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แบบทดสอบบทที 2 สนามของแรง
1. สนามแม่เหล็กคือ
1. บริ เวณทีมีแรงกระทํ าต่อประจุไฟฟ้ าทีกํ าลั งเคลือนทีผ่านในบริ เวณนั น ทํ าให้แนวการเคลือนที
ของประจุไฟฟ้ าเบนไปจากเดิม
2. จํ านวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ งหน่วยพื นทีทีเส้นแรงแม่เหล็กตั งได้ ฉากนั น
3. บริ เวณทีมีแรงกระทํ าต่อเข็มทิศทีวางอยู่ในบริ เวณนั น
4. ถูกทั งข้ อ1 ข้ อ 2 และ ข้ อ 3

2. สนามแม่เหล็ก คือ
1. บริ เวณทีมีแรงกระทํ าต่อเข็มทิศทีวางอยู่ในบริ เวณนั น
2. บริ เวณทีมีแรงกระทํ าต่อประจุไฟฟ้ าทีกํ าลั งเคลือนทีผ่านในบริ เวณนั น ทํ าให้แนวการ
เคลือนทีของประจุไฟฟ้ าเบนไปจากเดิม
3. จํ านวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ งหน่วยพื นทีทีเส้นแรงแม่เหล็กตั งได้ฉากนั
น
4. ข้อ 1.ข้อ 2. และข้อ 3.
3. เมือนําเข็มทิศเล็กๆ มาวางทีตํ าแหน่งหมายเลข1,2,3 และ 4 ซึ งอยู่ใกล้ แท่งแม่เหล็ก ดังรู ป ปลายเหนือของ
เข็มทิศควรชี ตามรู ปใด
1. 1, 2 และ 3
2. 1 และ 3
3. 2 และ 4
4. 4 เท่านั น
4. ปริ มาณเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วยพื นทีซึ งเส้นแรงผ่านในแนวตั งฉาก เรี ยกว่า ปริ มาณใด
1. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก
2. ขนาดของเส้นแรงแม่เหล็ก
3. จํ านวนฟลั กซ์แม่เหล็ก
4. ความหนาแน่นฟลั กซ์แม่เหล็ก
5. สนามแม่เหล็กทีเกิดจากแท่งแม่เหล็ กมีคุณสมบั ติ
ก. เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
ข. มีความเข้ มสมํ าเสมอทุก ๆ จุด
ค. มีทิศจากขั วใต้ ไปยั งขั วเหนือผ่านภายในแท่ง ง. มีแรงกระทํ าต่อสารแม่เหล็กทีวางในบริ เวณนั น
คํ าตอบทีถูกต้ องคือข้ อใด
1. ข้ อ ก , ข และ ค
2. ข้ อ ก , ข และ ง
3. ข้ อ ก , ค และ ง
4. ข้ อ ข , ค และ ง
6. ถ้ าความเข้ มของสนามแม่เหล็ กเป็ น 4 เทสลา ทํ าให้เกิดฟลั กซ์แม่เหล็กจํ านวน0.002 เวบเบอร์ จงหา
พื นทีทีตกตั งฉากว่ามีค่าเท่าใด
2

1. 5  10-3 m

2

2. 5  10-4 m

2

3. 8  10-3 m

2

4. 8  10-4 m

2

7. ขดลวดของมอเตอร์ ไฟฟ้ ามีพื นทีหน้าตั ด 0.2 m 2 วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 4 เทสลา โดยมีแนว
ระนาบของขดลวดทํ ามุม 30 องศา กั บสนามแม่เหล็กดั งรู ป จงคํ านวณหาค่าฟลั กซ์แม่เหล็ก ทีผ่าน
ขดลวดเท่ากั บเท่าใด
1.
2.
3.
4.

0.4
0.6
0.8
1.0

Weber
Weber
Weber
Weber

8. ขดลวดตั วนํ ามีพื นที 10 cm2 วางอยูในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็กขนาดสมํ าเสมอ10 T จงหาค่าฟลักซ์
แม่เหล็กทีผ่านขดลวด เมือระนาบของขดลวดทํ ามุมตั งฉากกั บสนามแม่เหล็ก
1. 1  10-2 Wb

