
                 

1. (O-NE
 
              
              
              

2. (O-NE
    ผลกักนั
             1
             3

3. (O-NE

    แท่งแม

    
 

4. (O-NE

    มีการเ

    จะเป็น

              
     

     2

     

     4

 

   ขอ้สอบ O-NET

ET49) จุด A แ
1. วางประจุล
2. วางประจุบ
3. สนามไฟฟ้
4. สนามไฟฟ้

ET49) A , B แ
นั ส่วน A แล
1. A และ C มี
3. A และ B มี

ET50) โดยปก

ม่เหลก็ ท่ีตาํแ

ET50) ลาํอนุภ

บ่ียงเบนดงัรูป

นอยา่งไร 

              
1.  เคล่ือนท่ีไ

2.  เคล่ือนท่ีไ

3.  เคล่ือนท่ีใ

4.  เคล่ือนท่ีใ

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ข้อ

และ B อยูภ่าย
ลบท่ี A ประจุ
บวกท่ี B ประ
ฟ้าท่ี A สูงกวา่
ฟ้าท่ี A มีค่าเท่

และ C เป็นแผ
ะ C ดูดกนั ข้
มีประจุบวก แ
มีประจุบวก แ

กติเขม็ทิศจะว

แหน่งดงัรูป  เข

ภาค P และ Q 

ป  ถา้นาํอนุภ

ไปทางเดียวกนั

ไปทางเดียวกนั

นทิศตรงขา้ม

นทิศตรงขา้ม
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อสอบ O-NET

ยในสนามไฟฟ
ลบจะเคล่ือน
จุบวกจะเคล่ือ
าสนามไฟฟ้าท
ท่ากบัสนามไฟ

ผน่วตัถุ 3 ชนิ
อ้ใดต่อไปน้ีถู
ต่ B มีประจุล
ต่ C มีประจุล

วางตวัตามแน

ขม็ทิศจะช้ีใน

เม่ือเคล่ือนท่ี

าคทั้งสองไป

นในทิศทางเดี

นในทิศทางต

มกนัโดยอนุภา

มกนัโดยอนุภา

ง สนามของแรง   

T ฟิสิกส์ เร่ือง

ฟ้าท่ีมีทิศตาม
ท่ีไปท่ี B  
อนท่ีไปท่ี A
ท่ี B       
ฟฟ้าท่ี B 

ด ท่ีทาํใหเ้กิด
ถูกตอ้ง  
ลบ       2. B แ
ลบ       4. A แ

นวทิศเหนือ-ใต

นลกัษณะใด 

ผา่นสนามแม

วางไวใ้นบริเ

ดียวกนัในทิศ

รงขา้มกบัสน

าค P ไปทางเ

าค Q ไปทางเ

เรียบเรียงโดยครูบ

ง สนามของแ

มลูกศรดงัรูป

ดประจุไฟฟ้าโ

และ C มีประจุ
และ C มีประจุ

ต ้ เม่ือนาํเขม็

ม่เหลก็  B  ท่ีมี

เวณท่ีมีสนาม

 
ทางตามเสน้ส

นามไฟฟ้า 

ดียวกบัสนาม

เดียวกบัสนาม

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

แรง 

ขอ้ใดต่อไปน้ี

โดยการถู ซ่ึงไ

จุลบ แต่ A มีป
จุลบ แต่ B มีป

ทิศมาวางใกล้

มีทิศพุง่ออกตั้

ฟ้าสมํ่าเสมอ 

สนามไฟฟ้า 

มไฟฟ้า 

มไฟฟ้า 

ง  www.krukird.c

น้ีถูกตอ้ง  

ไดผ้ลดงัน้ี A 

ประจุบวก      
ประจุบวก 

ล้ๆ   กบัก่ึงกล

 

ตั้งฉากกบักระ

  แนวการเคลื

com  หนา้  1 

และ B  

           

าง 

ะดาษ 

ล่ือนท่ี 



                 

5. (O-NE

     

     2

     

     4

6. (O-NE

     เน่ืองจ
 

              
      

      3

7. (O-NE
     แนวก
      

      

8. (O-NE
       อยูน่ิ่

 2
              

4
  

9. (O-NE

    สนาม

2
3
4

   ขอ้สอบ O-NET

ET50) สนามแ

1. ขนานกบัทิ

2. ขนานกบัส

3. ตั้งฉากกบัท

4. ตั้งฉากกบัส

ET50) วางลวด

จากสนามแม่เ

                  
1. ไปทางซา้ย

3. ลงขา้งล่าง 

ET51) อนุภาค
การเคล่ือนท่ีข
1. วิ่งต่อไปเป็

3. เบนไปทาง

ET51) ถา้มีอนุ
นิง  ต่อมาอนุภ

1. ทิศ +X  ดว้
2. ทิศ – X  ด้
3. ทิศ +Y  ดว้
4. ทิศ –Y ดว้

 

ET51) ขณะท่ี

แม่เหลก็ดงัรูป

1. โคง้ข้ึน 
2. โคง้ลง 
3. โคง้ออกม
4. โคง้เขา้ไ

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

แม่เหลก็ท่ีเป็น

ทิศทางการเคลื

สนามไฟฟ้า  แ

ทั้งสนามไฟฟ้

สนามไฟฟ้าแ

ดไวใ้นสนาม

เหลก็กระทาํต

ย (เขา้หา N)   

                    

คโปรตอนเคลื
องอนุภาคโป
ปนเสน้ตรงดว้

งซา้ย          

นุภาคท่ีมีประ
ภาคจะเคล่ือนท
วยความเร่ง 
ว้ยความเร่ง 
วยความเร่ง 
ยความเร่ง 

  
อนุภาคมีประ

ปอนุภาคจะมี

มาจากกระดา
ปในกระดาษ
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นส่วนหน่ึงขอ

ล่ือนท่ีของแส

แต่ตั้งฉากกบัท

ฟ้าและทิศการ

แต่ขนานกบัทิ

แม่เหลก็ดงัรู

ต่อลวดน้ีในทิ

             

