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 ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ที่ต้องสอบ 
กว่าจะเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาในคณะวิชาที่ต้องการ ใครที่ต้องใช้วิชาฟิสิกส์ในการผ่านด่าน มาดูตรงนี้ก่อนได้เลยครับ

ว่า สัดส่วนเนื้อหา ความยากง่าย และรูปแบบที่ต้องเจอะเจอจะเป็นอย่างไร

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
ส�าหรับใครที่ต้องสอบตรง ทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะใช้ข้อสอบ 9 วิชาสามัญในการวัดความรู้ (แต่เดิมคือ 7 วิชา

สามัญ) โดยวิชาฟิสิกส์คือหนึ่งในเก้าวิชาน้ัน ใครที่ต้องใช้เนื้อหาฟิสิกส์ต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องสอบวิชานี้ ภาพรวม

เป็นแบบนี้ครับ

เมื่อเจาะเข้าไปดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละส่วนที่ออกสอบ ก็เป็นเช่นตารางต่อไปนี้

เนื้อหา ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

1. กลศาสตร์ 9 9 8 7

1.1 การเคลื่อนที่ 3 4 6 6

1.2 กฎของนิวตัน 3 2 1 1

1.3 งานและพลังงาน 1 1 1 0

1.4 โมเมนตัม 1 2 0 0

1.5 การหมุน 1 0 0 0

2. ไฟฟ้า 5 5 6 6

2.1 ไฟฟ้าสถิต 1 1 2 4

2.2 ไฟฟ้ากระแสตรง 1 1 1 0

2.3 ไฟฟ้าแม่เหล็ก 1 2 2 1

2.4 ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 1 1 1

2.5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 0 0 0

3. สมบัติสสาร 3 2 3 4

3.1 อุณหภูมิ 1 0 1 1

3.2 ก๊าซ 1 2 1 1

3.3 ของเหลว 1 0 1 2

3.4 ของแข็ง 0 0 0 0
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เนื้อหา ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

4. คลื่น 6 6 5 5

4.1 สมบัติคลื่น 2 3 2 2

4.2 เสียง 2 2 2 2

4.3 แสงและทัศนอุปกรณ์ 2 1 1 1

5. ฟิสิกส์อะตอม 2 3 3 3

5.1 อะตอม 1 1 1 1

5.2 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1 2 2 2

รวม 25 25 25 25

แนวทางของข้อสอบเน้นทั้งการค�านวณเป็นหลัก และมักจะไม่ใช่การค�านวณตรงๆ แต่เป็นการเปรียบเทียบผลเพื่อ

ทดสอบความเข้าใจในหลักการของฟิสิกส์ (มักจะมีตัวหลอกเอาไว้เสร็จสรรพ) ระดับความยากก็อยู่ในระดับเดียวกับที่เรียน

ในระดับ ม.ปลาย แทบไม่มีการน�าเนื้อหาระดับสูงกว่ามาออกสอบ

ส�าหรับข้อสอบจะเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก ทั้งหมด 25 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ส�าหรับ PAT 2 นั้นต้องสอบหลายเนื้อหาทั้งเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, โลกและดาราศาสตร์ และศักยภาพ โดยใช้เวลา

สอบ 3 ชั่วโมง มีข้อสอบ 100 ข้อขึ้นไป (แต่ละปีอาจมีจ�านวนข้อไม่เท่ากัน)

สัดส่วนเนื้อหาข้างต้นจะเห็นว่า ให้ความส�าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกแขนงพอๆ กัน แต่เน้นเคมีกับชีววิทยามาก

หน่อย เพราะเหมาะกับคนที่จะศึกษาต่อในคณะที่เรียนวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

ส�าหรับข้อสอบฟิสิกส์นั้นมีอยู่ 2 ตอนทั้งปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก (ประมาณ 16 ถึง 20 ข้อ) และอัตนัย (ประมาณ 4 

ถึง 6 ข้อ) 
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เมือ่เจาะเข้าไปดรูายละเอยีดเนือ้หาแต่ละส่วนทีอ่อกสอบ พบว่าน�า้หนกัจะอยูท่ีก่ลศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ (ออกแทบทกุ