2. 1  10-3 Wb

3. 1  10-4 Wb

4. 1  10-5 Wb

9. ข้อความใดแสดงความหมายของ “จุดสะเทิน” ได้ถูกต้ องทีสุด
1. ตํ าแหน่งทีไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่าน
2. ตํ าแหน่งทีไม่มีแรงกระทํ าต่อเข็มทิศ
3. ตํ าแหน่งทีมีสนามแม่เหล็กมารวมกั นแล้ วเป็ นศูนย์
4. ตํ าแหน่งทีเข็มทิศจะวางตัวในแนวใดก็ได้
10. แม่เหล็ก 2 แท่ง ขนาดเท่ากั นทุกประการวางขนานกันดังรู ป จุดสะเทินจะอยู่ในตํ าแหน่งใด
1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
11. สิ งต่อไปนี อะไรบ้ างทีมีผลต่อทิศทางของแรงทีกระทํ าต่ออนุภาคมีประจุทีวิ งในแนวตั งฉากกั บ
สนามแม่เหล็ก
ก. ทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ข. ขนาดของประจุ
ค. ขนาดของสนามแม่เหล็ ก
ง. ชนิดของประจุ
ข้ อทีถูกต้ องคือ
1. ก. และ ข.
2. ก. และ ค.
3. ก. และ ง.
4. ข. และ ค.
12. อนุภาคมีประจุไฟฟ้ าบวกวิ งตั ดสนามแม่เหล็ กโดยไม่ต ั งฉากกั บสนามแม่เหล็ก แนวทางการเคลือนที
ของอนุภาคนี เป็ นอย่างไร
1. เส้นตรง
2. วงกลม
3. วงรี
4. เกลียว
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13. อิเล็กตรอนวิ งด้ วยความเร็ ว10 เมตรต่อวินาที เข้ าไปในทิศตั งฉากกั บสนามแม่เหล็ กขนาด10 เทสลา
ขนาดของแรงทีกระทํ าต่ออิเล็กตรอนเป็ นเท่าใด
1. 1.6 X 10

– 16

N

2. 1.6 X 10

– 17

N

3. 1.6 X 10

– 18

N

–8

4. 1.6 X 10

– 19

N
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14. อนุภาคมวล 0.5 กรัม มีประจุ 2.5 X 10 C เคลือนทีด้ วยความเร็ วตามแนวระดั บ 8 X 10 เมตรต่อ
วินาที เข้ าไปในสนามแม่เหล็ กซึ งมีทิศตั งฉากกั บความเร็ ว ทํ าให้เกิดการเบียงเบนมีรัศมีความโค้0.2
ง
เมตร จงหาขนาดของสนามแม่เหล็ก
10

11

10

11

1. 5  10 T
2. 5  10 T
3. 8  10 T
4. 8  10 T
15. หยดนํ ามั นมวล8 x 10-13 kg ถูกทํ าให้เคลือนทีลงในแนวดิ ง ด้ วยความเร็ วคงตั วในบริ เวณทีมีสนามไฟฟ้ า
ขนาด 5 x 106 N/C ประจุไฟฟ้ าบนหยดนํ ามั นมีค่าเท่าไร
1. 1.6 x 10-21 C
2. 1.6 x 10-20 C
3. 1.6 x 10-19 C
4. 1.6 x 10-18 C
16. ทีตํ าแหน่ ง X ห่ างจากจุดประจุขนาด 1.08 x 10-1 C เป็ นระยะ 1.8 m จะมีขนาดของสนามไฟฟ้ าเป็ นเท่าไร
1. 3.0 x 108 N/C
2. 9.0 x 108 N/C
3. 2.7 x 109 N/C
4. 5.4 x 109 N/C
17. ตั วนํ าทรงกลมลูกหนึ งรัศมีผิวใน8 cm รัศมีผิวนอก 10 cm มีประจุ 2 x 10-10 C อยากทราบว่า
สนามไฟฟ้ าทีผิวในและผิวนอกของทรงกลมมีขนาดเท่าไร
1. 0 , 281 N/C
2. 281 , 0 N/C
3. 0 , 180 N/C
4. 180 , 0 N/C