  

ล่ือนท่ีเขา้ไปใ
ปรตอนเป็นอย
วยความเร็วคง

จุไฟฟ้า +q อย
ท่ีอยา่งไร 

ะจุไฟฟ้า +q ม

มการเคล่ือนท่ี

าษ 
 

ง สนามของแรง   

องเคล่ือนแสง

สง 

ทิศการเคล่ือน

รเคล่ือนท่ีของ

ทิศของการเคลื

ป  เม่ือใหก้ระ

ทิศทางใด 

2. ไปทา

4. ข้ึนดา้

ในทิศขนานกั
ยา่งไร 
งตวั 2. เบนไป

4. วิ่งต่อไ

ยูใ่นสนามไฟ

 

มวล m เคล่ือน

อยา่งไร 

เรียบเรียงโดยครูบ

งนั้น  มีทิศทา

นท่ีของแสง 

งแสง 

ล่ือนท่ีของแส

ะแสไฟฟ้าเขา้

 
งขวา (เขา้หา

นบน 

บัสนามแม่เห

ปทางขวา 

ไปเป็นสน้ตร

ฟฟ้าระหวา่งแ

นท่ีในแนวระ

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

งตามขอ้ใด 

ง 

าไปในเสน้ลว

S) 

หลก็ซ่ึงมีทิศพุ่

งและถอยหลั

ผน่คู่ขนานดงั

ดบัในสนามไ

ง  www.krukird.c

วดตวันาํจะเกิ

พุง่เขา้กระดาษ

ลงักลบัในท่ีสุ

งรูป  ถา้เดิมอ

ไฟฟ้าและ   

com  หนา้  2 

ดแรง 

ษ   

ด 

นุภาค 



                 

10. (O-N

            

11.  (O-N
     ตกท่ีบ
 
 3
12. (O-N
      สู่พื้น
      ถ่วงข
      

      2

      
      4

13. (O-N
     บอกถึ
      
      2
      3
      4

 

 

 

   ขอ้สอบ O-NET

NET51) สนาม

NET51) เม่ืออ
บนผวิดวงจนัท
1. 1.6 m/s2 
3. 6.4 m/s2 

NET52) วตัถุ  
นโลก ถา้ไม่คิด
ของโลกเท่ากบั
1.  วตัถุทั้งสอ

2.  วตัถุทั้งสอ

3.  แรงโนม้ถ่
4.  แรงโนม้ถ่

NET52) จากแ
ถึงขั้วแม่เหลก็
1.  A และ C 
2.  A และ D 
3.  B และ C เ
4.  B และ D 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

มแม่เหลก็โลก

อยูบ่นดวงจนัท
ทร์  วตัถุจะมี

  
  

A  มีมวล  10
ดแรงตา้นของ
บั  9.8  นิวตนั
องมีนํ้าหนกัเท

องมีอตัราเร่งใ

ถ่วงของโลกท่ี
ถ่วงของโลกท่ี

ผนภาพแสดง
กท่ีตาํแหน่ง A
เป็นขั้วเหนือ 
เป็นขั้วเหนือ 
เป็นขั้วเหนือ 
เป็นขั้วเหนือ 
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กมีลกัษณะตา

ทร์ชัง่นํ้าหนกั
ความเร่งเท่าใ

0  กิโลกรัม วา
งอากาศ  และ
น/กิโลกรัม ขอ้
ท่ากนั 

ในแนวด่ิงเท่า

ทกระทาํต่อวตั
ทกระทาํต่อวตั

งลกัษณะของ
A , B , C และ 

 B และ D  เป็
 B และ C  เป็
 A และ D  เป็
 A และ C  เป็

ง สนามของแรง   

ามขอ้ใด  ( ขา้

กของวตัถุท่ีมีม
ใด 

2. 3.2 m/
4. 9.6 m/

างอยูน่ิ่งบนพ้ื
กาํหนดใหท้ั้ง
อใดต่อไปน้ีไ

กนั คือ 9.8 เม

ตถุ  A  มีขนาด
ตถุ  B  มีขนาด

งเสน้สนามแม
D ไดถู้กตอ้ง
ป็นขั้วใต ้
ป็นขั้วใต ้
ป็นขั้วใต ้
ป็นขั้วใต ้

เรียบเรียงโดยครูบ

งบนเป็นขั้วเห

มวล 10 กิโลก

/s2 
/s2 
้น ส่วนวตัถุ  
ง  A  และ B  
ม่ถูกตอ้ง 

มตร/วนิาที 2  

ดเท่ากบั 98  นิ
ดเท่ากบั 98  นิ

ม่เหลก็ท่ีเกิดจ
  

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

หนือภูมิศาสต

 

กรัมได ้16 นิว

B  ซ่ึงมีมวลเท
อยูใ่นบริเวณ

 

นิวตนั   
นิวตนั   

ากแท่งแม่เหล็

ง  www.krukird.c

ตร์ ) 

วตนั ถา้ปล่อย

ท่ากนั กาํลงัต
ณท่ีขนาดสนาม

ลก็สองแท่ง ข้

com  หนา้  3 

ยใหว้ตัถุ 

ตกลง 
มโนม้ 

ขอ้ใด 



                 

14. (O-N
     กบักร

      

 

       
       2
       
       4

15. (O-N
     อิเลก็ต
    

 

       
       2
       
       4
 
16. (O-N
     ทางข
      ไฟฟ้

              
       
       2
       3
       4
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

NET52) บริเวณ
ระดาษดงัรูป  

1. ยงิอนุภาคโ
2. ยงิอนุภาคโ
3. ยงิอนุภาคโ
4. ยงิอนุภาคโ

NET52) วางอน
ตรอนจะมีการ

1.  เคล่ือนท่ีเป็
2.  เคล่ือนท่ีเป็
3.  เคล่ือนท่ีเป็
4.  เคล่ือนท่ีเป็

NET53) ในรูป
วา เขา้ไปในบ
าดงัรูปขวา จะ

  
1.  A  เคล่ือน
2.  A  เคล่ือน
3.  ทั้ง  A  แล
4.  ทั้ง  A  แล

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ณพื้นท่ีส่ีเหล่ีย
ขอ้ใดต่อไปนี