เรื่อง) ขณะที่เนื้อหาฟิสิกส์อื่นๆ ในแต่ละปีจะเลือกบางเรื่องมาออกสอบ (เช่น คลื่น, ฟิสิกส์อะตอม) ซึ่งทั้งปรนัยและอัตนัย

ก็จะแบ่งสัดส่วนเนื้อหาคล้ายๆ กัน

แนวทางของข้อสอบเน้นความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ส่วนของการค�านวณที่ค่อนข้างเป็นไปตามหลักการ (ม ี

ตัวหลอกอยู่เป็นปกติ) ระดับความยากก็อยู่ในระดับเดียวกับที่เรียนในระดับ ม.ปลาย แทบไม่มีการน�าเนื้อหาระดับสูงกว่ามา 

ออกสอบ

เนื่องจากเนื้อหามีหลากหลาย แม้จะมีเวลามากถึง 3 ชั่วโมง แต่ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะใช้เวลาท�าแต่ละวิชาเท่าใด 

(แนะน�าว่าให้ใช้เวลากับฟิสิกส์ให้เท่าๆ กับน�้าหนักคะแนนของการสอบปีนั้นๆ ซ่ึงค�าแนะน�าในกระดาษค�าถามจะบอกเรา

กลายๆ ว่าให้น�้าหนักแต่ละวิชาเท่าใด)

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ส�าหรับ PAT 3 นั้นมีเนื้อหาทั้งคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมีวิศวกรรม และพื้นฐานวิศวกรรม (การเขียนแบบ, เชาวน์, 

เครื่องมือทางวิศวกรรม)

สัดส่วนเนื้อหาข้างต้นจะเห็นว่า ให้ความส�าคัญกับวิชาฟิสิกส์มากเป็นพิเศษ โดยมีสัดส่วนข้อสอบมากกว่าครึ่ง ขณะที่ 

เนื้อหาคณิตศาสตร์จะมีรองลงมา ส่วนเคมีวิศวกรรมนั้นแม้จะมีน�้าหนักไม่มาก แต่จุดเน้นจะแตกต่างจากเคมีใน PAT 2 

(ไม่เน้นค�านวณ แต่เน้นการประยุกต์ใช้และมีเนื้อหาหลักอยู่แค่ไม่กี่เรื่อง) และเนื้อหาพื้นฐานวิศวกรรม ถึงแม้จะไม่มีสอนใน

ระดับ ม.ปลาย แต่หาอ่านเพิ่มเติมได้ไม่ยากอีกทั้งข้อสอบก็ไม่ยาก 

เมื่อเจาะเข้าไปดูรายละเอียดเนื้อหาส่วนของฟิสิกส์แต่ละส่วนที่ออกสอบพบว่า น�้าหนักจะเทมาที่กลศาสตร์มากที่สุด

เช่นเคย (แต่ก็มีเนื้อหามากบทเช่นกัน) ส่วนที่เน้นๆ คือ สมบัติสสารกับไฟฟ้า (ไฟฟ้านี่ออกเยอะทุกปี แถมเน้นไปที่เครื่องมือ

วัดทางไฟฟ้าด้วย)

แนวทางของข้อสอบเนื้อหาฟิสิกส์นั้น เน้นการค�านวณเป็นหลัก (และมักจะไม่จบในชั้นเดียว) มีลักษณะของโจทย์ที่

อิงกับชีวิตประจ�าวัน หรืองานของวิศวกร โดยอิงเนื้อหาบางส่วนจากระดับมหาวิทยาลัยมาลดระดับให้ง่ายลง แต่ต้องเข้าใจ

หลักการและมีพื้นฐานการคิดค�านวณที่ดีจึงจะท�าได้ ทั้งนี้ก็เพื่อวัดว่าผู้สอบมีความถนัดที่จะเป็นวิศวกรในอนาคตได้หรือไม่ 

ส�าหรับข้อสอบฟิสิกส์นั้นมีอยู่ 2 ตอนทั้งปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก (ประมาณ 20 ถึง 25 ข้อ) และอัตนัย (ประมาณ 8 