18. สนามไฟฟ้ า ณ ตํ าแหน่งติดกับผิวตัวนําด้านนอกจะมีทิศทางใด
1. ตั งฉากกับผิว
2. สัมผั สผิว
3. ขึ นกับรู ปร่ างของผิว
4. ทํ ามุมกับผิวน้อยกว่า 45°
19. ข้ อใดไม่ ใช่ สมบั ติของเส้นแรงไฟฟ้ า
1. ตั งฉากกั บผิวของตั วนํ า
2. ช่วยหาทิศของสนามไฟฟ้ าได้
3. ผ่านตั วนํ าได้ แต่ไม่ผ่านฉนวน
4. ออกจากประจุบวก เข้ าหาประจุลบ
20. อนุภาคอั นหนึ งหนั ก10-2 N เคลือนทีเข้ าไปในแผ่นโลหะคู่ขนานทีมีความต่างศั กย์ 1.0 โวลต์ โดยมีทิศ
การเคลือนทีขนานกั บแผ่นคู่ขนานเป็ น 10-2 เมตร จงหาว่าอนุภาคนั นมีประจุเท่าใด
1. 0.5 x 10-4 C
2. 0.2 x 10-4 C
3. 1.0 x 10-4 C
4. 2.0 x 10-4 C
21. ทรงกลมทีมีประจุ 2 ทรงกลม ต่างมีประจุบวกทีมีขนาดเท่ากั น วางห่างกั นระยะทางขนาดหนึ ง
เส้นแรงไฟฟ้ าทีเกิดขึ นในข้ อใดถูกต้ อง

1

แนวคิ
3 ด

2

เส้นแรงไฟฟ้ า พุ่งออกจาก ประจุ4ง บวกเสมอ
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22. จงพิจารณาข้ อความต่อไปนี
1). ณ ตํ าแหน่งใดๆ ทีมีแรงทางไฟฟ้ ากระทํ าต่อประจุไฟฟ้ าได้ บริ เวณนั นมีสนามไฟฟ้ า
2). เส้นแรงไฟฟ้ าจะมิทิศพุ่งออกจากประจุลบเข้ าสู่ ประจุบวก
3). สนามไฟฟ้ าเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
ข้ อทีถูกคือ
1. ข้ อ 1, 2
2. ข้ อ 1, 3
3. ข้ อ 2 , 3
4. ข้ อ 1, 2 และ 3
23. รู ปแสดงสนามไฟฟ้ าของทรงกลมตั วนํ าเทียบกั บระยะทางต่อไปนี ข้ อใดทีท่านเห็นว่าถูกต้ อง
1.

2.

3.

4.

24. นํ าหนักของวั ตถุหนึ งทีเส้นศูนย์ สูตร และทีขั วโลกเท่ากันหรื อไม่
1. เท่ากับ เพราะเป็ นวั ตถุชิ นเดียวกัน
2. เท่ากัน เพราะแรงดึงดูดของโลกมีค่าเท่ากัน
3. ไม่เท่ากัน เพราะความเร่ งเนืองจากแรงดึงดูดของโลกมีค่าไม่เท่ากัน
4. ไม่เท่ากัน เพราะอุณหภูมิไม่เท่ากัน
25. มวล 2 ก้อน มีขนาด m1 และ m2 เมือชั งมวลทั งสองทีบริ เวณเส้นศูนย์สูตร ได้อ ั ตราส่วนระหว่าง
มวลทั งสอง m1/m2=1.5 ถ้ านํามวลทั งสองไปชั งทีขั วโลกเหนือจะได้อ ั ตราส่วนระหว่างมวลทั งสอง
(m1/m2) เป็ นเท่าใด
1. เท่ากับ 0
2. น้อยกว่า 1.5
3. เท่ากับ 1.5
4. มากกว่า 1.5
26. ถ้ ามวลของโลกเป็ น 81 เท่ากับมวลของดวงจั นทร์ และมีรัศมีโลกเป็ น เป็ นสีเท่าของรัศมีดวงจันทร์
ความเร่ งเข้าสู่ศูนย์ กลางทีผิวของดวงจั นทร์จะมีค่าเท่า
1. 1.25 m/s2
2. 1.97 m/s2
3. 2.5 m/s2
4. 3.4 m/s2
27. นักบินอวกาศจะมีน ํ าหนักกีเท่าของนํ าหนักทีชั งบนโลก ถ้ าอยู่บนดาวเคราะห์ทีมีรัศมีครึ งหนึ งของโลก
และมีมวลเป็ น 1/8 ของมวลโลก
1. 0.25
2. 0.50
3. 0.75
4. 1.25
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28. (O-NET49) จุด A และ B อยู่ภายในสนามไฟฟ้ าทีมีทิศตามลูกศรดังรู ปข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง
1. วางประจุลบที A ประจุลบจะเคลือนทีไปที B
2. วางประจุบวกที B ประจุบวกจะเคลือนทีไปที A
3. สนามไฟฟ้ าที A สูงกว่าสนามไฟฟ้ าที B
4. สนามไฟฟ้ าที A มีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้ าที B
29. (O-NET49) A , B และ C เป็ นแผ่นวั ตถุ 3 ชนิด ทีทํ าให้เกิดประจุไฟฟ้ าโดยการถู ซึ งได้ผลดังนีA และ B
ผลั กกัน ส่วนA และ C ดูดกั น ข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง
1. A และ C มีประจุบวก แต่ B มีประจุลบ 2. B และ C มีประจุลบ แต่ A มีประจุบวก
3. A และ B มีประจุบวก แต่ C มีประจุลบ 4. A และ C มีประจุลบ แต่ B มีประจุบวก
30. (O-NET50) สนามแม่เหล็กทีเป็ นส่วนหนึ งของเคลือนแสงนั น มีทิศทางตามข้อใด
1. ขนานกับทิศทางการเคลือนทีของแสง
2. ขนานกับสนามไฟฟ้ า แต่ต ั งฉากกับทิศการเคลือนทีของแสง
3. ตั งฉากกับทั งสนามไฟฟ้ าและทิศการเคลือนทีของแสง
4. ตั งฉากกับสนามไฟฟ้ าแต่ขนานกับทิศของการเคลือนทีของแสง
31. (O-NET50) โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เมือนําเข็มทิศมาวางใกล้ๆ กับกึ งกลาง
แท่งแม่เหล็ก ทีตํ าแหน่งดังรู ป เข็มทิศจะชี ในลั กษณะใด

