับสนามไฟฟาแตขนานกับทิศของการเคลื่อนท่ีของแสง  
73.  มนุษยอวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพ้ืนผิวดวงจันทร สื่อสารกันดวยวิธีใดสะดวกที่สุด 
 1) คลื่นเสียงธรรมดา   2) คลื่นเสียงอัลตราซาวด 
 3) คลื่นวิทยุ   4) คลื่นโซนาร   
74. คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีนิยมใชในรีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องโทรทัศนคือขอใด 
 1) อินฟราเรด   2) ไมโครเวฟ 
 3) คลื่นวิทยุ   4) อัลตราไวโอเลต 
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พลังงานนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสี 
 
 นักฟสิกสเรียกปรากฏการณท่ีธาตุสามารถแผรังสีไดเองอยางตอเนื่องนี้วา กัมมันตภาพรังส ีและเรียกธาตุ
ท่ีมีสมบัติสามารถแผรังสีออกมาไดเองนี้วาธาตุกัมมันตรังสี  
 1. กัมมันตภาพรังสี 
  รังสีแอลฟา (Alpha, สัญลักษณ He4

2  ตัวยอ α) เปนนิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม มีมวล 
4U (1U = 1.66 × 10-27 kg) ประจุ +2e  พลังงานประกอบดวย  4-10 MeV  เสียพลังงานงาย อํานาจทะลุ
ทะลวงต่ํา ผานอากาศได 3-5 เซนติเมตร ทําใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนในสารที่รังสีผานไดดีท่ีสุด 
  รังสีเบตา (Beta, สัญลักษณ e0

1-  ตัวยอ β–) มีประจุ -1e มวล 9.1 × 10-31 กิโลกรัม มีพลังงาน
ในชวง 0.025-3.5 MeV ผานอากาศได 1-3 เมตร อํานาจทะลุทะลวงสูงกวาแอลฟา แตทําใหเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนในสารที่เคลื่อนท่ีผานไดดีนอยกวาแอลฟา 
  รังสีแกมมา (Gamma, สัญลักษณและตัวยอ γ) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา สงพลังงานในรูปของโฟตอน           
E = hf  มีพลังงานประมาณ 0.04-3.2 MeV อํานาจทะลุทะลวงสูงสุด ทําใหเกิดการแตกตัวเปนอิออนไดนอยสุด  
 2. การวิเคราะหชนิดของประจุของสารกัมมันตรังสีโดยใชสนามแมเหล็ก 
 
 ทิศการเบ่ียงเบนของอนุภาคแอลฟา และอนุภาคเบตา 

เปนไปตามทิศทางแรงจากสนามแมเหล็กท่ีกระทําตอประจุซ่ึง
เคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก 

  
 
 
 
 
 
 สัญลักษณนิวเคลียสของธาตุ 
 

บอกมวลของธาตุ
A

บอกประจุไฟฟาZ X
  

 เลขมวล  (Mass number, A) คือ ผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนที่อยูภายในนิวเคลียส 
 เลขอะตอม (Atomic number, Z) คือ จํานวนโปรตอนภายในนิวเคลียส   
 จํานวน Neutron ภายในนิวเคลียส = A-Z ตัวย 
 เลขมวลในทางฟสิกส คือ เลขจํานวนเต็มท่ีมีคาใกลเคียงกับมวลอะตอมของธาตุน้ันในหนวย U เชน He4

2  
มวล 1 อะตอมมีคาประมาณ 4U (มวลจริง 4.002603 U)  

× × × × ×
× × × ×
× × × ×
× × × ×
× × × ×
× × × ×

×
×
×
×
×

When rays enter magnetic
field, α and β rays are deflected
in opposite directions, ...

α
β

... and γ rays
are undeflected.

γ
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  การแตกตัวใหรังสีชนิดตางๆ 
  1. การแตกตัวใหแอลฟา (Alpha decay, α  decay) เกิดจากการท่ีนิวเคลียสเดิมสลายตัวให
นิวเคลียสใหมท่ีมีเลขอะตอมลดลง 2 เลขมวลลดลง 4 พรอมปลดปลอยแอลฟาออกมาตามสมการ 

PA
Z  → D4A

2Z
-
-  + He4

2   
  2. การแตกตัวใหเบตาลบ  (Beta decay, β- decay) เกิดจากการท่ีนิวตรอน 1 ตัวภายในนิวเคลียสเดิม 
เปลี่ยนสภาพกลายไปเปนโปรตอน 1 ตัวในนิวเคลียสใหม ทําใหนิวเคลียสใหมมีเลขมวลเทาเดิมแตเลขอะตอม
เพ่ิมขึ้นหนึ่ง พรอมปลดปลอยเบตาลบ ตามสมการ 

PA
Z  → D4

1Z+  + e0
1-   

C13
6  → N13

7   + e0
1-   

  3. อนุภาคเบตาบวก (Positron สัญลักษณ e0
1+  ตัวยอ β+) เปนอนุภาคท่ีมีประจุ +e และมีมวล           

9.1 × 10-31 กิโลกรัม เปนอนุภาคท่ีเกิดยาก โดย  e0
1-  +  e0

1+  → 2γ  
  4. การแตกตัวใหเบตาบวก  เกิดจากการท่ีโปรตอน 1 ตัวในนิวเคลียสเดิมเปลี่ยนสภาพไปเปน
นิวตรอน 1 ตัวในนิวเคลียสใหม ทําใหนิวเคลียสใหมมีเลขอะตอมลดลง 1 แตเลขมวลคงเดิม พรอมปลดปลอย   
เบตาบวกออกมา ตามสมการ 

PA
Z  → D4

1Z-   + e0
1+   

  5. การแตกตัวใหแกมมา  เปนผลพลอยไดจากการแตกตัวใหแอลฟาและเบตา คือ นิวเคลียสท่ีไดจาก
การแตกตัวใหมๆ ยังอยูในภาวะที่ถูกกระตุน เมื่อนิวเคลียสเหลาน้ีกลับสูภาวะพ้ืนฐานจะคายพลังงานออกในรูปของ 
รังสีแกมมา เชน 

Bi212
83  →  Tl208

81  (excited nucleus) + He4
2   

Tl208
81  (excited nucleus) →  Tl208

81  (ground state nucleus) + γ  
 3. เวลาคร่ึงชีวิต (Half life, T or T 2

1 ) 
  เวลาครึ่งชีวิต คือ เวลาที่สารสลายตัวไปเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณสารเดิม เปนคาคงท่ีสําหรับสารชนิดหนึ่ง 
  ความสัมพันธระหวาง Nt, N0, t และ T 
  สมมติท่ีเวลาเริ่มตนมีสารอยู = N0 เมื่อเวลาผานไป จะเหลือปริมาณสารอยู Nt ถา n = จํานวนครั้งท่ี
สลายตัว จะไดวา 

  สลายตัวครั้งท่ี 1 , n = 1 , t1 = 1T  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = 2
N0  

  สลายตัวครั้งท่ี 2 , n = 2 , t2 = 2T  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = 4
N0  

  สลายตัวครั้งท่ี 3 , n = 3 , t3 = 3T  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = 8
N0  

  สลายตัวครั้งท่ี n , n = n , tn = nT  จะเหลือจํานวนนิวเคลียส = n
0

2
N  

  t = nt, Nt = n
0

2
N  จะไดวา 

0
t

N
N  =  

t/T
2
1




   



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012_________________________________วิทยาศาสตร ฟสิกส (35) 

 4. ไอโซโทป (Isotope) เปนธาตุท่ีมีจํานวนโปรตอนเทากันแตจํานวนนิวตรอนตางกัน ไอโซโทปของธาตุ
ชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน เพราะมีจํานวนอิเล็กตรอนเทากัน แตมีคุณสมบัติทางฟสิกสตางกัน 
เพราะแตละไอโอโทปมีมวลไมเทากัน เมื่อใหวิ่งผานสนามแมเหล็กเดียวกันจะมีรัศมีทางวิ่งไมเทากัน เน่ืองจาก
นิวเคลียสท่ีเปนไอโซโทปกัน เชน ไฮโดรเจน ( H1

1 ), ดิวเทอเรียม ( H2
1 ) และตริเตียม ( H3

1 ) มีมวลแตกตางกัน  
แตจะมีสมบัติทางเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีเหมือนกัน ดังน้ันจึงไมสามารถวิเคราะหแยกไอโซโทปไดดวยปฏิกิริยาเคมี 
การจะวิเคราะหไอโซโทป (Isotope) ท่ีมีมวลแตกตางกัน จึงตองอาศัยสมบัติทางกายภาพที่โดยการวิเคราะหน้ีจะใช
อุปกรณท่ีวัดมวลไดละเอียดมาก ซ่ึงเรียกวา แมสสเปคโทรมิเตอร   
 5. ปฏิกิริยาแบบฟชชัน (Fission) 
  เกิดจากการท่ีนิวเคลียสขนาดใหญแตกออกเปนนิวเคลียสขนาดเล็กอันเนื่องมาจากการใชอนุภาคท่ีมี
พลังงานสูงวิ่งเขาชนนิวเคลียสแลวไดพลังงานถูกปลดปลอยออกมา 
 

  
  ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟชชันสามารถควบคุมปฏิกิริยาแบบลูกโซได โดยใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
(Nuclear Reactor)  
 6. ปฏิกิริยาแบบฟวชัน (Fusion) 
   ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชันเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเบาเปน
นิวเคลียสของธาตุท่ีหนักกวาแตมีมวลรวมหายไป และไดอนุภาคใหมเกิดขึ้นดวย เชน นิวตรอน โปรตอน และ
อนุภาคนิวตริโน (Neutrino, v  ซ่ึงเปนอนุภาคท่ีมีมวลนอย ไมมีประจุและมีความเร็วเทาแสง) พรอมปลดปลอย
พลังงานออกมา   
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  ตัวอยางของปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชัน เชน 
  H2

1  + H2
1  He3

2      + n1
0  + 3.3   MeV  

  H2
1  + H2

1     He3
1  + H1

1  + 4.0   MeV  
  ฟวชันในดาวฤกษและดวงอาทิตย เชื่อวาเปนการหลอมตัวของ H1

1  เปน He4
2  ดวยเหตุผล คือ  

  1. พ้ืนผิวของดวงอาทิตยมีอุณหภูมิสูงมากถึง 107 เคลวิน ซ่ึงอุณหภูมิสูงมากเชนนี้จะทําใหธาตุ
ไฮโดรเจนแตกตัวออกเปนโปรตอน 
  2. เมื่อตรวจดูสเปกตรัมจากดวงอาทิตย พบวา เปนสเปกตรัมของไฮโดรเจน 80% และของฮีเลียม 
20%  
  3. ฟวชันในดวงอาทิตยเปนฟวชันในปฏิกิริยาแบบลูกโซของโปรตอน-โปรตอน (Proton-Proton 
chain) เรียงตามลําดับ 
   ข้ันที่ 1 H1

1  + H1
1  H2

1  + e0
1+   + v  + Q1  

   ข้ันที่ 2 H2
1  + H1

1  He3
2 + γ + Q2  

   ข้ันที่ 3 He3
2  + He3

2    He4
2  + 2 H1

1  + Q3 
 
75. เครื่องหมายดังรูปแทนอะไร 
 

เหลือง

มวง

  
 1) เครื่องกําเนิดไฟฟาโดยกังหันลม 2) การเตือนวามีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 
 3) การเตือนวามีอันตรายจากสารเคมี 4) เครื่องกําเนิดไฟฟาโดยเซลลแสงอาทิตย  
76. ธาตุท่ีมีสัญลักษณนิวเคลียร K40

19  มันถูกเรียกช่ือยอวาอะไร 
 1) โปแตสเซียม-19   2) โปแตสเซียม-21 
 3) โปแตสเซียม-40   4) โปแตสเซียม-59  
77. คารบอนเปนธาตุท่ีเปนสวนสําคัญของสิ่งมีชีวิต สัญลักษณนิวเคลียส C12

6  แสดงวานิวเคลียสของคารบอนนี้
มีอนุภาคตามขอใด 

 1) โปรตอน 12 ตัว  นิวตรอน 6 ตัว 2) โปรตอน 6 ตัว  นิวตรอน 12 ตัว 
 3) โปรตอน 6 ตัว  อิเล็กตรอน 6 ตัว 4) โปรตอน 6 ตัว  นิวตรอน 6 ตัว 
78.  อนุภาคใดในนิวเคลียส U236

92  และ Th234
90  ท่ีมีจํานวนเทากัน 

 1) โปรตอน   2) อิเล็กตรอน 
 3) นิวตรอน   4) นิวคลีออน   
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79. ขอใดถูกตองสําหรับไอโซโทปของธาตุๆ หนึ่ง 
 1) มีเลขมวลเทากัน แตเลขอะตอมตางกัน 
 2) มีจํานวนโปรตอนเทากัน แตจํานวนนิวตรอนตางกัน 
 3) มีจํานวนนิวตรอนเทากัน แตจํานวนโปรตอนตางกัน 
 4) มีผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนเทากัน  
80.  ในธรรมชาติ ธาตุคารบอนมี 3 ไอโซโทป คือ C12

6 C13
6  และ C14

6  ขอใดตอไปนีถู้ก 
 1) แตละไอโซโทปมีจํานวนอิเล็กตรอนตางกัน 
 2) แตละไอโซโทปมีจํานวนโปรตอนตางกัน 
 3) แตละไอโซโทปมีจํานวนนิวตรอนตางกัน 
 4) แตละไอโซโทปมีจํานวนโปรตอนเทากับจํานวนนิวตรอน 
81.  อัตราการสลายตัวของกลุมนิวเคลียสกัมมันตรังสี A ขึ้นกับอะไร 
 1) อุณหภูมิ   2) ความดัน 
 3) ปริมาตร   4) จํานวนนิวเคลียส A ท่ีมีอยู 
82.  ขอความใดตอไปนี้ถูกตองเก่ียวกับรังสีแอลฟา รังสีบีตาและรังสีแกมมา 
 1) รังสีแอลฟามีประจุ +4   
 2) รังสีแอลฟามีมวลมากท่ีสุดและอํานาจทะลุทะลวงผานสูงท่ีสุด 
 3) รังสีบีตามีมวลนอยท่ีสุดและอํานาจทะลุทะลวงผานต่ําท่ีสุด 
 4) รังสีแกมมามีอํานาจทะลุทะลวงสูงท่ีสุด 
83.  ในการสลายตัวของ C14

6  นิวเคลียสของคารบอน-14 ปลอยอิเล็กตรอนออกหนึ่งตัว นิวเคลียสใหมจะมี
ประจุเปนก่ีเทาของประจุโปรตอน 

 1) 5 2) 7 3) 13 4) 15 
84. นิวเคลียสของเรเดียม-226 ( Ra226

88 ) มีการสลายโดยการปลอยอนุภาคแอลฟา 1 ตัวและรังสีแกมมาออกมา

จะทําให Ra226
88  กลายเปนธาตุใด 

 1) Po218
84    2) Rn222

86  

 3) Th230
90    4) U234

92  
85.  นิวเคลียสของเรเดียม-226  มีการสลายดังสมการขางลาง  x  คืออะไร  

Ra226
88   →   Rn222

86  + x  
 1) รังสีแกมมา   2) อนุภาคบีตา 
 3) อนุภาคนิวตรอน   4) อนุภาคแอลฟา  
86. กิจกรรมการศึกษาท่ีเปรียบการสลายกัมมันตรังสีกับการทอดลูกเตาน้ัน จํานวนลูกเตาท่ีถูกคัดออกเทียบไดกับ

ปริมาณใด 
 1) เวลาครึ่งชีวิต   2) จํานวนนิวเคลียสตั้งตน 
 3) จํานวนนิวเคลียสท่ีเหลืออยู 4) จํานวนนิวเคลียสท่ีสลาย  
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87.  ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุไอโอดีน-128 มีครึ่งชีวิต 25 นาที ถามีไอโอดีน-128 ท้ังหมด 256 กรัม      
จะใชเวลาเทาไรจึงจะเหลือไอโอดีน-128 อยู 32 กรัม 

 1) 50 นาที   2) 1 ช่ัวโมง 15 นาที 
 3) 1 ช่ัวโมง 40 นาที   4) 3 ช่ัวโมง 20 นาที  
88. นักโบราณคดีตรวจพบเรือไมโบราณลําหนึ่งวามีอัตราสวนของปริมาณ C-14 ตอ C-12 เปน 25% ของ

อัตราสวนสําหรับสิ่งท่ียังมีชีวิต สันนิษฐานไดวาซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ป 
 กําหนดใหครึ่งชีวิตของ C-14 เปน 5730 ป 
 1) 2865 ป 2) 5730 ป 3) 11460 ป 4) 22920 ป  
89.  ธาตุกัมมันตรังสีใดท่ีใชในการคํานวณหาอายุของวัตถุโบราณ  
 1) I-131 2) Co-60 3) C-14 4) P-32  
90.  ขอใดถูกตองเก่ียวกับปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน (Fusion) 
 1) เกิดท่ีอุณหภูมิต่ํา 
 2) ไมสามารถทําใหเกิดบนโลกได 
 3) เกิดจากนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกันเปนธาตุหนัก 
 4) เกิดจากการท่ีนิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวออกเปนธาตุเบา  
91. ธาตุหรือไอโซโทปในขอใดท่ีไมมีสวนเก่ียวของในปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันท่ีเกิดขึ้นท่ีดวงอาทิตย 
 1) ไฮโดรเจน 2) ดิวเทอเรียม 3) ทริเทียม 4) ฮีเลียม  
92. รังสีใดท่ีนิยมใชในการอาบรังสีผลไม 
 1) รังสีเอกซ   2) รังสีแกมมา 
 3) รังสีบีตา   4) รังสีแอลฟา  
93. รังสีในขอใดใชสําหรับฉายฆาเช้ือโรคในเครื่องมือทางการแพทย 
 1) รังสีแกมมา 2) รังสีบีตา 3) รังสีอินฟราเรด 4) รังสีแอลฟา  
94. ขอใดตอไปนี้เปนการกําจัดกากกัมมันตรังสีท่ีดีที่สุด 
 1) เรงใหเกิดการสลายตัวเร็วขึ้นโดยใชความดันสูงมากๆ  
 2) เผาใหสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูง 
 3) ใชปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนใหเปนสารประกอบอื่น 
 4) ใชคอนกรีตตรึงใหแนนแลวฝงกลบใตภูเขา  
95. เหตุใดโรงไฟฟานิวเคลียรในปจจุบันจึงตองสรางใกลแหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1) เพ่ือใหมีนํ้าเพียงพอตอการดับไฟ กรณีไฟไหมเตาปฏิกรณปรมาณู 
 2) ใชนํ้ามันปริมาณมากในการถายเทความรอนจากเตาปฏิกรณไปยังกังหันไอน้ํา 
 3) ใชนํ้าปริมาณมากในการทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซของปฏิกิริยานิวเคลียร 
 4) ตองใชนิวตรอนจํานวนมากจากน้ําในการเริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร 
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กลศาสตร 
 
 ในเน้ือหากลศาสตรนี้เราสามารถแบงไดเปน 2 สวนใหญๆ เลย ไดแก ... 
 1. เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนที่ (Kinematics) 
 2. เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสาเหตุการเคลื่อนท่ี (Kinetics) 
 โดยเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ Kinematics นี้จะเก่ียวของแตเรื่องของการเคลื่อนท่ีอยางเดียว ซ่ึงประกอบไปดวย 
การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลือ่นที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก 
 สวนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ Kinetics จะเก่ียวของกับสาเหตุของการเคลื่อนท่ี ซ่ึงประกอบไปดวย แรง, 
พลังงาน, โมเมนตัม 
 

1. การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 
 พระเอกของเรื่องการเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง คือ   
 

พระเอก ตัวแปร ความหมาย ปริมาณ หนวย
การกระจัด (Displacement) S

v
 เสนท่ีลากจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย Vector M 

U
v

 ความเร็ว (Velocity) 
V
v

 
การกระจัดท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดในหนึ่งหนวยเวลา Vector m/S

ความเรง (Acceleration a) av  การเปลี่ยนแปลงความเรว็ในหนึง่วินาที Vector m/S2

เวลา T ชวงระยะเวลา Scalar S 
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 !  ตองระวงัอยาสับสนกับระยะทาง - ระยะทาง คือ ระยะรวมที่วัตถุเคลื่อนท่ีไปเปนปริมาณสเกลาร!! 
 
 !  ตองระวงัอยาสับสนระหวางความเรว็กับอัตราเร็วนะครับ  
 
 การวิเคราะหการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 
 สามารถแบงไดเปน 2 แบบ ไดแก (1) การวิเคราะหการเคลื่อนท่ีแบบความเร็วคงท่ี ... (2) การวิเคราะห
การเคลื่อนท่ีแบบความเร็วไมคงท่ี 
 
 สรุปสูตรการเคลื่อนท่ีแบบความเร็วคงท่ี 
  S

v
 = V

v
t 

 
 สรุปสูตรการเคลื่อนท่ีดวยความเร็วไมคงท่ี 
   V

v
 = U

v
 + av t 

   S
v

 = 





 +

2
U  V
vv

 × t 

    = U
v

t + 
 
 !  เวลาแทนคานองตองระวงัวา A

r
 เปนปริมาณเวคเตอร ดังน้ันเวลานองคํานวณนองตองใชการบวก

ลบเวคเตอร ดังนั้นปรมิาณเวคเตอรท้ังหลายสามารถจัดการไดดวยการกําหนดเครื่องหมาย +/- ใน
การแสดงทิศทางใหชัดเจน 

 
2. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล 
 คือ การเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีถูกขวางออกไปในอากาศ ซ่ึงการเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทลนี้ประกอบไปดวยการ
เคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง 2 แนว ไดแก ... (1) การเคลือ่นท่ีแบบเสนตรงในแนวแกน x ... และ ... (2) การเคลือ่นท่ี
แบบเสนตรงในแนวแกน y  
 

  
 ☺ จากภาพเราจะเห็นวาการเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทล ประกอบดวยการเคล่ือนที่แบบ 1 มิติ    

ใน 2 แนวแกน (แนวแกน x กับ แนวแกน y) (ถานองรูตําแหนงการเคลื่อนท่ีของเงาของวตัถุ
บน 2 แนวน้ัน นองจะสามารถบอกตําแหนงของวัตถุบนแนวโปรเจคไทลได) 
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 ดังนั้นในการวิเคราะห หรือ การคํานวณการเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทลจากจุดหนึ่ง ถึงจุดหนึ่งนองสามารถ
ทําไดดวยการวิเคราะหการเคลือ่นท่ีในแนวเสนตรง 2 แนวแกน คือ 
 1. การเคลื่อนทีแ่บบ 1 มิติในแนวแกน x   
 2. การเคลื่อนทีแ่บบ 1 มิติในแนวแกน y 
 
 I. การเคลื่อนที่ในแนวแกน x 
  สําหรับการเคลื่อนท่ีในแนวแกน x โดยสวนใหญจะไมมีความเรงมาเก่ียวของ ดังน้ันการเคลื่อนท่ีของ
สูตรการเคลื่อนท่ีในแนวแกน x มีแคสูตรเดียวเลย 
 
  S

v
 = V

v
t 

 
 II. การเคลื่อนที่ในแนวแกน y 
  สําหรับการเคลื่อนท่ีในแนวแกน y นองจะเห็นไดวามันเปนการเคลื่อนท่ีแบบตกอิสระซึ่งจัดเปนการ
เคลื่อนท่ีใน 1 มิติท่ีมีความเร็วไมคงท่ี ดังนั้นในการคํานวณการเคลื่อนท่ีในแนวแกน y เราสามารถใชสูตร 
 
  V

v
 = U

v
 + av t S

v
 = 






 +

2
U  V
vv

 × t 

  S
v

 = U
v

t + 2
1 av t2 S

v
 = V

v
t - 2

1 av t2 

  2V
v

 = 2U
v

 + 2 Sa
vv  

 
 หมายเหต ุ ในการคํานวณหามลืมเด็ดขาดวา S, U, V, a เปนปริมาณเวคเตอร ดังน้ันเราตองแทน
เครื่องหมายตามหลักท่ีพ่ีเตยสอนไปเสมอในบทเรื่องการเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง 
 

หัวใจของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล คือ เวลาที่วัตถุใชในการเคลื่อนที ่
เน่ืองจาก... เวลาที่วัตถุใชในการเคล่ือนท่ีตามแนวแกน y = เวลาที่วัตถุใชในการเคลื่อนท่ีตามแนวแกน x 

 
 
 หลักการวิเคราะหการเคลื่อนทีแ่บบโปรเจคไทล  
 “ใหนองวิเคราะหการเคลื่อนท่ีในแนวแกน x กับแนวแกน y โดยท่ี ... 
 1. การเคลื่อนท่ีในแนวแกน x เปนการเคลื่อนท่ีแบบความเร็วคงท่ี และ ... 
 2. การเคลื่อนท่ีในแนวแกน y เปนการเคลื่อนท่ีแบบตกอิสระ” 

*** หามหลงกับเสนโคงๆ ของโปรเจคไทลนะครับ *** 
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3. มวล-แรง-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 
 มวล แรง 
 
 
 
 
 
 ☺ กฎขอที่ 1 ของนิวตัน (Newton’s 1st Law) 
  ถา ΣF = 0 → วัตถุจะไมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี (ไมเปลี่ยนแปลงความเร็ว) → ไมมีความเรง!!! 
  “ถาวัตถุหยุดน่ิงมันก็หยุดน่ิงตอไป ถาวัตถุเคลื่อนท่ีมันก็จะเคลื่อนท่ีดวยความเรว็เทาเดิม” 
 
 
 ☺ กฎขอที่ 2 ของนิวตัน (Newton’s 2nd Law) 
  ถา ΣF ≠ 0 → วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี (เปลี่ยนแปลงความเร็ว) → มีความเรง!!! 
  “โดยความเรงท่ีเกิดขึ้นจะมีคาแปรผันตรงกับ ΣF(ΣF α a) → ΣF = ma” 
 
 
 ☺ กฎขอที่ 3 ของนิวตัน (Newton’s 3rd Law) 
  ถา A ออกแรง (Action) กระทํากับ B → B จะออกแรง (Reaction) กับ A ดวยแรงท่ีเทากัน 
  โดย แรง Action = แรง Reaction 
 
 หมายเหต ุแรงคูปฏิกิริยาของแรง mg (แรงท่ีโลกดูดวตัถุ) คือ แรงท่ีวัตถุดดูโลก ดังน้ันแรงคูปฏิกิริยาของ
แรง mg จะไมใชแรง N (แรงท่ีพ้ืนดันวัตถุ) หรือ แรง T (แรงท่ีเชือกดึงวัตถุ) ตรงนี้โจทยชอบออกมาหลอกนะ    
ดูใหดีๆ นะจะ !!! 
 