โปรตอนเขา้ไ
โปรตอนเขา้ไ
โปรตอนเขา้ไ
โปรตอนเขา้ไ

นุภาคอิเลก็ตร
รเคล่ือนท่ีเป็น

ป็นเสน้โคง้ เบ
ป็นเสน้โคง้ เบ
ป็นเสน้ตรงขน
ป็นเสน้ตรงขน

ปซา้ย A และ B
บริเวณท่ีมีสน
ะเกิดอะไรข้ึน

ท่ีไปทางขวา
ท่ีไปทางซา้ย
ละ  B  ต่างกเ็ค
ละ  B  ต่างกอ็
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ยม ABCD  เป็
น้ีท่ีทาํใหอ้นุภ

ไปในบริเวณ จ
ไปในบริเวณ จ
ไปในบริเวณ จ
ไปในบริเวณ จ

รอนในบริเวณ
นไปตามขอ้ใด

บนข้ึนขา้งบน
บนลงขา้งล่าง
นานกบัสนาม
นานกบัสนาม

B คือเสน้ทาง
นามแม่เหลก็(ดู
น (ด แทนสน

 ส่วน  B  เคล่ื
 ส่วน  B  เคลื
คล่ือนท่ีไปทา
ยูน่ิ่งกบัท่ี 

ง สนามของแรง   

ป็นบริเวณท่ีมี
ภาคโปรตอนเ

จากทางดา้น 
จากทางดา้น 
จากทางดา้น 
จากทางดา้น 

ณซ่ึงมีเฉพาะส
ด 

น 
ง 
มไฟฟ้า ไปทา
มไฟฟ้า ไปทา

งการเคล่ือนท่ี
ดูรูปซา้ย) ถา้น
ามแม่เหลก็ท่ี

 
ล่ือนท่ีไปทางซ
ล่ือนท่ีไปทาง
งขวา 

เรียบเรียงโดยครูบ

มีสนามแม่เหล็
เคล่ือนท่ีเบนเ

AD ในทิศตั้ง
BC ในทิศตั้ง
AD ในทิศตั้ง
DC ในทิศตั้ง

สนามไฟฟ้าท่ี

างขวา 
างซา้ย 

ของอนุภาค 2
นาํอนุภาคทั้งส
มีทิศพุง่เขา้แล

ซา้ย 
ขวา 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ลก็สมํ่าเสมอซ่ึ
ขา้หาดา้น AB

ฉากกบัเสน้ A
ฉากกบัเสน้ B
ฉากกบัเสน้ A
ฉากกบัเสน้ D

ท่ีมีทิศไปทางข

2 อนุภาคท่ีถูก
สองไปวางลง
ละตั้งฉากกบัก

ง  www.krukird.c

ซ่ึงมีทิศพุง่ออ
B  ได ้

AD  
BC 
AC 
DB 

ขวาดงัรูป อนุ

กยงิมาจากจุด
งในบริเวณท่ีมี
กระดาษ) 

com  หนา้  4 

กตั้งฉาก 

ภาค 

 P ไป 
มีสนาม  



                 

17. (O-N

     ไปไว้

      

 
18. (O-N
     กระด
     กบักร
     
     2
     3
     4
19. (O-N
     ดา้นซ้
       
       3
20. (O-N
      เป็นดั
      หมาย
      
      2
              
      
      4
21. (O-N
     ขั้วเหน
      
      2
      
      4
              
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

NET53) วตัถุอั

บ้นดาวเคราะ

1.  
g

W1   

NET53) ยงิอนุ
าษ เส้นทางก
ระดาษ) 
1.  เบนข้ึน 
2.  เบนลง 
3.  เบนพุง่ออ
4.  เบนพุง่เขา้

NET53) วางเข็
ซา้ยของเขม็ทิศ
1. เขม็ทิศช้ีไป
3. เขม็ทิศช้ีลง

NET54) แนวก
ดงัเสน้ทางหม
ยเลข (2) ขอ้ส
1.  อนุภาค  x
2.  อนุภาค  x
    ดว้ยอตัราเ
3.  อนุภาค x 
4.  อนุภาค  x

NET54) เสน้ล
นือ(N) ของแ
1.   เคล่ือนท่ีจ
2.   เคล่ือนท่ีจ
3.   อิเลก็ตรอ
4.   อิเลก็ตรอ
     เสน้ลวด 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

อนัหน่ึงเม่ืออยู

ะห์อีกดวงพบ

 

นุภาคอิเลก็ตรอ
การเคล่ือนท่ีข

อกจากกระดาษ
าหากระดาษ 
ขม็ทิศอนัหน่ึง
ศ จะเกิดอะไร
ปทางขวา   
ง    
การเคล่ือนท่ีข
มายเลข (1)  ถ้
สรุปใดท่ีเป็นไ
x  ดงักล่าวมีป
x  ดงักล่าวอาจ
ร็วท่ีตํ่ากวา่ 
ดงักล่าวมีปร

x  ดงักล่าวอาจ
วดโลหะ  AB
ม่เหลก็ดงัรูป 
จากปลาย A เ
จากปลาย B เป็
อนเคล่ือนท่ีไป
อนจากปลาย A
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ยูบ่นโลกท่ีมีส

