
                                             ข้อสอบ  O-NET ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 2553 (ปีการศึกษา 2552)   ( วนั อาทิตย์ ที่  21  กมุภาพนัธ์  2553 )   หน้า 1 
 

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2553 

1.  วตัถุอนัหน่ึงเม่ืออยูบ่นโลกท่ีมีสนามโนม้ถ่วง g พบวา่มีน ้าหนกัเท่ากบั  W1  ถา้น าวตัถุน้ีไปไวบ้น  

      ดาวเคราะห์อีกดวงพบวา่มีน ้าหนกั  W2 จงหามวลของวตัถุน้ี 
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2.  วางเขม็ทิศอนัหน่ึงบนโต๊ะ เขม็ทิศช้ีข้ึนในลกัษณะดงัรูป ถา้น าประจุบวกไปวางไวท้างดา้นซา้ย  
      ของเขม็ทิศ จะเกิดอะไรข้ึน 
      1. เขม็ทิศช้ีไปทางขวา  2. เขม็ทิศช้ีไปทางซา้ย  
      3. เขม็ทิศช้ีลง   4. เขม็ทิศช้ีทางเดิม 
3.  ในรูปซา้ย A และ B คือเส้นทางการเคล่ือนท่ีของอนุภาค 2 อนุภาคท่ีถูกยงิมาจากจุด P ไปทางขวา  
      เขา้ไปในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก (ดูรูปซา้ย) ถา้น าอนุภาคทั้งสองไปวางลงในบริเวณท่ีมีสนาม  
      ไฟฟ้าดงัรูปขวา จะเกิดอะไรข้ึน (ด แทนสนามแม่เหล็กท่ีมีทิศพุง่เขา้และตั้งฉากกบักระดาษ) 

