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1. วงลวดรูปสี่เหลี่ยมสองอันวางอยู่ในระนาบเดียวกัน ดังรูป ถ้าวงลวดวงนอก 
มีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกาและขนาดกระแสไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมขึ้นตามเวลา  
จงหาทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นในวงลวดวงใน  
      

2.  ลวดตัวน าตรงยาว l = 25 cm วางพาดบนรางโลหะรูปตัวยูถูกดึงให้ไถล 
ไปทางขวามือด้วยความเร็วคงที่ v = 60 cm/s ถ้าความต้านทานรวม 

ของวงจร R = 6 และสนามแม่เหล็กมีค่าสม่ าเสมอและคงตัว 
ขนาด B = 2.0 T มีทิศพุ่งเข้าระนาบราง ดังรูป 
2.1) จงหาขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าในวงจร 
2.2) จงหาขนาดและทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าในวงจร 

 
3. พิจารณาวงจรดังรูป โดยตอนแรกสวิทช์ S เปิดอยู่เป็นเวลานานมากแล้ว 

 
 
 
 
 
   
3.1) ที ่t= 0 s ปิดสวิทช์ลง จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเป็นเท่าใด   
3.2) หลังจากปิดสวิทช์ลงเป็นเวลานานมาก จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเป็นเท่าใด 
3.3) หลังจากปิดสวิทช์ลงเป็นเวลานานมาก ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่าใด 
3.4) หลังจากปิดสวิทช์ลงเป็นเวลานานมาก แล้วยกสวิทช์เปิดขึ้นมาใหม่ ทันทีท่ียกสวิทช์ขึ้น ความต่างศักย์ตกคร่อมตัว
ต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่าใด  
3.5) จากข้อ 3.4) หลังจากยกสวิทช์ขึ้น ค่าคงตัวเวลาของวงจรเป็นเท่าใด 
 

4. พิจารณาวงจรดังรูป โดย 20 V, R = 100 , C = 20 F, L= 300 mH      
4.1) เมื่อสับสวิทช์มาท่ี a เป็นเวลานานมาก ค่าประจุที่สะสม 
บนตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด 
4.2) หลังจากสับสวิทช์มาที่ a เป็นเวลานานมาก แล้วสับสวิทช์ 
ไปที่ b กระแสไฟฟ้าในวงจรเกิดการแกว่งกวัดด้วยความถี่เชิงมุมเท่าใด  
4.3) หลังจากสับสวิทช์มาที่ a เป็นเวลานานมาก แล้วสับสวิทช์ไปที่ b กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลในวงจรมีค่าเท่าใด 
4.4) หลังจากสับสวิทช์มาที่ a เป็นเวลานานมาก แล้วสับสวิทช์ไปที่ b พลังงานที่สะสมในขดลวดเหนี่ยวน ามีค่าสูงสุดเท่าใด 
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5. เมื่อน าตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวน า และตัวเก็บประจุ มาต่อกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ตกคร่อม
อุปกรณ์แต่ละตัวดังกล่าว จะมีมุมเฟสเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมุมเฟสของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ 
 

6. พิจารณาวงจรดังรูป โดยแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด 120 V,  600 rad/s, m   และ

R = 250 , C = 4.5 F, L= 300 mH    
6.1) ค่าความต้านทานจินตภาพของขดลวดเหนี่ยวน าและของตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด 
6.2) ค่าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจร (Z) มีค่าเท่าใด 
6.3) ค่ากระแสสูงสุดที่ไหลในวงจรมีค่าเท่าใด 
6.4) กระแสที่ไหลในวงจรมีเฟสน าหรือเฟสตามมุมเฟสของความต่างศักย์รวมอยู่เท่าใด 
6.5) ถ้าต้องการให้เกิดการสั่นพ้องในวงจรนี้ จะต้องเปลี่ยนความถี่เชิงมุมเป็นเท่าใด 
6.6) ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูญเสียในวงจรนี้มีค่าเท่าใด 
 