32. (O-NET50) ลํ าอนุภาค P และ Q เมือเคลือนทีผ่านสนามแม่เหล็ก B ทีมีทิศพุ่งออกตั งฉากกับกระดาษ
มีการเบียงเบนดังรู ป ถ้ านําอนุภาคทั งสองไปวางไว้ ในบริ เวณทีมีสนามฟ้ าสมํ าเสมอ แนวการเคลือนที
จะเป็ นอย่างไร

1.
2.
3.
4.

เคลือนทีไปทางเดียวกั นในทิศทางเดียวกันในทิศทางตามเส้นสนามไฟฟ้ า
เคลือนทีไปทางเดียวกั นในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้ า
เคลือนทีในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกั บสนามไฟฟ้ า
เคลือนทีในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกั บสนามไฟฟ้ า
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33. (O-NET50) วางลวดไว้ ในสนามแม่เหล็กดังรู ป เมือให้กระแสไฟฟ้ าเข้าไปในเส้นลวดตัวนําจะเกิดแรง
เนืองจากสนามแม่เหล็กกระทํ าต่อลวดนี ในทิศทางใด

1. ไปทางซ้าย (เข้าหา N)
2. ไปทางขวา (เข้าหา S)
3. ลงข้างล่าง
4. ขึ นด้านบน
34. (O-NET50) อนุภาคโปรตอนเคลือนทีเข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษ
แนวการเคลือนทีของอนุภาคโปรตอนเป็ นอย่างไร
1. วิ งต่อไปเป็ นเส้นตรงด้ วยความเร็ วคงตัว2. เบนไปทางขวา
3. เบนไปทางซ้าย
4. วิ งต่อไปเป็ นส้นตรงและถอยหลั งกลั บในทีสุด
35. (O-NET51) ถ้ ามีอนุภาคทีมีประจุไฟฟ้ า +q อยู่ในสนามไฟฟ้ าระหว่างแผ่นคู่ขนานดังรู ป ถ้ าเดิมอนุภาค
อยู่นิ ง ต่อมาอนุภาคจะเคลือนทีอย่างไร
1. ทิศ +X ด้วยความเร่ ง
2. ทิศ – X ด้วยความเร่ ง
3. ทิศ +Y ด้วยความเร่ ง
4. ทิศ –Y ด้วยความเร่ ง
36. (O-NET51) สนามแม่เหล็กโลกมีล ั กษณะตามข้อใด ( ข้างบนเป็ นขั วเหนือภูมิศาสตร์)
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37. (O-NET51) ขณะทีอนุภาคมีประจุไฟฟ้ า +q มวล m เคลือนทีในแนวระดับในสนามไฟฟ้ าและ
สนามแม่เหล็กดังรู ปอนุภาคจะมีการเคลือนทีอย่างไร
1. โค้งขึ น
2. โค้งลง
3. โค้งออกมาจากกระดาษ
4. โค้งเข้าไปในกระดาษ
38. (O-NET51) เมืออยู่บนดวงจันทร์ชั งนํ าหนักของวั ตถุทีมีมวล10 กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน ถ้ าปล่อยให้ว ั ตถุ
ตกทีบนผิวดวงจันทร์ วั ตถุจะมีความเร่ งเท่าใด
1. 1.6 m/s2
2. 3.2 m/s2
3. 6.4 m/s2
4. 9.6 m/s2
39. (O-NET52) วั ตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ งบนพื น ส่วนวั ตถุ B ซึ งมีมวลเท่ากัน กํ าลั งตกลง
สู่พื นโลก ถ้ าไม่คิดแรงต้านของอากาศ และกํ าหนดให้ทั งA และ B อยู่ในบริ เวณทีขนาดสนามโน้ม
ถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตั น/กิโลกรัม ข้อใดต่อไปนีไม่ถูกต้อง
1. วั ตถุทั งสองมีน ํ าหนักเท่ากั น
2. วั ตถุทั งสองมีอ ั ตราเร่ งในแนวดิ งเท่ากั น คือ9.8 เมตร/วินาที 2
3. แรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทํ าต่อวั ตถุ A มีขนาดเท่ากั บ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทํ าต่อวั ตถุ B มีขนาดเท่ากั บ 98 นิวตัน
40. (O-NET52) บริ เวณพื นทีสีเหลียม ABCD เป็ นบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็กสมํ าเสมอซึ งมีทิศพุ่งออกตั งฉาก
กับกระดาษดังรู ป ข้อใดต่อไปนี ทีทํ าให้อนุภาคโปรตอนเคลือนทีเบนเข้าหาด้านAB ได้

1. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริ เวณ จากทางด้านAD ในทิศตั งฉากกับเส้นAD
2. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริ เวณ จากทางด้านBC ในทิศตั งฉากกับเส้นBC
3. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริ เวณ จากทางด้าน AD ในทิศตั งฉากกับเส้นAC
4. ยิงอนุภาคโปรตอนเข้าไปในบริ เวณ จากทางด้านDC ในทิศตั งฉากกับเส้นDB
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41. (O-NET52) จากแผนภาพแสดงลั กษณะของเส้นสนามแม่เหล็กทีเกิดจากแท่งแม่เหล็กสองแท่ง ข้อใด
บอกถึงขั วแม่เหล็กทีตํ าแหน่ง A , B , C และ D ได้ถูกต้ อง
1. A และ C เป็ นขั วเหนือ B และ D เป็ นขั วใต้
2. A และ D เป็ นขั วเหนือ B และ C เป็ นขั วใต้
3. B และ C เป็ นขั วเหนือ A และ D เป็ นขั วใต้
4. B และ D เป็ นขั วเหนือ A และ C เป็ นขั วใต้
42. (O-NET52) วางอนุภาคอิเล็กตรอนในบริ เวณซึ งมีเฉพาะสนามไฟฟ้ าทีมีทิศไปทางขวาดังรู ป อนุภาค
อิเล็กตรอนจะมีการเคลือนทีเป็ นไปตามข้อใด

1. เคลือนทีเป็ นเส้นโค้ง เบนขึ นข้างบน
2. เคลือนทีเป็ นเส้นโค้ง เบนลงข้างล่าง
3. เคลือนทีเป็ นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้ า ไปทางขวา
4. เคลือนทีเป็ นเส้นตรงขนานกับสนามไฟฟ้ า ไปทางซ้าย
43. (O-NET53) วั ตถุอ ั นหนึ งเมืออยู่บนโลกทีมีสนามโน้มถ่วงg พบว่ามีน ํ าหนักเท่ากับW1 ถ้ านําวั ตถุนี
ไปไว้ บนดาวเคราะห์อีกดวงพบว่ามีน ํ าหนักW2 จงหามวลของวั ตถุนี
1.

W1
g

2.

W2
g

3.

W1  W2
g

4.