 การคํานวณกฎขอที่สองของนิวตัน 
 จริงๆ แลวการคํานวณหลักๆ ในบทนี้มีสูตรเพียงแคสูตรเดียวเทาน้ัน แตก็เปนปญหาสําหรับนองๆ หลายๆ คน 
เพราะวานองหลายๆ คนไมรูจักคําวาระบบกับแรงภายนอกดีพอ ดังน้ันนองๆ ตองใหความสนใจกับคําสองคําน้ี
มากๆ นะครับ 
 
 ระบบทางฟสิกส คือ สิ่งท่ีเราสนใจ ในระบบการเคลื่อนท่ีหนึ่งสามารถมีระบบทางฟสิกสไดหลายระบบ

แลวแตคนจะมอง 
 
 
 แรงภายนอก คือ แรงท่ีมากระทํากับระบบ 
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ตัวอยางระบบที่ 1 ตัวอยางระบบที่ 2

ตัวอยางระบบที่ 3 ตัวอยางระบบที่ 4

m1 m2 m3

 
 

ตรงนี้พ่ีเตยอยากใหนองเขาใจเรือ่งระบบทางฟสิกส และสามารถจําแนกแรงภายนอกกับแรงภายในใหออก
นะครับ เพราะถานองทําได บทนี้เปนเรื่องหมูเลยครับ!! 

 
 
 หลักการคํานวณกฎขอที่ 2 ของนิวตัน 
 I. นองตองรูกอนวานองจะเอาอะไรเปนระบบของนอง 
 II. พอนองรูระบบปุบ นองก็จะไดแรงภายนอกที่มากระทํากับระบบที่นองเลือกในขอ 1 
 III. ΣF = ma 
 
 
 *** ขอตองรูเกี่ยวกับการคํานวณกฎขอที่ 2 ของ Newton 
  เน่ืองจาก F กับ a เปน ปริมาณเวคเตอร → ใหทิศตาม a เปนทิศ + 
  a ตองเปนความเรงจรงิ (เทียบกบัพ้ืนโลก) 
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4. สมดุลกล 
 สภาวะสมดุล คือ สภาวะที่วัตถุมีความเรง = 0 (ไมมีการเปลี่ยนแปลงความเรว็) สามารถจําแนกไดเปน   
2 ประเภท ไดแก 
 1. สภาวะสมดุลการเคลื่อนที ่ - สภาวะที่วัตถุเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ี (ท้ังทิศทางและขนาดของ
ความเร็วไมเปลี่ยนแปลง) ดังน้ันผลรวมของแรงที่มากระทํากับระบบตองมีคาเทากับศูนย 
 
  หลักการคํานวณสมดุลการเคลือ่นที่  
  เลือกระบบ → เขียนแรงภายนอก → จับผลรวมของแรงเทากับศูนย 
 
 2. สภาวะสมดุลการหมุน - สภาวะที่วัตถุเคลื่อนไมเปลี่ยนแปลงการหมุน หรือก็คือ หมุนดวยอตัราการ
หมุนท่ีคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง ดังน้ันผลรวมของโมเมนตท่ีมากระทํากับระบบตองมีคาเทากับศูนย 
 
 หลักการคํานวณสมดุลการหมุน  
 เลือกระบบ → เขียนแรงภายนอก → เลือกจุดหมุน → จับผลรวมของโมเมนตเทากับศูนย 
 
 *ในกรณีท่ีวัตถุหยุดน่ิง วัตถุมีสมดุลการหมุนรอบจุดทุกจุด 
 
5. งานและพลังงาน 
 1. งาน (Work)  
  คือ ผลลัพธท่ีเกิดจากแรงภายนอก (Force, F) มาดึงใหวัตถุเคลื่อนท่ีไดระยะทาง d  
 

d

F F

 
 
 งาน (Work, W) = แรง (Force) × ระยะทาง (Displacement, d) 
 มีหนวยเปน N.m หรือท่ีนิยมเรียกกันวา Joule 
 
 แตถาเปนในกรณีท่ีแรงไมไดอยูในแนวเดียวกับการเคลือ่นท่ีของวตัถุแตทํามุม θ กับวัตถุ เราตองหาแรงที่มี
ทิศเดียวกับระยะทางกอน ดังน้ันงานจึงสามารถหาไดจาก... 
 

งาน (Work, W) = (F cos θ) × d 
 มีหนวยเปน N.m หรือท่ีนิยมเรียกกันวา Joule 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 _______________________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (45) 

d

F
θ

F
θ

 
 
 2. พลังงาน (Mechanical Energy) 
  คือ สิ่งท่ีมีอยูในตัววัตถุท่ีทําใหวตัถุพรอมจะเคลื่อนท่ี พลังงานในวัตถุเกิดจากการท่ีวัตถุอยูในสภาวะที่
ตางกัน 3 สภาวะ ไดแก วัตถุมีความสูง วัตถุมีความเรว็ วัตถุกดหรือยืดสปริงอยู 
 

ชนิดของพลังงาน อยูใน ... หาไดจาก 
พลังงานศักย (Potential Energy) วัตถุท่ีมีความสูง Eh = mgh 

พลังงานจลน (Kinetic Energy) วัตถุมีความเร็ว Ek = 2
1 mv2 

พลังงานสปริง (Spring Energy) วัตถุท่ีกดหรอืดึงสปรงิอยู Es = 2
1 kx2 

 
**** ทั้งงานและพลังงานเปนปริมาณสเกลาร **** 

 
 3. กฎการอนุรักษพลังงาน (Mechanical Energy) 
 
 กฎอนุรักษพลังงานมีหลักๆ อยู 2 ขอ คือ  
 I. อยูดีๆ พลังงานไมมีการสูญหายหรือเกดิใหมได 
 II. แตถามีแรงภายนอกมาดึงหรือดนัวัตถุ งานท่ีเกิดจากแรงภายนอกสามารถเปลี่ยนรูปเปนพลังงานได 
 
 
 พลังงานไมมีการสูญหายหรือเกิดใหม  
   
 E1 = E2 
 
 
 
 
 งานที่ใสเขาไปตองเปลี่ยนไปเปนพลังงานเสมอ 
 
 E1 + W = E2 
       
 
 

 E1 

E2 

1 

2 

E2 

E1 

1 

2 

WF 

Wf 
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ตัวอยางขอสอบ PAT 2 (กลศาสตร) 
 

เรื่องการเคลื่อนที ่ 
1. สําหรับการเคลื่อนท่ีใน 1 มิติ ขอความใดตอไปนี้เมือ่นํามาเติมในประโยคแลวใหใจความท่ีถกูตอง 
 “สําหรับความเรงท่ีมีทิศเดียวกับความเร็ว ถาอัตราเรว็ของวัตถุกําลังเพ่ิมขึ้นแลวขนาดของความเรงจะ...” 

(มีนาคม 2554) 
 1) เพ่ิมขึ้นเทาน้ัน   
 2) คงท่ีเทาน้ัน 
 3) เพ่ิมขึ้นหรือคงท่ีเทาน้ัน   
 4) เพ่ิมขึ้น คงท่ี หรือลดลงก็ได  
2. ถากราฟการกระจัด x กับเวลา t ของรถยนต ก และ ข มีลักษณะดังรูป ขอใดตอไปนีถู้กตอง (ระบบใหม 

มีนาคม 2543) 
x

0 1 2 3 4

รถยนต ข

รถยนต ก

 t (นาท)ี   
 1) รถยนต ก และ ข จะมีความเร็วเทากันเมื่อเวลาผานไป = 2 นาที 
 2) รถยนต ก มีความเรว็ไมคงท่ี สวนรถยนต ข มีความเรว็คงท่ี 
 3) รถยนต ก มีความเรงมากกวาศูนย สวนรถยนต ข มีความเร็วเทากับศูนย 
 4) ท้ังรถยนต ก และ ข ตางมีความเรงเปนศูนย  
3. จากกราฟระหวางระยะทางของการกระจัดในแนวเสนตรงกับเวลาดังรูป จงหาความเร็วเฉลี่ยระหวางเวลา 0

วินาที ถึง 25 วินาที (ระบบใหม มีนาคม 2543) 
 1) 15 m/s 
 2) 5 m/s 
 3) -5 m/s 
 4) 0 m/s 
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4. ยิงวัตถุทรงกลมขึ้นทองฟาทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล หากเราเปล่ียนจากวัตถุดังกลาวเปนลูกขนไก
ท่ีมีมวลเทากับวัตถุ ตีใหมอีัตราเร็วตนเทาเดมิในทิศทางเดียวกัน ผลของแรงตานอากาศจะทําใหเสนทางการ
เคลื่อนท่ีแตกตางไปอยางไร (มีนาคม 2554) 

 

 1) 

แนวดิ่ง

วัตถุทรงกลม

แนวราบ

ลูกขนไก

 
 

 2) 

แนวดิ่ง

วัตถุทรงกลม

แนวราบ

ลูกขนไก

 

 

 3) 

แนวดิ่ง

วัตถุทรงกลม

แนวราบ

ลูกขนไก

 
 

 4) 

แนวดิ่ง

วัตถุทรงกลม

แนวราบ

ลูกขนไก
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5. วัตถุ A และ B เริม่ไถลพรอมกันบนพื้นเอียงไรความเสียดทานดวยอัตราเร็วตน uA และ uB ตามลําดับ ทิศ
ของความเร็วตนของวัตถุ B ทํามุมกับสันของพ้ืนเอียงดังรูป เงื่อนไขใดท่ีสามารถทําใหวัตถุท้ังสองลงมาถึง
พ้ืนราบพรอมกันได (มีนาคม 2554) 

 
สันพื้นเอยีง

พ้ืนราบ
AU

BU

gv

θ
BA

  
  ก. (uA = uB) ≠ 0 และ θ = 0° 
  ข. uA = 0, uB ≠ 0 และ θ = 0°  
  ค. uA = 0, uB ≠ 0 และ θ > 0° 
  ง. uA ≠ 0, uB ≠ 0 และ θ > 0°  
 1) ก. และ ข.   2) ค. และ ง. 
 3) ก. และ ค.   4) ข. และ ง.  
6. เมื่อไมคิดแรงตานของอากาศรูปใดแสดงทิศทางของแรงลัพธท่ีกระทําตอลูกทรงกลม หลังจากท่ีขวางออกไป

ในอากาศและกําลังเคลื่อนท่ีทํามุม θ กับแนวระดับ (ระบบใหม ป 2550) 
 

 1) 
 

 

 2) 
θ  

 

 
3) 

 
 

 4) 
θ
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7. การยิงวัตถุแบบโปรเจคไทลดวยความเร็วตน และมุมยิงเดียวกันบนดวงจันทรท่ีมีแรงโนมถวงต่ํากวาบนโลก 
เมื่อเปรียบเทียบกับบนโลกจะเปนตามขอใด (ตุลาคม 2552) 

  กําหนดให เสนประ  แทนแนวการเคลื่อนท่ีบนโลก 
   เสนทึบ  แทนแนวการเคลื่อนท่ีบนดวงจันทร 
 
 1) 

ระยะแนวระดับ

ระยะแนวดิ่ง

  
 2) 

ระยะแนวระดับ

ระยะแนวดิ่ง
 

 
 3) 

ระยะแนวระดับ

ระยะแนวดิ่ง

  
 4) 

ระยะแนวระดับ

ระยะแนวดิ่ง  

 
8. ลูกหินถูกยิงขึ้นจากพ้ืนราบดวยความเรว็ตน 40 เมตร/วินาที ในแนวทํามุม 30 องศากับแนวดิ่ง จงหาวา   

ลูกหินจะตกถึงพ้ืนท่ีระยะหางจากจุดเริ่มตนเทาใด (ระบบใหม ป 2546/2)  
 1) 160 3  m    2) 140 3  m  
 3) 100 3  m    4) 80 3  m 
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9. ถาตองการขวางลูกบอลลูกหนึ่งจากพ้ืนราบใหไดระยะตามแนวราบเปนสองเทาของระยะสูงสุดตามแนวดิ่ง 
จะตองขวางลูกบอลทํามุมเทาใดกับพ้ืนราบ (ระบบใหม ป 2546/1) 

 1) tan-1(2)   2) tan-1(4) 
 3) cot-1(2)   4) cot-1(4)   
10. จากรูป ปลอยมวล M1 ซ่ึงผูกติดกับเชือก จากตําแหนงหยุดน่ิงในแนวระดับ ใหชนมวล M2 ซ่ึงวางท่ีขอบโตะ

อยางยืดหยุน กําหนดให M1 = M2 จงหาระยะทาง x (ในหนวยเมตร) (ระบบใหม ตุลาคม 2544)  

1 m
1 m

1 m

x

M2

M1

  
11. จากอุปกรณในการทดลองเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล ทําใหสามารถหาเสนทางการเคลื่อนท่ีของ

ลูกปนในอากาศหลังจากหลุดจากปลายรางได เมื่อเขียนกราฟระหวางการกระจัดจากปลายรางในแนวดิ่ง (y) 
กับแนวราบยกกําลังสอง (x2) จะไดกราฟดังรูป แสดงวาความเร็วของลูกปนท่ีหลุดจากปลายรางเปนเทาใด 
(ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 

0 5 10 15 20 250
0.25
0.5

0.75
1.0

1.25
y (m)

x  (m  )2 2
  

 1) 5 m/s   2) 10 m/s 
 3) 15 m/s   4) 20 m/s  
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12. เด็ก 4 คน น่ังอยูริมตลิ่งและขวางกอนหินพรอมกันลงในน้ําคนละกอน ถาแตละกอนตกท่ีตําแหนงตางกัน คือ 
A, B, C และ D โดยมีทางเดินของกอนหินดังรูป จงพิจารณาวากอนหินท่ีตกตรงตําแหนงใดเปนกอนท่ีถึง  
พ้ืนน้ํากอน (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

 

 
 1) A   2) B 
 3) C   4) D  
13. ลูกปนมวล 8 กรัม ยิงตรงไปยังทอนไมมวล 2.0 กิโลกรมั ซ่ึงวางอยูบนขอบโตะพ้ืนลื่นท่ีความสูง 0.8 เมตร 

เมื่อลูกปนกระทบทอนไมและฝงในเนื้อไม ทอนไมเคลื่อนท่ีหลนจากโตะและตกถึงพ้ืนหางจากโตะ 2 เมตร   
จงหาอัตราเรว็ของลูกปนในหนวยเมตร/วินาที (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

0.8 m

2.0 m

8 g 2.0 kg

โตะ

  
14. นักบาสเกตบอลยิงลูกจากระยะในแนวราบ 5 เมตร หางจากหวงขณะท่ีลูกเขาหวง พบวามีความเร็ว 10 

เมตร/วินาที ทํามุม 60° กับแนวราบ จงหาเวลาท่ีลูกบาสเกตบอลใชในการเคลื่อนท่ีมาถึงหวงในหนวยวินาที 
(ระบบใหม ตุลาคม 2542) 

 1) 1   2) 3  

 3) 2
3

   4) 
3

2  
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เรื่องกฎของนิวตัน  
1. กลองมวล 2 kg วางซอนอยูบนกลองมวล 4 kg ซ่ึงท้ังหมดวางอยูบนพ้ืนไรความเสียดทาน ถาสัมประสิทธ์ิ

ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธ์ิความเสียดทานจลนระหวางกลองท้ังสองมีคาเทากับ 0.4 และ 0.2 
ตามลําดับ ตองออกแรงผลักกลอง 4 kg ในทิศขนานกับพ้ืนอยางนอยกี่นิวตัน จึงจะทําใหกลองมวล 2 kg 
เริ่มไถลไปบนกลองมวล 4 kg ได (มีนาคม 2554)  

2. ถุงทรายซึ่งวางอยูบนพ้ืนฝดถูกดึงดวยเครือ่งช่ังสปริง เครือ่งช่ังดงักลาวถูกดึงดวยแรง F ในขณะที่ถุงทรายมี
ความเร็วคงท่ีตาช่ังสปริงอานคาได 2 N ขอใดกลาวถูกตอง (มีนาคม 2554) 

 

ถุงทราย
2 N

พ้ืนฝด

F

 
 1) ถุงทรายถูกดึงดวยแรงลัพธ 2 N 
 2) แรงเสียดทานจลนเทากับ 2 N 
 3) แรงเสียดทานจลนมีคานอยกวา 2 N 
 4) ผลตางระหวางแรง F และแรงเสียดทานจลนเทากับ 2 N  
3. วัตถุช้ินหนึ่งกําลังเคลื่อนท่ีโดยมีแรงคงท่ีกระทําอยู ถาขนาดของแรงดังกลาวลดลงอยางสม่ําเสมอโดยไม

เปลี่ยนทิศของแรง พลังงานจลนของวัตถุจะเปนอยางไร (มีนาคม 2554) 
 1) เพ่ิมขึ้นดวยอัตราท่ีสม่ําเสมอ 
 2) เพ่ิมขึ้นดวยอัตราท่ีไมสม่ําเสมอ 
 3) ลดลงดวยอตัราท่ีสม่ําเสมอ 
 4) ลดลงดวยอตัราท่ีไมสม่ําเสมอ  
4. นักเรียนคนหนึ่งออกแรงผลักรถเข็นใหเคลื่อนท่ีไปขางหนา ขอใดสรุปเกี่ยวกับขนาดของแรงท่ีรถเข็นกระทํา

กับนักเรียนไดถกูตอง (กรกฎาคม 2553) 
 1) มากกวาขนาดของแรงท่ีนักเรียนกระทํากับรถเข็นตลอดเวลา 
 2) เทากับขนาดของแรงท่ีนักเรียนกระทํากับรถเข็นตลอดเวลา 
 3) นอยกวาขนาดของแรงท่ีนักเรียนกระทํากับรถเข็นตลอดเวลา 
 4) มากกวาขนาดของแรงท่ีนักเรียนกระทํากับรถเข็นเมื่อยังไมเคลื่อนท่ี แตนอยกวาขนาดของแรงท่ีนักเรียน

กระทํากับรถเข็นเมื่อเคลื่อนท่ีไปแลว  
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5. กลอง ก และ ข มีนํ้าหนัก 40 นิวตัน และ 20 นิวตัน ตามลําดับ กลอง ค ตองมีนํ้าหนักนอยที่สดุก่ีนิวตันจึง
จะไมทําใหกลอง ก ไหล ถาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถิตระหวางพ้ืนโตะกับกลอง ก เปน 0.2 (กรกฎาคม 
2553) 

 

ก
ค

ข
  

 1) 20   2) 40 
 3) 60   4) 80  
6. เด็กชายคนหนึ่งยืนอยูในลิฟตท่ีกําลังเคลื่อนท่ีขึ้น ขนาดของแรงท่ีพ้ืนลิฟตกระทําตอเทาของเด็กชายคนนี้มีคา

เปนอยางไร (ตุลาคม 2553) 
 1) เทากับขนาดของน้ําหนักของเด็กชาย 
 2) นอยกวาขนาดของน้ําหนักของเด็กชาย 
 3) มากกวาขนาดของน้ําหนักของเดก็ชาย 
 4) เทากับขนาดของแรงท่ีเทาของเด็กชายคนนี้กระทําตอพ้ืนลิฟต  
7. แรงขนาดหนึ่งเมื่อกระทําตอวตัถุซ่ึงมีมวล m1 ทําใหวัตถุน้ีมีความเรง 8.0 เมตร/วินาที2 เมื่อแรงขนาด

เดียวกันนี้กระทําตอวัตถุมวล m2 ทําให m2 เคลื่อนท่ีจากจุดหยุดน่ิงได 48 เมตร ในเวลา 2 วินาที 
อัตราสวนระหวาง m2 ตอ m1 คือ (ตุลาคม 2553) 

 1) 1 : 1   2) 1 : 2 
 3) 1 : 3   4) 1 : 4  
8. ออกแรง F ขนาด 40 นิวตัน กระทําตอวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ดงัรูป ทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีขึ้นตามพ้ืนเอียงเปน

ระยะทาง 0.5 เมตร งานของแรง F ท่ีกระทําตอวัตถุน้ีเปนกี่จูล (ตุลาคม 2553)  

F

30°   
 1) 12.4   2) 17.3 
 3) 24.8   4) 34.6 
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9. จากรูป ขอใดถูก (ตุลาคม 2552) 
 

รอกเบา

เพดาน

พื้น

T1 T2

m m
  

 ดึงมวล m สองกอน ดวยแรง T1 และ T2 มวลทั้งสองกอนเริ่มเคลื่อนท่ีขึ้นจากพ้ืนพรอมกัน และเคลื่อนท่ีขึ้น
ดวยอัตราเร็วคงตัวเดียวกัน  

   ก. แรง T1 มีคามากกวาแรง T2 
   ข. กําลังของแรง T1 นอยกวากําลังของแรง T2 
   ค. งานของแรง T1 เทากับงานของแรง T2 
  ง. ถาวัตถุท่ีอยูบนพ้ืนดินมีพลังงานศักยโนมถวงเปนศูนย มวลแตละกอนตางก็มีการอนุรักษพลังงานกล 
 1) ก.   2) ก. และ ข. 
 3) ก. และ ค.   4) ก. และ ง.  
10. แรง 5 นิวตัน และ 12 นิวตัน ในระนาบระดับมีทิศตั้งฉากกัน กระทําตอมวล 10 กิโลกรัม บนพ้ืนระดับลื่น 

จงหาขนาดของความเรงของมวลนี้ (ระบบใหม ป 2550) 
 

5 N

12 N

90°

10 kg   
 1) 0.7 m/s2    2) 1.2 m/s2  
 3) 1.3 m/s2    4) 1.7 m/s2   
11. รถมวล 1000 กิโลกรัม เพ่ิมความเร็วอยางสม่ําเสมอจากหยุดน่ิงไปเปน 72 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในเวลา 10 วินาที 