วา่มีนํ้ าหนกั  

2.  
g

W2  

อนเขา้ไปในแ
องอิเลก็ตรอน

ษ 

งบนโตะ๊ เขม็ทิ
รข้ึน 

2. เข็
4. เข็

ของอนุภาคโป
า้มีอนุภาค  X
ไปไม่ไดเ้ลย 
ระจุบวก
จเป็นโปรตอน

ะจุเท่ากบัโปร
จเป็นนิวเคลีย
B  กาํลงัตกลง

 อิเลก็ตรอนใ
ป็น B 
ป็น A 
ปท่ีปลาย A แ
A และ B เคล่ื

ง สนามของแรง   

สนามโนม้ถ่ว

W2 จงหามว

3.  
g

W1 

แนวตั้งฉากกบั
นจะเป็นอยา่ง

ทิศช้ีข้ึนในลกั

ขม็ทิศช้ีไปทาง
ขม็ทิศช้ีทางเดิ
ปรตอนท่ีถูกยิ
X  ถูกยงิเขา้มา

นท่ีเขา้สูส้นาม

รตอน กจ็ะมีม
สท่ีมีเพียงโป
งมาในแนวด่ิง
ในเสน้ลวดโล

ละ B ในสดัส
อนท่ีมารวมกั

เรียบเรียงโดยครูบ

ง g พบวา่มีนํ้
ลของวตัถุน้ี
W2  

บสนามไฟฟ้า
งไร (g แทนทิ

กษณะดงัรูป ถ

งซา้ย  
ม 
งิเขา้มาในทิศ
าในทิศทางเดี

  
มไฟฟ้า 

มวลท่ีนอ้ยกว่
ปรตอนสองตวั
ง  ขณะท่ีเสน้ล
ลหะจะมีสภา

ส่วนพอๆกนั
กนัท่ีก่ึงกลาง

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

าหนกัเท่ากบั 

4.   
g

W
2

2 

าสมํ่าเสมอท่ีมี
ศสนามไฟฟ้า

ถา้นาํประจุบว

ศตั้งฉากกบัสน
ยวกนัและมีเส

า   
ว 
ลวดดงักล่าวก
พอยา่งไร 

ง  www.krukird.c

  W1  ถา้นาํวตั

g
W1   

มีทิศพุง่ออกจ
าพุง่ออกและต

วกไปวางไวท้

นามไฟฟ้าสมํ่
สน้ทางเดินดงั

กาํลงัเคล่ือนที

com  หนา้  5 

ตัถุน้ี 

าก 
ตั้งฉาก 

ทาง 

มํ่าเสมอ 
ง 

ท่ีเขา้ใกล ้



                 

22. (O-N
      
      2
      3
      4
23. ผลขอ

      สนาม

      เท่ากั

      (O-N

2

3

4

5

24. พบัค ึ
      ถ่านไ
      อ่อนจ
 
 
 
 
 
 

2

3

4

5

 

 

 

   ขอ้สอบ O-NET

NET54) ระหว่
1.  แรงนิวเคลี
2.  แรงนิวเคลี
3.  แรงนิวเคลี
4.  แรงนิวเคลี
องการหมุนรอ

มโนม้ถ่วงท่ีเส

บั 9.83 เมตร 

NET57) 

1.  มวลนํ้าหน

2.  มวลนํ้าหน

3.  มวลนํ้าหน

4.  มวลมีค่าเท

5.  มวลมีค่าเท

ร่ึงเสน้ลวดอา
ไฟฉายเขา้กบั
จะมีสภาพอย่

1.  ปลาย X มี

2.  ปลาย X มี

3.  ปลาย X มี

4.  ปลาย X มี

5.  ปลาย X แ

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

วา่งแรงอนุภาค
ลียร์เท่านั้น 
ลียร์และแรงไ
ลียร์และแรงดึ
ลียร์  แรงไฟฟ้
อบตวัเองของ

สน้ศูนยสู์ตรมี

ต่อวินาที2 ถา้

นกัท่ีเสน้ศูนย์

นกัท่ีเสน้ศูนย์

นกัท่ีเสน้ศูนย์

ท่ากนัแต่นํ้าห

ท่ากนัแต่นํ้าห

าบนํ้ายาเสน้ห
ปลายลวดดงั
ยา่งไร (O-NET

มีสภาพแม่เหล็

มีสภาพแม่เหล็

มีสภาพแม่เหล็

มีสภาพแม่เหล็

และ Y ไม่มีสภ

2549 -2562  เร่ือง

คซ่ึงอยูภ่ายใน

ไฟฟ้า 
ดึงดูดระหวา่ง
ฟ้า และแรงดึง
งโลกทาํใหค่้า

มีค่าเท่ากบั 9.7

เราชัง่นํ้ าหนกั

สู์ตร มีค่ามาก

สู์ตร มีค่าเท่า

สู์ตร มีค่านอ้ย

หนกัท่ีเสน้ศูนย

หนกัท่ีเสน้ศูนย

หน่ึงท่ียาวมาก
รูป ทาํใหเ้กิด
T57) 

ลก็ขั้วเหนือ ป

ลก็ขั้วเหนือ ป

ลก็ขั้วใต ้ปลา

ลก็ขั้วใต ้ปลา

ภาพแม่เหลก็

ง สนามของแรง   

นนิวเคลียสปร

มวล 
งดูดระหวา่งม
าสนามโนม้ถ่

73 เมตรต่อวนิ

กบนตาชัง่อนั

กกวา่ ท่ีขั้วโล

กบั ท่ีขั้วโลก

ยกวา่ ท่ีขั้วโล

ยสู์ตร มีค่ามา

ยสู์ตร มีค่านอ้

กแลว้พนัรอบ
ดกระแสไฟฟ้า

ปลาย Y มีสภา

ปลาย Y มีสภา

ย Y มีสภาพแ

ย Y มีสภาพแ

เรียบเรียงโดยครูบ

ระกอบดว้ยแ

มวล 
วงท่ีเสน้ศูนย์

นาที2 ในขณะ

นเดียวกนัท่ีสอ

ก 

 

