
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2552 

1.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ไดท้  าให้การเคล่ือนท่ีของวตัถุเป็นการตกแบบเสรี ก าหนดให ้การเคล่ือนท่ีทุกขอ้       
     ไม่คิดแรงตา้นอากาศ 
      1.  โยนกอ้นหินข้ึนไปในแนวด่ิง 
      2.  ปล่อยลูกกอลฟ์จากยอดตึกใหต้กลงมาในแนวด่ิง 
      3.  ยงิลูกปืนจากยอดหนา้ผาออกไปในแนวระดบั 
      4.  ผกูถุงทรายเขา้กบัสปริงในแนวด่ิงซ่ึงตึงไวก้บัเพดาน ดนัถุงทราบข้ึนแลว้ปล่อย 

2.  วตัถุ  A  มีมวล  10  กิโลกรัม วางอยูน่ิ่งบนพื้น ส่วนวตัถุ  B  ซ่ึงมีมวลเท่ากนั ก าลงัตกลงสู่พื้นโลก    
     ถา้ไม่คิดแรงตา้นของอากาศ  และก าหนดใหท้ั้ง  A  และ B  อยูใ่นบริเวณท่ีขนาดสนามโนม้ถ่วง    
     ของโลกเท่ากบั  9.8  นิวตนั/กิโลกรัม ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
     1.  วตัถุทั้งสองมีน ้าหนกัเท่ากนั 

     2.  วตัถุทั้งสองมีอตัราเร่งในแนวด่ิงเท่ากนั คือ 9.8 เมตร/วินาที 2   
     3.  แรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุ  A  มีขนาดเท่ากบั 98  นิวตนั   
     4.  แรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุ  B  มีขนาดเท่ากบั 98  นิวตนั   

3.  จากแผนภาพแสดงลกัษณะของเส้นสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากแท่งแม่เหล็กสองแท่ง  ขอ้ใดบอกถึง 
     ขั้วแม่เหล็กท่ีต าแหน่ง A , B , C และ D ไดถู้กตอ้ง  
     1.  A และ C เป็นขั้วเหนือ  B และ D  เป็นขั้วใต ้
     2.  A และ D เป็นขั้วเหนือ  B และ C  เป็นขั้วใต ้
     3.  B และ C เป็นขั้วเหนือ  A และ D  เป็นขั้วใต ้
     4.  B และ D เป็นขั้วเหนือ  A และ C  เป็นขั้วใต ้

4.  บริเวณพื้นท่ีส่ีเหล่ียม ABCD  เป็นบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กสม ่าเสมอซ่ึงมีทิศพุง่ออกตั้งฉากกบั 
     กระดาษดงัรูป  ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีท าใหอ้นุภาคโปรตอนเคล่ือนท่ีเบนเขา้หาดา้น AB  ได ้

      

 

      1. ยงิอนุภาคโปรตอนเขา้ไปในบริเวณ จากทางดา้น AD ในทิศตั้งฉากกบัเส้น AD  
      2. ยงิอนุภาคโปรตอนเขา้ไปในบริเวณ จากทางดา้น BC ในทิศตั้งฉากกบัเส้น BC 
      3. ยงิอนุภาคโปรตอนเขา้ไปในบริเวณ จากทางดา้น AD ในทิศตั้งฉากกบัเส้น AC 
      4. ยงิอนุภาคโปรตอนเขา้ไปในบริเวณ จากทางดา้น DC ในทิศตั้งฉากกบัเส้น DB 



 

5.  วางอนุภาคอิเล็กตรอนในบริเวณซ่ึงมีเฉพาะสนามไฟฟ้าท่ีมีทิศไปทางขวาดงัรูป อนุภาคอิเล็กตรอน 
     จะมีการเคล่ือนท่ีเป็นไปตามขอ้ใด 
    

 