แรงเสียดทานที่สงใหรถเรงไปขางหนามีคาเทาใด (ระบบใหม ป 2550) 
 1) 1000 N   2) 2000 N 
 3) 3600 N   4) 7200 N  
12. วัตถุไถลลงไปตามแนวพื้นเอียงดวยความเรงคงท่ี a โดยพื้นเอียงนี้ทํามุม 45° กับแนวราบ จงหาคา

สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน (ระบบใหม ป 2548/1) 

 1) 
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13. รถแขงมวล 1000 kg กําลังวิ่งบนสะพานโคงนูนท่ีความเร็ว 90 km/hr ตรงยอดสะพานซึ่งมีรัศมีความโคง

เทากับ 100 เมตร จงหาแรงท่ีถนนทําตอรถ (ระบบใหม ป 2548/1) 
 1) 9800 N   2) 6250 N 
 3) 3750 N   4) 3550 N  
14. กลองมวล 2 กิโลกรัม ถูกดึงดวยแรงคงท่ีขนาด 10 นิวตัน ใหเคลื่อนท่ีบนพ้ืนราบท่ีฝดมีความเรงคงท่ี 4 

เมตรตอวินาที2 เปนระยะทาง 9 เมตร จงหาปริมาณงานท่ีแรงเสยีดทานทํา (ระบบใหม ป 2548/1) 
 1) 90 J   2) 72 J 
 3) 36 J   4) 18 J  
15. วัตถุหนึ่งเดิมอยูน่ิงกับท่ีตอมามีความเรงคงท่ีขนาด a1 เมตรตอวินาที2 เปนเวลา t วินาที จากน้ันมี

ความหนวงขนาด a2 เมตรตอวนิาที2 วัตถุน้ีจะใชเวลานานอีกเทาใดนับจากถูกหนวงจึงจะหยุด (ระบบใหม 
ป 2548/1) 

 1) 
2
1

a
a t   2) 

1
2

a
a t 

 3) 
2

21
a

a  a + t   4) 
1

21
a

aa + t 
 
16. มวล m1, m2 และ m3 ผูกติดกันดวยเสนเชือกเบาและคลองผานรอกเบา มวล m1 เคลื่อนท่ีลงดวย

ความเรง จงหาแรงตึงในเสนเชือก T ซ่ึงอยูระหวางมวล m2 กับ m3 บนโตะลื่น (ระบบใหม ป 2548/1) 
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17. m1, m2 และ m3 เปนมวลของกอน A, B และ C ตามลําดับ จงหาขนาดของแรงกิริยา, ปฏิกิริยาระหวางกอน 
B กับ C (ระบบใหม ป 2547/2) 

1m
F A B C

2m
3m

พื้นระดับ ราบ และลื่น   
 1) 

321
31
m  m  m

m  m
++

+ F   2) 
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mm
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18. กลองมวล m ไถลลงพ้ืนเอียง ซ่ึงทํามุม θ กับแนวระดับดวยความเรง a ตอมาเพ่ิมมวลใหกลองเปน 2m 

คราวนี้ความเรงจะเปนเทาใด สัมประสิทธ์ิของความเสียดทานระหวางกลองกับพ้ืนเอียงมีคาคงท่ี (ระบบใหม 
ป 2547/2) 

 1) 0.5a   2) a 
 3) 1.5a   4) 2a  
19. ลิฟตเครื่องหนึง่สามารถเคลื่อนท่ีดวยความเรงในทิศขึ้นหรือลงไดเทากับ ±1.2 เมตรตอวินาที2 และทํา

อัตราเรว็สูงสุดไดเทากับ 4.8 เมตรตอวินาที ถาตองการขนของจากชั้นลางขึ้นไปยังช้ันท่ี 16 ซ่ึงมีความสูง 
48 เมตร จงหาชวงเวลาที่สั้นที่สดุในการขนของดวยลิฟตตวัน้ี (ระบบใหม ป 2547/1) 

 1) 14 s   2) 18 s 
 3) 21 s   4) 25 s  
20. เมื่อแรงสองแรงทํามุมกับคาตางๆ ผลรวมของแรงมีคาต่ําสุด 2 นิวตัน และมีคาสูงสุด 14 นิวตัน ผลรวมของ

แรงท้ังสองเมื่อกระทําตั้งฉากกันจะมีคาเทาใด (ระบบใหม ป 2549)  
21. แรงลัพธกระทําตอวัตถุมวล 50 กิโลกรัม ทําใหมวลเคลื่อนท่ีโดยมีความเรว็สัมพันธกับเวลาดังกราฟท่ี

กําหนดให จงหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุน้ีในหนวยนวิตัน (ระบบใหม ป 2541) 
 

เวลา (s)

ความเร็ว  (m/s)

15
10
5

0 5 10   
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22. แรงคงท่ีขนาดหนึ่งผลักวัตถุมวล 80 กิโลกรัม บนพ้ืนราบท่ีไมมีความฝดสามารถเปลี่ยนความเร็วจาก 3 เมตร/
วินาที เปน 4 เมตร/วินาที ในทิศเดิมและในเวลา 1 วินาที จงหาวาหากใชแรงขนาดเดียวกันนี้ผลักวัตถุมวล 
50 กิโลกรัม บนพ้ืนเดียวกันจะทําใหความเร็วเพ่ิมขึ้นเทาไรในเวลา 1 วินาทีเทากัน (ระบบใหม ป 2546/1) 

 1) 1.0 m/s   2) 1.2 m/s 
 3) 1.4 m/s   4) 1.6 m/s  
23. กลองสองใบมีมวล m1 และ m2 ตามลําดับ วางซอนกันบนพื้นราบลื่นไรความฝด มีแรง F กระทําตอกลอง m1 

ทําใหกลองท้ังสองเคลื่อนไปทางขวาดวยความเรง a ถา f เปนแรงเสียดทานสูงสุดท่ีมีไดระหวางผิวสัมผัส
ของกลองท้ังสอง F มีคาไดมากที่สุดเทาใด มวล m2 จึงไมไถลไปบน m1 (ระบบใหม ป 2546/1)  

F

a
m2

m1
f

  
 1) 

1
2

m
m f   2) 

21
2
mm

m
+ f 

 
 3) 

2
1

m
m f   4) 

2
21

m
mm + f 

 
24. มวล 2 กอน มีมวลกอนละ 1 กิโลกรัม ผูกติดเชือกน้ําหนักเบาและแขวนติดกับเพดานของลิฟต ดังรูป ถาลิฟต

เคลื่อนท่ีลงดวยความเรง 2 เมตรตอวินาที2 จงหาแรงตึงในเสนเชือก T1 และ T2 (ระบบใหม มีนาคม 2543)  

1 kg

1 kg
2

T1

T2 2 m/s

  
 1) T1 = 16 N และ T2 = 8 N 
 2) T1 = 20 N และ T2 = 10 N 
 3) T1 = T2 = 20 N   
 4) T1 = 24 N และ T2 = 12 N  
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25. มวล m วางบนพ้ืนเอียงท่ีทํามุม 30° กับพ้ืนราบถูกโยงกับมวล 10 กิโลกรัม ดวยเชือกไรนํ้าหนัก ซ่ึงพาดอยู
บนรอก ดังรูป ถามวล m กําลังเคลื่อนท่ีขึ้นดวยความเรง 2.0 เมตรตอวินาที2 และสัมประสิทธ์ิความเสียด-
ทานจลนระหวางมวล m กับพ้ืนเอียง คือ 0.5 มวล m จะใกลเคียงกับคาใด (ระบบใหม มีนาคม 2543)  

30o

m

10 kg

 
 1) 7 kg   2) 9 kg 
 3) 10 kg   4) 11 kg  
26. นักกระโดดรมมวล 65 kg ลงถึงพ้ืนดินดวยการยอตวั ขณะยืดตัวขึ้นจุดศูนยกลางมวลของรางกายมีขนาด

ของความเรง 30 เมตรตอวินาที2 แรงท่ีพ้ืนกระทําตอเทาของนักกระโดดรมคนนี้เปนเทาใด (ระบบใหม ตุลาคม 
2542)  

 1) 650 N   2) 1300 N 
 3) 1950 N   4) 2600 N 
 
เรื่องสมดลุกล  
1. คานสม่ําเสมอยาว 2L นํ้าหนัก 2W ดังรูป ก เมื่อวางจุดก่ึงกลางคานไวท่ีคมมีด พบวาคานดังกลาวอยูใน

สภาพสมดุล ถาตัดคานดานขวาออกไป 2 ทอนเล็ก ยาวทอนละ (1/3)L แลววางลงบนสวนท่ีเหลือดังรูป ข 
จะไดผลตามขอใด (ตุลาคม 2553)  

รูป ก

L

รูป ข
B AL/3

L/4

L

  
 1) คานในรูป ข สมดุลเหมือนเดิม 
 2) ตองออกแรงดึงในทิศลงท่ีจุด A ดวยขนาด (4/3)W จึงจะทําใหคานในรูป ข สมดุล 
 3) ตองออกแรงดึงในทิศลงท่ีจุด B ดวยขนาด (4/3)W จึงจะทําใหคานในรูป ข สมดุล 
 4) ตองออกแรงดึงในทิศขึ้นท่ีจุด B ดวยขนาด(4/3)W จึงจะทําใหคานในรูป ข สมดุล 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 _______________________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (59) 

 
2. อัตราสวนระหวางแรงดึงท่ีกระทาํตอเสนลวดกับระยะยืดของเสนลวด A และ B ซ่ึงยาวเทากันเปนอัตราสวน 

2 : 1 ถาคามอดูลัสของยังของเสนลวด B เปน 2 เทาของเสนลวด A เสนผานศูนยกลางของเสนลวด A 
เปนกี่เทาของเสนลวด B (ตุลาคม 2553) 

 1) 0.5   2) 1 
 3) 2   4) 4  
3. คน 2 คน ชักเยอกัน ตางคนตางออกแรง F เทากัน ดึงท่ีปลายทั้งสองของเชือกเสนหนึ่ง ความตึงในเชือก

เปนเทาใด (ระบบใหม ตุลาคม 2544) 
 1) 2F   2) F 
 3) 

04
1
πε     4) 0 

 
4. รถยนตคันหนึ่งมีมวล 1000 กิโลกรัม ลอรถยนตรัศมี 20 เซนติเมตร แตละลอรับมวล 250 กิโลกรัม       

จงคํานวณทอรกขั้นต่ําสุดท่ีตองใหแกลอหนา เพ่ือใหปนฟุตบาท ซ่ึงสูง 10 เซนติเมตรได (ตุลาคม 2552) 
 

10 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร
  

 1) 25g 3    2) 25g 
 3) 25g 2     4) 25g/ 2   
5. คานสม่ําเสมอหนัก W วางพิงกําแพงลื่นและพื้นลื่น ดังรูป ถามีเชือกในแนวระดับดึงรั้งระหวางกําแพงกับ    

จุดศูนยกลางมวลของคานเพื่อไมใหคานลมเชือกนี้มีความตึงเทาใด (ระบบใหม ป 2550) 

กํา
แพ

งล
ื่น

พื้นระดับลื่น

เชือก
T

g

30°   
 1) 

3
W

  
 2) 3 W 

 3) 2 W    4) 
2

W  
 
6. ลวดโลหะมีพ้ืนท่ีหนาตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร มีมอลูลัสของยังเทากับ 9 × 1010  

นิวตัน/ตารางเมตร ถาใชลวดนี้รบัน้ําหนัก 45 นิวตัน ลวดจะยืดออกกี่มิลลิเมตร (ระบบใหม ป 2550) 
 1) 0.04 mm   2) 0.4 mm 
 3) 4 mm   4) 40 mm  
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7. ชายสองคนชวยกันหามวัตถุมวล 90 กิโลกรัม ซ่ึงแขวนอยูท่ีจุดก่ึงกลางคานสม่ําเสมอมวล 10 กิโลกรัม ถา
ชายคนที่หนึ่งแบกคานตรงตําแหนงหางจากจุดท่ีแขวนวัตถุ 0.5 เมตร และรับน้ําหนัก 600 นิวตัน ชายคนที่
สองจะแบกคานที่ตําแหนงหางจากจุดแขวนวัตถุเทาใด (ระบบใหม ป 2549) 

 1) 0.12 m   2) 0.25 m 
 3) 0.50 m   4) 0.75 m  
8. จากรูปมวล m1 และ m2 ผูกกันดวยเชือกผานรอกลื่นท่ียอดพ้ืนเอียงท่ีมีความฝด m1 มีคา 1.0 กิโลกรัมและ 

m2 มีคา 0.4 กิโลกรัม ถามวลท้ังสองกําลังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ีจงคํานวณคาสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน
ระหวางพ้ืนเอียงกับมวล m1 กําหนดให sin 37° = 0.6 และ cos 37° = 0.8 (ระบบใหม ป 2549) 

37°   
 1) 0.20   2) 0.25 
 3) 0.40   4) 0.50  
9. ทอนไมมวล 100 กิโลกรัม วางพาดกําแพงลื่น ดังรูป แรงท่ีกําแพงทําตอปลายไมเทากับ 140 N แรงลัพธท่ี

พ้ืนระดับทําตอปลายไมเปนกี่นิวตัน (ระบบใหม ป 2547/2) 
 

กําแพงลื่น พื้นระดับ มีความฝด

140 N

 
 1) 840   2) 980 
 3) 990   4) 1120  
10. คานสม่ําเสมอ มวล 3 กิโลกรมั ยาว 100 เซนติเมตร มีไมหมอนหนุนอยูท่ีจุด P และมีกอนมวล 9 กิโลกรัม 

กับ 5 กิโลกรัม แขวนไวท่ีปลายแตละขาง ดังรูป ถาตองการใหคานวางตัวตามแนวระดับเราตองแขวนมวล     
2 กิโลกรัม เพ่ิมทางขวาของจุด P ท่ีระยะ x ตามขอใด (ระบบใหม ป 2547/1) 

 

2 kg 5 kg9 kg

x

P40 cm 60 cm

 
 1) 30 cm   2) 25 cm 
 3) 15 cm   4) 10 cm  
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11. สปริงเบายาว 40 เซนติเมตร มีคาคงท่ีสปริง 100 นิวตัน/เมตร ผูกปลายขางหนึ่งของสปรงิติดกับมวล       
2 กิโลกรัม ท่ีวางอยูบนโตะ ถาจับอีกปลายหนึ่งของสปริงแลวคอยๆ ยกขึ้นในแนวดิ่งจนกระทั่งมวลเริ่มลอย
ขึ้นจากผิวโตะ จงหาความยาวของสปริงขณะนั้น (ระบบใหม ป 2547/1) 

 1) 20 เซนติเมตร   2) 40 เซนติเมตร 
 3) 50 เซนติเมตร   4) 60 เซนติเมตร  
12. วัตถุสองกอนมวล m และ M (M มากกวา m) ผูกติดกันดวยเชือกเบาและคลองผานรอกลื่นท่ียอดของ    

พ้ืนเอียงทรงสามเหลี่ยมหนาจ่ัว ดังรูป หากคาสัมประสิทธ์ิแรงเสยีดทานจลนระหวางพ้ืนเอียงกับมวลท้ังสอง
กอนเทากับ µ จงหาคา µ ท่ีทําใหกอนมวลมีการเคลื่อนท่ีดวยอตัราเร็วคงท่ี (ระบบใหม ป 2546/2) 

Mm

T

θθ   
 1) 








+ m  M
m  M -  tan θ    2) 








+ mM
m  tan θ  

 
 3) 








+ m  M
M  tan θ    4) tan θ 

 
13. ลวดเสนหนึ่งยาวเทากับ L มีพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเปน A และมีคามอดูลัสของยังเปน Y ถาตองการยืดลวดนี้ให

ยาวข้ึน 1% จะตองใชแรงดงึเทาใด (ระบบใหม ป 2546/2) 
 1) A

Y     2) 100
YA

 
 3) LA

100Y     4) 100
YLA  

 
14. คานสม่ําเสมอมีมวล 10 กิโลกรมั แขวนไวกับเพดานท่ีจุดหมุนคลื่น จงหาขนาดของแรง F ในแนวระดับท่ีดัน

ปลายคานดานลางใหคานแบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ดังรูป (ระบบใหม ตุลาคม 2544) 
 

30o

F
  

 1) 
3

50  N    2) 
3

100  N 
 
 3) 50 3  N    4) 100 3  N  
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15. ออกแรงกดกอนมวล 4 กิโลกรัม ใหติดกับฝาผนังดวยแรงซ่ึงทํามุม 45° กับแนวระดับ สัมประสิทธ์ิความ
เสียดทานสถิตระหวางฝาผนังกับกอนมวลเทากับ 0.25 จงหาขนาดของแรงที่ทําใหมวลเริ่มไถลขึ้นได (ระบบใหม 
มีนาคม 2544) 

 

4 kg
45o

  
 1) 45.7 N   2) 58.8 N 
 3) 75.4 N   4) 91.4 N  
16. ลวดชนิดเดียวกัน 1 เสนเดิมยาว L และ L/2 ถูกถวงดวยมวล ดังรูป จงหาอัตราสวนของระยะยืดของลวด

ในรูปท่ี 1 กับระยะยืดของลวดในรูปท่ี 2 (ระบบใหม ตุลาคม 2544) 
 

2M

ML

รูปท่ี 1

รูปท่ี 2

L2

 
 1) 4 : 1   2) 2 : 1 
 3) 1 : 2   4) 1 : 1  
17. ออกแรง F = 160 นิวตัน ผลักตูเย็นมวล 40 กิโลกรัมบนพื้นฝดท่ีความสูง 90 เซนติเมตร จากพ้ืนโดยตูเย็น

ไมลม จงหาความกวางนอยที่สดุของฐานตูเย็น (x) ในหนวยเซนติเมตร กําหนดใหความสูงของตูเย็น คือ 
120 เซนติเมตร และจุดศูนยกลางมวลอยูสูงจากพ้ืน 40 เซนติเมตร ดังรูป (ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 

x

mg

0.9 m
1.2 m

F

x2
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18. กลองวัตถุรูปสี่เหลี่ยมมมีวลสม่ําเสมอฐานกวาง 0.2 เมตร สูง 0.5 เมตร มีนํ้าหนัก 200 นิวตัน วางอยูบน
พ้ืนท่ีฝดมาก ถาออกแรง P กระทําตอวัตถุในแนวทํามุม 37° กับแนวระดับ  ดังรูป จะตองออกแรงเทาไรจึง
จะทําใหวัตถุลมพอดี (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

o37
P

 
 1) 25 N   2) 50 N 
 3) 75 N   4) 100 N  
19. ลวดเหล็กกลาสําหรับดงึลิฟตตัวหนึ่งมีพ้ืนท่ีหนาตัด 5 ตารางเซนติเมตร ตัวลิฟตและสัมภาระในลฟิตมีนํ้าหนัก

รวม 200 กิโลกรัม จงหาความเคน (Stress) ในสายเคเบิลในขณะที่ลิฟตกําลังเคลื่อนท่ีขึ้นดวยความเรงสูงสดุ 
2.0 เมตรตอ(วินาที)2 (ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 1) 64 × 106 N/m2   2) 48 × 106 N/m2  
 3) 40 × 106 N/m2   4) 32 × 106 N/m2  
20. ชายคนหนึ่งถือแผนไมขนาดสม่ําเสมอยาว 2 เมตร นํ้าหนัก 100 นิวตัน ใหสมดุลตามแนวระดับ โดยมือขางหนึ่ง

ยกแผนไมขึ้นท่ีตําแหนง 40 เซนติเมตร จากปลายใกลตัวและมืออีกขางหนึ่งกดแผนไมลงท่ีปลายเดียวกันนั้น 
ดังรูป จงคํานวณหาแรงกดและแรงยกจากมือท้ังสองตามลําดับท่ีทําใหแผนไมอยูน่ิงได (ระบบใหม มีนาคม 2543) 

 

  
 1) 120 และ 220 N   2) 130 และ 230 N 
 3) 140 และ 240 N   4) 150 และ 250 N  
21. แขวนมวล 400 กิโลกรัม กับเสนลวดโลหะชนิดหนึ่งยาว 10 เมตร มีพ้ืนท่ีหนาตัด 2 × 10-4 เมตร 2 เสน

ลวดนี้จะยืดออกเปนระยะเทาใด (ถากําหนดใหคายังโมดูลัสของเสนลวดนี้เปน 2 × 1011 นิวตัน/เมตร2) 
(ระบบใหม ตุลาคม 2542) 

 1) 0.1 cm   2) 0.2 cm 
 3) 1.0 cm   4) 2.0 cm   
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22. แทงวัตถุขนาดไมสม่ําเสมอยาว L = 1.4 เมตร ถูกแขวนอยูในสมดุลดวยสปรงิเบาท่ีปลายทั้งสองของแทง
วัตถุ ดังรูป ถาแรงดงึสปริง F1 = 60 นิวตัน และ F2 = 20 นิวตัน จงหาตําแหนงจุดศูนยกลางมวลวัดจาก
ปลาย A ของแทงวตัถุในหนวยเมตร (ระบบใหม ตุลาคม 2542)   

F1 = 60 N F2 = 20 N

L = 1.4 m
X c

CM
BA

  
เรื่องงานพลังงาน  
1. ปลอยวัตถุกอนหนึ่งใหแกวงลงมา ดังรูป ความเรงท่ีตําแหนงต่ําสุดมีขนาดเทาใด (มีนาคม 2554) 

gv

R

 
2. มวลกอนหนึ่งถูกปลอยจากที่สูงตกลงมากระทบกับสปริงตัวหนึ่ง ซ่ึงเบามากและตั้งอยูบนพ้ืนแข็งแรง ผลของ

การกระทบทําใหสปริงหดสั้นเปนระยะทาง h หลังจากนั้นมวลกอนนี้ก็ถูกสปริงดันขึ้นทําใหมวลเคลื่อนท่ีกลับมา
ท่ีความสูงท่ีปลอยขอใดถูก (ตุลาคม 2552)  

มวล m มีอัตราเร็ว v
ขณะเริ่มสัมผัสปลายสปริง

มวล m อยูที่ตําแหนงต่ําที่สุด
สปริงหดเปนระยะทาง h

m
m

v h

 
 
 1) ขณะอยูท่ีตําแหนงต่ําสุด มวลไมอยูภายใตสภาวะสมดุลแรง 
 2) ระยะหดของสปริงสามารถคํานวณไดจากการอนุรักษของผลรวมระหวางพลังงานจลน และพลังงานศักย-

โนมถวง 
 3) ขณะอยูท่ีตําแหนงต่ําสุด พลังงานศักยยืดหยุนในสปริงมีคาเปนศูนย 
 4) ขณะอยูท่ีตําแหนงต่ําสุด มวลมีความเรงเปนศูนย  
3. วัตถุมวล 80 กิโลกรัม มีความเร็วตน 10 เมตร/วินาที มีแรง 20 นิวตัน กระทําในทิศเดียวกับการเคลื่อนท่ี

ของมวลเปนเวลา 20 วินาที อัตราการทํางานเฉลี่ยในชวงเวลา 20 วินาทีน้ีเปนเทาใดในหนวยวัตต (ระบบใหม 
ป 2548/1)  
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4. สปริงท่ีมีคาคงท่ีสปริงเปน k1 และ k2 ผูกตอกันเอง และยืดติดกับกําแพงและมวล m บนพ้ืนราบท่ีตําแหนง
สมดุล ดังรูป ตอมาดึงมวลไปทางขวามือเปนระยะ d สปริง k1 จะยืดออกเทาใด (ระบบใหม ป 2548/1)  
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5. ยกวัตถุมวล m จากหยุดน่ิงดวยแรงคงท่ี ขึ้นในแนวดิ่งเปนระยะทาง h ใชเวลา T กําลังเฉลี่ยในการทํางาน

ยกวัตถุน้ันในชวงเวลาดังกลาวเปนเทาใด (ระบบใหม ป 2547/2) 
 1) T

mgh    2) 2T
mgh

 

 3) m 












+ 2T

2h  g 







T
2h    4) m 













+ 2T

2h  g 






T
h  

 
6. รถบรรทุกมวล 5000 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีบนพ้ืนราบในแนวเสนตรงดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถาตองการ

ใหรถน้ีหยุดสนิทในระยะทาง 50 เมตร จะตองใชแรงตานเทาใด (ระบบใหม ป 2547/1) 
 1) 5000 N   2) 10000 N 
 3) 20000 N   4) 40000 N  
7. ลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ถูกปลอยจากขอบหนาตางสูง 30 เมตร ทําใหลูกบอลตกลงในแนวดิ่ง โดยมี