                 
      1.  A  เคล่ือนท่ีไปทางขวา ส่วน  B  เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย 
      2.  A  เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย ส่วน  B  เคล่ือนท่ีไปทางขวา 
      3.  ทั้ง  A  และ  B  ต่างก็เคล่ือนท่ีไปทางขวา 
      4.  ทั้ง  A  และ  B  ต่างก็อยูน่ิ่งกบัท่ี 
4.  ยงิอนุภาคอิเล็กตรอนเขา้ไปในแนวตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้าสม ่าเสมอท่ีมีทิศพุง่ออกจากกระดาษ  
     เส้นทางการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจะเป็นอยา่งไร (g แทนทิศสนามไฟฟ้าพุง่ออกและตั้งฉากกบั 
     กระดาษ) 
    1.  เบนข้ึน 
    2.  เบนลง 
    3.  เบนพุง่ออกจากกระดาษ 
    4.  เบนพุง่เขา้หากระดาษ 
5.  โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูร่วมกนัเป็นนิวเคลียสได ้ดว้ยแรงใด 
     1.  แรงดึงดูดระหวา่งมวล    2.  แรงไฟฟ้า 
     3.  แรงแม่เหล็ก     4.  แรงนิวเคลียร์ 
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6.  วตัถุเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง โดยมีต าแหน่งท่ีเวลาต่างๆ ดงักราฟ  ขอ้ใดคือการกระจดัของวตัถุ  
     ในช่วงเวลา t = 0 วนิาที จนถึง t = 8 วนิาที 
     1.  -8   เมตร  
     2.  -4   เมตร 
     3.   0    เมตร  
     4.  +8   เมตร 
7.  ตอนเร่ิมตน้วตัถุอยูห่่างจากจุดอา้งอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เม่ือเวลาผา่นไป 10 วนิาทีพบวา่วตัถุ 
     อยูห่่างจากจุดอา้งอิงไปทางซา้ย 8.0 เมตร จงหาความเร็วเฉล่ียของวตัถุน้ี 
     1.  0.4   เมตรต่อวนิาที    2.  0.4   เมตรต่อวนิาที ทางซา้ย 
     3.  1.2   เมตรต่อวนิาที    4.  1.2   เมตรต่อวนิาที ทางซา้ย 
8.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการเคล่ือนท่ีท่ีมีขนาดการกระจดันอ้ยท่ีสุด 
     1.  เดินไปทางขวาดว้ยอตัราเร็วคงตวั 3 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 4 วนิาที 
     2.  เดินไปทางซา้ยดว้ยอตัราเร็วคงตวั 4 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 3 วนิาที 
     3.  เดินไปทางขวา 10 เมตร แลว้เดินยอ้นกลบัมาทางซา้ย 2 เมตร 
     4.  ทั้งสามขอ้ มีขนาดการกระจดัเท่ากนัหมด 
9.  ขอ้ใดท่ีวตัถุมีความเร่งไปทางซา้ย 
     1. วตัถุเคล่ือนท่ีไปทางขวาแลว้เคล่ือนท่ีเร็วข้ึน 2.  วตัถุเคล่ือนท่ีไปทางขวาแลว้เคล่ือนท่ีชา้ลง 
     3. วตัถุเคล่ือนท่ีไปทางซา้ยแลว้เคล่ือนท่ีชา้ลง 4.  วตัถุเคล่ือนท่ีไปทางซา้ยแลว้หยดุ 
10. ลูกตุม้นาฬิกาแกวง่แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย พบวา่ผา่นจุดต ่าสุด ทุกๆ 2.1 วนิาทีความถ่ีของ 
      การแกวง่ของลูกตุม้น้ีเป็นไปตามขอ้ใด 
      1.  0.24  เฮิรตซ์  
      2.  0.48  เฮิรตซ์ 
      3.  2.1   เฮิรตซ์  
      4.  4.2   เฮิรตซ์ 
11. ผกูเชือกเขา้กบัจุกยาง แลว้เหวีย่งใหจุ้กยางเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมในแนวระดบัเหนือศีรษะ 
      ดว้ยอตัราเร็วคงตวั ขอ้ใดถูกตอ้ง 
      1.  จุกยางมีความเร็วคงตวั 
      2.  จุกยางมีความเร่งเป็นศูนย ์
      3.  แรงท่ีกระท าต่อจุกยางมีทิศเขา้สู่ศูนยก์ลางวงกลม 
      4.  แรงท่ีกระท าต่อจุกยางมีทิศเดียวกบัความเร็วของจุกยาง 
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12. ยงิลูกปืนออกไปในแนวระดบั ท าใหลู้กปืนเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ตอนท่ีลูกปืนก าลงัจะ 
      กระทบพื้นก าลงัจะกระทบพื้น ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด (ไม่ตอ้งคิดแรงตา้นอากาศ) 
      1.  ความเร็วในแนวระดบัเป็นศูนย ์
      2.  ความเร็วในแนวระดบัเท่ากบัความเร็วตอนตน้ท่ีลูกปืนถูกยงิออกมา 
      3.  ความเร็วในแนวระดบัมีขนาดมากกวา่ตอนท่ีถูกยงิออกมา 
      4.  ความเร็วในแนวระดบัมีขนาดนอ้ยกวา่ตอนท่ีถูกยงิออกมาแต่ไม่เป็นศูนย ์
13. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของส่ิงกีดขวางเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น เป็นการศึกษา 
      สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืน 
      1. การหกัเห  2. การเล้ียวเบน  3. การสะทอ้น  4. การแทรกสอด 
14. ท าใหเ้กิดคล่ืนบนเส้นเชือกท่ีปลายทั้งสองดา้นถูกขึงตึง พบวา่มีความถ่ีและความยาวคล่ืนค่าหน่ึง  
      ถา้ท าใหค้วามถ่ีในการสั่นเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของความถ่ีเดิม ขอ้ใดถูกตอ้ง 
      1.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือคร่ึงหน่ึงเน่ืองจากคล่ืนเคล่ือนท่ีในตวักลางเดิม 
      2.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า เน่ืองจากปริมาณทั้งสองแปรผนัตามกนั 
      3.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เน่ืองจากคล่ืนเกิดบนตวักลางเดิม 
      4.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตัราเร็วของคล่ืนเพิ่มเป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 
15. วสัดุท่ีใชใ้นการบุผนงัโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสียง 
      1. การหกัเห  2. การสะทอ้น  3. การสั่นพอ้ง  4. ดอพเพลอร์ 
16. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
      1.  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอตัราเร็วในสุญญากาศเท่ากนั 
      2.  มีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดตอ้งอาศยัตวักลางในการเดินทาง 
      3.  เม่ือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตวักลางท่ีเปล่ียนไป อตัราเร็วของคล่ืนจะเปล่ียนไป 
      4.  คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
17. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในขอ้ใดท่ีไม่มีผลต่อการแผก่ระจายของคล่ืนวทิยุ 
      1.  การเปล่ียนขนาดของจุดดบับนดวงอาทิตย ์
      2.  การเกิดแสงเหนือแสงใต ้
      3.  การเกิดน ้าข้ึนน ้าลง 
      4. การเกิดกลางวนั กลางคืน 
18. ถา้รังสีแกมมาพุง่เขา้ไปในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กซ่ึงมีทิศตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ีของรังสีภายใน 
      สนามแม่เหล็กดงักล่าว รังสีแกมมามีแนวทางการเคล่ือนท่ีเป็นไป  ตามขอ้ใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
      1.  เบนไปดา้นขา้ง   2.  เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
      3.  เคล่ือนท่ีในแนวทางเดิม  4.  ยอ้นกลบัทางเดิม 
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19. ในทางการแพทย ์ไอโอดีน-131 น ามาใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 
      1.  ตรวจการไหลเวยีนของโลหิตในร่างกาย 
      2.  ตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์ 
      3.  รักษาโรคมะเร็ง 
      4.  รักษาเน้ืองอกในสมอง 
20. โยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิง ในขณะท่ีวตัถุก าลงัเคล่ือนท่ีข้ึน ขอ้ใดสรุปได ้   