W2  W1
2g

44. (O-NET53) ในรู ปซ้าย A และ B คือเส้นทางการเคลือนทีของอนุภาค 2 อนุภาคทีถูกยิงมาจากจุด P ไป
ทางขวา เข้าไปในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็ก(ดูรูปซ้าย) ถ้ านําอนุภาคทั งสองไปวางลงในบริ เวณทีมีสนาม
ไฟฟ้ าดังรู ปขวา จะเกิดอะไรขึ น (ด แทนสนามแม่เหล็กทีมีทิศพุ่งเข้าและตั งฉากกับกระดาษ)
1. A เคลือนทีไปทางขวา ส่วน B เคลือนทีไปทางซ้าย
2. A เคลือนทีไปทางซ้าย ส่วน B เคลือนทีไปทางขวา
3. ทั ง A และ B ต่างก็เคลือนทีไปทางขวา
4. ทั ง A และ B ต่างก็อยู่นิ งกับที
45. (O-NET53) ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเข้าไปในแนวตั งฉากกับสนามไฟฟ้ าสมํ าเสมอทีมีทิศพุ่งออกจาก
กระดาษ เส้นทางการเคลือนทีของอิเล็กตรอนจะเป็ นอย่างไร (g แทนทิศสนามไฟฟ้ าพุ่งออกและตั งฉาก
กับกระดาษ)
1. เบนขึ น
2. เบนลง
3. เบนพุ่งออกจากกระดาษ
4. เบนพุ่งเข้าหากระดาษ
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46. (O-NET53) วางเข็มทิศอั นหนึ งบนโต๊ะเข็มทิศชี ขึ นในลั กษณะดังรู ปถ้ านําประจุบวกไปวางไว้ ทาง
ด้านซ้ายของเข็มทิศ จะเกิดอะไรขึ น
1. เข็มทิศชี ไปทางขวา
2. เข็มทิศชี ไปทางซ้าย
3. เข็มทิศชี ลง
4. เข็มทิศชี ทางเดิม
47. (O-NET54) แนวการเคลือนทีของอนุภาคโปรตอนทีถูกยิงเข้ามาในทิศตั งฉากกับสนามไฟฟ้ าสมํ าเสมอ
เป็ นดังเส้นทางหมายเลข (1) ถ้ ามีอนุภาค X ถูกยิงเข้ามาในทิศทางเดียวกั นและมีเส้นทางเดินดัง
หมายเลข (2) ข้อสรุ ปใดทีเป็ นไปไม่ได้เลย
1. อนุภาค x ดังกล่าวมีประจุบวก
2. อนุภาค x ดังกล่าวอาจเป็ นโปรตอนทีเข้าสู้สนามไฟฟ้า
ด้วยอั ตราเร็ วทีตํ ากว่า
3. อนุภาค x ดังกล่าวมีประจุเท่ากับโปรตอน ก็จะมีมวลทีน้อยกว่า
4. อนุภาค x ดังกล่าวอาจเป็ นนิวเคลียสทีมีเพียงโปรตอนสองตัว
48. (O-NET54) เส้นลวดโลหะ AB กํ าลั งตกลงมาในแนวดิ ง ขณะทีเส้นลวดดังกล่าวกํ าลั งเคลือนทีเข้าใกล้
ขัวเหนือ(N) ของแม่เหล็กดังรู ป อิเล็กตรอนในเส้นลวดโลหะจะมีสภาพอย่างไร
1. เคลือนทีจากปลาย A เป็ น B
2. เคลือนทีจากปลาย B เป็ น A
3. อิเล็กตรอนเคลือนทีไปทีปลาย A และ B ในสัดส่วนพอๆ กัน
4. อิเล็กตรอนจากปลาย A และ B เคลือนทีมารวมกันทีกึ งกลางเส้นลวด
49. (O-NET54) ระหว่างแรงอนุภาคซึ งอยู่ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยแรงใดบ้าง
1. แรงนิวเคลียร์เท่านั น
2. แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้ า
3. แรงนิวเคลียร์และแรงดึงดูดระหว่างมวล
4. แรงนิวเคลียร์ แรงไฟฟ้ า และแรงดึงดูดระหว่างมวล
50. ผลของการหมุนรอบตัวเองของโลกทํ าให้ค่าสนามโน้มถ่วงทีเส้นศูนย์ สูตรมีค่าน้อกยว่าทีขั วโลก กล่าวคือ
สนามโน้มถ่วงทีเส้นศูนย์ สูตรมีค่าเท่ากับ9.73 เมตรต่อวินาที2 ในขณะทีสนามโน้มถ่วงทีขั วโลกมีค่า
เท่ากับ 9.83 เมตร ต่อวินาที2 ถ้ าเราชั งนํ าหนักบนตาชั งอั นเดียวกันทีสองบริ เวณดังกล่าว ผลจะเป็ นอย่างไร
(O-NET57)
1. มวล นํ าหนักทีเส้นศูนย์ สูตร มีค่ามากกว่า ทีขั วโลก
2. มวล นํ าหนักทีเส้นศูนย์ สูตร มีค่าเท่ากับ ทีขั วโลก
3. มวล นํ าหนักทีเส้นศูนย์ สูตร มีค่าน้อยกว่า ทีขั วโลก
4. มวลมีค่าเท่ากันแต่น ํ าหนักทีเส้นศูนย์ สูตร มีค่ามากกว่าทีขั วโลก
5. มวลมีค่าเท่ากันแต่น ํ าหนักทีเส้นศูนย์ สูตร มีค่าน้อยกว่าทีขั วโลก
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51. ภาพบนจอโทรทัศน์รุ่นเก่าเกิดจากลํ าอิเล็กตรอนทีถูกยิงมาจากข้างหลั ง ณ ตํ าแหน่งกลางจอ และถูกเบน
ด้วยสนามแม่เหล็ก ลํ าอิเล็กตรอนไปกระทบสารเลืองแสงทีเคลือบอยู่ภายในจอเกิดเป็ นจุดสว่าง ถ้ า
ต้องการให้เกิดจุดทีมุมบนขวาของจอดังรู ป ทิศของสนามแม่เหล็กลั พธ์ต ้องเป็ นอย่างไร(O-NET57)
1. ทิศขึ นบน
2. ทิศบนซ้าย
3. ทิศบนขวา
4. ทิศล่างซ้าย
5. ทิศล่างขวา
52. พั บครึ งเส้นลวดอาบนํ ายาเส้นหนึ งทียาวมากแล้ วพั นรอบแกนเหล็กอ่อน ให้เส้นลวดชิดกั นมาก เมือต่อ
ถ่านไฟฉายเข้ากับปลายลวดดังรู ป ทํ าให้เกิดกระแสไฟฟ้ าไหลในเส้นลวด ปลายX และ Y ของแกนเหล็ก
อ่อนจะมีสภาพอย่างไร (O-NET57)

