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ข้ อสอบฟิ สิ กส์ O-NET ปี 2553
1. วัตถุอนั หนึ่งเมื่ออยูบ่ นโลกที่มีสนามโน้มถ่วง g พบว่ามีน้ าหนักเท่ากับ W1 ถ้านาวัตถุน้ ีไปไว้บน
ดาวเคราะห์อีกดวงพบว่ามีน้ าหนัก W2 จงหามวลของวัตถุน้ ี
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2. วางเข็มทิศอันหนึ่งบนโต๊ะ เข็มทิศชี้ข้ ึนในลักษณะดังรู ป ถ้านาประจุบวกไปวางไว้ทางด้านซ้าย
ของเข็มทิศ จะเกิดอะไรขึ้น
1. เข็มทิศชี้ไปทางขวา
2. เข็มทิศชี้ไปทางซ้าย
3. เข็มทิศชี้ลง
4. เข็มทิศชี้ทางเดิม
3. ในรู ปซ้าย A และ B คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 2 อนุภาคที่ถูกยิงมาจากจุด P ไปทางขวา
เข้าไปในบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็ก (ดูรูปซ้าย) ถ้านาอนุภาคทั้งสองไปวางลงในบริ เวณที่มีสนาม
ไฟฟ้ าดังรู ปขวา จะเกิดอะไรขึ้น (ด แทนสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุง่ เข้าและตั้งฉากกับกระดาษ)

1. A เคลื่อนที่ไปทางขวา ส่ วน B เคลื่อนที่ไปทางซ้าย
2. A เคลื่อนที่ไปทางซ้าย ส่ วน B เคลื่อนที่ไปทางขวา
3. ทั้ง A และ B ต่างก็เคลื่อนที่ไปทางขวา
4. ทั้ง A และ B ต่างก็อยูน่ ิ่งกับที่
4. ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเข้าไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟ้ าสม่าเสมอที่มีทิศพุง่ ออกจากกระดาษ
เส้นทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเป็ นอย่างไร (g แทนทิศสนามไฟฟ้ าพุง่ ออกและตั้งฉากกับ
กระดาษ)
1. เบนขึ้น
2. เบนลง
3. เบนพุง่ ออกจากกระดาษ
4. เบนพุง่ เข้าหากระดาษ
5. โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูร่ วมกันเป็ นนิวเคลียสได้ ด้วยแรงใด
1. แรงดึงดูดระหว่างมวล
2. แรงไฟฟ้ า
3. แรงแม่เหล็ก
4. แรงนิวเคลียร์
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6. วัตถุเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง โดยมีตาแหน่งที่เวลาต่างๆ ดังกราฟ ข้อใดคือการกระจัดของวัตถุ
ในช่วงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที
1. -8 เมตร
2. -4 เมตร
3. 0 เมตร
4. +8 เมตร
7. ตอนเริ่ มต้นวัตถุอยูห่ ่างจากจุดอ้างอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาทีพบว่าวัตถุ
อยูห่ ่างจากจุดอ้างอิงไปทางซ้าย 8.0 เมตร จงหาความเร็ วเฉลี่ยของวัตถุน้ ี
1. 0.4 เมตรต่อวินาที
2. 0.4 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
3. 1.2 เมตรต่อวินาที
4. 1.2 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นการเคลื่อนที่ที่มีขนาดการกระจัดน้อยที่สุด
1. เดินไปทางขวาด้วยอัตราเร็ วคงตัว 3 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 4 วินาที
2. เดินไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ วคงตัว 4 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 3 วินาที
3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แล้วเดินย้อนกลับมาทางซ้าย 2 เมตร
4. ทั้งสามข้อ มีขนาดการกระจัดเท่ากันหมด
9. ข้อใดที่วตั ถุมีความเร่ งไปทางซ้าย
1. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่เร็ วขึ้น 2. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่ชา้ ลง
3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วเคลื่อนที่ชา้ ลง 4. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วหยุด
10. ลูกตุม้ นาฬิกาแกว่งแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย พบว่าผ่านจุดต่าสุ ด ทุกๆ 2.1 วินาทีความถี่ของ
การแกว่งของลูกตุม้ นี้เป็ นไปตามข้อใด
1. 0.24 เฮิรตซ์
2. 0.48 เฮิรตซ์
3. 2.1 เฮิรตซ์
4. 4.2 เฮิรตซ์
11. ผูกเชือกเข้ากับจุกยาง แล้วเหวีย่ งให้จุกยางเคลื่อนที่เป็ นวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะ
ด้วยอัตราเร็ วคงตัว ข้อใดถูกต้อง
1. จุกยางมีความเร็ วคงตัว
2. จุกยางมีความเร่ งเป็ นศูนย์
3. แรงที่กระทาต่อจุกยางมีทิศเข้าสู่ ศูนย์กลางวงกลม
4. แรงที่กระทาต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็ วของจุกยาง
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12. ยิงลูกปื นออกไปในแนวระดับ ทาให้ลูกปื นเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอนที่ลูกปื นกาลังจะ