      1.  ความเร่งมีทิศข้ึน   2.  ความเร่งมีทิศลง 
      3.  ความเร่งเป็นศูนย ์   4.  ขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะบอกทิศของความเร่ง 
21. โยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิง ในขณะท่ีวตัถุอยูท่ี่จุดสูงสุดพอดี ความเร่งของวตัถุมีทิศใด 
      1.  ความเร่งเป็นศูนย ์   2.  ความเร่งมีทิศข้ึน 
      3.  ความเร่งมีทิศลง   4.  ความเร่งก าลงัเปล่ียนทิศ 
22. โยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิง ในขณะท่ีวตัถุก าลงัเคล่ือนท่ีลง ความเร่งของวตัถุมีทิศใด 
      1.  ความเร่งมีทิศข้ึน   2.  ความเร่งมีทิศลง 
      3.  ความเร่งเป็นศูนย ์   4.  ขอ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะบอกทิศของความเร่ง 
23. เม่ือเปิดใหล้ าโพงท างาน อนุภาคของฝุ่ นท่ีอยูด่า้นหนา้ของล าโพงดงัรูปจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร 

   
24. เหตุผลส าหรับค าตอบในขอ้ท่ี 23  คือขอ้ใด 
      1. พลงังานเคล่ือนท่ีออกจากล าโพง 2. เสียงเป็นคล่ืนรูปซายน์ 
      3. เสียงเป็นคล่ืนตามขวาง  4. เสียงเป็นคล่ืนตามยาว 
25. คล่ืนเสียงเป็นคล่ืนชนิดใด 
      1.  คล่ืนตามยาว    
      2.  คล่ืนตามขวาง 
     3.  คล่ืนผสมท่ีมีทั้งตามยาวและตามขวาง 
     4.  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
  