1.
2.
3.
4.
5.

ปลาย X มีสภาพแม่เหล็กขั วเหนือ ปลายY มีสภาพแม่เหล็กขั วเหนือ
ปลาย X มีสภาพแม่เหล็กขั วเหนือ ปลายY มีสภาพแม่เหล็กขั วใต้
ปลาย X มีสภาพแม่เหล็กขั วใต้ ปลายY มีสภาพแม่เหล็กขั นเหนือ
ปลาย X มีสภาพแม่เหล็กขั วใต้ ปลายY มีสภาพแม่เหล็กขั วใต้
ปลาย X และ Y ไม่มีสภาพแม่เหล็ก
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53. ลวดเส้นหนึ งถูกขดเป็ นวงกลมเกือบครบรอบ ปลายลวดแข็งต่อกับลวดอาบนํ ายาเส้นเล็กๆ สองเส้นและ
แขวนไว้ ในแนวดิ ง วงลวดแข็งอยู่ในบริ เวณสนามแม่เหล็กสมํ าเสมอ โดยทีระนาบของวงลวดแข็งขนาน
กับสนามแม่เหล็กดังรู ป(O-NET57)

ถ้ าเราต่อปลายรวดอาบนํ ายาเช้ากับถ่านไฟฉาย ข้อความใดต่อไปนี เป็ นจริ ง
1. ลวดแข็งวงกลมดังกล่าวจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างต่อเนือง เมือมองจากด้านบน
2. ลวดแข็งวงกลมดังกล่าวจะหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างต่อเนือง เมือมองจากด้านบน
3. ลวดแข็งวงกลมดังกล่าวจะหมุนอย่างต่อเนือง แต่ทิศการหมุนขึ นกับทิศการไหลของกระแส
ในวงลวด
4. ลวดแข็งวงกลมดังกล่าวจะหมุนกลั บไปกลั บมา
5. ลวดแข็งวงกลมดังกล่าวอยู่ก ับทีไม่หมุนไม่เคลือนที
54. O-Net 58 เครื องบินแอร์บัส A380 มีเครื องยนต์เจ็ตจํ านวน 4 ตัวโดยแต่ละตัวให้แรงขับเคลือนสูงสุด
เท่ากับนํ าหนักของมวล 7000 ปอนด์ ทีตกอิสระภายใต้ สนามโน้มถ่วงโลกเครื องบินแอร์บัสบรรทุก
เต็มลํ ามีมวลประมาณ 560 ตัน ความเร่ งสูงสุดของเครื องบินบนรันเวย์ มีค่าเท่าใด(กํ าหนดให้ความเร่ ง
โน้มถ่วง g = 9.8 เมตรต่อวินาที2 และ 1 ปอนด์เท่ากับ 0.45 กิโลกรัม)
1. 0.23 เมตรต่อวินาที2
2. 0.45 เมตรต่อวินาที2
3. 0.55 เมตรต่อวินาที2
5. 4.90 เมตรต่อวินาที2

