
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2550 
1. รถยนตค์นัหน่ึงเคล่ือนท่ีจากหยดุน่ิงไปบนเส้นตรง เวลาผา่นไป 4 วนิาที มีความเร็วเป็น 8 เมตร/วินาที 
    ถา้อตัราเร็วเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ รถยนตค์นัน้ีมีความเร่งท่าใด 
    1. 2 m/s                                                                   2. 4 m/s 
    3. 12m/s                                                                  4.14 m/s 
2. เด็กคนหน่ึงเดินไปทางทิศเหนือไดร้ะยะทาง 30 เมตร  จากนั้นเดินไปทางทิศตะวนัออกไดร้ะยะทาง 
    400 เมตร ใชเ้วลาเดินทางทั้งหมด 500 วนิาที เด็กคนน้ีเดินดว้ยอตัราเร็วเฉล่ียก่ีเมตร/วนิาที 
    1. 0.2 m/s                                                                2. 1.0 m/s 
    3.1.4 m/s                                                                 4. 2.0 m/s 
3. ยงิวตัถุจากหนา้ผาออกไปในแนวระดบั ปริมาณใดของวตัถุมีค่าคงท่ี 
 

                                 
     1.อตัราเร็ว                                                                 2. ความเร็ว 
    3.ความเร็วในแนวด่ิง                                                4.ความเร็วในแนวระดบั 
4. เหวีย่งจุกยางใหเ้คล่ือนท่ีเป็นแนววงกลมในระนาบระดบัศีรษะ 20 รอบใชเ้วลา 5 วนิาที จุกยางเคล่ือนท่ี     
   ดว้ยความเร็วเท่าใด 
    1. 0.25 รอบ/วนิาที                                                    2. 4 รอบ/วนิาที 
    3.  5 รอบ/วนิาที                                                        4. 10 รอบ/วนิาที 
5. การเคล่ือนท่ีใดท่ีแรงลพัธ์ท่ีกระท าต่อวตัถุมีทิศตั้งฉากกบัทิศของการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา 
    1. การเคล่ือนท่ีในแนวตรง                                         2. การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงท่ี 
    3. การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล ์                               4. การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 
6. การเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง กราฟในขอ้ใดแสดงวา่วตัถุก าลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวั 

     
 
 
 



7. สนามแม่เหล็กท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเคล่ือนแสงนั้น  มีทิศทางตามขอ้ใด 
    1. ขนานกบัทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสง 
    2. ขนานกบัสนามไฟฟ้า  แต่ตั้งฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของแสง 
    3. ตั้งฉากกบัทั้งสนามไฟฟ้าและทิศการเคล่ือนท่ีของแสง 
    4. ตั้งฉากกบัสนามไฟฟ้าแต่ขนานกบัทิศของการเคล่ือนท่ีของแสง 
8. โดยปกติเขม็ทิศจะวางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต ้ เม่ือน าเขม็ทิศมาวางใกล้ๆ   กบัก่ึงกลางแท่งแม่เหล็ก 
     ท่ีต  าแหน่งดงัรูป  เขม็ทิศจะช้ีในลกัษณะใด 

     
 
9. ล าอนุภาค P และ Q เม่ือเคล่ือนท่ีผา่นสนามแม่เหล็ก  B  ท่ีมีทิศพุง่ออกตั้งฉากกบักระดาษมีการ  
    เบ่ียงเบนดงัรูป  ถา้น าอนุภาคทั้งสองไปวางไวใ้นบริเวณท่ีมีสนามฟ้าสม ่าเสมอ  แนวการเคล่ือนท่ี 
    จะเป็นอยา่งไร 

                             
    1.  เคล่ือนท่ีไปทางเดียวกนัในทิศทางเดียวกนัในทิศทางตามเส้นสนามไฟฟ้า 
    2.  เคล่ือนท่ีไปทางเดียวกนัในทิศทางตรงขา้มกบัสนามไฟฟ้า 
    3.  เคล่ือนท่ีในทิศตรงขา้มกนัโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกบัสนามไฟฟ้า 
    4.  เคล่ือนท่ีในทิศตรงขา้มกนัโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกบัสนามไฟฟ้า 
10. อนุภาคแอลฟา  อนุภาคบีตา  รังสีแกมมา  เม่ือเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก  ขอ้ใดไม่เกิดการเบน 
    1. อนุภาคแอลฟา                                                     2. อนุภาคบีตา 
    3. รังสีแกมมา                                                          4. อนุภาคแอลฟาและบีตา 
 