ความเร็วตนเปนศูนย เมื่อเวลาผานไป 2 วินาที ลูกบอลนี้จะมีพลังงานจลนเทาใด (ระบบใหม ป 2547/1) 
 1) 100 J   2) 150 J 
 3) 300 J   4) 350 J  
8. วัตถุถูกแรงในแนว x กระทําใหเคลื่อนท่ีจากตําแหนง x = 0 ไปยังตําแหนง x = 10 เมตร ภายในเวลา      

4 วินาที ถาแรงท่ีตําแหนงตางๆ ของวัตถุ แสดงดังกราฟ จงหากําลังงานเฉลี่ยของแรงในชวงการเคลื่อนท่ีน้ี 
(ระบบใหม ป 2547/1)  

F (N)

x (m)

20

40

0

-20
2 4 6 8 10 12

  
 1) 20 วัตต   2) 30 วัตต 
 3) 40 วัตต   4) 50 วัตต  
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9. ตองการเรงเครื่องใหรถมวล 1500 กิโลกรัม มีความเร็วเปลี่ยนจาก 10 เมตร/วินาที เปน 30 เมตร/วินาที 
ภายในเวลา 5 วินาที จะตองใชกําลังเฉลี่ยอยางนอยเทาใด (ระบบใหม ป 2546/2) 

 1) 15 kW    2) 120 kW  
 3) 135 kW    4) 150 kW  
10. สปริงเบายาว 40 เซนติเมตร มีคาคงตัวสปริง 100 นิวตันตอเมตร หอยลงมาจากเพดาน ถาแขวนมวล 500 

กรัม ท่ีอีกปลายหนึ่งของสปริงแลวปลอย จงหาความยาวของสปริงในขณะที่สปริงยืดออกมากทีสุ่ด (ใหตอบ
ในหนวยเซนติเมตร) (ระบบใหม ป 2546/2)  

11. อัดสปริงซ่ึงวางอยูในแนวราบบนพื้นราบลื่นดวยมวล 0.25 กิโลกรัม ทําใหสปริงถูกกดเขาไป 10 เซนติเมตร 
ดังรูป หลังจากน้ันปลอยใหสปริงดีดมวลออกไปความเรว็สูงสุดท่ีมวลนี้จะมีไดคือเทาใด ถาสปริงมีคาคงตวั 
100 นิวตัน/เมตร (ระบบใหม ป 2546/2)  

10 cm

0.25 kg

 
 1) 1.0 m/s   2) 1.4 m/s 
 3) 2.0 m/s   4) 2.4 m/s  
12. กลองมวล 40 กิโลกรมัถูกดึงดวยแรงคงท่ี 130 นิวตัน ในแนวระดับใหเคลือ่นท่ีจากจุดหยุดน่ิงไปตามพ้ืน

ระดับท่ีมีสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน 0.3 เปนระยะทาง 5 เมตร จงหาพลังงานจลนของกลองท่ีเปลี่ยนไป 
(ระบบใหม ป 2546/1) 

 1) 50 J   2) 100 J 
 3) 150 J   4) 300 J  
13. หากปลอยลูกบอลมวล 50 กรัม จากตําแหนงท่ีสูง 1.25 เมตรจากพ้ืน พบวาลูกบอลกระทบพื้นแลวกระดอน

ขึ้นสูง 0.8 เมตร ในการกระทบพื้นโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปเทาใด (ระบบใหม ป 2546/1) 
 1) 0.45 kg m/s   2) 0.80 kg m/s 
 3) 0.90 kg m/s   4) 1.60 kg m/s  
14. วัตถุมวล 0.4 กิโลกรัม ไถลไปตามรางวงกลมในแนวระดับท่ีมีรัศมี 1.5 เมตร หากท่ีเวลาเริม่ตนมีอัตราเร็ว   

5 เมตร/วินาที เมื่อผานไป 1 รอบมีอัตราเร็วชาลงเปน 4 เมตร/วินาที เน่ืองมาจากแรงเสียดทานจงหางาน
เน่ืองจากแรงเสียดทานใน 1 รอบ (ระบบใหม ป 2546/1) 

 1) 1.5 J   2) 1.8 J 
 3) 2.0 J   4) 3.6 J  
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15. วัตถุหนึ่งไถลลงมาตามพ้ืนเอียงท่ีไมมีความฝด เมื่อถึงปลายลางของพ้ืนเอียงวัตถุน้ีจะมีอัตราเร็วปลายเทากับ v 
ถาตองการใหไดอตัราเร็วปลายเพิ่มเปน 2 v จะตองยกปลายพื้นเอียงใหสูงขึ้นเปนกี่เทาของความสูงเดิม 
(ระบบใหม ป 2546/1) 

 1) 2    2) 2 
 3) 2 2    4) 4  
16. ปลอยลูกบอลที่ระดับความสูง 2 เมตร เมื่อบอลกระทบพื้นสูญเสียพลังงานไป 30% ถาลูกบอลกระดอนขึ้น

จากพ้ืนจะขึ้นไปไดสูงสุดเทาใด (ระบบใหม ตุลาคม 2544) 
 1) 0.6 m   2) 1.2 m 
 3) 1.4 m   4) 2.0 m  
17. วัตถุกอนหนึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม ตกจากท่ีสูงจากพ้ืน 2000 เมตร พบวาอัตราเรว็ของวัตถุกอนกระทบพื้น

เทากับ 180 เมตร/วินาที ถา 25% ของพลังงานกลท่ีสูญเสียไปจากการตานของอากาศกลายเปนความรอนท่ี
สะสมในวัตถุกอนกระทบพื้นวัตถุมีอุณหภูมเิพ่ิมขึ้นจากเดิมเทาใด (กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของ
วัตถุเทากับ 500 J/kg.K) (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

 1) 0.2°C 2) 1.9°C 3) 3.6°C 4) 10.0°C  
18. ออกแรงคงที่ F ในแนวระดับดันกลองใบหนึ่งใหเคลื่อนท่ีจากหยุดน่ิงไปบนพื้นระดับลื่น กราฟขอใดแสดง

ความสัมพันธระหวางกําลังขณะใดๆ ของแรง F กับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนท่ีไดใกลเคียงความจริงท่ีสุด (ระบบใหม 
ตุลาคม 2544) 

 

 1) 

กําลัง
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 2) 

กําลัง

ระยะทาง
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ระยะทาง
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19. นํ้าตกแหงหนึ่งสูง 50 เมตร ถาพลังงานศักยของน้ําตกเปลี่ยนรูปเปนพลังงานความรอนท้ังหมดอุณหภูมิของ

นํ้าท่ีปลายน้ําตกจะมีคาสูงขึ้นเทาใด (กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของน้ํา 4.2 × 103 J/kg ⋅ K) 
(ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 1) 0.12°C   2) 0.21°C 
 3) 4.2°C   4) 8.4°C  
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20. รถยนตคันหนึ่งใชนํ้ามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วในอัตรา 7.2 ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีอัตราเร็วคงท่ี 90 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง นํ้ามันเบนซิน 1 ลิตร ใหพลังงานความรอน 3.4 × 107 จูล และ 25% ของพลังงานความรอน 
สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานกล จงหากําลังโดยประมาณของเครือ่งยนตขณะนั้น (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

 1) 17 kW   2) 34 kW  
 3) 54 kW   4) 60 kW  
21. รถทดลองมวล 0.5 กิโลกรัม วิ่งดวยอัตราเร็ว 2.0 เมตรตอวินาทีบนพ้ืนราบ เขาชนสปริงอันหนึง่ซ่ึงมีปลาย

ขางหนึ่งยึดติดกับผนังและมีคาคงตัวสปริง 200 นิวตันตอเมตร สปริงจะหดตัวเทาใดในจังหวะท่ีมวลลด
อัตราเรว็ลงเปนศูนยพอดี (ระบบใหม ตุลาคม 2543)  

 1) 10 cm   2) 20 cm 
 3) 30 cm   4) 40 cm  
22. ยิงลูกปนมวล 12 กรัม ไปยังแทงไมซ่ึงตรึงอยูกับท่ี ปรากฏวาลูกปนฝงเขาไปในเนื้อไมเปนระยะ 5 เซนติเมตร 

ถาความเร็วของลูกปน คือ 200 เมตรตอวินาที จงหาแรงตานทานเฉลี่ยของเนื้อไมตอลูกปน (ระบบใหม 
มีนาคม 2543) 

 1) 4800 N   2) 6000 N 
 3) 9600 N   4) 12000 N  
23. วัตถุมวล 6.0 กิโลกรัม ผูกติดปลายสปริงท่ีมีคาคงตัวสปริง 1200 นิวตันตอเมตร วางอยูบนพ้ืนราบ ถาคา

สัมประสิทธ์ิความเสียดทานจลนระหวางวัตถุกับพ้ืนเทากับ 0.3 แลว จงคํานวณหางานจากแรงดึงวัตถุออกไป
จากตําแหนงสมดุลเปนระยะ 16 เซนติเมตร (ระบบใหม มีนาคม 2543)  

 1) 15.4 J   2) 16.8 J 
 3) 18.2 J   4) 19.7 J  
24. กดมวล 1 กิโลกรัม บนสปริงซ่ึงตั้งในแนวดิง่ใหสปรงิยุบตัวลงไป 10 เซนติเมตร จากน้ันก็ปลอยปรากฏวา 

มวลถูกดีดใหลอยสูงขึ้นเปนระยะ 50 เซนติเมตร จากจุดท่ีปลอย จงหาคาคงตัวของสปริง (ระบบใหม 
ตุลาคม 2542) 

 1) 8 N/m   2) 10 N/m 
 3) 800 N/m   4) 1000 N/m  
25. มอเตอรไฟฟาของปนจ่ันเครื่องหนึ่งสามารถดึงมวล 150 กิโลกรัม ขึ้นไปในแนวดิ่งไดสงู 30 เมตร ในเวลา    

1 นาที ถามอเตอรไฟฟามีกําลัง 1 กิโลวัตต จงหาพลังงานที่สูญเสียไปเปนความรอนในการทํางาน (ระบบใหม 
ตุลาคม 2542) 

 1) 1.0 × 104 J   2) 1.2 × 104 J  
 3) 1.5 × 104 J   4) 4.5 × 104 J  
26. รถบรรทุกสินคาคันหนึ่งวิ่งดวยความเรว็ u สามารถเบรกใหรถหยุดไดในระยะทาง s ถารถคันนั้นวิ่งดวย

ความเร็ว 0.8 u และเบรกดวยแรงเทาเดิมรถบรรทุกคันนั้นจะหยุดไดในระยะทางกี่เทาของระยะทางในครั้งแรก 
(ระบบใหม มีนาคม 2543) 
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กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) 
 
 ของไหล คือ สสารท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางตามภาชนะท่ีบรรจุได มีอยู 2 สถานะ คือ 
 1. สสารท่ีมีสถานะเปนของเหลว 
 2. สสารท่ีมีสถานะเปนแกส 
 สําหรับบทนี้เราจะสนใจเฉพาะของไหลที่เปนของเหลวเทาน้ัน สวนของไหลที่อยูในสถานะแกส เราจะไปดู
กันในหัวขอถัดไป นะครับ... สําหรับบทนี้ประเด็นสําคัญจะมีอยูแค 2 หัวขอใหญๆ ไดแก  
 1. คุณสมบัติท่ีสําคัญของของเหลว (ความหนาแนน ความดัน และแรงลอยตวั) 
 2. ของเหลวท่ีไหล 
 

1. ความหนาแนน (Density) 
 ความหนาแนน คือ นํ้าหนักหรือปริมาณ (หรือมวล) ของสาร 1 หนวยปริมาตร ซ่ึงสามารถเขียนสูตรงายๆ 
ได คือ 
 

ρ = V
m  

 
 เกร็ดที่ตองรู 
 - หนวยท่ีนิยมใชวัดความหนาแนนมี 2 หนวย คือ g/cm3 และ kg/m3  
 - ความหนาแนนของน้ํามีคาเทากับ 1 g/cm3 หรือ 1000 kg/m3  
 นอกจากความหนาแนนธรรมดาแลว เรายังสามารถใชความถวงจําเพาะหรือความหนาแนนสัมพัทธในการ
บอกคาความหนาแนนของของเหลวได ซ่ึงคา... 
 ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) หรือความหนาแนนสัมพัทธ คือ ความหนาแนนของวัตถุท่ีบอก
เปนจํานวนเทาของความหนาแนนของน้ํา พูดงายๆ คือ ถาสารมีคา SG = 1.5 สารตัวน้ันจะมีคาความหนาแนน
เทากับ 1.5 เทาของความหนาแนนของน้ํา หรือ 1.5 g/cm3  
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2. ความดัน 
 ความดัน คือ ขนาดของแรงท่ีกดทับลงบนพื้นท่ี 1 หนวยซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการไดงายๆ คือ ... 
 
    P = A

F  

    P = ความดันเปนปริมาณสเกลาร มีหนวยเปน N/m2 หรือ Pascal  
 
 ความดันของของเหลว เน่ืองจากของเหลวมีนํ้าหนักดังน้ันเมื่อนองพิจารณาภาชนะอันหนึ่งใสนํ้าท่ีมีความสูง H 
นองจะพบวาท่ีกนภาชนะจะมีแรงกดจากนํ้าหนักของของเหลวท่ีบรรจุอยู น่ันก็คือ ... 
 

 
 

P  =  A
F   =  A

mg   =  A
V)g(ρ   =  A

Ah)g(ρ   =  ρgh 

 
 เน่ืองจากของไหลสามารถไหลไปไดทุกทิศทาง ดังน้ันเวลาของไหลถูกกดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ความดันท่ี
เกิดขึ้นจะผลักใหของเหลวไหลออกไปทุกทิศทุกทาง 
 เกร็ดตองรู 
 - จากสูตรน้ีเราจะเห็นไดวาความดนัของของเหลวขึ้นอยูกับความลกึของของเหลวเทาน้ัน พูดงายๆ คือ 
ในของเหลวชนิดเดียวกัน จุด 2 จุดท่ีมีระดับความลึกเทากัน (ระดับเดียวกัน) จะมีความดันเทากัน 
 - ความดันท่ีเราคํานวณจากสูตร P = ρgh เปนความดันเนื่องจากของเหลวเทาน้ัน แตเน่ืองจากรอบๆ ตวั 
(อากาศ) ก็มีความดันอากาศ (หรอืความดันบรรยากาศ) ดังน้ันหากเราตองการหาความดันท้ังหมดท่ีกดท่ีกนถัง     
เราตองบวกคาความดันบรรยากาศเขาไปดวย เราเรียกความดันท้ังหมดหรือความดันรวมนีว้า ความดันสัมบูรณ  
 บทประยกุตเรื่องความดันของเหลว 
 สําหรับบทประยุกตเรื่องนี้มอียู 3 หัวขอใหญๆ ท่ีนองตองทําใหได ไดแก ...(1) หลอดรูปตวั U... และ ...(2) 
แรงดันท่ีของเหลวกระทําตอเขื่อน... และ ...(3) กฎของปาสคาล  
 2.1 หลอดรูปตัว U 
 
 
 “สําหรับหลักการคํานวณเรื่องนี้ มีหลักแคขอเดียว คือ 

“ของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับเดียวกันจะมีความดัน
ตองเทากัน”” 
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 2.2 แรงดันที่ผิวขางของเข่ือน 
  โดยปกติถานองอยากหาแรงดันจากความดัน นองสามารถหาไดจาก F = PA 
  ***แตสําหรับแรงดันท่ีเขื่อน...นองไมสามารถหาแรงดันท่ีของเหลวกระทํากับเขื่อนไดจาก F = PA ได
โดยตรง 
  ***เพราะความดันท่ีนํ้ากระทําท่ีผนังเขื่อนมีคาไมคงท่ีขึ้นอยูกับระดบัความลึก 
 

   
 ดังน้ันแรงดันท่ีนํ้ากระทําตอผนังเขื่อนสามารถหาไดจาก F = PA เน่ืองจากความดันท่ีกระทําท่ีผนังเขื่อนมี
คาไมเทากัน ดังน้ันตัวความดัน P เราตองใชความดันเฉลี่ย 
    Pเฉลี่ย = 2

)P(P มากนอย +  

 ดังน้ัน เราจะไดแรงดันท่ีของเหลวกระทํากับผนังเขื่อนมีคาเทากับ 
    F = 2

)P(P มากนอย +  × A 

3. แรงลอยตัว 
 แรงลอยตวั คือ แรงท่ีมาพยุงวัตถุไวเวลาท่ีวัตถุจมอยูในน้ํา แตกอนท่ีเราจะมาหาแรงลอยตัวกัน พ่ีเตย 
อยากพูดถึงเรื่องของอารคิมดิิสกอน ซ่ึงหลักของอารคิมิดิสมีแค 2 ขอใหญๆ คือ  
 ขอที่ 1 → “เมื่อนําวัตถุท่ีมีปริมาตร V จุมลงในของเหลว ของเหลวจะถูกแทนที่ดวยปริมาตร V”  
 ขอที่ 2 → เมื่อนําวัตถุไปใสในของเหลว อารคิมิดิสพบวาของเหลวจะออกแรงพยุงวัตถุไว ซ่ึงแรงท่ีพยุง

วัตถุน้ีจะมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวท่ีถูกแทนที่ พูดงายๆ คือ 
   “แรงลอยตัวที่เกิดข้ึนจะมีคาเทากับน้ําหนกัของน้ําที่ถูกแทนที่” 
 
 FB = mLg = ρLVจมg 
 FB = แรงลอยตวั = แรงท่ีของเหลวพยุงวัตถุ 
 ρL = ความหนาแนนของของเหลว 
 Vจม = ปริมาตรของวัตถุท่ีจุมอยูในของเหลว หรอืปริมาตรท่ีของเหลวถูกแทนท่ี 
 a = คาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวง = 10 m/S2  
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 Note 
 - ถาแรงลอยตัวมีคาเทากับน้ําหนักของวัตถุ → วัตถุก็จะลอยอยูบนผิวนํ้า 
 - ถาแรงลอยตัวมีนอยกวานํ้าหนักของวัตถุ → วัตถุก็จะจมลงสูกนน้ํา 
 
 เคล็ดลับการคาํนวณเรื่องแรงลอยตัว *** ใชเรื่องของสมดุลกลคิด *** 
 1. เลือกวัตถุท่ีอยูในของเหลวเปนระบบแลวเขียนแรงภายนอก (อยาลืมแรงลอยตวั) 
 2. จับแรงขึ้นเทากับแรงลง 
 
 

4. การไหลของของเหลว 
 ในหัวขอขางตนท่ีผานมา พ่ีเตยไดพูดเรื่องของคุณสมบัติท้ังหมดของของเหลวไปหมดแลวนะครับ พอมาถึง
หัวขอนี้สิ่งท่ีนองจะไดเจอจะเปนเรื่องของของเหลวที่ไหล โดยถาเราพูดถึงของเหลวที่ไหลอยู นองจําไวเลยนะครับ
วามันตองเปนไปตามกฎ 2 ขอ คือ 
 1. กฎการอนุรักษมวล (ของเหลวท่ีไหลอยูในทอ ไมสามารถงอกออกมาไดหรือหายไปได) 
 2. กฎการอนุรักษพลังงาน (พลังงานรวมของของเหลวตองมีคาเทากัน)  
 4.1 กฎการอนุรักษมวล 
  ถานองพิจารณาของเหลวที่ไหลผานสวนหนึ่งๆ ของทอ (ดรููปขางลาง) นองจะเห็นไดวามวลของเหลว
ท่ีไหลเขากับมวลของเหลวที่ไหลออกตองมีคาเทากัน ดังน้ันเราจึงสามารถเขียนเปนสมการไดทันทีวา 
 

 
 
 
    มวลที่ไหลเขาดาน 1 ใน 1วินาที = มวลที่ไหลออกดาน 2 ใน 1 วินาที 
     : 
     : 
    A1v1 = A2v2 
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 4.2 กฎการอนุรักษพลังงาน  
  จาก Concept เรื่องพลังงาน นองสามารถเอามาประยุกตเขากับเรื่องของเหลวได ดังน้ันถาเราพูดถึง
พลังงานในของเหลว พลังงานในของเหลวแนนอนก็คือสิ่งท่ีมีอยูในของเหลวท่ีพรอมทําใหของเหลวเคลื่อนท่ี ซ่ึง
พลังงานในของเหลวมีอยูท้ังหมด 3 รูปแบบ ไดแก  
  1. พลังงานศักย พลังงานท่ีอยูในของเหลวที่มีความสูง 
  2. พลังงานจลน พลังงานท่ีอยูในของเหลวที่มีความเรว็ 
  3. พลังงานจากความดัน พลังงานท่ีอยูในของเหลวที่มีความดัน (เน่ืองจากความดันในของเหลว มัน
ดันใหของเหลวพรอมท่ีจะเคลื่อนท่ีไปขางหนาอยูแลว) 
 
 
 
 พลังงานศักยในของเหลวสีฟาสามารถหาไดจาก 
    EP = mgh 
 
 
 
 
 
 พลังงานจลนในของเหลวสีฟาสามารถหาไดจาก 
    EK = (1/2) mv2  
 
 
 
 
 
 พลังงานจลนในของเหลวสีฟาสามารถหาไดจาก 
    EPressure = PV  
 
 
 
 ดังน้ันเราจะไดพลังงานรวมในของเหลวเปน 
 
 Etotal = EP + EK + EPressure  
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 เอาหละทีน้ีนองรูแลวนะครับวาในของเหลวทุกชนิด มันจะมีพลังงานท้ัง 3 อันนี้อยูท่ีผลักใหมันเคลื่อนท่ีไป...
ดังน้ันถานองพิจารณาพลังงานในของเหลวที่ไหลในทอ 
 

 
 
 จากกฎอนุรักษพลังงานนองจะไดทันทีวา 
 
 Etotal (ท่ีจุดท่ี 1) = Etotal (ท่ีจุดท่ี 2) 
 mgh1 + (1/2)

2
1m  + P1V1 = mgh2 + (1/2)

2
2m  + P2V2  

 “ถาเราเอาปริมาตรของของเหลวหารตลอด” 
 ρgh1 + (1/2)

2
1vρ  + P1  = ρgh2 + (1/2)

2
2vρ  + P2  
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ตัวอยางขอสอบ 
 

เรื่องของเหลว  
1. ปลอยวัตถุทรงกลมตันท่ีผิวนํ้า วัตถุจมลงและมีความเร็วปลายคงที่เทากับ VA ถาปาวัตถุรูปทรงเดียวกันลง

ในแนวดิ่งทําใหมีความเร็วตน u > 0 ท่ีผิวนํ้า วัตถุดังกลาวจมลงจนมีความเร็วปลายคงที่เทากับ vB ขอสรุป
ใดกลาวถูกตอง (มีนาคม 2554) 

 1) VA < VB แต VB ≠ VA + u 2) VB = VA + u 
 3) VA = VB   4) VB = VA - u  
2. ช่ังวัตถุกอนหนึ่งในอากาศดวยเครื่องช่ังสปรงิ อานคาได N1 นิวตัน เมื่อจุมกอนวัตถุดังกลาวใหจมมิดในน้ํา

พบวาเครื่องช่ังสปริงอานคาได N2 นิวตัน วัตถุดงักลาวจะมีความหนาแนนเปนกี่เทาของน้ํา (มีนาคม 2554) 

 1) 
21

1
N  N

N
-    2) 

21
2
N  N

N
-  

 3) 
1

21
N

N  N +    4) 
2

21
N
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3. ภาชนะรูปทรงกระบอกไมมีฝาใบหนึ่งบรรจุของเหลวสูง H วัดจากกนภาชนะ ภาชนะวางอยูบนพ้ืนราบ ถา

เจาะรูใหของเหลวพุงออกมาในทิศตั้งฉากกับผนัง จะตองเจาะท่ีความสูงใดวัดจากกนภาชนะจึงจะทําให
ของเหลวพุงไปไดไกลทีสุ่ดในแนวราบ (มีนาคม 2554) 

 

H

  
 1) 8

H    2) 4
H  

 3) 2
H    4) 4

3H  
 
4. นํ้ามันเครื่องไหลสม่ําเสมอราบเรยีบจากปากกรวยวงกลมที่รัศมี R ดวยอัตราเรว็ V ลงสูกนกรวยที่มีรัศมี v 