ลก 

ากกวา่ท่ีขั้วโล

อยกวา่ท่ีขั้วโล

แกนเหลก็อ่อ
าไหลในเสน้ล

าพแม่เหลก็ขั้ว

าพแม่เหลก็ขั้ว

แม่เหลก็ขั้นเห

แม่เหลก็ขั้วใต้

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

รงใดบา้ง 

สู์ตรมีค่านอ้ย

ะท่ีสนามโนม้

องบริเวณดงัก

ลก 

ลก 

อน ใหเ้สน้ลวด
ลวด ปลาย X 

วเหนือ 

วใต ้

หนือ 

ต ้

ง  www.krukird.c

ยกวา่ท่ีขั้วโลก

ถ่วงท่ีขั้วโลก

ล่าว ผลจะเป็

ดชิดกนัมาก เ
และ Y ของแ

com  หนา้  6 

ก กล่าวคือ  

กมีค่า 

นอยา่งไร 

เม่ือต่อ 
แกนเหลก็ 



                 

25. ภาพบ

      ดว้ยส

      ตอ้งก

2

3

4

5

26. ลวดเ

      แขวน

      กบัส

 

 

 

 

      ถา้เรา

2

3

 

4

5

27. O-Ne
      เท่ากั
      เตม็ลํ
      โนม้ถ

 

 3

 5

   ขอ้สอบ O-NET

บนจอโทรทศั

สนามแม่เหลก็

การใหเ้กิดจุด

1.  ทิศข้ึนบน

2.  ทิศบนซา้ย

3.  ทิศบนขวา

4.  ทิศล่างซา้

5.  ทิศล่างขว

เสน้หน่ึงถูกข

นไวใ้นแนวด่ิ

นามแม่เหลก็

าต่อปลายรวด

1.  ลวดแขง็ว

2.  ลวดแขง็ว

3.  ลวดแขง็ว

    ในวงลวด

4.  ลวดแขง็ว

5.  ลวดแขง็ว

et 58 เคร่ืองบิ
บันํ้ าหนกัของ
ลาํมีมวลประม
ถ่วง g = 9.8  

1. 0.23  เมตร

3. 0.55  เมตร

5. 4.90   เมตร

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ศน์รุ่นเก่าเกิดจ

ก ลาํอิเลก็ตรอ

ท่ีมุมบนขวาข

 

ย 

า 

ย 

า 

ดเป็นวงกลม

ง วงลวดแขง็

ดงัรูป (O-NE

ดอาบนํ้ายาเชา้

งกลมดงักล่า

งกลมดงักล่า

งกลมดงักล่า

 

งกลมดงักล่า

งกลมดงักล่า

บินแอร์บสั A3
งมวล 7000 ป
มาณ  560  ตนั
เมตรต่อวินาที

รต่อวินาที2  

รต่อวินาที2  

รต่อวินาที2 

2549 -2562  เร่ือง

จากลาํอิเลก็ตร

อนไปกระทบ

ของจอดงัรูป 

เกือบครบรอบ

อยูใ่นบริเวณ

ET57) 

ากบัถ่านไฟฉ

วจะหมุนทวน

วจะหมุนตาม

วจะหมุนอยา่

วจะหมุนกลบั

วอยูก่บัท่ีไม่ห

380 มีเคร่ืองย
ปอนด ์ท่ีตกอิส
น  ความเร่งสูง
ที2 และ 1 ปอน

ง สนามของแรง   

รอนท่ีถูกยงิม

บสารเลืองแสง

ทิศของสนาม

บ ปลายลวดแ

สนามแม่เหล็

ฉาย ขอ้ความใ

นเขม็นาฬิกาอ

มเขม็นาฬิกาอ

างต่อเน่ือง แต่

บไปกลบัมา

หมุนไม่เคล่ือน

ยนตเ์จต็จาํนวน
สระภายใตส้น
งสุดของเคร่ือ
นดเ์ท่ากบั 0.4

2. 0.45  เ

4. 2.21  

เรียบเรียงโดยครูบ

มาจากขา้งหลงั

งท่ีเคลือบอยูภ่

มแม่เหลก็ลพัธ

แขง็ต่อกบัลวด

ลก็สมํ่าเสมอ โ

ใดต่อไปน้ีเป็น

อยา่งต่อเน่ือง 

ยา่งต่อเน่ือง เ

ต่ทิศการหมุนขึ

นท่ี 

น 4 ตวัโดยแต
นามโนม้ถ่วงโ
งบินบนรันเว

45 กิโลกรัม) 

เมตรต่อวินาที

เมตรต่อวินาท

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ง ณ ตาํแหน่ง

ภายในจอเกิด

ธ์ตอ้งเป็นอยา่

ดอาบนํ้ายาเส้

โดยท่ีระนาบข

นจริง 

เม่ือมองจากด

เม่ือมองจากด้

ข้ึนกบัทิศการ

ต่ละตวัใหแ้รง
โลกเคร่ืองบิน
วยมี์ค่าเท่าใด(

ที2 

ที2 

ง  www.krukird.c

งกลางจอ และ

เป็นจุดสวา่ง 

างไร (O-NET

สน้เลก็ๆ สองเ

ของวงลวดแข็

ดา้นบน 

ดา้นบน 

รไหลของกระ

งขบัเคล่ือนสู
นแอร์บสับรร
(กาํหนดใหค้ว

com  หนา้  7 

ะถูกเบน 

ถา้ 

T57) 

เสน้และ 

ขง็ ขนาน  

ะแส 

งสุด 
ทุก 
วามเร่ง 



                 

28. O-Ne
 
 3
 5
29. O-Ne
 
 3
 5
30. O-Ne
     ติดกนั
     กระแ
 
 2
   3
 4
   5
31. เหตุใ
      ผวิโล
      

2
3
4
5

32. วางป
      ตาํแห

3
5

33. เสน้ส

3
5

   ขอ้สอบ O-NET

et 58 ในการโ
1. เป็นศูนยท่ี์
3. สูงสุดท่ีตาํ
5. คงตวัตลอด
et 58 อุปกรณ์
1.  จอโทรทศั
3.  เคร่ืองป่ันน
5.  เคร่ืองกาํเนิ
et 58 นาํขดล
น การปล่อยแ
สไฟฟ้าเหน่ีย
1.  เกิด เพราะ
2.  เกิด เพราะ
3.  เกิด เพราะ
4.  ไม่เกิด เพร
5.  ไม่เกิด เพร
ใดค่าความเร่ง
ลก (O-Net 59)