กระทบพื้นกาลังจะกระทบพื้น ข้อใดถูกต้องที่สุด (ไม่ตอ้ งคิดแรงต้านอากาศ)
1. ความเร็ วในแนวระดับเป็ นศูนย์
2. ความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วตอนต้นที่ลูกปื นถูกยิงออกมา
3. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอนที่ถูกยิงออกมา
4. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดน้อยกว่าตอนที่ถูกยิงออกมาแต่ไม่เป็ นศูนย์
13. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่ งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผา่ น เป็ นการศึกษา
สมบัติตามข้อใดของคลื่น
1. การหักเห
2. การเลี้ยวเบน
3. การสะท้อน
4. การแทรกสอด
14. ทาให้เกิดคลื่นบนเส้นเชือกที่ปลายทั้งสองด้านถูกขึงตึง พบว่ามีความถี่และความยาวคลื่นค่าหนึ่ง
ถ้าทาให้ความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าของความถี่เดิม ข้อใดถูกต้อง
1. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ่ งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ในตัวกลางเดิม
2. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า เนื่องจากปริ มาณทั้งสองแปรผันตามกัน
3. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิม เนื่ องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม
4. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตั ราเร็ วของคลื่นเพิ่มเป็ นสองเท่าตามสมการ v = fl
15. วัสดุที่ใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
1. การหักเห
2. การสะท้อน
3. การสั่นพ้อง
4. ดอพเพลอร์
16. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าทุกชนิดมีอตั ราเร็ วในสุ ญญากาศเท่ากัน
2. มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง
3. เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็ วของคลื่นจะเปลี่ยนไป
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นคลื่นที่มีท้ งั สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
17. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในข้อใดที่ไม่มีผลต่อการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุ
1. การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์
2. การเกิดแสงเหนือแสงใต้
3. การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง
4. การเกิดกลางวัน กลางคืน
18. ถ้ารังสี แกมมาพุง่ เข้าไปในบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็กซึ่ งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของรังสี ภายใน
สนามแม่เหล็กดังกล่าว รังสี แกมมามีแนวทางการเคลื่อนที่เป็ นไป ตามข้อใด
1. เบนไปด้านข้าง
2. เคลื่อนที่เป็ นวงกลม
3. เคลื่อนที่ในแนวทางเดิม
4. ย้อนกลับทางเดิม
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19. ในทางการแพทย์ ไอโอดีน-131 นามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
1. ตรวจการไหลเวียนของโลหิ ตในร่ างกาย
2. ตรวจการทางานของต่อมไทรอยด์
3. รักษาโรคมะเร็ ง
4. รักษาเนื้ องอกในสมอง
20. โยนวัตถุข้ ึนในแนวดิ่ง ในขณะที่วตั ถุกาลังเคลื่อนที่ข้ ึน ข้อใดสรุ ปได้
1. ความเร่ งมีทิศขึ้น
2. ความเร่ งมีทิศลง
3. ความเร่ งเป็ นศูนย์
4. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกทิศของความเร่ ง
21. โยนวัตถุข้ ึนในแนวดิ่ง ในขณะที่วตั ถุอยูท่ ี่จุดสู งสุ ดพอดี ความเร่ งของวัตถุมีทิศใด
1. ความเร่ งเป็ นศูนย์
2. ความเร่ งมีทิศขึ้น
3. ความเร่ งมีทิศลง
4. ความเร่ งกาลังเปลี่ยนทิศ
22. โยนวัตถุข้ ึนในแนวดิ่ง ในขณะที่วตั ถุกาลังเคลื่อนที่ลง ความเร่ งของวัตถุมีทิศใด
1. ความเร่ งมีทิศขึ้น
2. ความเร่ งมีทิศลง
3. ความเร่ งเป็ นศูนย์
4. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกทิศของความเร่ ง
23. เมื่อเปิ ดให้ลาโพงทางาน อนุภาคของฝุ่ นที่อยูด่ า้ นหน้าของลาโพงดังรู ปจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร

24. เหตุผลสาหรับคาตอบในข้อที่ 23 คือข้อใด
1. พลังงานเคลื่อนที่ออกจากลาโพง 2. เสี ยงเป็ นคลื่นรู ปซายน์
3. เสี ยงเป็ นคลื่นตามขวาง
4. เสี ยงเป็ นคลื่นตามยาว
25. คลื่นเสี ยงเป็ นคลื่นชนิดใด
1. คลื่นตามยาว
2. คลื่นตามขวาง
3. คลื่นผสมที่มีท้ งั ตามยาวและตามขวาง
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