ถึง 10 ข้อ)
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O-NET ม.6
ก่อนจบ ม.ปลาย น้องๆ ทุกคนต้องสอบ 

O-NET ม.6 ซึ่งเนื้อหาฟิสิกส์จะปรากฏในส่วน

หนึ่งของข้อสอบวิทยาศาสตร์ โดยมีเนื้อหาทั้งเคมี, 

ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยคะแนน 

O-NET จะถูกน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นคะแนน

แอดมิชชัน เรียกว่าสอบครั้งเดียว มีผลทั้งชีวิต จึง

ต้องเน้นเป็นพิเศษ

สัดส่วนเนือ้หาข้างต้นจะเห็นว่า สดัส่วนเนือ้หา

ไม่ได้แบ่งตามรายวิชา แต่แบ่งตามสาระการเรียนรู้ 

(ซึง่จะไปองิกับวชิาทีเ่รยีนอีกครัง้) เนือ้หาฟิสกิส์จะอยู่

ในสาระการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่กับพลังงาน

เมื่อเจาะเข้าไปดูรายละเอียดเนื้อหาส่วนที่

เป็นวิชาฟิสิกส์ พบว่าข้อสอบเน้นที่ความเข้าใจเป็น 

ส่วนใหญ่ มีค�านวณบ้าง ไม่มาก และไม่ยาก (จดัว่าง่าย

กว่า 9 วิชาสามัญ, PAT 2 และ PAT 3 ซึ่งนักเรียน

สายวิทย์จะได้เปรียบมาก) ขอบเขตเนื้อหาก็อยู่ใน

ระดับ ม.ปลาย ทั้งสิ้น 

ส�าหรับข้อสอบฟิสิกส์นั้นเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก (อนาคตอาจจะมีอัตนัยด้วย) โดยมีจ�านวนข้อประมาณ 

18 ถึง 22 ข้อ แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจ�ากัด และสอบได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต อาจเป็นแรงกดดันให้กับผู้เข้าสอบอยู่ไม่น้อย

 เทคนิคการท�าข้อสอบฟิสิกส์ให้ได้คะแนนสูงสุด 
นอกจากจะเข้าใจเนือ้หาเป็นอย่างด ีก่อนจะลงมอืฝึกฝนเพิม่ทกัษะ เราน่าจะเรยีนรูห้ลกัการบางอย่างเพือ่ท�าให้คะแนน

ฟิสิกส์พุ่งสูงขึ้น

ระดับความยากของข้อสอบฟิสิกส์ 3 ระดับ
ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบฟิสิกส์ในสนามสอบใดก็แล้วแต่ เทคนิคประการหนึ่งก็คือ การแบ่งระดับความยากของข้อสอบ

ได้ ซึ่งถ้ามองออกจะช่วยให้เราบริหารเวลาที่ใช้อย่างเหมาะสม ไม่เสียเวลากับข้อใดข้อหนึ่งนานจนเกินไป หรือทุ่มเวลากับ

ข้อยากแล้วแทบไม่เหลือเวลาท�าข้อง่าย เป็นต้น
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ลักษณะของโจทย์ ตัวอย่างโจทย์

โจทย์ง่าย
เจอโจทยแ์บบนี้  
ต้องได้อย่างเดยีว

ออกสูตรตรงๆ แก้
สมการไม่ซับซ้อน

ถ้าดึงปลายเชือก A ด้วยความเร็วมีขนาด v ก้อนน�้าหนัก W จะเลื่อนขึ้นด้วย
ความเร็วเท่าใด

โจทย์ปานกลาง
เตรียมตัวดี + 
รอบคอบ เก็บ
ได้แน่ๆ

ประยุกต์นิดๆ Math 
หน่อยๆ เช่น เปรียบ
เที ยบจ� านวนเท ่ า
ค่าต่างๆ แก้สมการ
ก�าลงัสอง ประมาณนี้

ปล่อยทรงกระบอกตัน (โมเมนต์ความเฉ่ือย 1
2
MR2 ) และทรงกระบอกกลวง

(โมเมนต์ความเฉื่อย MR2 ) ให้กลิ้ง โดยไม่ไถลลงมาจากพื้นเอียงเดียวกัน จาก
ต�าแหน่งตัง้ต้นเท่ากนั จงหาอตัราส่วนของอตัราเรว็ของทรงกระบอกตนัต่ออตัราเรว็
ของทรงกระบอกกลวง ที่ต�าแหน่งปลายพื้นเอียง

โจทย์ยาก
ฉันจะท�าให้ได้
ก่อนวันสุดท้าย
ก่อนสอบ !!!