 
 
 
 
 



11. วางลวดไวใ้นสนามแม่เหล็กดงัรูป  เม่ือใหก้ระแสไฟฟ้าเขา้ไปในเส้นลวดตวัน าจะเกิดแรงเน่ืองจาก 
      สนามแม่เหล็กกระท าต่อลวดน้ีในทิศทางใด 
 

                                 
     1. ไปทางซา้ย (เขา้หา N)                                           2. ไปทางขวา (เขา้หา S) 
     3. ลงขา้งล่าง                                                              4. ข้ึนดา้นบน 
12. อนุภาคโปรตอนเคล่ือนท่ีเขา้ไปในทิศขนานกบัสนามแม่เหล็กซ่ึงมีทิศพุง่เขา้กระดาษ  แนวการ 
      เคล่ือนท่ีของอนุภาคโปรตอนเป็นอยา่งไร 
     1. วิง่ต่อไปเป็นเส้นตรงดว้ยความเร็วคงตวั                 2. เบนไปทางขวา 
     3. เบนไปทางซา้ย                                                       4. วิง่ต่อไปเป็นส้นตรงและถอยหลงักลบัในท่ีสุด 
13. มนุษยอ์วกาศสองคนปฏิบติัการภารกิจบนพื้นผวิดวงจนัทร์    ส่ือสารกนัดว้ยวธีิใดสะดวกท่ีสุด 
     1. คล่ืนเสียงธรรมดา                                                   2. คล่ืนเสียงอลัตราซาวด์ 
     3. คล่ืนวทิย ุ                                                                4. คล่ืนโซนาร์ 
14. เม่ือคล่ืนเคล่ือนจากตวักลางท่ีหน่ึงไปตงักลางท่ีสองโดยอตัราเร็วของคล่ืนลดลง   ถามวา่ส าหรับคล่ืน  
      ในตวักลางท่ีสอง  ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
     1. ความถ่ีเพิ่มข้ึน                                                        2. ความถ่ีลดลง 
     3. ความยาวคล่ืนมากข้ึน                                            4. ความยาวคล่ืนลดลง 
15. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีนิยมใชใ้นรีโมทควบคุมการท างานของเคร่ืองโทรทศัน์คือขอ้ใด 
     1. อินฟราเรด                                                             2. ไมโครเวฟ 
     3. คล่ืนวทิย ุ                                                               4. อลัตราไวโอเลต 
16. ระดบัเสียงและคุณภาพเสียงข้ึนอยูก่บัสมบติัใดตามขอ้ใด 
     1. ความถ่ี รูปร่างคล่ืน                                                2. รูปร่างคล่ืน ความถ่ี 
     3. แอมพลิจูด  ความถ่ี                                                4. ความถ่ี  แอมพลิจูด 
17. ถา้กระทุ่มน ้าเป็นจงัหวะสม ่าเสมอ  ลูกปิงปองท่ีลอยอยูห่่างออกไปจะเคล่ือนท่ีอยา่งไร 
     1. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีออกห่างไปมากข้ึน                  2. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีเขา้มาหา 
     3. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงอยูท่ี่ต  าแหน่งเดิม          4. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีไปดา้นขา้ง 
 
 
 
 



 
18. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวตัถุประสงคข์องการบุผนงัของโรงงานภาพยนตร์ดว้ยวสัดุกลืนเสียง 
     1. ลดความถ่ีของเสียง                                                2. ลดความดงัของเสียง 
     3. ลดการสะทอ้นของเสียง                                        4. ลดการหกัเหของเสียง 
19. กิจกรรมการศึกษาท่ีเปรียบเทียบการสลายกมัมนัตรังสีกบัการทอดลูกเต๋านั้น  จ  านวนลูกเต๋าท่ีถูกคดั  
      ออกเทียบไดก้บัปริมาณใด 
     1. เวลาคร่ึงชีวิต                                                          2. จ  านวนนิวเคลียสตั้งตน้ 
     3.จ  านวนนิวเคลียสท่ีเหลืออยู ่                                    4. จ  านวนนิวเคลียสท่ีสลาย 
20. เคร่ืองหมายดงัรูปแทนอะไร 