ความสัมพันธในขอใดถูก (ตุลาคม 2553) 
 1) rv = RV   2) rV = Rv 
 3) R2v = R2V   4) r2V = R2v  
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5. ชายคนหนึ่งมีความสามารถอัดแรงไดเพียง 49 นิวตันตอครั้ง ถาชายคนนี้ตองการยกวัตถุมวล 500 กิโลกรัม 
โดยเครื่องอัดไฮดรอลิกท่ีมีกระบอกอัดและกระบอกยกเปนทรงกระบอก รัศมีกระบอกยกตอกระบอกอัดตอง
มีอัตราสวนอยางนอยที่สุดเทาไร (ตุลาคม 2553) 

 1) 5   2) 10 
 3) 50   4) 100  
6. ของเหลว A มีความหนาแนนเปน 1.2 เทาของ B เมื่อนําวัตถุหนึ่งหยอนลงในของเหลว B ปรากฏวามี

ปริมาตรสวนท่ีจมลงเปน 0.6 เทาของปริมาตรท้ังหมด ถานําวัตถุน้ีหยอนลงในของเหลว A ปริมาตรสวนท่ี
จมลงในของเหลว A เปนสัดสวนเทาใดของปริมาตรท้ังหมด (มีนาคม 2553) 

 1) 0.4   2) 0.5 
 3) 0.6   4) 0.8  
7. นํ้าไหลผานทอทรงกระบอก 2 อัน รัศมี r และ R ดวยอัตราการไหลเทากัน ถาอัตราเร็วของน้ําท่ีไหลในทอ

รัศมี r เทากับ v อัตราเรว็ของน้าํท่ีไหลในทอรัศมี R เปนเทาใด (มีนาคม 2553) 
 1) R

rv
   2) r

Rv
 

 3) 2
2

r
vR

   
4) 2

2

R
vr

  
8. นําโลหะความหนาแนน ρ ปริมาตร V ไปช่ังในของเหลวชนิดหนึง่ท่ีมีความหนาแนน ρι นํ้าหนักของโลหะใน

ของเหลวนี้เปนเทาใด (กรกฎาคม 2553) 
 1) (ρ - ρι)Vg   2) (ρ + ρι)Vg 

 3) 













ιρ
ρ2

Vg   4) 













ρ
ιρ2

Vg 
 
9. หยอนลูกเหล็กขนาดเล็กลงในทอแกวสูงท่ีบรรจุสารละลายชนิดหนึ่ง ปรากฏวาเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งลูกเหล็ก

เคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตวั ณ จุดน้ีควรใชหลักฟสิกสใดอธิบายเหตุการณท่ีเกิดขึ้น (กรกฎาคม 2553) 
 1) แรงโนมถวงของโลก   2) แรงดึงดูดระหวางมวล 
 3) การตกอิสระ   4) สมดุลของแรง  
10. ถังทรงกระบอกใบหนึ่งบรรจุนํ้าเต็มถัง ถาเจาะรูท่ีขางถังเปนระยะ h จากผิวนํ้าความสัมพันธระหวาง

อัตราเรว็ของน้ํา v ท่ีพุงออกขางถังกับระยะ h เปนดังขอใด (กรกฎาคม 2553) 
 1) v α h

ι
   2) v α h 

 3) v α h
ι

   
4) v α h  
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11. วัตถุกอนหนึ่งมีความหนาแนน ρ0 เมื่อนําไปหยอนลงในของเหลว 4 ชนิด และวัตถุหยุดน่ิง ไดผลดังรูป แรง
ลอยตัวในของเหลวขอใดมีคาเทากัน (ตุลาคม 2552) 

 

ของเหลว A

เชือกตึง

ของเหลว B ของเหลว C ของเหลว D  
 
 1) A และ B   2) B และ C 
 3) A และ D   4) A, B และ D  
12. ถังบรรจุนํ้าใบหนึ่งมรีูเล็กๆ 2 รูอยูท่ีขางถัง โดยรูลางต่ํากวาระดับน้ําเปน 2 เทาของรูบน อัตราเรว็ (v) ของ

นํ้าท่ีไหลออกจากรูท้ังสองสัมพันธกันตามขอใด (ตุลาคม 2552) 
 1) vลาง = 2

vบน
   2) vลาง = h vบน  

 3) vลาง = 2vบน   4) vลาง = 4vบน  
13. กลองขนาด 10 × 10 × 10 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อลอยในน้ําทะเล (ความหนาแนน 1025 กิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร) จะลอยปริ่มนํ้าพอดี ถานําไปลอยในน้ําจืด (ความหนาแนน 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
จะเปนขอใด (ระบบใหม ป 2550) 

 1) ลอยปริ่มนํ้าเหมือนเดิม  2) ลอยพนน้ํา 0.25 cm 
 3) ลอยพนน้ํา 1.025 cm   4) จมนํ้า  
14. ทอน้ําวางตัวในแนวระดับตรงบรเิวณท่ีทอมีพ้ืนท่ีภาคตัดขวาง A น้ันน้ํามีความเร็ว v และมีความดัน P จงหา

คาความดันท่ีบริเวณท่ีทอมีพ้ืนท่ีภาคตัดขวาง 2
A  (นํ้ามีความหนาแนน) (ระบบใหม ป 2550) 

พ้ืนที่ภาคตัดขวาง A

v

2
A

 
 1) P - 2

3  ρv2    2) P - 2
1  ρv2  

 3) P + 2
1  ρv2    4) P + 2

3  ρv2  
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15. จากรูป X และ Y เปนวัตถุท่ีมีรศัมีเทากัน แตความหนาแนนของ X เปน 2 เทาของ Y ถาคานที่ผูกวัตถุท้ัง
สองนี้อยูในสมดุลความหนาแนนของของเหลวมีคาเทาใด กําหนดใหความหนาแนนของน้ําเทากับ 1000 
กิโลกรัม/เมตร (ระบบใหม ป 2549) 

x y

50 mm 100 mm

นํ้า ของเหลว  
 1) 200 kg/m3    2) 500 kg/m3  
 3) 1000 kg/m3    4) 1500 kg/m3   
16. ดูดนํ้าหวานความหนาแนน 1020 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จนน้ําหวานไหลเขาไปในหลอดเปนระยะ 0.1 เมตร 

โดยหลอดเอียงทํามุม 60° กับแนวดิ่ง ความดันอากาศภายในหลอดเหนอืน้ําหวานเปนเทาใด (กําหนดให
ความดันบรรยากาศในขณะนั้นเทากับ 1.010 × 105 พาสคัล) (ระบบใหม ป 2548/1) 

 

g 0.1 m60°

ดดูตรงนี้

 
 
 1) 1.001 × 105 Pa    2) 1.005 × 105 Pa  
 3) 1.010 × 105 Pa    4) 1.015 × 105 Pa   
17. วัตถุตันช้ินหนึ่งลอยน้ําโดยมีปริมาตร 12% โผลพนน้ํา จงหาความหนาแนนของวัตถุน้ีในหนวยกิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร (ระบบใหม ป 2548/1)  
18. กอนวัสดุซ่ึงภายในกลวงชั่งในอากาศหนัก 0.98 N ช่ังในน้ําหนัก 0.49 N ปริมาตรของโพรงเปนกี่ลูกบาศก-

เซนติเมตร กําหนดวาเน้ือวัสดุมคีวามหนาแนน 4000 kg/m3 (ระบบใหม ป 2547/2) 
 1) 25   2) 50 
 3) 75   4) 100  
19. นักดํานํ้าผูหนึ่งสามารถทนความดันเกจไดมากท่ีสุดไมเกิน 1.5 × 105 ปาสคาล จงหาวาในขณะดํานํ้าลงไปใน

แมนํ้าหนึ่ง เขาสามารถดํานํ้าไดลึกมากที่สุดเทาใด (กําหนดใหคาความหนาแนนของน้ําเปน 1000 กิโลกรัม-
ตอลูกบาศกเมตร) (ระบบใหม ป 2547/1) 

 1) 10 m   2) 15 m  
 3) 20 m   4) 25 m 
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20. นํ้าไหลลงในแนวดิ่งจากกอกน้ําซ่ึงมีเสนผานศูนยกลาง 2.0 เซนติเมตร โดยมีความเรว็ 40 เซนติเมตร/วินาที 

นํ้าจะตองวิ่งลงมาเปนระยะทางกี่เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางของลํานํ้าจึงจะลดลงเหลือ 1.0 เซนติเมตร 
(ความหนาแนนของน้ําคงท่ี) (ระบบใหม ป 2547/1)  

21. วัตถุมวล 18 กิโลกรัม มีความหนาแนน 3000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จงหาวาเมื่อนําวตัถุน้ีไปช่ังหาน้ําหนัก
ในน้ําท่ีมีความหนาแนน 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จะอานน้ําหนักไดก่ีนิวตัน (ระบบใหม ป 2546/2)  

22. เครื่องบินขนาดเล็กมมีวล 1430 กิโลกรัม มีพ้ืนท่ีปก 10 ตารางเมตร ขณะที่เครื่องบินวิ่งดวยความเรว็ v 
พบวา ความเร็วลมใตปกและเหนอืปกประมาณเทากับ v และ 1.2 v ตามลําดับ ถามวาเครื่องบินนีจ้ะบินดวย
ความเร็วตํ่าสุดเทาใดจึงจะบินไดในแนวระดับพอดี (กําหนดใหความหนาแนนของอากาศ = 1.3 กิโลกรัมตอ-
ลูกบาศกเมตร) (ระบบใหม ป 2546/2) 

 1) 60 m/s   2) 65 m/s 
 3) 71 m/s   4) 80 m/s  
23. ลังรูปลูกบาศกมีฝาปดวางอยูบนพ้ืนแตละดานยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตัน วันหนึ่งฝนตกน้ําทวมระดับน้ํา

จะตองขึ้นสูงจากพ้ืนเทาใดลังจึงเริ่มลอย (ใหความหนาแนนของน้าํเทากับ 1000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
(ระบบใหม ตุลาคม 2544) 

 1) 0.01 m   2) 0.04 m 
 3) 0.08 m   4) 0.25 m  
24. เครื่องอดัไฮดรอลิกใชสําหรับยกรถยนตเครื่องหนึ่งใชนํ้ามันท่ีมีความหนาแนน 800 กิโกรัมตอลูกบาศกเมตร 

พ้ืนท่ีของลูกสูบใหญและลูกสูบเล็กมีคา 1000 ตารางเซนติเมตร และ 25 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ 
ตองการยกรถยนต 1000 กิโลกรัม ขณะที่กดลูกสูบเล็กระดบัน้ํามันในลูกสูบเล็กอยูสูงกวาระดับน้ํามันใน
ลูกสูบใหญ 100 เซนติเมตร แรงท่ีกดบนลูกสูบเล็กมีคาเทาใด (ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 1) 230 N   2) 250 N 
 3) 270 N   4) 290 N  
25. เน่ืองจากฝนตกทําใหระดับน้ําเหนือเขื่อนเพ่ิมขึ้นจาก 8 เมตร เปน 10 เมตร แรงดันท่ีนํ้ากระทําตอเขื่อนจะ

เพ่ิมขึ้นจากเดิมก่ีเปอรเซ็นต ถาความกวางของเข่ือนคงตัว (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 
 1) 25%   2) 34% 
 3) 56%   4) 64%  
26. ทอนไมลอยในน้ําท่ีมีความหนาแนน 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร พบวา มีสวนลอยน้ํา 1 สวน และจมน้ํา    

4 สวน โดยปริมาตร ความหนาแนนของทอนไมน้ันเทาใด ในหนวยกิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร (ระบบใหม 
ตุลาคม 2543)  
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27. พลาสติกสองช้ิน A และ B พลาสติก B มีความหนาแนนเปน 1.5 เทาของพลาสติก A ท้ังสองช้ินมีรูปทรง
เปนทรงกระบอกกลม ถาช้ิน A มีพ้ืนท่ีฐานเปนสองเทาของช้ิน B เมื่อนําช้ิน A มาลอยน้ําจะจมน้ําครึ่งหนึ่ง
ของความสูงทรงกระบอกพอด ีจงวิเคราะหวาถานําพลาสติกช้ิน B มาลอยน้ํา ช้ิน B จะจมกี่สวนของความ
สูงทรงกระบอก (ระบบใหม มีนาคม 2543) 

 1) จม 4
1  ของความสูงทรงกระบอก 2) จม 2

1  ของความสูงทรงกระบอก 

 3) จม 4
3  ของความสูงทรงกระบอก 4) จมท้ังช้ิน 

 
28. หลอดแกวรูปตัวยูบรรจุนํ้า ใสนํ้ามันชนิดหนึ่งซ่ึงไมละลายในน้ําและมีความหนาแนน 0.8 กรัมตอลูกบาศก-

เซนติเมตร ท่ีดานขวาสูง 10 เซนติเมตร ระดับผิวของน้ําดานซายมือจะตํ่ากวาระดับผิวบนของน้ํามันดาน
ขวามือเทาใด (ระบบใหม มีนาคม 2543) 

 1) 0.2 cm   2) 0.4 cm 
 3) 0.8 cm   4) 2 cm  
29. ขวดใสลูกกวาดทรงกระบอกใบหนึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร ลอยอยูในน้ํา ดังรูป จงคํานวณวา

ขวดและลูกกวาดมีมวลรวมกันเทากับเทาไร (ระบบใหม ตุลาคม 2542) 
 

20 cm

  
 1) 780 g    2) 1180 g 
 3) 1570 g   4) 1960 g 
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ความรอน (HEAT) 
 
1. ทบทวนเรื่องพลังงานความรอน 
 คือ พลังงานท่ีอยูในวัตถุท่ีมีอุณหภูมิ  ย่ิงวัตถุมีอุณหภมูิสูง พลงังานความรอนยิ่งมีคามาก ซ่ึงหนวยของ
อุณหภูมิน้ีมอียู 4 หนวยหลักๆ ไดแก... oC, oF, oR, K ซ่ึงการเปลี่ยนหนวยของอุณหภมูิท้ัง 4 หนวยนี้ใหนอง    
ยึดหลัก... 
 
“อัตราสวนของ (T-จุดเยือกแข็ง)/(จุดเดือด-จุดเยือกแข็ง) จะมีคาเทากันเสมอไมวานองจะใชอุณหภูมิหนวยไหน” 

 
 ดังน้ันเราจะไดวา... 
 
 
 
 
 
 
 พลังงานความรอนสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก...  
 
  พลังงานความรอนที่ทําใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ... พลังงานความรอนชนิดน้ี เรยีกวา 
พลังงานความรอนท่ีใชในการเปลี่ยนอุณหภูม ิ
 
 Q = mc∆T Q = ปริมาณความรอนท่ีใชในการเปลี่ยนอุณหภูม ิ
    m = มวลของสารท่ีเปลี่ยนอณุหภูม ิ
    c = ความจุความรอนจําเพาะ 
    ∆T = อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
  วัตถุเกิดการเปลีย่นแปลงสถานะ ... พลังงานความรอนชนิดน้ี เรียกวา พลังงานความรอนท่ีใชในการ
เปลี่ยนสถานะ หรือก็คือ พลังงานความรอนแฝง 
 
 Q = mL Q = ปริมาณความรอนท่ีใชในการเปลี่ยนสถานะ 
    L = ความรอนแฝงจําเพาะ 
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2. การคํานวณหาคาอณุหภูมิผสม 
 สําหรับโจทยเรื่องอณุหภูมิผสมจะเปนลักษณะโจทยท่ีนองมีของ 2 อยางมาผสมกัน โดยที่ของอันหนึ่งจะ
เปนของรอน และของอีกอันจะเปนของเย็น...  
 

!  “จากความเขาใจขางตน นองจะไดเลยนะครับวา... 
อุณหภูมิผสมจะมีคาอยูระหวางอุณหภูมิสูง และ อุณหภูมิตํ่า” 

 
 หลักการคํานวณอุณหภูมิผสม 
 I. พลังงานท่ีของเย็นไดรับจะมีคาเทากับพลังงานท่ีของรอนถายไปให 
 II. พลังงานจะเกิดการถายเทจนกระทั่งอุณหภูมิผสม (อุณหภูมิสดุทาย) มีคาเทากัน 
 
 
3. กฎขอท่ี 1 ของเทอรโมไดนามิกส 
 กฎขอท่ี 1 ของเทอรโมไดนามิกส คือ กฎท่ีพูดถึงเรื่องการถายเทแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนรูประหวาง 
พลังงานความรอน (Heat, Q) พลังงานภายในของระบบ (Internal Energy, U) และงานที่ทําได (Work, W)   
เมื่อเราใสความรอนเขาไปในระบบ ความรอนที่เราใสเขาไปจะไปทําใหเกิดผล 2 อยาง ไดแก ... 
 1. เพ่ิมอุณหภูมขิองแกสในระบบ (∆U) 
 2. ทําใหแกสทํางาน (W) 
 
 ดังนั้นเราจึงไดทันทีวา... 
 

 “พลังงานความรอนท่ีใสเขาไปจะมีคาเทากับ พลังงานภายในที่เพ่ิมขึ้น + งานท่ีระบบทําออกมา” 
   หรือก็คือ Q = ∆U + W 
 Q = พลังงานความรอนท่ีใสเขาไป (มีหนวยเปน จูล J) 
 ∆U = ระดับพลังงานภายในที่เพ่ิมขึ้น (มีหนวยเปน จูล J) 
 W = งานท่ีระบบทําออกมา (มีหนวยเปน จูล J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 _______________________________ วิทยาศาสตร ฟสิกส (83) 

4. การประยุกตกฎขอที่ 1 ของเทอรโมไดนามิกสกับระบบของแกส 
 ในลูกสูบ 
 ในหัวขอนี้เราจะเอากฎขอท่ี 1 ของเทอรโมไดนามิกสมาประยุกตเขากับระบบของแกสในลูกสูบ 
 
 การคํานวณหาพลังงานภายในที่เพิ่มข้ึน 
 พลังงานภายในของระบบสามารถหาไดจากพลังงานของแกสในระบบ ซ่ึงนองไดเรียนมาแลวในเรื่องของ
ทฤษฎีจลนแกส (บทท่ี 3) น่ันก็คือ ... 
 
 พลังงานภายในระบบ = พลังงานของแกสในระบบ = 
 
 ดังนั้น ระดับพลังงานภายในที่เพิ่มข้ึนเราจะสามารถหาไดจาก... 
 
 
 
 
 
 
 
 การหางานที่เกิดจากแรงดันแกส 
 

  W = FS = PAS = PV 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาใหความรอนแกนํ้า 15 กิโลกรัม ทําใหนํ้าอุนเพ่ิมจาก 22 ไปเปน 42 องศาเซลเซียส 

สําหรับการอาบน้ําในแตละครั้ง จงหาวาในการนี้จะเสียคาใชจายเทาใด กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะ
ของน้ํา = 4.2 กิโลจูล/กิโลกรัม ⋅ เคลวิน และคาพลังงานไฟฟา 1 กิโลวัตต-ช่ัวโมง เทากับ 5 บาท (ระบบใหม  
ป 2550) 

 1) 0.18 บาท   2) 1.20 บาท  
 3) 1.75 บาท   4) 2.50 บาท  
2. ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวาในอากาศมีไอน้ําอยู 18 กรัม/ลูกบาศกเมตร ถาท่ีอุณหภูมิน้ีความดันไอน้ํา

อิ่มตัวเทากับ 4.2 กิโลพาสคาล ขณะนั้นอากาศมีความช้ืนสัมพัทธเทาใด (ระบบใหม ป 2550) 
 1) 40%   2) 50% 
 3) 60%   4) 70%   
3. ถาแกสอุดมคติในภาชนะปดไดรบัความรอน 350 จูล และไดรับงาน 148 จูล พลังงานภายในแกสจะ

เปลี่ยนไปเทาใด (ระบบใหม ป 2550) 
 1) เพ่ิมขึ้น 202 J   2) ลดลง 202 J 
 3) เพ่ิมขึ้น 498 J   4) ลดลง 498 J  
4. ถาแกสในกระบอกมีการเปลี่ยนแปลงแบบอุณหภูมิคงตวั (isothermal) จากตําแหนง ก. ไปยังตําแหนง ข. 

ดังรูป ในการเปลี่ยนแปลงนี้ ขอใดตอไปนี้ถูกตอง (ระบบใหม ตุลาคม 2544)  
 

PV = คาคงที่
ก

ข
P

V   
 1) แกสคายความรอน โดยงานท่ีใหกับแกสเทากับความรอนท่ีแกสคายออก  
 2) แกสรับความรอน โดยพลังงานภายในเพิ่มขึ้น 
 3) แกสคายความรอน โดยพลังงานภายในเพิ่มขึ้น  
 4) แกสรับความรอน โดยมีการทํางานใหกับแกส  
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5. บรรจุนํ้าแข็งบดท่ี 0°C ไวบนกระดาษกรองที่อยูภายในกรวยผานไป 5 นาที พบวานํ้าแข็งละลายไป 50 กรัม 
ถานํานํ้าแข็งบดมวลเทากับตอนตนบรรจุไวในกรวยท่ีเหมือนกันอกีอันหนึ่ง แตใชตวัทําความรอนจุมในน้ําแข็ง
พบวาเมื่อเวลาผานไป 5 นาที นํ้าแข็งละลายไป 200 กรัม ถาความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของ
นํ้าเทากับ 336 กิโลจูล/กิโลกรัม ตัวทําความรอนนี้มีกําลังประมาณเทาใด (ระบบใหม ป 2549) 

 1) 58 W   2) 112 W 
 3) 140 W   4) 168 W  
6. ถาแกสอุดมคติมีปริมาตรคงท่ี ขอความใดตอไปนี้เปนจรงิ 
  ก. โมเลกุลของแกสทุกโมเลกุลมีอัตราเร็วเทากันท่ีอุณหภูมิท่ีกําหนด 
  ข. พลังงานจลนท้ังหมดของโมเลกุลแปรผันโดยตรงกับความดันคูณปริมาตรของแกสนั้น 
  ค. พลังงานภายในของแกสเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภมูิเพ่ิมขึ้น 
  ง. ความดันแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ 
 คําตอบท่ีถูกคือ (ระบบใหม ป 2549) 
 1) ก., ข. และ ค.   2) ข., ค. และ ง. 
 3) ง. เทาน้ัน   4) คําตอบเปนอยางอื่น  
7. รถยนตจอดในที่รมอุณหภูมอิากาศภายในรถเปน 27 องศาเซลเซียส แตเมื่อจอดกลางแดดอุณหภูมิอากาศ

ภายในรถเปน 77 องศาเซลเซียส มวลอากาศแทรกออกจากรถไปกี่เปอรเซ็นตเทียบกับมวลเดมิ ใหถือวา
ความดันอากาศภายในรถคงเดิม (ระบบใหม ป 2548/1) 

 1) 14.3    2) 16.7 
 3) 83.3   4) 85.7  
8. ความรอนท่ีทําใหนํ้าปริมาณหนึ่งมีอุณหภูมเิพ่ิมขึ้น 3°C สามารถทําใหกอนโลหะกอนหนึ่งซ่ึงมีมวลเปนสอง

เทาของน้ํามีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 15°C โลหะกอนนั้นมีความจุความรอนจําเพาะเทาใดในหนวย (ความจุความรอน
จําเพาะของน้ํา = 4.18) (ระบบใหม ป 2547/2) 

 1) 0.418   2) 0.836 
 3) 1.07   4) 2.09  
9. ในการอัดแกสอุดมคติจากจุด A ไป B เราตองทํางานกลเปนปริมาณกี่กิโลจูล (ระบบใหม ป 2547/2) 
 

410  4 ×

P (Pa)

B A

0.1 0.2 0.3 )(m V 30
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10. จงหาคาพลังงานจลนเฉลี่ยของโมเลกุลของแกสฮเีลียมท่ีอุณหภมู ิ T เคลวิน กําหนดใหมวลโมเลกุลของแกส
ฮีเลียมเทากับ 4 กรัมตอโมล (ระบบใหม ป 2547/1) 

 1) 4kB (T - 273)   2) kBT 
 3) kBT   4) 4kBT  
11. ถาทําใหแกสฮีเลียม 1 โมล รอนขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียส เปน 100 องศาเซลเซียส ภายใตความดันคงตวั 