7. ในการทดลองการแทรกสอดของแสงผ่านช่องแคบคู่ของยัง ใช้แหล่งก าเนิดแสงชนิดหนึ่งที่ให้แสงความยาวคลื่น 600 nm 
พบว่าแถบสว่างอันดับที่ 3 (m=3) อยู่ห่างจากแนวกลางเป็นระยะ 5.4 cm บนฉากท่ีห่างออกไปเป็นระยะ 1.2 m 
7.1) ถ้าน าแหล่งก าเนิดอีกอันหนึ่งซึ่งให้แสงความยาวคลื่น 400 nm มาฉายแทน แถบสว่างอันดับที่ 3 จะอยู่ห่างจากแนว
กลางเท่าใด 
7.2) ถ้าน าแหล่งซึ่งให้แสงความยาวคลื่น 400 nm มาฉายแทน ที่ระยะห่างจากแนวกลาง 5.4 cm บนฉาก จะเป็นแถบสว่าง 
หรือแถบมืด อันดับที่เท่าใด (m=?)  
 

8. สนามไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดอาพันธ์สองแหล่งเขียนแทนด้วยสมการ 
1 20sin(5 )E t  และ  

2 20sin(5 )E t    

ให้สนามไฟฟ้าลัพธ์เขียนได้เป็น sin(5 )P RE E t     
8.1) จงใช้การรวมคลื่นด้วยแผนภาพเฟเซอร์หาค่า 

RE  และ  พร้อมวาดภาพประกอบ ในกรณีที่ 0   

8.2) จงใช้การรวมคลื่นด้วยแผนภาพเฟเซอร์หาค่า 
RE  และ  พร้อมวาดภาพประกอบ ในกรณีที่ 

3


   

8.3) ความเข้มแสงในกรณีท่ี 0   มีค่าเป็นกี่เท่าของความเข้มแสงในกรณีที่ 
3


   

 

9.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่น 560 nm ในสุญญากาศ จงหาว่า 
9.1) คลื่นมีความถี่เท่าใด 
9.2) ถ้าคลื่นเคลื่อนที่ในของเหลวที่มีดัชนีหักเห 1.40 คลื่นมีอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเท่าใด 
 

10.  น าแผ่นแก้วดัชนีหักเห 1.60 สองแผ่นมาประกบกัน แล้วคั่นด้วยลวดที่ปลายด้านหนึ่งท าให้เกิดฟิล์มอากาศ ดังรูป  
เมื่อส่องแสงที่มีความยาวคลื่น 480 nm แล้วมองจากด้านบน พบว่า 
ตั้งแต่ด้านที่กระจกสัมผัสกันจนถึงด้านที่ลวดวางอยู่ นับแถบมืดได้ทั้งหมด 20 แถบพอดี 
จงหารัศมีของลวดเส้นนี้  
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11.  เลนส์แว่นกันแดดอันหนึ่งมีการเคลือบฟิล์มบางที่มีค่าดัชนีหักเห nf = 1.2 หนา t = 300 nm ลงบนผิวกระจกที่มี 
ค่าดัชนีหักเห ng = 1.5   
11.1) ในช่วงคลื่นแสงที่ตาเรามองเห็น ความยาวคลื่นในสุญญากาศเท่ากับเท่าใด ที่สะท้อนออกมาได้มากท่ีสุด 
11.2) ในช่วงคลื่นแสงที่ตาเรามองเห็น ความยาวคลื่นในสุญญากาศเท่ากับเท่าใด ที่สะท้อนออกมาได้น้อยที่สุด 
 

12.  ฉายแสงความยาวคลื่น 650 nm ผ่านช่องแคบเดี่ยวกว้าง 0.25 mm ไปเกิดริ้วการเลี้ยวเบนบนฉากที่ห่างออกไป 2 m 
จงหาความกว้างของแถบสว่างกลาง 
 

13.  ฉายแสงผ่านช่องแคบ 2 ช่องโดยแต่ละช่องมีความกว้าง a และห่างกันเป็นระยะ d พบว่าแถบมืดที่ 4 ที่เกิดจากการแทรก
สอด อยู่ที่ต าแหน่งเดียวกับแถบมืดที่ 1 ที่เกิดจากการเลี้ยวเบน  
13.1) จงหาอัตราส่วน a/d 
13.2) แถบสว่างกลางที่เกิดจากการเลี้ยวเบนบรรจุแถบสว่างที่เกิดจากการแทรกสอดกี่แถบ 
 

14.  ช่องแคบเดี่ยวมีความกว้าง  0.02 มิลลิเมตร จงหาก าลังแยกของช่องเดี่ยวนี้เมื่อใช้แสงที่มีความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร 
 