                                       
      1. เคร่ืองก าหนดไฟฟ้าโดยกงัหนัลม                             2. การเตือนวา่มีอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 
      3. การเตือนวา่มีอนัตรายจากสารเคมี                            4. เคร่ืองก าหนดไฟฟ้าโดยเซลลแ์สงอาทิตย ์
21. นิวเคลียสของเรเดียม-226 (    ) มีการสลายโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 ตวั และรังสีแกมมาออกมา 
      จะท าให ้   Ra   กลายเป็นธาตุใด 
      1.     Po                                                                     2.     RN 
      3.     Th                                                              4.     U 
22. อนุภาคใดในนิวเคลียส     U   และ      Th   ท่ีมีจ  านวนเท่ากนั 
      1. โปรตอน                                                  2. อิเล็กตรอน 
      3. นิวตรอน                                                 4. นิวคลีออน 
23. ในธรรมชาติธาตุคาร์บอนมี 3 ไอโซโทป คือ    C        C   และ     C   ขอ้ใดต่อไปน้ีถูก 
      1. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนอิเล็กตรอนต่างกนั 
      2. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนโปรตอนต่างกนั 
      3. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนนิวตรอนต่างกนั 
      4. แต่ละไอโซโทปมีจ านวนโปรตอนเท่ากบัจ านวนนิวตรอน 
24. รังสีใดท่ีนิยมใชใ้นการอาบรังสีผลไม ้
      1. รังสีเอกซ์                                              2. รังสีแกมมา 
      3. รังสีบีตา                                                4. รังสีแอลฟา  
 
 
 
 



                                   เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2550 
ขอ้ท่ี1  เฉลย 1) 2m/s           
ขอ้ท่ี2  เฉลย 3) 1.4 m/s 
ขอ้ท่ี3  เฉลย 4) ความเร็วในแนวระดบั 

ขอ้ท่ี4  เฉลย 2) 4 รอบ/วนิาที 

ขอ้ท่ี5  เฉลย 2)  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงท่ี 
ขอ้ท่ี6  เฉลย 4) 
ขอ้ท่ี7  เฉลย 3) ตั้งฉากกบัทั้งสนามไฟฟ้าและทิศทางเคล่ือนท่ีของแสง 
ขอ้ท่ี8  เฉลย 4) 
ขอ้ท่ี9  เฉลย 4) เคล่ือนท่ีในทิศตรงขา้มกนัโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกบัสนามไฟฟ้า 
ขอ้ท่ี10  เฉลย 3) รังสีแกมมา 
ขอ้ท่ี11  เฉลย 4) ข้ึนดา้นบน 
ขอ้ท่ี12  เฉลย 1)  วิง่ต่อไปเป็นเส้นตรงดว้ยความเร็วดงตวั 
ขอ้ท่ี13  เฉลย 3) คล่ืนวทิยุ 
ขอ้ท่ี14  เฉลย 4) ความยาวคล่ืนลดลง 
ขอ้ท่ี15  เฉลย 1) อินฟราเรด 
ขอ้ท่ี16  เฉลย 1) ความถ่ี  รูปร่างคล่ืน 

ขอ้ท่ี17  เฉลย 3) ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงอยูท่ี่ต  าแหน่งเดิม 
ขอ้ท่ี18  เฉลย 3) ลดการสะทอ้นของเสียง 
ขอ้ท่ี19  เฉลย 4) จ านวนนิวเคลียสท่ีสลาย 
ขอ้ท่ี20  เฉลย 2) การเตือนวา่มีอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 
ขอ้ท่ี21  เฉลย 2)  RN 
ขอ้ท่ี22  เฉลย 3)  นิวตรอน 
ขอ้ท่ี23  เฉลย 3)  แต่ละไอโซโทปมีจ านวนนิวตรอนต่างกนั 
ขอ้ท่ี24  เฉลย  2)  แกมมา 
 