      1.  เคล่ือนท่ีเป็นเส้นโคง้ เบนข้ึนขา้งบน 
      2.  เคล่ือนท่ีเป็นเส้นโคง้ เบนลงขา้งล่าง 
      3.  เคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงขนานกบัสนามไฟฟ้า ไปทางขวา 
      4.  เคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงขนานกบัสนามไฟฟ้า ไปทางซา้ย 

6.  อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อนุภาคในขอ้ใดท่ีเม่ือน าไปวางในสนามไฟฟ้าแลว้  
     จะมีแรงไฟฟ้ากระท า 
      1.  นิวตรอน     2.  โปรตอนและนิวตรอน 
      3.  โปรตอนและอิเล็กตรอน   4.  โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน 

7.  แรงในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นแรงประเภทเดียวกนักบัแรงท่ีท าใหลู้กแอปเปิลตกลงสู่พื้นโลก 
      1.  แรงท่ีท าใหด้วงจนัทร์อยูใ่นวงโคจรรอบโลก 
      2.  แรงท่ีท าให้อิเล็กตรอนอยูใ่นอะตอมได ้
      3.  แรงท่ีท าให้โปรตอนหลายอนุภาคอยูร่วมกนั 
      4.  แรงท่ีท าใหป้้ายแม่เหล็กติดอยูบ่นฝาตูเ้ยน็ 

8.  การเคล่ือนท่ีของขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีความเร่งของวตัถุเป็นศูนย ์
      1.  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั 
      2.  การตกลงตรง ๆ ในแนวด่ิงโดยไม่มีแรงตา้นอากาศ 
      3.  การเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงในแนวระดบัดว้ยอตัราเร็วคงตวั 
      4.  การไถลลงเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงล่ืนท่ีไม่มีแรงเสียดทาน 

9.  รถยนตค์นหน่ึงแล่นดว้ยอตัราเร็วคงตวั  20  กิโลเมตร/ชัว่โมง ระยะทางท่ีรถยนตค์นัน้ีแล่นได ้ 
     ในเวลา  6 นาที เป็นไปตามขอ้ใด 
      1.  0.3  กิโลเมตร    2.  2.0  กิโลเมตร 
      3.  3.3  กิโลเมตร    2.  120  กิโลเมตร   
 



10. เด็กคนหน่ึงวิง่เป็นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร  ในเวลา 4 วนิาที จากนั้นก็หนักลบัแลว้วิง่เป็น  
      เส้นตรงไปทางซา้ยอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วนิาที ขนาดความเร็วเฉล่ียของเด็กคนน้ีเป็นไปตามขอ้ใด 
      1.  3.5  เมตรต่อวนิาที    2.  3.6  เมตรต่อวนิาที 
      3.  6.0  เมตรต่อวนิาที    2.  7.0  เมตรต่อวนิาที 

11. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ไดท้  าให้วตัถุมีการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 
      1.  แขวนลูกตุม้ดว้ยเชือกในแนวด่ิง ผลกัลูกตุม้ใหแ้กวง่เป็นวงกลม โดยเส้นเชือกท ามุมคงตวักบั 
           แนวด่ิง 
      2.  แขวนลูกตุม้ดว้ยเชือกในแนวด่ิงดึงลูกตุม้ออกมาจนเชือกท ามุมกบัแนวด่ิงเล็กนอ้ยแลว้ปล่อยมือ 
      3.  ผกูวตัถุกบัปลายสปริงในแนวระดบั ตรึงอีกดา้นของปลายสปริงไว ้ดึงวตัถุใหส้ปริงยดืออก 
           เล็กนอ้ย แลว้ปล่อยมือ 
      4.  ผกูวตัถุกบัปลายสปริงในแนวด่ิง ตรึงอีกดา้นของปลายสปริงไว ้ดึงวตัถุใหส้ปริงยดืออก 
           เล็กนอ้ย แลว้ปล่อยมือ 