15.  รถบรรทุกคันหนึ่งก าลังวิ่งเข้าหาผู้สังเกตในเวลากลางคืน โดยมีระยะห่างระหว่างไฟหน้าเป็น 2.44 m ถ้าแสงของไฟหน้ารถมี
ความยาวคลื่น 560 nm ผู้สังเกตจะยังสามารถเห็นไฟหน้าของรถบรรทุกแยกเป็น 2 ดวงได้ เมื่อรถบรรทุกอยู่ห่างจากผู้
สังเกตเป็นระยะไกลที่สุดประมาณเท่าใด ก าหนดให้ผู้สังเกตมีสายตาปกติและรูม่านตาของมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 cm  

 

16.  ฉายแสงโพลาไรซ์ที่มีแกนโพลาไรซ์ตามแนวแกนตั้ง ผ่านแผ่นโพลาไรซ์ จงหาว่าแกนส่งผ่านของแผ่นโพลาไรซ์ต้องท ามุม
เท่าใดกับแกนตั้ง ถ้าต้องการให้ความเข้มแสงหลังจากผ่านแผ่นโพลาไรซ์มีค่าดังต่อไปนี้ 
16.1) 50% ของความเข้มก่อนผ่านแผ่นโพลาไรซ์ 
16.2) 36% ของความเข้มก่อนผ่านแผ่นโพลาไรซ์ 

 

17.  ฉายแสงไม่โพลาไรซ์ความเข้ม I0 ผ่านแผ่นโพลาไรซ์สามแผ่น 
ที่มีแกนส่งผ่านท ามุมจากแนวอ้างอิง(แกนตั้ง) ดังรูป  
ถ้าพบว่าความเข้มแสงหลังจากผ่านแผ่นโพลาไรซ์ที่ 3 (I3) 
มีค่าเป็น 1/8 เท่าของ I0 จงหาค่ามุม   
 
 

18.  ฉายแสงไม่โพลาไรซ์ลงบนผิวของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งมีดัชนีหักเห n = 4/3 พบว่าแสงที่สะท้อนออกมาเป็นแสงไพลาไรซ์ จงหา
ค่ามุมบริวสเตอร์ และมุมหักเหของแสงในของเหลว 
 

19.  จงใช้กฎการกระจัดของวีนประมาณค่าอุณหภูมิของวัตถุที่ให้ 
สเปกตรัมรังสีความร้อน ดังรูปขวามือ 
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20.  พิจารณากราฟผลการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกทางด้านล่าง โดยแกนนอนแสดงค่าความถี่แสงที่ฉายบนโลหะ และ
แกนตั้งแสดงค่าพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน จงระบุว่าความชันกราฟ จุดตัดแกนนอน และจุดตัดแกนตั้งของกราฟคือ
ปริมาณอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
  

21.  ถ้าฉายแสงความถ่ี 4 x 1014 Hz ลงบนโลหะและท าให้มีโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามีพลังงานจลน์สูงสุดเท่ากับ  
1.6 x 10-19 J  
21.1) ค่าศักย์หยุดยั้งมีค่าเท่าใด 
21.2) ค่าฟังก์ชันงานของโลหะนี้มีค่าเท่าใดในหน่วย eV 
21.3) ถ้าต้องการให้โฟโตอิเล็กตรอนจากโลหะชนิดเดิมมีค่าพลังงานจลน์สูงสุดเพ่ิมข้ึน จะต้องท าอย่างไร 
21.4) ถ้าต้องการให้โฟโตอิเล็กตรอนจากโลหะชนิดเดิมมีจ านวนเพิ่มขึ้น จะต้องท าอย่างไร 
21.5) จงหาค่าความยาวคลื่นสูงสุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยังท าให้มีโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะได้ 

 
22.  พิจารณาอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่สถานะถูกกระตุ้นที่ 2 ตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ 

22.1) พลังงานรวมของอิเล็กตรอนมีเท่าใด ในหน่วย eV 
22.2) รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนเป็นเท่าใด 
22.3) ถ้าอิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะไปสู่สถานะพ้ืน อะตอมจะดูดหรือปล่อยโฟตอน และโฟตอนมีพลังงานเท่าใดในหน่วย eV 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