1.  อวกาศท่ีตํ
2.  แรงดึกดูด
3.  ดาวเทียมมี
4.  มีแรงดึกดู
5.  ดาวเทียมเ
ประจุบวกไวต้ ํ
หน่งใด ต่อไป
1.   x  =  1.0  
3.   x  =  9.0  
5.  ทุกค่า  x  ร
สนามแม่เหลก็
1.  ขนานกนั 
3.  บานออกจ
5.  สวนทางกั

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

โยนวตัถุข้ึนท้
ตาํแหน่งสูงสุ
แหน่งสูงสุด  
ดเวลา 
ณ์หรือเคร่ืองใช
ศน์แบบเก่า (จ
นํ้าผลไม ้  
นิดไฟฟ้ากระ
วดอาบนํ้ายาพ
ท่งแม่เหลก็แ
ยวนาํในขดลว
ะขวดลวดมีกา
ะแท่งแม่เหลก็
ะขวดลวดและ
ราะขวดลวดแ
ราะไม่มีตวัตา้
โนม้ถ่วง (g) 
) 

ตาํแหน่งวงโค
ดระหวา่งโลกแ
มีการโคจรเป็
ดูดจากดาวฤก
เคล่ือนท่ีดว้ยอ
ตาํแหน่ง x  = 
ปน้ี สนามไฟฟ้

cm   
cm   
ระหวา่ง  0.0 
กในลกัษณะใ

  
จากกนั  
กนั 

2549 -2562  เร่ือง

ทอ้งฟ้าในแนว
สุด 

ชไ้ฟฟ้าใดต่อ
จอแกว้) 

แสสลบั 
พนัรอบแท่งแ
ละ ลวดอาบน
วดหรือไม่ อย่
ารเคล่ือนท่ี 
กมีการเคล่ือน
ะแท่งแม่เหลก็
และแท่งแม่เห
านทานในขด
ท่ีตาํแหน่งวง

จรเบาบางมา
และดาวเทียม
นวงกลมรอบ
ษด์วงอ่ืนมาก
อตัราเร็วสูง ข
0.0  cm และ

ฟ้ามีขนาดแรง

 ถึง 10.0  cm 
ใดท่ีบ่งบอกวา่

ง สนามของแรง   

วด่ิงหากไม่คิด
2. เป็นศูน
4. สูงสุด

ไปน้ี ใชป้ระ

แม่เหลก็อยา่ง
นํ้ายาใหต้กอิส
ยา่งไร (ไม่คิดผ

นท่ี 
กต่างกมี็การเค
หลก็เคล่ือนท่ีติ
ดลวด 
งโคจรของดา

าก 
มท่ีตาํแหน่งวง
บโลก 
กระทาํต่อดาว
ขนานไปกบัผิ
ะวางประจุลบ
งท่ีสุด (O-Net

2.   x  =  
4.   x  =  

m  สนามไฟฟ้า
าสนามแม่เหล็

2.  ตั้งฉา
4.  ลู่เขา้ห

เรียบเรียงโดยครูบ

ดแรงตา้นอาก
นย ์ณ ขณะท่ีเ
 ณ ขณะเร่ิมห

โยชน์จากสน
2.  จอโทรทศั
4.  ลาํโพงเครื

หลวมๆ หลา
สระภายใตส้น
ผลอนัเน่ืองมา

คล่ือนท่ี  
ติดกนัไป 

วเทียมจึงมีค่า

งโคจรมีค่านอ้

เทียม 
วโลก 
ขนานเดียวกนั
t 59) 
5.0  cm 
9.5  cm 
ามีความแรงเท
ลก็กาํลงัมีขน
กกนั 
หากนั 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

กาศนํ้าหนกัขอ
เร่ิมหลุดจากมื
หลุดจากมือ 

นามแม่เหลก็น้
ศน์แบบ  LCD
ร่ืองขยายเสียง

ยรอบ และนาํ
นามโนม้ถ่วงข
ากสนามแม่เห

านอ้ยกวา่ค่าค

อยกวา่ท่ีตาํแห

นท่ีตาํแหน่ง x

ท่ากนัทั้งหมด
าดลดลง (O-N

ง  www.krukird.c

องวตัถุจะเป็น
มือ 

นอ้ยท่ีสุด 
D (จอแบน) 
ง 

าปลายท่ีเหลือ
ของโลกจะทาํ
หลก็โลก) 

ความเร่งโนม้ถ

หน่งบนผวิโล

x  =  10.0  cm

ด 
Net 59) 

com  หนา้  8 

นเช่นไร 

อเช่ือม 
าใหเ้กิด 

ถ่วงท่ี 

ก 

m ท่ี 



                 

34. ปล่อย
      ปลาย

2
3
4
5

35. ถา้ใน

2
3
4
5

36.  ค่าคว
       เท่ากั

3
5

37.  วตัถุ
       วตัถุ

2
3
4
5

38.  จุด  A
      (O-N

  
2
3
4
5

   ขอ้สอบ O-NET

ยใหล้วดโลห
ยล่างของลวด
1.  ปลายบนแ
2.  ปลายบนแ
3.  ปลายบนแ
4.  ปลายบนมี
5.  ปลายบนมี
นธรรมชาติไม
1.  เกิดเฉพาะ
2.  เกิดเฉพาะ
3.  ธาตุสูญเสี
4.  ธาตุทุกตวั
5.  นิวเคลียส
วามเร่งโนม้ถ่
กบั 1,600 กิโล
1.   1.25  
3.   2.00  
5.   5.00 
 A  B  และ C
ใดมีความเร็ว
1.   A  
2.   B 
3.   C 
4.   A  และ  C
5.   A   B  แล
A  เป็นจุดก่ึงก