4. 2.21 เมตรต่อวินาที2

55. O-Net 58 ในการโยนวั ตถุขึ นท้องฟ้ าในแนวดิ งหากไม่คิดแรงต้านอากาศนํ าหนักของวั ตถุจะเป็ นเช่นไร
1. เป็ นศูนย์ ทีตํ าแหน่งสูงสุด
2. เป็ นศูนย์ ณ ขณะทีเริ มหลุดจากมือ
3. สูงสุดทีตํ าแหน่งสูงสุด
4. สูงสุด ณ ขณะเริ มหลุดจากมือ
5. คงตัวตลอดเวลา
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56. เหตุใดค่าความเร่ งโน้มถ่วง (g) ทีตํ าแหน่งวงโคจรของดาวเทียมจึงมีค่าน้อยกว่าค่าความเร่ งโน้มถ่วงที
ผิวโลก (O-Net 59)
1. อวกาศทีตํ าแหน่งวงโคจรเบาบางมาก
2. แรงดึกดูดระหว่างโลกและดาวเทียมทีตํ าแหน่งวงโคจรมีค่าน้อยกว่าทีตํ าแหน่งบนผิวโลก
3. ดาวเทียมมีการโคจรเป็ นวงกลมรอบโลก
4. มีแรงดึกดูดจากดาวฤกษ์ดวงอืนมากระทํ าต่อดาวเทียม
5. ดาวเทียมเคลือนทีด้วยอั ตราเร็ วสูง ขนานไปกับผิวโลก
57. วางประจุบวกไว้ ต ํ าแหน่งx = 0.0 cm และวางประจุลบขนานเดียวกั นทีตํ าแหน่งx = 10.0 cm ที
ตํ าแหน่งใด ต่อไปนี สนามไฟฟ้ ามีขนาดแรงทีสุด (O-Net 59)
1. x = 1.0 cm
2. x = 5.0 cm
3. x = 9.0 cm
4. x = 9.5 cm
5. ทุกค่า x ระหว่าง 0.0 ถึง 10.0 cm สนามไฟฟ้ ามีความแรงเท่ากันทั งหมด
58. ปล่อยให้ลวดโลหะตรงเส้นเล็กเส้นหนึ งตกลงมาในแนวดิ งภายใต้สนามแม่เหล็กโลหะลายบนและ
ปลายล่างของลวดดังกล่าวจะมีสภาพทางไฟฟ้ าเป็ นอย่างไร (O-Net 59)
1. ปลายบนและปลายล่างมีสภาพเป็ นกลางทางไฟฟ้ า
2. ปลายบนและปลายล่างมีสภาพเป็ นลบ
3. ปลายบนและปลายล่างมีสภาพเป็ นบวก
4. ปลายบนมีสภาพเป็ นบวก ปลายล่างมีสภาพเป็ นลบ
5. ปลายบนมีสภาพเป็ นลบ ปลายล่างมีสภาพเป็ นบวก
59. เส้นสนามแม่เหล็กในลั กษณะใดทีบ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กกํ าลั งมีขนาดลดลง(O-Net 59)
1. ขนานกัน
2. ตั งฉากกัน
3. บานออกจากกัน
4. ลู่เข้าหากัน
5. สวนทางกัน
60. ถ้ าในธรรมชาติไม่มีแรงนิวเคลียร์ เหตุการณ์ใดต่อไปนี น่าจะเป็ นไปได้มากทีสุด(O-Net 59)
1. เกิดเฉพาะธาตุไฮโดรเจน ( 11 H )
2. เกิดเฉพาะธาตุไฮโดรเจน ( 11 H ) และฮีเลียม ( 42 H )
3. ธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุด
4. ธาตุทุกตัวจะปล่อยกัมมั นตรังสี
5. นิวเคลียสจะมีเฉพาะโปรตอน ไม่มีนิวตรอน