1.0 × 105 นิวตันตอตารางเมตร พลังงานภายในของแกสอีเลียมนี้จะเพ่ิมขึ้นเทาใด (ระบบใหม ป 2547/1) 
 1) 415 J   2) 830 J 
 3) 1245 J   4) 2075 J  
12. ในบรรยากาศมีแกสไนโตรเจนและออกซิเจนเปนสวนใหญมีแกสไฮโดรเจนปนอยูบางแตในสัดสวนนอยมาก 

ถามวาอัตราเรว็ Vrms ของโมเลกุลไฮโดรเจนเปนกี่เทาของ Vrms ของโมเลกุลออกซิเจน (กําหนดใหมวล
โมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเปน 2 และ 32 กรัมตอโมล ตามลําดับ) (ระบบใหม ป 2546/2) 

 1) 1    2) 2  
 3) 3    4) 4   
13. จงหาปริมาณความรอนท่ีทําใหนํ้าแข็งมวล 100 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส กลายเปนน้ํามวล 100 กรัม 

อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 4200 จูลตอกิโลกรัมเคลวนิ 
และความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ําแข็งเทากับ 333 กิโลจูลตอกิโลกรัม (ระบบใหม 
ตุลาคม 2544)  

 1) 33.7 kJ   2) 37.5 kJ 
 3) 75.3 kJ   4) 4233 kJ  
14. แกสอุดมคติจํานวนหนึ่งไดรับความรอนจนมีความดันเปน 1.5 เทาของความดันเดิมและมีปริมาตรเปน 1.2 

เทาของปริมาตรเดิม พลังงานจลนเฉลี่ยของโมเลกุลแกสเพ่ิมขึ้นกีเ่ปอรเซ็นต (ระบบใหม ตุลาคม 2544) 
 1) 30%   2) 40% 
 3) 70%   4) 80%  
15. ใหความรอนจํานวนหนึ่งแกแกสฮีเลียมท่ีบรรจุในกระบอกสูบ เมื่อแกสขยายตัวภายใตกระบวนการความดัน

คงท่ี จงหาวาแกสใชความรอนในการเพิ่มพลังงานภายในรอยละเทาใดของปริมาณความรอนท่ีไดรับ (ระบบใหม 
มีนาคม 2544)  

16. วัตถุกอนหนึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม ตกจากท่ีสูงจากพ้ืน 2000 เมตร พบวาอัตราเรว็ของวัตถุกอนกระทบพื้น
เทากับ 180 เมตร/วินาที ถา 25 % ของพลังงานกลท่ีสูญเสียไปจากการตานของอากาศกลายเปนความรอน
ท่ีสะสมในวัตถุกอนกระทบพื้นวัตถุมีอุณหภูมเิพ่ิมขึ้นจากเดิมเทาใด (กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของ
วัตถุเทากับ 500 J/kg ⋅ K) (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

 1) 0.2°C   2) 1.9°C 
 3) 3.6°C   4) 10.0°C  
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17. ถาอุณหภูมิภายในหองเพ่ิมขึ้นจาก 27°C เปน 37°C และความดันในหองไมเปลี่ยนแปลงจะมีอากาศไหลออก
จากหองก่ีโมล หากเดิมมีอากาศอยูในหองจํานวน 2000 โมล (ระบบใหม มีนาคม 2543) 

 1) 65   2) 940 
 3) 1620   4) 1940  
18. ระบบหนึ่งประกอบดวยกระบอกสูบบรรจุแกสอุดมคติ ถาแกสภายในกระบอกสูบมีการเปลี่ยนแปลงความดัน

และปริมาตรดังกราฟจาก A → B → C จงหางานที่แกสทําในขบวนการนี้ในหนวยกิโลจูล (ระบบใหม 
มีนาคม 2543) 
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คลื่น เสียง 
 
1. คลื่น 
 1. การหาความเร็วคลื่น 
 
 V = fλ → V - ความเรว็คลื่น มีหนวยเปน m/S 
    → f - ความถ่ี มีหนวยเปนรอบ/วินาที 
    → λ - ความยาวคลื่น มีหนวยเปนเมตร 
 
 ซ่ึงความเร็วของคลื่นท่ีนองตองรูจักเลยมีอยู 3 คลื่น คือ... 
 

ความเร็วของคล่ืนแสง ความเร็วของคล่ืนเสียง ความเร็วของคล่ืนในเสนเชือก 

3 × 108 m/S V = 331 + 0.6 T(°C) v = u
T  

 
 2. คุณสมบัติของคลื่น 
  กฎการสะทอนของคลื่น  
  โดยกฎการสะทอนของคลื่นมีดังตอไปนี้ 
  • มุมตกกระทบ = มุมสะทอน *** f, λ, A มีคาเทาเดิม *** 
  • ถาคลื่นกลเคลื่อนท่ีเขากระทบพื้นผิวโดยท่ี ... 
   ...อนุภาคของตัวกลางท่ีติดกับพ้ืนผิวเคลื่อนท่ีไมได (ปลายปด) คลื่นท่ีสะทอนออกมาจะมีเฟส
เปลี่ยนไป 180° 
   ...อนุภาคของตัวกลางท่ีติดกับพ้ืนผิวเคลื่อนท่ีได (ปลายเปด) คลื่นท่ีสะทอนออกมาจะมีเฟส
เหมือนเดิม 
  การหักเห (Refraction) 
 
  การหักเหของคลื่น คือ การเคลื่อนท่ีของคลื่นหักเหออกไปจากแนวเดิม โดยการหักเหจะเกิดขึ้นเมื่อ
คลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางตางชนิดกัน เน่ืองในตัวกลางตางชนิดกันคลื่นจะมีความเร็วตางกันแตความถี่เทาเดิม  
 
  ดัชนีหักเห คือ ดัชนีของตัวกลางท่ีวัดวาคลื่นสามารถเคลื่อนท่ีผานตัวกลางนั้นไดยากหรืองาย ... 
 
   ถาคลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางไดยาก (เคลื่อนท่ีผานไดชา)  ดัชนีหักเหมีคามาก 
 
   ถาคลื่นเคลื่อนท่ีผานตัวกลางไดงาย (เคลื่อนท่ีผานไดเร็ว)  ดัชนีหักเหมีคานอย 
 

∴  
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v
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 หมายเหตุ  
 เวลาคลื่นน้ําเดินทางจากน้ําลึกไปสูนํ้าตื้นคลื่นจะเกิดการหักเหเชนกัน เน่ืองจากคลื่นเดินทางในน้ําลึกได
ดีกวาในน้ําตื้น ดังน้ันในน้ําลึกคาดัชนีหักเหจะมีคานอยกวาคาดัชนีหักเหในน้ําตื้น ...ในน้ําลึกความยาวคลื่นจะยาว
กวาความยาวคล่ืนในน้ําต้ืนเนื่องจากคลื่นน้ําเคลื่อนที่ในน้ําลึกไดเร็วกวาในน้ําต้ืนหรือจํางายๆ วายิ่งลึกยิ่งยาว
ยิ่งเร็ว  
 การแทรกสอด (Interference) 
 การแทรกสอดเกิดจากคลื่น 2 คลื่นหรือมากกวา 2 คลื่นเคลื่อนท่ีมาเจอกัน เมื่อคลื่น 2 อันเคลื่อนท่ีมาเจอกัน 
การกระจัดของอนุภาคของคลื่นลัพธ มีคาเทากับผลบวกของการกระจัดของอนุภาคของคลื่น 2 ขบวนรวมกัน 
และหลังจากที่คล่ืนเคลื่อนผานพนกันไปแลวคล่ืนแตละอันก็ยังมีรูปรางและขนาดเหมือนเดิม 
 

ดังน้ันแหลงกําเนิดคลื่นอาพันธ 2 แหลงแทรกสอดกันจะทําใหเกิด pattern ของการแทรกสอดที่ตายตัว 
(แหลงกําเนิดคลื่นอาพันธ คือ แหลงกําเนิดท่ีใหคลื่นท่ีมีความถ่ีและความยาวคลื่นท่ีเทากัน) 

 
 ดังน้ันการคํานวณเรือ่งการแทรกสอดจะมุงเนนไปที่การดูวาจุดๆ หนึ่ง (จุด P) ท่ีจ้ิมขึ้นมาเปนจุดบัพ 
(Node) หรอืปฏิบัพ (Antinode) โดยถาแหลงกําเนิดคลื่นอาพันธ S1 และ S2 มีเฟสตรงกัน... 
 
 ถาจุด P ท่ีจ้ิมเปน Antinode... ผลตางของ S1P กับ S2P ตองเปนจํานวนเต็มของความยาวคลื่นพูดงายๆ 
คือ ... 
 
 ถาจุด P ท่ีจ้ิมเปน Node... ผลตางของ S1P กับ S2P จะเปนจํานวนเต็มครึ่งของความยาวคลื่น พูดงายๆ 
คือ ... 
 
 |S1P - S2P| = d sin θ (ดูรูปท่ีพ่ีเตยวาดบนกระดาน) ... θ มมุท่ีแนวของจุด P กระทํากับแนวกลาง 
 
 ดังน้ันนองจะไดวา สําหรับการแทรกสอดของแหลงกําเนิดคลื่นอาพันธท่ีมีเฟสตรงกัน... 
 
 ถา P เปนจุดปฏิบัพ (Antinode)   
 
 ถา P เปนจุดบัพ (Node)   
 
 การเลี้ยวเบนและหลักของฮอยเกนส 
 การเลี้ยวเบน คือ ปรากฏการณท่ีคลื่นเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลือ่นท่ีผานชอง (Slit) เล็กๆ ชองหนึ่ง...ซ่ึง
ปรากฏการณเลี้ยวเบนที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายไดดวยสมมติฐานของฮอยเกนส คือ เวลาคลื่นเคลือ่นท่ีจากจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่ง...หนาคลื่นใหมท่ีเกิดขึ้นจะเกิดจากหนาคลื่นอันเกาโดยยึดหลักใหญๆ 2 ขอ คือ ... 
  จุดทุกจุดบนหนาคลื่นใหสมมติวาเปนแหลงกําเนิดคลื่นอันใหม 
  หนาคลื่นใหมท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการรวมกันของคลื่นท่ีมาจากแหลงกําเนิดในขอ 1 
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2. เสียง 
 การสั่นพองของเสียง 
 หมายถึง การส่ันท่ีพองตรงกับความถ่ีของธรรมชาติ ซ่ึงความถ่ีธรรมชาติสามารถหาไดจากสูตร ... f = v/λ 
โดยที่ความเร็วของคลื่นเสียงโจทยตองใหเรามา ในขณะที่ λ หาจากรูปแบบของการเกิดคลื่นนิ่งในทอปลายปด 
และปลายเปด 
 
ภาพการสะทอนในทอปลายปดโดยธรรมชาติ ความถี่ธรรมชาติ 

 

F = v/ λ  จากรูป L = λ/4  ∴ f = v/(4L) 

 

 

 

 

 
 การเกิดบีตส (Beats) 
 
 
 
 
 ƒbeats = |ƒ1 - ƒ2| 
 
 
 
 ƒsound = ƒ + ƒ 

2
      21  
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 ความดังหรือความเขมของเสียง (Sound Intensity) 
 ความเขมของเสียง คือ ความเขมขน หรือ ความดังของเสียง ณ จุดๆ หนึ่ง จุดท่ีมีความเขมมากเสียงก็จะ
ดังมาก ณ จุดท่ีมีความเขมนอยเสียงก็จะดังนอย สามารถหาไดจาก  
 

   ความเขมเสียง (I) = กําลังของเสียง (P)
พ้ืนท่ีหนาตัด (A) 

  =  2R4
P
π

 

 I ความเขมเสียง มหีนวยเปน W/m2 
 P กําลังเสียง มีหนวยเปน Watt 
 A พ้ืนท่ีหนาตัด มีหนวยเปน m2 
 
 หมายเหต ุ ถาเสียงเบามากๆ ความเขมของเสียงนั้นจะมีคาเทากับ 10-12 W/m2 
   ถาเสียงดังมากๆ ความเขมเสียงนั้นจะมีคาเทากับ 100 = 1 W/m2 
 
 ดังน้ันในการวัดคาความดังของเสียงเราสามารถหาไดจากการเอา I มาเปรียบเทียบกับ Iเบา เน่ืองจาก
ตัวเลขนี้มันดูไมสวยงามสําหรับนักวิทยาศาสตรดังน้ันเคาจึงคิดหนวยใหมท่ีใหตวัเลขสวยงามขึ้นนั่นก็คือ หนวยเบล  
 

   β = log 













เบาI
I  

 β = ระดับความดังของเสียง 
 I = ความเขมเสียง 
 Iเบา = ความเขมเสียงท่ีเบาท่ีสุดท่ีเราไดยิน 
 
 ปรากฏการณดอปเพลอร (Doppler Effects) 
 เปนปรากฏการณท่ีผูฟงไดยินเสยีงมีความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่เดิม (ความถี่ท่ีแหลงกําเนิดเสียงปลอย
ออกมา) เน่ืองจาก 
 I. คนฟงเคลื่อนท่ีเขาหา/ออกจากแหลงกําเนิด 
 II. แหลงกําเนิดเสียงเคลื่อนท่ีเขาหา/ออกจากคนฟง 
 
 เม่ือแหลงกําเนิดว่ิงเขาหาคนฟง และคนฟงว่ิงเขาหาแหลงกําเนิด ความถี่เสยีงที่เราไดยินจะมีคา
เทากับ... 
  = ความถี่ท่ีคนฟงไดยิน (มีหนวยเปน Hz) 
 ƒ0 = ความถี่ของเสียงท่ีออกจากแหลงกําเนิด (มีหนวยเปน Hz) 
 V = ความเร็วของเสียงในอากาศ (ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของอากาศ) (มีหนวยเปน m/S) 
 vL = ความเร็วท่ีคนฟงเคลื่อนท่ีเขาหาแหลงกําเนิดเสียง (มีหนวยเปน m/S) 
 vS = ความเร็วท่ีแหลงกําเนิดเสียงเคลือ่นท่ีเขาหาคนฟง (มีหนวยเปน m/S) 
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ตัวอยางขอสอบ 
 

เรื่องคลื่น  
1. นําเชือกสองเสนท่ีมีขนาดตางกันมาตอกัน โดยเสนเล็กมีนํ้าหนักเบากวาเสนใหญทําใหเกิดคลื่นดลในเชือกเสนเล็ก 

ดังรูป เมือ่คลื่นเคลื่อนท่ีไปถึงรอยตอของเชือกทําใหเกิดการสะทอนและการสงผานของคลื่นลักษณะของคลื่น
สะทอนและคลื่นสงผานมนเสนเชือกควรเปนอยางไร (มีนาคม 2553) 

 

   

 1)  2)  

 

 3)  4)  

 
2. กําหนดให T เปนแรงตึงใหเสนเชือกมีหนวยเปนนวิตันหรือกิโลกรัมเมตรตอวินาทียกกําลังสองและ µ เปน

มวลของเชือกตอหนวยความยาวมีหนวยเปนกิโลกรมัตอเมตร ปริมาณ µT/  มีหนวยเดียวกับปริมาณใด 
(ตุลาคม 2552) 

 1) ความเร็ว   2) พลังงาน 
 3) ความเรง   4) รากท่ีสองของความเรง  
3. คลื่นในเชือกเสนหนึ่งซ่ึงขึงใหตึงท่ีปลายทั้งสองขาง กําลังสั่นในแนวดิ่ง ณ เวลา t = 0 วินาที รูปรางของ

เชือกเปนดังรูป (ก) เมื่อเวลาผานไป 0.2 วินาที รูปรางของเชือกเปนดังรูป (ข) และถาเวลาผานไป 0.4 
วินาที รูปรางของเชือกจะกลับมาเปนรูป (ก) อีกครั้ง ถาระยะหางระหวางจุดตรึงของเชือกเทากับ 12 เมตร 
อัตราเรว็ของคลื่นในเสนเชือกเปนกี่เมตร/วินาที (ตุลาคม 2553)  

(ก)

(ข)
  

 1) 10   2) 20 
 3) 30   4) 40  
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4. ลวดขึงตึงเสนหนึ่งมีคาความถี่ของฮารมอนิกท่ีติดกันสองคาเปน 1920 เฮิรตซ และ 2240 เฮิรตซ และ
ความเร็วคลื่นในลวดเสนนี้เปน 640 เมตร/วินาที จงหาความยาวของลวด (ระบบใหม ป 2550) 

 1) 0.5 m   2) 1.0 m 
 3) 1.5 m   4) 2.0 m  
5. คลื่นวิทยุไมโครเวฟและแสงเลเซอรมีความถ่ีอยูในชวง 104 - 109 เฮิรตซ 108 - 1012 เฮิรตซ และ 1014 เฮิรตซ 

ตามลําดับ ถาสงคลื่นเหลาน้ีจากโลกไปยังดาวเทียมดวงหนึ่งขอตอไปนี้ขอใดถูกตองมากที่สุด (ระบบใหม   
ป 2549) 

 1) คลื่นวิทยุจะใชเวลาในการเคลื่อนท่ีไปถึงดาวเทียมนอยท่ีสุด 
 2) แสงเลเซอรจะใชเวลาในการเคลือ่นท่ีไปถึงดาวเทียมนอยท่ีสุด 
 3) คลื่นท้ังสามใชเวลาเดินทางไปถึงดาวเทียมเทากัน 
 4) หาคําตอบไมไดเพราะไมไดกําหนดคาความยาวคลื่นของคลื่นเหลาน้ี  
6. ถามุมวิกฤตของตัวกลางชนิดหนึง่เปน 30° จงหาอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้น (ระบบใหม ป 2549) 
 1) 1.0 × 108 m/s   2) 1.5 × 108 m/s 
 3) 2.0 × 108 m/s   4) 3.0 × 108 m/s  
7. แสดงความยาวคลื่นในสุญญากาศ 525 นาโนเมตร เมื่อเคลื่อนท่ีผานไปในแกวท่ีมีดัชนีหักเห 1.50 ความยาว

คลื่นแสงในแกวจะเปนกี่นาโนเมตร (ระบบใหม ป 2549)  
8. คลื่นนิ่งในเสนเชือกท่ีเวลาตางๆ 3 เวลา ดังรูป จงหาความเรว็ของคลื่นในเชือกนี้ (ระบบใหม ป 2549) 
 

0

0

0

30 60 90 120 cm

30 60 90 120 cm

30 60 90 120 cm

เวลา 0 วินาที

เวลา 0.01 วินาที

เวลา 0.02 วินาที

  
 1) 15 m/s   2) 30 m/s 
 3) 60 m/s   4) 120 m/s  
9. เชือกขึงตึงยาว 1.2 เมตร สั่นดวยความถี่ 100 เฮิรตซ เกิดปฏิบัพ 3 ตําแหนง ความเรว็ของคลื่นในเสนเชือก

เปนเทาใดในหนวยเมตรตอวินาที (ระบบใหม ป 2548/1)  
10. คลื่นเสียงถูกสงออกจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีเปนจุด กําลังเสียงท่ีสงออกไปมีคา 3.14 วัตต ผูฟงไดยินระดับ

ความเขมเสียงเปน 80 เดซิเบล จงหาระยะหางระหวางผูฟงกับแหลงกําเนิดเสียง (ระบบใหม ป 2548/1) 
 1) 25 m   2) 50 m 
 3) 100 m   4) 180 m 
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11. ภาพจริงท่ีเกิดจากเลนสนูนความยาวโฟกัส f มีขนาดเปน m เทาของขนาดวัตถุจริง ระยะภาพเปนเทาใด 
(ระบบใหม ป 2547/2) 

 1) mf   2) (m - l)f 
 3) (m + 1)f   4) M2f  
12. แนวการเคลื่อนท่ีของคลื่นน้ําจากบริเวณน้ําลึกไปยังนํ้าตื้น หักเหจากแนวของคลื่นตกกระทบ 30° และ

อัตราเรว็ของคลื่นในน้ําลึกเปน 2 เทาของอัตราเรว็ในน้ําตื้น มุม θ มีคาเทาใด (ระบบใหม ป 2547/2) 
 

30°

นํ้าลึก
นํ้าตื้น

θ

  
 1) arcsin 3

1









    2) arctan 3
1












 
 3) arcsin 1  3

1
-









    4) arctan 1  3
1
-









  
 
13. เชือกยาว 1 เมตร ปลายขางหนึ่งถูกตรึง ปลายอีกขางหนึ่งติดกับเครื่องท่ีสั่นในแนวตัง้ฉากกับเสนเชือกและ

สั่นดวยความถี่ 80 เฮริตซ ถาเกิดคลื่นนิ่งมีปฏิบัพ 4 แหง อตัราเร็วของคลื่นในเชือกเปนเทาใด (ระบบใหม 
ป 2546/1) 

 1) 20 m/s   2) 27 m/s 
 3) 40 m/s   4) 53 m/s  
14. ถาสะบัดปลายเชือกยาว L ใหเกิดคลื่นดลในเสนเชือก 2 ลูก โดยใหคลื่นลูกท่ี 2 เริ่มเคลื่อนท่ีออกไป เมื่อ

เคลื่อนลูกแรกอยูท่ีจุดก่ึงกลางของความยาวเชือก ถาปลายเชือกอีกดานหนึ่งถูกตรึงแนนอยูกับท่ีบนผนังจุดท่ี
คลื่นท้ังสองปรากฏหายไปชั่วขณะคือตําแหนงท่ีหางจากผนังเทาใด (ระบบใหม ตุลาคม 2544)  

 1) 8
L    2) 4

L  
 3) 3

L    4) 4
3L  
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15. ลูกตุม A, B, C, D และ E แขวนกับเชือกท่ีขึงตึง ดังแสดงในรูป เมื่อผลักลูกตุม A ใหแกวงลูกตุมใดจะแกวง
ตามลูกตุม A อยางเดนชัด (ระบบใหม ตุลาคม 2544) 

 

C
A

B D

E

  
 1)  ลูกตุม B   2)  ลูกตุม C 
 3)  ลูกตุม D   4)  ลูกตุม E  
16. ในการศึกษาปรากฏการณดอปเพลอรโดยใชถาดคลื่น เมื่อนักเรียนจุมปลายดินสอที่ผิวนํ้าดวยจังหวะสม่ําเสมอ

พรอมดวยเคลื่อนปลายดินสอ ถาการทดลองของนักเรียนใหหนาคลื่นดังรูปขอสรุปใดตอไปนี้ถูกตอง (ระบบใหม 
ตุลาคม 2544) 

 

  
 1) การทดลองมีการเคลื่อนปลายดนิสอไปทางซายดวยอัตราเร็วเทากับอัตราเรว็ของคลื่น 
 2) การทดลองมีการเคลื่อนปลายดนิสอไปทางขวาดวยอัตราเร็วเทากับอัตราเรว็ของคลื่น 
 3) การทดลองมีการเคลื่อนปลายดนิสอไปทางซายดวยอัตราเร็วมากกวาอัตราเรว็ของคลื่น 
 4) การทดลองมีการเคลื่อนปลายดนิสอไปทางขวาดวยอัตราเร็วมากกวาอัตราเรว็ของคลื่น  
17. ในการทดลองเรือ่งการเคลื่อนท่ีของคลื่นโดยใชถาดนํ้ากับตัวกําเนิดคลื่น ซ่ึงเปนมอเตอรท่ีหมุน 4 รอบตอ-

วินาที ถาคลื่นบนผิวนํ้าเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็ว 12 เซนติเมตร/วนิาที จงหาความยาวคลื่นบนผิวนํ้าท่ีเกิดขึ้น 
(ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 1) 1.5 cm   2) 3.0 cm 
 3) 4.5 cm   4) 6.0 cm 
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18. ในการทดลองการแทรกสอดของคลื่นน้ําโดยจุดกําเนิดคลื่นอาพันธ 2 จุด ผูทดลองสังเกตเห็นวามีแนวปฏิบัพ

หลายแนวเกิดขึ้นระหวางจุดกําเนิดท้ังสองนั้นและถาลดระยะระหวางจุดกําเนิดลงทุกๆ 6 มิลลิเมตร จํานวน
แนวปฏิบัพจะลดลง 2 แนว คลื่นน้ํามีความยาวคลื่นเทาใดในหนวยมิลลิเมตร (ระบบใหม มีนาคม 2544)  