Net 60) 
1.   A  
2.   B 
3.   C 
4.   D 
5.   E 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ะตรงเสน้เลก็
ดดงักล่าวจะมี
และปลายล่าง
และปลายล่าง
และปลายล่าง
มีสภาพเป็นบ
มีสภาพเป็นลบ
ม่มีแรงนิวเคลี
ะธาตุไฮโดรเจ
ะธาตุไฮโดรเจ
สยอิเลก็ตรอน
วจะปล่อยกมัม
จะมีเฉพาะโป
ถ่วงท่ีผวิโลกเป็
ลเมตร) (O-Ne

  
  

C  มีมวลเท่ากั
วเป็นศูนย ์(O-

  

C 
ละ  C 
กลางระหวา่ง
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กเสน้หน่ึงตกล
สภาพทางไฟ
มีสภาพเป็นก
มีสภาพเป็นล
มีสภาพเป็นบ
วก ปลายล่าง
บ ปลายล่างมี
ยร์ เหตุการณ์
จน ( H1

1 ) 
จน ( H1

1 )  และ
วงนอกสุด 
มนัตรังสี 
ปรตอน ไม่มีนิ
ป็นก่ีเท่าของค
et 60) 

นั อยูใ่นแนวเ
-Net 60) 

งประจุ  +2q  ก

ง สนามของแรง   

ลงมาในแนวดิ
ฟฟ้าเป็นอยา่งไ
กลางทางไฟฟ้
ลบ 
บวก 
มีสภาพเป็นล
มีสภาพเป็นบว
ณ์ใดต่อไปน้ีน่า

ะฮีเลียม ( H4
2

นิวตรอน 
ค่าท่ีความสูง 

2.   1.56
4.   4.00

เสน้ตรงเดียว

กบั +q  ดงัรูป

เรียบเรียงโดยครูบ

ด่ิงภายใตส้นา
ไร (O-Net 59)

ฟ้า 

ลบ 
วก 
าจะเป็นไปได้

) 

1,600 กิโลเม

กนัดงัรูป ต่าง

ป จุดใดเป็นจุด

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ามแม่เหลก็โล
) 

ดม้ากท่ีสุด (O

ตรจากผวิโลก

งกโ็นม้ถ่วงซ่ึง

ดสะเทิน (สน

ง  www.krukird.c

ลหะลายบนแ

O-Net 59) 

ก (รัศมีของผิ

งกนัและกนั 

ามไฟฟ้าเป็น

com  หนา้  9 

ละ 

วโลก 

ศูนย ์) 



                  

39.  สนา

      เคล่ือ

      
2
3
4
5
 

40.  แรงแ

      
2
3
4
5

41.  เม่ือว
       กระด
       กาํห
              

 
 
 
 
 
 
 
 

       จากภ
       กบัส

2
3
4
5

  ขอ้สอบ O-NET

ามแม่เหลก็  B

อนท่ีเขา้ไปใน

1.   ทางขวา 
2.   ทางซา้ย 
3.   ไม่เบนเล
4.   เขา้สู่หนา้
5.   ออกากหน

แบบใดท่ีเหน่ี

1.   แรงไฟฟ้า
2.   แรงแม่เห
3.   แรงโนม้ถ
4.   แรงนิวเค
5.   แรงนิวเค

วางอนุภาค  A
ดาษ ผลเป็นดั
นดให ้   
              

ภาพท่ี  1  อนุ
สนามไฟฟ้าดบั
1.  A  และ  B
2.  A  และ  C
3.  B  และ  B
4.  C  และ  A
5.  C  และ  B

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 2

B  อยูใ่นแนวร

สนามแม่เหล็

ย 
ากระดาษ 
นา้กระดาษ 

นยวร้ังใหโ้ปร

า 
หลก็ 
ถ่วง 
ลียร์แบบอ่อน
ลียร์แบบเขม้ 

A  B  และ  C 
ดงัภาพท่ี  1  

 
 

ภาคใดมีประ
บภาพท่ี  2  อ

B 
C 
B 
A 
B 
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ระดบัประจุ  +

ลก็   (O-Net 6

ตอนอยูด่ว้ยกั

น (weak force
(strong  forc

ในบริเวณท่ีมี

แทนสนามไฟ
แทนทิศทางก

จุไฟฟ้าเป็นบ
นุภาคใดจะเค

สนามของแรง   เ ี

+q  มีความเร็ว

60) 

กนัไดใ้นนิวเค

e) 
ce) 

มีสนามไฟฟ้า

ฟฟ้า 
การเคล่ือนท่ีข

บวก และเม่ือยิ
คล่ือนท่ีโดยไ

รียบเรียงโดยครูบุ

วตน้พุง่ลงใน

คลียสของอะต

าสมํ่าเสมอ ซ่ึง

ของอนุภาค 

ยงิอนุภาค A  B
ม่เบน (ตอบต

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง

แนวด่ิงจะเบน

ตอม  (O-Net 

งมีทิศทางช้ีลง

B  และ C  เข้
ตามลาํดบั)  (O

ง  www.krukird.co

นไปทางใด เมื

60) 

งเทียบกบัระน

า้ไปในแนวตั้
O-Net 61) 
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ม่ือเร่ิม 

นาบ 

ตั้งฉาก 



                  

42.  กาํห

              
        ถา้ชั่
        มีค่า

2
3
4
5

43.  ยงิโป
       ซ่ึงมี
       (แทน
       โปร
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ขอ้สอบ O-NET

นดให ้ ความ

           ความเ
ชัง่นํ้ าหนกัของ
ามากกวา่กนั แ
1. นํ้าหนกัขอ
2. นํ้าหนกัขอ
3. นํ้าหนกัขอ
4. นํ้าหนกัขอ
5. นาํหนกัขอ

ปรตอนเขา้ไป
ทิศมุ่งออกแล
นดว้ยสญัลกัษ
ตอนจะมีเสน้

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 2

มเร่งโนม้ถ่วงที

เร่งโนม้ถ่วงท่ี
งวตัถุมวล  2 
และมากกวา่ก
องวตัถุบนดาว
องวตัถุบนดาว
องวตัถุบนดาว
องวตัถุบนดาว
องวตัถุบนดาว