12. ผกูวตัถุดว้ยเชือกแลว้เหวี่ยงใหเ้คล่ือนท่ีเป็นวงกลมในแนวระนาบด่ิง ขณะท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีมาถึง 
     ต  าแหน่งสูงสุดของวงกลม ดงัแสดงในรูป แรงชนิดใดในขอ้ต่อไปน้ีท่ีท านา้ท่ีเป็นแรงสู่ศูนยก์ลาง 
      1.  แรงดึงเชือก     
      2.  น ้าหนกัของวตัถุ 
      3.  แรงดึงเชือกบวกกบัน ้ าหนกัของวตัถุ 
      4.  ท่ีต  าแหน่งนั้น แรงสู่ศูนยก์ลางเป็นศูนย ์

13. การเตะลูกบอลอกไป ท าใหลู้กบอลเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ดงัรูป และก าหนดใหทิ้ศข้ึนเป็น 
      บวก กราฟในขอ้ใดต่อไปน้ีบรรยายความเร่งในแนวด่ิงของลูกบอลไดถู้กตอ้ง ถา้ไม่คิดแรงตา้น 
      อากาศ 

        

 

 

 

 

 



14. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนตามยาว 
      1.  เป็นคล่ืนท่ีของตวักลางมีการสั่นในแนวเดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
      2.  เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวยาวของตวักลาง 
      3.  เป็นคล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 
      4.  เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางมีการสั่นไดห้ลายแนว 

15. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีผลท าใหอ้ตัราเร็วของคล่ืนเสียงในอากาศเปล่ียนแปลงได ้
      1.  ลดความถ่ี    2.  เพิ่มความยาวคล่ืน 
      3.  เพิ่มแอมพลิจูด   4.  ลดอุณหภูมิ 

16. สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืนเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดบีตส์ 
      1.  การสะทอ้น   2.  การหกัเห 
      3.  การเล้ียวเบน   4.  การแทรกสอด 

17. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
      1.  คา้งคาวอาศยัคล่ืนเสียงในยา่นอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจบัเหยือ่ 
      2.  สุนขัสามารถไดย้นิเสียงท่ีมีความถ่ีในยา่นอตัราโซนิกได ้
      3.  เสียงท่ีมีความถ่ีในยา่นอินฟราโซนิกจะมีความถ่ีต ่ากวา่ความถ่ีท่ีมนุษยส์ามารถไดย้นิ 
      4.  คล่ืนเสียงในยา่ยอลัตราโซนิกสามารถใชท้  าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย ์

18. เคร่ืองโซนาร์ในเรือประมงไดรั้บสัญญาณสะทอ้นจากทอ้งทะเล หลงัจากส่งสัญญาณลงไปเป็น 
      เวลา 0.4 วนิาที ถา้อตัราเร็วเสียงในน ้าเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากบัขอ้ใด 
      1.  150  เมตร    2.  300  เมตร 
      3.  600  เมตร    4.  900  เมตร 

19. คล่ืนในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุด 
      1.  คล่ืนวทิย ุ   2.  คล่ืนอินฟราเรด 
      3.  คล่ืนไมโครเวฟ   4.  คล่ืนแสงท่ีตามองเห็น 

20. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกนั 
      1.  มีจ  านวนนิวคลีออนเท่ากนั  2.  มีเลขมวลเท่ากนั 
      3.  มีเลขอะตอมเท่ากนั  4.  มีจ  านวนนิวตรอนเท่ากนั 

 

 



21. ธาตุหรือไอโซโทปในขอ้ใดท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนัท่ีเกิดข้ึนท่ีดวงอาทิตย ์
      1.  ไฮโดรเจน   2.  ดิวเทอเรียม 
      3.  ทริเทียม    4.  ฮีเลียม 

22. รังสีในขอ้ใดใชส้ าหรับฉายฆ่าเช้ือโรคในเคร่ืองมือทางการแพทย ์
      1.  รังสีแกมมา   2.  รังสีบีตา 
      3.  รังสีอินฟราเรด   4.  รังสีแอลฟา  

       

 
 

 