19. ในการทดลองเรือ่งการหักเหของคลื่นผิวนํ้า เมื่อคลื่นผิวนํ้าเคลื่อนท่ีจากบริเวณน้ําลึกไปน้ําตื้นความยาวคลื่น 
λ ความเร็ว v และความถ่ี f ของคลื่นผิวนํ้าจะเปลี่ยนอยางไร (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 

 1) λ นอยลง v นอยลง แต f คงท่ี 2) λ มากขึ้น v มากขึ้น แต f คงท่ี  
 3) λ นอยลง f มากขึ้น แต v คงท่ี 4) λ มากขึ้น f นอยลง แต v คงท่ี  
20. จากรูป แสดงหนาคลื่นตกกระทบและหนาคลื่นหักเหของคลื่นผิวนํ้าท่ีเคลื่อนท่ีจากเขตนํ้าลึกไปยังเขตนํ้าตื้น 

เมื่อ กข คือเสนรอยตอระหวางน้ําลึกและน้ําตื้น จงหาอัตราสวนความเร็วของคลื่นในน้ําลึกตอความเรว็ของ
คลื่นในน้ําตื้น (ระบบใหม มีนาคม 2543) 

 

55
35 30

o o
o

บริเวณนํ้าตืน้
บริเวณน้ําลึก

ก

60o

ข

  
 1) sin 60°/sin 35°   2) sin 35°/sin 60° 
 3) sin 55°/sin 30°   4) sin 30°/sin 55°  
21. เสนดายปลายดานหนึ่งผูกติดกับปลายของสอมเสียงท่ีสั่นดวยความถี่ 250 Hz สวนปลายอีกดานหนึ่งผาน

รอกลื่นและมีมวลถวงใหเสนดายตึง เมื่อสอมเสียงสั่นปรากฏวาเกิดคลื่นนิ่งดังรูป แสดงวาความเร็วคลื่นใน
เสนดายมีคาเทาใด (ระบบใหม ตุลาคม 2542)  

m
0.6 m   

 1) 50 m/s   2) 100 m/s 
 3) 150 m/s   4) 200 m/s 
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22. จากรูปเปนภาพการแทรกสอดของคลื่นผิวนํ้าท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดอาพันธ S1 และ S2 โดยมี P เปนจุดใดๆ 
บนแนวเสนบัพ S1P = 15 เซนติเมตร, S2P = 5 เซนติเมตร ถาอัตราเร็วของคลื่นท้ังสองเทากับ 50 
เซนติเมตรตอ วินาที  แหลงกําเนิดคลื่นท้ังสองมีความถี่ก่ีเฮริตซ (ระบบใหม ตุลาคม 2542) 

 
ปฏิบัพ บัพ

P

S1 S2  
เรื่องเสียง  
1. วางแหลงกําเนิดเสียงไวใกลกับทอปลายปด 1 ดาน ยาว 1 เมตร ดังรูป เมือ่ปรับความถ่ีของแหลงกําเนิด

เสียงเพ่ือใหไดยินเสียงดังท่ีสุด ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 340 เมตร/วินาที เสียงจะดังที่สุดท่ีความถี่
ก่ีเฮิรตซ (มีนาคม 2553) 

 

1 m

ลําโพง

  
 1) 80   2) 255 
 3) 420   4) 695  
2. เรือลําหนึ่งเคลื่อนท่ีเขาหาหนาผาชันดวยความเร็วคงตัว 20 เมตรตอวินาที เมื่ออยูหางจากหนาผาระยะหนึ่ง

กัปตันเปดหวูด 1 ครั้ง และไดยินเสียงสะทอนกลับของเสียงหวดูเมื่อเวลาผานไป 2 วินาที ขณะที่เปดหวูด
เรืออยูหางจากหนาผาก่ีเมตร กําหนดใหอัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 340 เมตรตอวินาที (กรกฎาคม 
2553) 

 1) 360   2) 540 
 3) 680   4) 960  
3. สถานีวิทยุแหงหนึ่งสงคลื่น FM 100 MHz ดวยกําลังสง 1 kW สัญญาณเสียงของมนษุยท่ีพูดผาน

ไมโครโฟนมีความถี่ประมาณ 100 ถึง 4000 Hz การสงสัญญาณเสียงของมนุษยทําไดโดยการผสม
สัญญาณเสียงเขากับสัญญาณของคลื่นพาหะที่มีความถี่ 100 MHz สัญญาณท่ีถูกถายทอดไปตามบานเรือน
จะมีลักษณะตามขอใด (ตุลาคม 2552) 

 1) เปนคลื่นท่ีมีความถี่ 100 MHz คงท่ี 
 2) เปนคลื่นท่ีมีความถี่แอมพลิจูดเปลี่ยนไป ตามความดังของเสียงมนุษย 
 3) เปนคลื่นท่ีมีความถี่เปลี่ยนไปเล็กนอยตามความถ่ีของเสียงพูด 
 4) เปนคลื่นท่ีประกอบดวยพาหะและสัญญาณเสียงสลับกันไป 
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4. เหตุใดจึงไมเกิดโพลาไรเซช่ันในคลื่นเสียง (ตุลาคม 2553) 
 1) เสียงเปนคลื่นตามยาว 
 2) เสียงมีหนาคลื่นเปนทรงกลม 
 3) เสียงเปนคลื่นกลท่ีอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
 4) เสียงมีอัตราเรว็ไมคงท่ี มีคาเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของตวักลาง  
5. ในการทดลองการสั่นพองในทอปลายเปด 1 ขาง ปลายปด 1 ขาง โดยสามารถปรับระดับความยาวของ    

ลําอากาศภายในทอได ระยะจากตําแหนงท่ีไดยินเสียงดังครั้งท่ี 1 และตําแหนงท่ีไดยินเสียงดังครั้งท่ี 4 เทากับ
ก่ีเซนติเมตร ถาคลื่นเสียงท่ีสงเขาไปในทอมีความถี่ 400 เฮิรตซ และอัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 340 
เมตร/วินาที (ตุลาคม 2553) 

 1) 85.0   2) 127.5 
 3) 148.8   4) 170.0  
6. ถาระดับความเขมเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงหนึ่งเปลี่ยนจาก 20 เดซิเบล เปน 40 เดซิเบล ความเขมเสียง

เพ่ิมขึ้นกี่เทา (ตุลาคม 2552) 
 1) 2   2) 10 
 3) 20    4) 100  
7. หลอดเรโซเนนซปลายปดดานหนึ่งมีความยาว 2 เมตร ความยาวคลื่นของฮารมอนิกท่ีสามเทากับกี่เมตร 

(ตุลาคม 2552) 
 1) 1.33   2) 1.6 
 3) 2.67   4) 4  
8. ระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร 5 เครื่อง มีคาเปน 100 เดซิเบล ถาเดินเครื่องจักรเพียง 1 เครื่อง 

ระดับเสียงใหมจะเปนเทาใด (ระบบใหม ป 2550) 
 1) 93 dB   2) 83 dB 
 3) 60 dB   4) 20 dB  
9. แหลงกําเนิดเสียงกําลัง 220 วัตต กระจายเสียงออกโดยรอบอยางสม่ําเสมอ จงหาความเขมของเสียงท่ีจุด

ซ่ึงหางจากแหลงกําเนิดเสียง 100 เมตร ถาการแพรของคลื่นเสียงในชวง 100 เมตร พลังงานเสียงถูกดูด
กลับไป 10% (ระบบใหม ป 2549) 

 1) 7.9 × 10-4 W/m2   2) 9.0 × 10-4 W/m2 

 3) 15.8 × 10-4 W/m2   4) 18.0 × 10-4 W/m2  
10. สายโลหะขึงตึงยาว 0.5 เมตร ทําใหเกิดความถ่ี 2.20 กิโลเฮิรตซ และ 2.64 กิโลเฮริตซ ซ่ึงเปนความถ่ี   

ฮารมอนิกท่ีอยูติดกัน จงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงในสายโลหะ (ระบบใหม ป 2548/1) 
 1) 220 m/s   2) 440 m/s 
 3) 550 m/s   4) 1100 m/s 
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11. เคาะสอมเสียงความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ เหนือปากทอซ่ึงสามารถปรับความยาว l  ของลําอากาศในทอได 
พบวาเกิดการสั่งพองของเสียงในทอเมื่อความยาวของลําอากาศ l  ในทอเปน 9.5 และ 26.7 เซนติเมตร 
ตามลําดับ อัตราเรว็เสียงในอากาศมีคาก่ีเมตรตอวินาที (ระบบใหม ป 2548/1) 

 

l

  
 1) 321   2) 331 
 3) 344   4) 354  
12. ทอทรงกระบอกปลายเปดสองขางจํานวน 2 ทอ ทอสั้นยาว 1 เมตร จงหาความยาวของอีกทอหนึ่งท่ีทําให

เกิดความถ่ีบีตส 10 ครั้ง/วินาที จากความถ่ีมูลฐานของทอท้ังคู เมื่อถูกกระตุนพรอมกัน (กําหนดใหอัตราเร็ว
เสียงในอากาศ = 350 เมตร/วินาที (ระบบใหม ป 2548/1) 

 1) 175
165 m   2) 165

175 m 
 3) 175

185 m   4) 185
175 m 

  
13. ตุมนํ้าหนักและเชือกในรูป ก. และ ข. เปนชุดเดียวกัน ความถี่มูลฐานของการสั่นในรูป ก. เทากับ f แตในรูป 

ข. เทากับ f จงหาความหนาแนนของเนื้อตุมนํ้าหนักในหนวย kg/m3 (ความเร็วของคลื่นบนเสนเชือกแปรผัน
โดยตรงกับรากท่ีสองของความตงึในเชือก) (ระบบใหม ป 2547/2) 

 

 

ตัวสั่น เชือก

ตุมนํ้าหนัก  นํ้า  

 รูป ก. รูป ข. 
 
 1) 1500   2) 1800 
 3) 2300   4) 3000 
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14. เสนลวดโลหะยาว 0.25 m ท่ีขึงตึง เกิดการสั่นพองท่ีความถี่ต่ําสุดกับสอมเสียงความถี่ 500 Hz ความเร็ว
ของคลื่นบนเสนลวดเปนกี่เมตรตอวินาที (ระบบใหม ป 2547/2) 

 1) 125   2) 250 
 3) 340   4) 500  
15. ลําโพง A และ B มีกําลังเสียง 1.0 และ 4.0 วัตต ตามลําดับ ระดับความเขมเสียงท่ีตําแหนงหางจาก A 

เทากับ 2 เมตร กับระดับความเขมเสียงท่ีตําแหนงหางจาก B เทากับ 4 เมตร ตางกันกี่เดซิเบล (ในการวดั
ระดับความเขมเสียงนั้นทําคนละเวลา) (ระบบใหม ป 2547/2) 

 1) 0   2) 3 
 3) 12   4) 30  
16. ระดับความเขมเสียงท่ีระยะ 3 เมตร หางจากแหลงกําเนิดวดัได 120 เดซิเบล จงหาวาท่ีระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงนี้เทาไร จึงจะวดัระดับความเขมเสียงได 100 เดซิเบล (ระบบใหม ป 2547/1) 
 1) 3.6 m   2) 4.3 cm 
 3) 10.8 cm   4) 30.0 cm  
17. ลวดขึงตึงสองเสนใหเสียงท่ีมีความถี่มูลฐาน 110.0 เฮิรตซ และ 110.8 เฮิรตซ ตามลําดับ ถาดีดลวดท้ังสอง

เสนนี้พรอมกันจะไดยินเสียงดัง-คอยสลับกัน ถามวาภายใน 20 วินาที จะไดยินเสียงดังขึ้นกี่ครั้ง (ระบบใหม 
ป 2547/1) 

 1) 16   2) 20 
 3) 25   4) 32  
18. รถพยาบาลแลนดวยอัตราเรว็ 25 เมตร/วินาที สงเสียงไซเรนมคีวามถี่ 400 เฮิรตซ ถาอัตราเร็วเสียงใน

อากาศเปน 350 เมตร/วินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนดานหนารถพยาบาลเปนเทาใด (ระบบใหม ป 
2546/2) 

 1) 76 cm    2) 81 cm  
 3) 87 cm    4) 94 cm  
19. สอมเสียงอันหนึ่งเมื่อเคาะเหนือทอเรโซแนนซ เกิดเสียงดังครั้งแรกเมื่อน้ําอยูต่ําจากปากทอ 17 เซนติเมตร 

และดังครั้งท่ีสองเมื่อน้ําอยูต่ําจากปากทอ 53 เซนติเมตร สอมเสียงอีกอันหนึ่งมีความถี่ 450 เฮริตซ ทําให
เกิดเสียงดังครั้งท่ีสองเมื่อน้ําอยูต่ําจากปากทอ 59 เซนติเมตร และดังครั้งท่ีสามเมื่อน้ําอยูต่ําจากปากทอ 99 
เซนติเมตร สอมเสียงอันแรกมีความถี่ก่ีเฮิรตซ (ระบบใหม ป 2546/2)  

20. มอเตอรไซคเหมอืนๆ กัน 3 คัน แลนมาจากปากซอยพอมาถึงกลางซอยคันหนึ่งจอดและดับเครื่องยนต      
นาย ก. ซ่ึงมีบานอยูสุดซอย จะวัดความแตกตางของรับความเขมเสียงจากมอเตอรไซคท่ีปากซอยกับกลางซอย
ไดก่ีเดซิเบล (ระบบใหม ป 2546/2) 

 1) 4.3 dB   2) 3.0 dB 
 3) 2.3 dB   4) 1.2 dB 
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21. ระดับความเขมเสียงในโรงงานแหงหนึ่งมีคา 80 เดซิเบล คนงานผูหนึ่งใสเครื่องครอบห ู ซ่ึงสามารถระดับ
ความเขมลงเหลือ 60 เดซิเบล เครื่องดังกลาวลดความเขมเสียงลงกี่เปอรเซนต (ระบบใหม มีนาคม 2544) 

 1) 80%   2) 88% 
 3) 98%   4) 99%  
22. ในการทดลองเรือ่งความเขมของเสียง วัดความเขมของเสียงท่ีตําแหนงท่ีอยูหางไป 10 เมตร จากลําโพงได 

1.2 × 10-2 วัตตตอตารางเมตร ความเขมเสียงท่ีตําแหนง 30 เมตร จากลําโพงจะเปนเทาใด (ระบบใหม 
มีนาคม 2544) 

 1) 1.1 × 10-2 W/m2   2) 0.6 × 10-2 W/m2  
 3) 0.4 × 10-2 W/m2   4) 0.13 × 10-2 W/m2  
23. ปลอยกอนหินลงไปในบอลึก 20 เมตร พบวาอีก 2.06 วนิาที ตอมาไดยินเสียงกอนหินกระทบกนบอ 

อัตราเรว็ของเสียงท่ีไดจากขอมูลนี้เปนเทาใด (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 
 1) 333 m/s   2) 340 m/s 
 3) 347 m/s   4) 352 m/s  
24. ณ จุดหนึ่งเสียงจากเครื่องจักรมรีะดับความเขมเสียงวัดได 50 เดซิเบล จงหาความเขมเสียงจากเครื่องจักร 

ณ จุดน้ัน กําหนดใหความเขมเสยีงท่ีเริ่มไดยินเปน 10-12 วัตตตอตารางเมตร (ระบบใหม ตุลาคม 2543) 
 1) 10-5 W/m2   2) 10-7 W/m2 

 3) 10-9 W/m2   4) 10-17 W/m2  
25. หลอดแกวรูปทรงกระบอกปลายปดขางหนึ่ง ถานํามาใสนํ้าใหมีระดับตางๆ กันแลวนําสอมเสียงท่ีกําลังสั่นให

เกิดเสียงไปไวใกลปากหลอด จะพบวามีความสูงของน้ําในหลอดแกว 2 คาท่ีทําใหเกิดเสียงดังกวาเดิม ครั้ง
แรกมีนํ้าในหลอดแกวสูง 15 เซนติเมตร ครั้งท่ี 2 มีนํ้าในหลอดแกวสูง 47 เซนติเมตร สอมเสียงสั่นดวย
ความถี่ก่ีเฮิรตซ ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีคา 352 เมตรตอวินาที (ระบบใหม มีนาคม 2543) 
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 1.  แมนหลัก/สูตร 1. ตองทํา Short Note 
 2.  แมนหนวย 2. หากฝกโจทยและคิดไมออกให Open Book  
 3.  หาตัวแปรท่ีโจทยถามใหเจอ   ทํากอนจะไปดูเฉลย 
 4.  ทํา Shortest Route 3.   ฝกจับเวลาเสมอ (จําลองการสอบ) 
  (หาเสนทางคํานวณที่สั้นท่ีสุด) 4. เมื่อพบขอผิดพลาดจากการฝก ใหจดท้ิงไวหนาขอ 
  5.  เร็ว/รอบคอบ           คําถาม และจดลง Short Note เอาไวทบทวน 
 6.  (ถาจําเปน) ใหเดาแบบดูขอสอบ 5. อาน/ฝก ตามลําดับความสําคัญ 
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แนวขอสอบ 
 

1. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 
  ก. งานของแรงท่ีใชเคลื่อนประจุไฟฟาในสนามไฟฟาไมขึ้นกับเสนทางการเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟา ถาแรง

ท่ีใชเคลื่อนประจุเปนแรงอนุรักษ 
  ข.  สนามไฟฟาบนผิวของตัวนํามีทิศตั้งฉากกับผิวเสมอ 
  ค.  สนามไฟฟาภายในตัวนําทรงกลมมีคาเปนศูนย 
  ง.  สนามไฟฟามีคาสูงสุดท่ีผิวตัวนําทรงกลม 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก., ข. และ ค. 2) ข., ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ถูกทุกขอ  
2. ตัวนําทรงกลมลูกใหญมีรัศมี 12 เซนติเมตร และมีประจุไฟฟาขนาด 360 ไมโครคูลอมบ ตัวนําทรงกลมลูกเล็ก

มีรัศมี 3 เซนติเมตร และมีประจุไฟฟาขนาด 120 ไมโครคูลอมบ เมื่อนําตัวนําทรงกลมลูกใหญมาแตะตัวนํา
ทรงกลมลูกเล็ก แลวแยกหางจากกัน 200 เซนติเมตร แรงไฟฟาท่ีทรงกลมลูกใหญกระทําตอทรงกลมลูกเล็ก
มีคาก่ีนิวตัน (ไมตองคิดแรงดึงดูดระหวางมวลของตัวนําท้ังสอง) กําหนดให K = 9 × 109 นิวตันเมตร2ตอ  
คูลอมบ  

3. ยิงอิเล็กตรอนมวล me  ประจุ -e ในแนวระดับเขาก่ึงกลางระหวางแผนประจุไฟฟาคูขนานความตางศักย   
4  โวลต แตละแผนยาว 80 เซนติเมตร และวางหางกัน 20 เซนติเมตร ดังรูป อิเล็กตรอนตองมีพลังงานจลน
ก่ีอิเล็กตรอนโวลต (eV) จึงจะชนท่ีปลายขอบแผนประจุไฟฟาดานลางพอดี (ไมคิดผลของแรงโนมถวงของโลก) 

 

  
4. แขวนวัตถุมวล m ท่ีมีประจุไฟฟา -2q ดวยเชือกเบาไวระหวางแผนตัวนําขนานขนาดใหญท่ีวางในแนวตั้ง

และอยูหางกัน d ถาตองการใหแนวเชือกท่ีแขวนทรงกลมเบนทํามุม 37 องศากับแนวดิ่ง จะตองให     
ความตางศักยระหวางแผนตัวนําขนานขนาดเทาใด  
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5. แผนโลหะโคงขนานกัน ดังรูป มีศูนยกลางรวมกันท่ีจุด O ท่ีจุดหางจากศูนยกลางรัศมี R เมตร (ตามแนว
เสนประ) มีสนามไฟฟาขนาด E นิวตันตอคูลอมบ มีทิศช้ีเขาหา O อนุภาคท่ีมีประจุ +2q คูลอมบ ตองวิ่ง
ดวยพลังงานจลนเทาไร จึงจะเคลื่อนท่ีตามแนวเสนประ หมายเหตุ ไมตองคิดแรงโนมถวงของโลก 

 

  
6. เคลื่อนประจุ -q คูลอมบ จากจุด A ไปตามเสนทาง A → B → C → D → E ในสนามไฟฟาสม่ําเสมอ

ขนาด E โวลตตอเมตร งานในการเคลื่อนประจุตลอดเสนทางและความตางศักยระหวางจุด C กับจุด E มี
คาเทาใด ตามลําดับ 

 

  
7. วงจรไฟฟาหนึ่งประกอบดวย ตัวเก็บประจุ C1, C2, C3 และ C4 ท่ีมีคาความจุเทากับ 2a, 3a, a และ 4a   

ฟารัด ตามลําดับ ดังรูป เมื่อสับสวิตซไฟฟาลงชวงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงดึงสวิตซไฟฟาขึ้น      
ความตางศักยไฟฟาครอมตัวเก็บประจุ C1, C2, C3 และ C4 มีคาก่ีโวลต ตามลําดับ 
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8.   
 

  
 จากรูปวงจรไฟฟา 
 A  และ B  เปนหลอดไฟที่เหมือนกัน ถากดสวิตซใหวงจรปดขอใดถูก 
 1) ในทันทีท่ีกดสวิตซ หลอดไฟ A  จะสวางกวา B  
 2) เมื่อเวลาผานไปนานๆ หลอดไฟทั้งสองจะสวางลดลง 
 3) เมื่อเวลาผานไปนานๆ หลอดไฟ B  จะดับ 
 4) เมื่อเวลาผานไปนานๆ หลอดไฟ A  จะสวางกวาเดิม  
9. พิจารณาวงจรไฟฟา ดังรูป ถาหลอดไฟทั้งสามมีความตานทานเทากัน และเซลลไฟฟามีความตางศักยคงท่ี

ตลอดเวลา เมื่อสับสวิตซ S ลง หลอดไฟ B และ C เปนอยางไร 
 

  
 1) หลอดไฟ C สวางกวาเดิม หลอดไฟ B สวางนอยลง 
 2) หลอดไฟ C สวางกวาเดิม หลอดไฟ B จะดับ 
 3) หลอดไฟ C สวางนอยลง หลอดไฟ B สวางนอยลง  
 4) หลอดไฟ C สวางนอยลง หลอดไฟ B จะดับ  
10. ตอแบตเตอรี่ E โวลต ความตานทานภายใน r โอหม เขากับมอเตอรท่ีมีความตานทาน R โอหม เมื่อมอเตอร

หมุนมีกระแสไฟฟา I แอมแปร ไหลในวงจร แรงเคลื่อนไฟฟาตานกลับของมอเตอรนี้เปนกี่โวลต 
11.  

  
 จากรูป แอมมิเตอรอานคาไดก่ีแอมแปร 

 + 
- 
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12.  