อ ่านโจทย์เสร็จยัง
ไม ่รู ้ เลยเรื่องอะไร 
หรือ Math จัดรูป 
โค-ตะ-ระหิน

เมื่อวางวัตถุที่ต�าแหน่ง A ซึ่งห่างจากเลนส์เท่ากับ a จะเกิดภาพจริงที่ต�าแหน่ง R 
จะต้องน�าเลนส์อีกอันที่มีความยาวโฟกัสเท่าใดมาประกบชิดกับเลนส์เดิม เพื่อให้
เกิดภาพที่ R เมื่อวางวัตถุที่ B

วางแผนให้ดีมีคะแนนสูงกว่า
เมื่อเราอ่านโจทย์แล้ว เราควรตีโจทย์ให้แตกว่าอยู่ระดับใด (ขึ้นอยู่กับทักษะในการฝึกฝน) จากนั้นพยายามท�าโจทย์

ง่ายและโจทย์ปานกลางให้ได้ก่อน (เจอโจทย์ยากข้ามไปก่อนก็ได้) เพราะแทบทุกสนามสอบนั้นจ�านวนโจทย์ข้อยาก มักมีไม่

เกิน 1 ใน 4 ของข้อสอบทั้งหมด 

ถ้าเราเสียเวลากับโจทย์ยากนอกจากจะมีโอกาสผิดแล้ว ยังอาจสิ้นเปลืองเวลาท�าให้เสียโอกาสจากการท�าคะแนน

แบบเน้นๆ จากโจทย์ง่ายด้วย

กรณีสนามสอบที่เป็นโจทย์อัตนัย (เติมค�าตอบ) โจทย์มักจะเป็นระดับง่ายหรือปานกลางแทบทั้งนั้น ฉะนั้นอย่าได้

พลาด ลืมท�าโจทย์ส่วนอัตนัยเด็ดขาด มันมักจะง่ายกว่าที่หลายคนกลัวกัน
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ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ Mind Map ที่สรุปขอบเขตเนื้อหา เพื่อโยงไปสู่สูตร (หรือเนื้อหา) ที่ใช้งาน ท�าให้เราเห็นภาพ

ใหญ่ และพุ่งตรงไปยังแนวทางที่ถูกต้อง

Mind Map มีทั้งหมด 10 Maps ให้ผู้อ่านฝึกและเขียน Mind Map ทั้งหมด ซึ่งแต่ละ Map จะมีตัวเลขไปสู่สูตรและ

เทคนิคการท�าโจทย์ต่างๆ ที่น�าไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโจทย์ฟิสิกส์ที่ต้องเจอะเจอในสนามสอบต่างๆ

วิธีใช้งานหนังสือเล่มนี้ให้ได้ผลดีที่สุด เริ่มจากลองอ่านสูตรและเทคนิคทั้งหมดที่สรุปไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 102 ชุด แล้ว

ตามด้วยการท�าโจทย์ฟิสกิส์ทีร่วบรวมไว้แบบแยกเรือ่ง เพือ่ค้นหาจดุอ่อนของตน ลองท�าเพือ่เชค็ว่าเราสามารถอ้างองิ Mind 

Map และสูตรที่จะใช้งานได้คล่องตัวเพียงใด จากนั้นปิดท้ายด้วยการท�าข้อสอบรวมฮิตที่คัดมาจากหลากหลายสนาม น�ามา

ลองซึมซับบรรยากาศ ลองจับเวลาจริง เพื่อเช็คความพร้อมขั้นสูงสุดกันครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ ได้คะแนนฟิสิกส์เยอะๆ ครับ ;-)
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