  
 จากวงจร ดังรูป แอมมิเตอรจะอานคาไดก่ีแอมแปร  
13. ตัวเหนี่ยวนํา 0.05 เฮนรี นํามาตอกับแบตเตอรี่กระแสตรง 18 โวลต ความตานทานภายใน 1 โอหม มีกระแส  

ในวงจร 3 แอมแปร ถาเปลี่ยนแบตเตอรี่กระแสตรงเปนกระแสสลับท่ีมีแรงเคลื่อนไฟฟา 60sin(100t) โวลต 
จะมีกระแสยังผลในวงจรก่ีแอมแปร 

 1) 4 2) 6 3) 8 4) 10  
14. หากเปรียบเทียบวงจรไฟฟาท่ีประกอบดวยตัวเก็บประจุ (ท่ีมีประจุเต็ม) และตัวเหนี่ยวนําเทานั้นกับระบบมวล

ติดปลายสปริงท่ีเคลื่อนท่ีบนผิวราบลื่น  จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. พลังงานท่ีสะสมในตัวเหนี่ยวนําเปรียบไดกับพลังงานศักยยืดหยุนของสปริง 
  ข. กระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรเปรียบไดกับอัตราเร็วของกอนมวล 
  ค. ตัวเก็บประจุท่ีมีความจุมากเปรียบไดกับสปริงท่ีมีคาคงตัวสปริงมาก 
  ง. คาความเหนี่ยวนําเทียบไดกับความเฉื่อยของวัตถุ 
 ขอใดถูก 
 1) ก. เทานั้น 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ง. 4) ข., ค. และ ง.  
15. กัลวานอมิเตอรตัวหนึ่งมีความตานทาน 500 โอหม รับกระแสไดสูงสุด 10 มิลลิแอมแปร นํากัลวานอมิเตอร

ดังกลาวมาดัดแปลงเปนโอหมมิเตอร ดังรูป กอนการใชงานตองนําปลาย X และ Y มาแตะกันและปรับคา 
R0 เปนกี่โอหม  

  
 1) เทาใดก็ไดท่ีทําใหเข็มกัลวานอมิเตอรกระดิก 2) 700 
 3) 900   4) 400 
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16. กัลวานอมิเตอรมีความตานทาน 1,000 โอหม เมื่อมีกระแสผาน 100 มิลลิแอมแปร ทําใหเข็มเบนเต็มสเกล 
ถาตองการดัดแปลงใหเปนแอมมิเตอรเพ่ือใหวัดกระแสสูงสุดได 2 แอมแปร จะตองนําชันตขนาดกี่โอหม    
มาตอกับกัลวานอมิเตอรนี้  

17.     จากรูป ถาตัวเก็บประจุมีความจุ 4 ไมโครฟารัด      
ตัวตานทานมีขนาด 2.5 กิโลโอหม และแรงเคลื่อนไฟฟา
ของแหลงกําเนิดเปน V = 25sin(100t) โวลต เมื่อนํา
โวลตมิเตอรวัดครอมตัวเก็บประจุจะอานคาไดก่ีโวลต 

     1) 12.5 2) 12.5 2  
     3) 25 4) 25 2   
 
18. ถาตองการทําใหความตางศักยครอมตัวตานทาน (VR) มีคาลดลงจะตองทําอยางไร  

  
 1) เพ่ิมความถ่ีของไฟฟากระแสสลับ 2) เพ่ิมคาความเหนี่ยวนํา 
 3) ลดความถี่ของไฟฟากระแสสลับ 4) มีคําตอบถูกมากกวา 1 ขอ  
19. ตัวตานทานและขดลวดเหนี่ยวนําตออนุกรมกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับท่ีมีความตางศักยขณะใดขณะหนึ่ง

เปน V = 100sin(1,000t) โวลต เมื่อใชโวลตมิเตอรวัดความตางศักยครอมตัวตานทานอานได 70 โวลต  ถา
นําไปวัดครอมขดลวดเหนี่ยวนําจะอานคาไดก่ีโวลต 

 1) 10 V 2) 30 V 3) 42.4 V 4) 71.4 V  
20. จากวงจรไฟฟากระแสสลับ ดังรูป แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับมีความถ่ี 50 เฮิรตซ ใหคายังผลของ

แรงเคลื่อนไฟฟา (Vrms) 100 โวลต เมื่อใชโวลตมิเตอรวัดคายังผลของความตางศักยระหวางปลายของ
ความตานทาน (VR) และระหวางปลายของตัวเหนี่ยวนํา (VL) ไดคาเทากัน โวลตมิเตอรจะอานคาไดก่ีโวลต 

 

  
 1) 50 2) 100 3) 50 2  4) 100 2  
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21. ขดลวดเหนี่ยวนํา 0.2 เฮนรี และตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด ตออนุกรมกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับท่ี
ใหความตางศักยสูงสุด 100 โวลต และความถ่ีเชิงมุม ω = 1,000 เรเดียนตอวินาที จงหากระแสที่อานได 
จากแอมมิเตอร 

 

  
 1) 1 A 2) 3

1 A 3) 2 A 4) 2
1 A 

 
22. ทันทีท่ีเปดสวิตซ S ท่ีเช่ือมกับลวดตัวนํา A จะเกิดอะไรข้ึนบนลวดตัวนํา B 
 

  
 1) เกิดกระแสบนลวด B ในทิศทวนเข็มนาฬิกา 
 2) เกิดกระแสบนลวด B ในทิศตามเข็มนาฬิกา 
 3) ลวด A ถูกดูดเขาหา B 
 4) ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  
23. ขดลวดวางอยูบนโตะท่ีมีสนามแมเหล็กสม่ําเสมอพุงขึ้นในทิศตั้งฉากกับโตะ พิจารณากรณีตอไปนี้ 
  ก.  สนามแมเหล็กกําลังลดลง 
  ข.  สนามแมเหล็กกําลังเพ่ิมขึ้น 
  ค.  วงขดลวดกําลังเล็กลง  
  ง.  วงขดลวดกําลังใหญขึ้น 
 กรณีใดท่ีผสมกันแลวทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟามากท่ีสุดในทิศทวนเข็มนาฬิกา (เมื่อมองโตะจากดานบน) 
 1) ก. และ ค.   2) ก. และ ง. 
 3) ข. และ ค.   4) ข. และ ง.    
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24. วางขดลวดวงกลมในสนามแมเหล็กขนาดคงท่ี ดังรูป ถารัศมี R ของขดลวด 
  ก. คอยๆ ขยายออก 
  ข. คอยๆ หดเขา 
 ในแตละกรณีจะมีกระแสเหนี่ยวนําไหลในขดลวดทางไหน 
 

  
 1) กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลในทิศตามเข็มนาฬิกาท้ังขอ ก. และ ข. 
 2) กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกาท้ังขอ ก. และ ข. 
 3) ขอ ก. กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลในทิศตามเข็มนาฬิกา และขอ ข. ไหลทวนเข็มนาฬิกา 
 4) ขอ ก. กระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกา และขอ ข. ไหลตามเข็มนาฬิกา  
25. อนุภาค 3 ชนิด มีเสนทางการเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก ดังรูป 
 

  
 ขอใดผิด 
 1) อนุภาค A มีประจุเปนบวก 
 2) ถาอนุภาคท้ังสามมีมวลและประจุเทากัน อนุภาค B มีพลังงานจลนมากกวาอนุภาค A 
 3) ถาอนุภาค B และ C มีคาประจุตอมวลเทากัน อนุภาค C มีอัตราเร็วนอยกวาอนุภาค B 
 4) ถาอนุภาคท้ังสามมีมวลเทากันและเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วเทากัน อนุภาค C มีจํานวนประจุนอยกวา

อนุภาค B  
26. ยิงอนุภาคประจุบวก 3.6 × 10-19 คูลอมบ มวล 2.0 × 10-20 กิโลกรัม ดวยความเร็ว 5.0 × 106 เมตรตอวินาที 

เขาสูสนามแมเหล็กสม่ําเสมอขนาด 3.0 เทสลา ดังรูป ขณะที่อนุภาคกําลังเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับแนวการ
เคลื่อนท่ีเริ่มตน ขนาดโมเมนตัมท่ีเปลี่ยนไปเทากับกี่กิโลกรัม ⋅ เมตรตอวินาที 

 

  
 1) 1.4 × 10-13 2) 2.8 × 10-13 3) 1.4 × 10-14 4) 2.8 × 10-14 
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27. วางลวดตัวนํายาว 24 เซนติเมตร บนรางตัวนํายาวมากท่ีมีความตานทานนอยมากและตอกับตัวตานทาน 4 
โอหม โดยรางตัวนําวางหางกัน 16 เซนติเมตร ดังรูป จะตองออกแรงกระทํากับเสนลวดกี่นิวตัน เพ่ือใหเสน
ลวดเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว 5 เมตรตอวินาที กําหนดใหสนามแมเหล็กมีความเขม 5 เทสลา 

 

  
28. เมื่อวางแทงอะลูมิเนียม AC  มวล 45 กรัม ยาว 0.5 เมตร บนขอบแผนโลหะซึ่งเอียงทํามุม 53 องศากับ

แนวระดับ แทงอะลูมิเนียมจะไถลลงตามขอบแผนโลหะ (ไมคิดความเสียดทาน) แตถามีกระแสไฟฟา I ผาน
แทงอะลูมิเนียมในทิศจาก A ไป C และสนามแมเหล็กสม่ําเสมอขนาด 0.20 เทสลา ในทิศขึ้น แทง
อะลูมิเนียมจะอยูน่ิงบนขอบแผนโลหะเอียงดังรูป จงหากระแสไฟฟา I 
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แนวขอสอบ 
 
29. ขอใดถูกเก่ียวกับการแทรกสอดของแสงเลเซอรผานสลิตคูเมื่ออุปกรณท้ังหมดอยูใตผิวนํ้า เปรียบเทียบกับ

เมื่อทําการทดลองในอากาศ 
 1) ริ้วการแทรกสอดในน้ําอยูชิดกันมากกวาในอากาศ 
 2) ริ้วการแทรกสอดในน้ําอยูหางกันมากกวาในอากาศ 
 3) ริ้วการแทรกสอดในน้ําอยูหางเทากับในอากาศ 
 4) ไมเกิดริ้วการแทรกสอดในน้ํา  
30. นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองการแทรกสอดของยัง ถาแสงท่ีใชมีความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร และ

ระยะหางระหวางชองแคบคูกับฉากเปน 1.5 เมตร วัดระยะหางของแถบสวางจากแนวกลางบนฉากไดผล  
ดังรูป ชองแคบคูท่ีใชมีระยะหางระหวางชองเปนกี่มิลลิเมตร 

 

   
 1) 0.14   2) 0.21 
 3) 0.28   4) 0.35  
31. ใหแสงเลเซอรมีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร เมื่อฉายผานสลิตเดี่ยวท่ีกวาง 100 ไมโครเมตร จะเกิดริ้ว

การเลี้ยวเบนบนฉากที่อยูหางจากสลิตเปนระยะ 1.5 เมตร ความกวางของแถบสวางกลางท่ีเกิดขึ้นบนฉากนี้
เปนกี่มิลลิเมตร 

 1) 0.81   2) 8.1 
 3) 12.6   4) 16.2  
32. แสงมีความยาวคลื่น 6.0 × 10-5 เซนติเมตร ตกกระทบสลิตเดี่ยวท่ีมีความกวางของชอง 0.020 เซนติเมตร

ในแนวตั้งฉาก ภาพการเล้ียวเบนจะปรากฏบนฉากที่อยูหางออกไป 1.40 เมตร แถบสวางกลางกวางเทาใด
(เพราะมุมท่ีแถบมืดเบนไปจากแนวกลางมีขนาดเล็กมาก ดังน้ัน sinθ ≅ tanθ)  

33. การทดลองวัดความยาวคลื่นแสงดวยสลิตคูท่ีมีระยะระหวางสลิต 3 × 10-4 เมตร เกิดแถบสวางบนฉากที่
วางอยูหางจากสลิต 50 เซนติเมตร โดยตําแหนงของแถบสวางลําดับท่ี 3 อยูหางจากก่ึงกลางฉาก 2.0 
มิลลิเมตร ความยาวคลื่นแสงท่ีทดลองมีคาก่ีนาโนเมตร 

 1) 400   2) 450 
 3) 500   4) 600  
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34. กําหนดใหแสงโพลาไรซมีแกนโพลาไรซอยูในแนวดิ่ง และทําการทดลอง 2 การทดลอง ตอไปนี้ 
  การทดลองที่ 1 ใหแสงโพลาไรซตกกระทบแผนโพลารอยดท่ีมีแกนโพลาไรซทํามุม 90 องศากับแนวดิ่ง 
  การทดลองที่ 2 ใหแสงโพลาไรซตกกระทบแผนโพลารอยดแผนท่ีหนึ่งท่ีมีแกนโพลาไรซทํามุม 37 องศา

กับแนวดิ่งจากนั้นผานไปยังแผนโพลารอยดแผนท่ีสองท่ีมีแกนโพลาไรซทํามุม 53 องศากับแกนโพลาไรซของ
แผนท่ีหนึ่ง 

 ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับความเขมของแสงท่ีผานออกมา 
 1) ไมมีแสงผานออกมาในทั้งสองการทดลอง 
 2) ความเขมของแสงในทั้งสองการทดลองมีคาเทากัน 
 3) ความเขมของแสงในการทดลองที่ 1 มีคามากกวา 
 4) ความเขมของแสงในการทดลองที่ 2 มีคามากกวา  
35. คลื่นใดไมเกิดปรากฏการณโพลาไรเซช่ัน เพราะเหตุใด 
 1) คลื่นน้ํา เพราะมีหนาคลื่นเปนทรงกลม 
 2) เสียง เพราะมีอัตราเร็วไมคงท่ี มีคาเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของตัวกลาง 
 3) คลื่นแมเหล็กไฟฟา เพราะไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
 4) เสียง เพราะเปนคลื่นตามยาว  
36. พิจารณาเสนสเปกตรัมท่ีไดจากการคายพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน  
 

เสนที่ การเปลี่ยนระดับพลังงาน
X 
Y 
Z 
W 

n = 6  ไป  n = 4 
n = 5  ไป  n = 3 
n = 4  ไป  n = 2 
n = 3  ไป  n = 1 

 
 จงเรียงลําดับพลังงานของเสนสเปกตรัม 
 1) X < W < Y < Z  
 2) Y < Z < X < W 
 3) X < Y < Z < W  
 4) W < Z < X < Y  
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012________________________________วิทยาศาสตร ฟสิกส (155) 

37. อะตอมของธาตุชนิดหนึ่ง 2 โมล ไดรับพลังงาน 2,555 kJ พบวาอิเล็กตรอนทั้งหมดเปลี่ยนระดับพลังงานไปที่ 
n = 6 หลังจากน้ันอิเล็กตรอนคายพลังงาน ไดเสนสเปกตรัมในชวงท่ีตามองเห็น 4 เสน ดังน้ี 

 
สเปกตรัม ความยาวคล่ืน (nm) ปริมาณอิเล็กตรอนที่คายพลังงาน (โมล) 

A 420 0.025 
B 444 0.5 
C 555 0.025 
D 666 0.5 

  
 ขอใดผิด (h = 6.63 × 10-34 J ⋅ s, c = 3 × 108 m/s) 
 1) แสง D มีความเขมสูงสุด 
 2) แสง B มีความเขมสูงสุด 
 3) พลังงานของแสง C ท่ีไดออกมาท้ังหมดมีคาต่ําสุด 
 4) พลังงานของแสง A ท่ีไดออกมาท้ังหมดมีคาสูงสุด  
38. ตองฉายโฟตอนที่มีความถ่ีก่ีเพตะเฮิรตซ (1015 Hz) ลงบนโลหะแบเรียม ซ่ึงมีฟงกชันงานเทากับ 3 

อิเล็กตรอนโวลต จึงจะทําใหอิเล็กตรอนที่เกิดจากปรากฏการณน้ีไปกระตุนอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่
อยูในสถานะพื้นใหเกิดเสนสเปกตรัมท้ังหมด 6 เสน กําหนดใหคาคงตัวของพลังกเทากับ 4 × 10-15 
อิเล็กตรอนโวลต ⋅ วินาที  

39. ความยาวคลื่นเดอบรอยลของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n = 5 เปนกี่เทาของท่ีระดับ
พลังงาน n = 2 

 1) 0.4 2) 2.5 3) 6.25 4) 10  
40. เมื่อโฟตอนที่มีความถ่ี 5 × 1015 เฮิรตซ ตกกระทบโลหะชนิดหนึ่ง ทําใหเกิดอิเล็กตรอนที่มีความยาวคลื่น  

เดอบรอยล 0.5 นาโนเมตร โลหะชนิดน้ีมีฟงกชันงานกี่อิเล็กตรอนโวลต กําหนดให h = 4 × 10-15 eVs 
และมวลอิเล็กตรอนเทากับ 0.5 MeV/c2  

41. เมื่อฉายแสงที่มีพลังงานคาหนึ่งตกกระทบโลหะชนิดหนึ่งซ่ึงมีฟงกชันงาน 1 อิเล็กตรอนโวลต พบวา
อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นมีพลังงานจลนสูงสุดเทากับ 4 อิเล็กตรอนโวลต โมเมนตัมของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเปนกี่
เทาของโมเมนตัมของแสงท่ีตกกระทบ กําหนดใหมวลอิเล็กตรอนเทากับ 0.5 MeV/c2  

42. ธาตุกัมมันตรังสี A สลายตัวเปนธาตุ B ซ่ึงเสถียรโดยมีครึ่งชีวิตเปน T จะตองใชเวลานานเทาใด ธาตุ B จึง
จะมีจํานวนเปน 3 เทาของธาตุ A 

 1) T 2) 2T 3) T In 2
3  4) T In2 
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43. ธาตุกัมมันตรังสี Pb-210 มีคาครึ่งชีวิต 20 ป ในป พ.ศ. 2500 นายแดงไดนําตัวอยางของช้ินสวนซาก
สิ่งมีชีวิตท่ีมี Pb-210 มาวิเคราะหหาปริมาณรังสีได 400 Bq/kg และไดทําการบันทึกไว ตอมาในป พ.ศ. 
2620 นายเหลืองไดทําการวิเคราะหปริมาณรังสีจากซากสิ่งมีชีวิตอีกครั้ง นายเหลืองจะพบปริมาณรังสีก่ี 
Bq/kg 

 1) 125.50 Bq/kg  2) 75.50 Bq/kg  3) 12.5 Bq/kg  4) 6.25 Bq/kg   
44. สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีความสัมพันธระหวางปริมาณสารกับเวลา ดังรูป ถาโรงพยาบาลที่อยูในถิ่น

ทุรกันดารแหงหนึ่งตองการใชสารน้ีจํานวน 20 กรัม จะตองใหหองปฏิบัติการนิวเคลียรสังเคราะหสารน้ี
ปริมาณก่ีกรัมจึงจะพอดีใช ถาการขนสงจากหองปฏิบัติการไปยังโรงพยาบาลแหงน้ีตองใชเวลา 2 วัน 

 

  
 1) 400 2) 960 3) 1,560 4) 5,120  
45. หากเปรียบเทียบการทอดลูกเตากับการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ

ระหวางจํานวนหนาท่ีแตมสีของลูกเตา (แกนตั้ง) กับคาคงตัวการสลาย (แกนนอน) เปนดังขอใด 
 1) เปนกราฟเอกซโปเนนเชียลท่ีมีความชันเปนบวก 
 2) เปนกราฟเอกซโปเนนเชียลท่ีมีความชันเปนลบ 
 3) เปนกราฟเสนตรงท่ีมีความชันเปนบวก  
 4) เปนกราฟเสนตรงท่ีมีความชันเปนลบ  
46. ลูกเตาชุด A มี 6 หนา แตมสีไวเพียง 2 หนา มีท้ังหมด 300 ลูก ลูกเตาชุด B มี 6 หนา แตมสีไว 1 หนา ใน

การทอดแตละครั้งจะหยิบลูกเตาท่ีขึ้นหนาท่ีแตมสีออก สําหรับการทอดลูกเตาครั้งแรก ถาตองการใหจํานวน
ลูกเตาท่ีถูกหยิบออกจากทั้งสองชุดเทากัน จะตองใชลูกเตาชุด B ก่ีลูก 

 1) 150 2) 300 3) 600 4) 1,200  
47. อะตอมหนึ่งของ U235

92  ถูกยิงดวยนิวตรอนชาแลวแยกออกเปน Xe139
54  1 อะตอม และ Sr94

38  1 อะตอม 
จงหาวามีอนุภาคอื่นใดเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้ และกี่อนุภาค 

 1) โปรตอน 3 อนุภาค   2) อิเล็กตรอน 3 อนุภาค 
 3) นิวตรอน 2 อนุภาค   4) นิวตรอน 3 อนุภาค  
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48. ในปฏิกิริยาโฟโตฟชชัน (Photofission) ของ U235
92  โดยการฉายรังสีแกมมา พลังงาน 6 MeV เขาชน

นิวเคลียส U-235 ทําใหนิวเคลียส U-235 แตกออกเปนนิวเคลียส Kr90
36  และ Ba142

56  พรอมท้ัง
ปลดปลอยนิวตรอน 3 ตัว จงหาพลังงานจลนรวมท้ังหมดหลังเกิดปฏิกิริยา กําหนดมวลอะตอมของ U235

92  
และ Kr90

36  และ Ba142
56  เทากับ 235.043915 u, 89.919720 u และ 141.91635 u ตามลําดับ ใหใชมวล

ของนิวตรอน = 1.008665 u 
 1) 175.4 MeV  2) 182.3 MeV  3) 190.5 MeV  4) 200 MeV   
49. ปฏิกิริยาของนิวเคลียส He6

2  → Li6
3  + β พลังงานของอนุภาค β คือคาใด กําหนดมวลนิวเคลียสของ

ไอโซโทปตางๆ และมวลอนุภาคดังน้ี  
  H1

1  = 1.007276 u, n1
0  = 1.008665 u, He6

2  = 6.018351 u, Li6
3  = 6.014577 u, β = 0.000549 u 

 1) 2 MeV  2) 3 MeV  3) 4 MeV  4) 5 MeV                      
50. กระบวนการฟวชันหมายถึงขอใด 
 1) นิวเคลียสขนาดเล็กหลอมรวมกันเปนนิวเคลียสใหญ พรอมท้ังดูดกลืนพลังงาน ในระดับขนาด eV 
 2) นิวเคลียสขนาดเล็กหลอมรวมกันเปนนิวเคลียสใหญ ทําใหผลรวมของมวลกอนเกิดปฏิกิริยามากกวาหลัง 

เกิดปฏิกิริยา และดูดกลืนพลังงานในระดับ MeV 
 3) นิวเคลียสขนาดเล็กหลอมรวมกันเปนนิวเคลียสขนาดใหญ ทําใหผลรวมของมวลกอนเกิดปฏิกิริยาเทากับ

หลังเกิดปฏิกิริยา 
 4) นิวเคลียสขนาดเล็กหลอมรวมกันเปนนิวเคลียสท่ีใหญขึ้น ผลรวมของมวลกอนเกิดปฏิกิริยามากกวาหลัง     

เกิดปฏิกิริยา มวลที่หายไปกลายเปนพลังงานปลดปลอยออกในระดับ MeV 
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เฉลย 

 
 1. 4) 2. 150.34 N 3. 32 eV  
 4. q 8

mgd 3  5. qER 6. 2qaE, VCE = Ea   

 7. 2
V , 4

V , 4
V , 4

V  8. 3) 9. 2)  

 10. E-I(R + r) 11. 0 12. 1 A 
 13. 2) 14. 3) 15. 4) 
 16. 52.6 Ω 17. 1) 18. 4) 
 19. 1) 20. 3) 21. 4) 
 22. 2) 23. 1) 24. 4) 
 25. 4) 26. 1) 27. 0.8 N 
 28. 6 A 29. 1) 30. 1) 
 31. 4) 32. 8.4 mm 33. 1) 
 34. 4) 35. 4) 36. 3) 
 37. 4) 38. 3.94 PHz 39. 2) 
 40. 14.24 eV 41. 400 42. 2) 
 43. 4) 44. 4) 45. 3) 
 46. 3) 47. 4) 48. 1) 
 49. 2) 50. 4) 
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อาจารย สุธี อัสววิมล (พ่ีโหนง) 
การศึกษา 
 - มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประสบการณทํางานและผลงาน 
 - Head Department and Chief Engineer  บริษัท Siam 
Guardian Co., Ltd ในเครือปูนซีเมนตไทย  
 - Assistance Factory Manager and Production Manager 
บริษัท JS Flower international Co., Ltd 
 - จัดตั้งโรงเรียนในบริษัท JS Flower international Co., Ltd
รวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสระแกว เพ่ือสงเสริมใหพนักงาน
ในโรงงานที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไดเรียน 
 - พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาหัตถอุตสาหกรรมรวมกับ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
ปจจุบัน 
 - อาจารยสอนวิชาฟสิกส และผูบริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด 
 - ผูกอตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด 
 - วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “Ondemand” (ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน) เปน
แหงแรกของประเทศไทย 
 - วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟสิกสเปนแหงแรก โดยใช
หลักการของทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences Theory) มาผนวกกับหลักการ Mind map ท่ีพัฒนาใน
ประเทศอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย 
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 วิทยากรรับเชิญในโครงการ Brand Summer Camp 
 
วิทยากรรับเชิญสอนวิชาฟสิกส ตามโรงเรียนชั้นนํากวา 70 โรงเรียน เชน 
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 - โรงเรียนเพลินพัฒนา 
 - โรงเรียนราชินีบน 
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
 - โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  
 - โรงเรียนพนัสนิคม 
 - โรงเรียนชลกันยานุกูล 
 - โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 
 - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ 
 - โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย เปนตน 
 
 

 