ปในแนวตั้งกบั
ละตั้งฉากกบัร
ษณ์      )  ดงัภ
นทางการเคล่ือ
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ท่ีพื้นผวิดาวเค

ท่ีพื้นผวิดาวเค
 กิโลกรัม บน
กนัเท่าใด (O-N
วเคราะห์  A  ม
วเคราะห์  A  ม
วเคราะห์  B  ม
วเคราะห์  B  ม
วเคราะห์  A  แ

บสนามแม่เห
ระนาบกระดา
ภาพ 
อนท่ีดงัภาพใด

สนามของแรง   เ ี

คราะห์  A  เท่

คราะห์  B  เท่า
นพื้นผวิดาวเค
Net 61) 
มากกวา่ และ
มากกวา่ และ
มากกวา่ และ
มากกวา่ และ
และ  B  เท่ากั

ลก็สมํ่าเสมอ
าษ 

ด  (O-Net 61)

รียบเรียงโดยครูบุ

ากบั  3  เมตร

ากบั  1  เมตรต
คราะห์ทั้งสอง

มากกวา่  2  นิ
มากกวา่  4  นิ
มากกวา่  2  นิ
มากกวา่  4  นิ
กนั  

 

 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง

รต่อวินาที2 

ต่อวินาที2 
ง นํ้าหนกัของ

นิวตนั 
นิวตนั 
นิวตนั 
นิวตนั 

ง  www.krukird.co

งวตัถุ ณ ดาวด

om  หนา้  11 

ดวงใด 



                  

44. ขอ้คว
         
              

2
              

3
              

4
              

5
              
45. ทดส
      ของโ

2
       ผลก

 

       จากข

 
 
 
 

  ขอ้สอบ O-NET

วามใดเป็นเห
1.  นิวตรอนซึ
    อยูร่่วมกบั
2.  แรงดึงดูด
     โปรตอนดึ
3.  แรงยดึเหนี
     นิวตรอนยึ
4.  เกิดการสล
     ส่งผลใหโ้
5.  โปรตอนแ
     ท่ีเหมาะส
อบวตัถุช้ินหน
โลกดงัน้ี 
1)  ชัง่นํ้ าหนกั
2)  ปล่อยวตัถ
การทดสอบเป็

ดาวเคราะ
โลก 

A 

ขอ้มูล  X  มีค่

 X (N
1. 10 

2. 10 

3. 60 

4. 360 

5. 360 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 2

ตุผลหลกัท่ีทํ
ซ่ึงมีประจุลบ
นิวเคลียส 
ทางแม่เหลก็ร
ดึงดูดกนัละอ
น่ียวระหวา่งนิ
ยดึเหน่ียวกนัแ
ลายของนิวเค
โปรตอนอยูใ่ก
แต่ละตวัมีประ
สม โปรตอนแ
น่ึงบนพื้นผวิโ

กของวตัถุบน
ถุใหต้กแบบเส
ปนดงัตาราง 

ะห์ นํ้าห

ค่าเท่าใด  และ

) เปรียบเ
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าใหโ้ปรตอน
สร้างแรงไฟ

ระหวา่งโปรต
ยูร่่วมกนัท่ีนิว
นิวเคลียสมีขน
และอยูร่่วมกนั
ลียสท่ีใหอ้นุภ
กลก้นัในนิวเค
ะจุไฟฟ้าชนิด
และนิวตรอนจึ
โลกและดาวเ

นพื้นผวิดาวเค
สรีเหนือพื้นผิ

หนกัของวตัถุ 
60 

X 

ะเปรียบเทียบเ

เทียบเวลา  T
T1 T2 

T1 T2 

T1 T2 

T1 T2 

T1 T2 

สนามของแรง   เ ี

นหลายตวัสาม
ฟ้าดึงดูดโปร

ตอนมีขนาดม
วเคลียส 
นาดมากกวา่แ
นัท่ีนิวเคลียส
ภาคบีตา อนุภ
คลียสให ้
ดเดียวกนั จึงส
จึงยดึเหน่ียวกั
เคราะห์  A  ซ่ึ

ราะห์ทั้งสอง
ผวิดาวเคราะห์

(N) เวลา

เวลา  T1 กบั  

T1 กบั  T2 

รียบเรียงโดยครูบุ

มารถอยูใ่กลก้ั
รตอน อนุภาค

มากกวา่แรงผล

แรงผลกัทางไฟ
ส 
ภาคบีตาจึงสร้

สร้างแรงไฟฟ้
กนัและอยูร่วม
ซ่ึงมีขนาดของ

ดวง 
ห์ทั้งสองดวงจ

าท่ีวตัถุใชใ้นก

T

T

T2  ไดเ้ป็นอย

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง

นัภายในนิวเค
คทั้งสองจึงดึง

ลกัการทางไฟ

ฟฟ้า ทาํใหโ้ป

ร้างแรงไฟฟ้าดึ

าดึงดูดเขา้หา
มกนัท่ีนิวเคลีย
งสนามโนม้ถ่

จากระดบัควา

การตกถึงพื้น

T1 

T2 

ยา่งไร (O-Net

ง  www.krukird.co

คลียสได ้(O-N
ดูดกนัและ 

ฟฟ้า จึงทาํให ้

ปรตอนและ  

ดึงดูดต่อโปร

ากนัในระยะห
ยส    
วงมากเป็น  6

ามสูงเท่ากนั 

น (s) 

t 62) 
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Net 61) 

ตอน 

ห่าง 

6  เท่า 



                  

46. ต่อแผ
       ขั้วไฟ
       ผลคื
 
 
 
 
 

       แผน่
       เป็นอ
 

 
1.
2.
3.
4.
5.

 
47. พิจาร
      ก. โป
           จะ
      ข.  แ
           ให
      ค.  แ
           ระ
     ขอ้คว
       
       2
       3
       4
       5
 
 

  ขอ้สอบ O-NET

ผน่โลหะขนา
ฟฟ้าบวกหรือ
ือ อนุภาคท่ีเค

นโลหะใดต่อกั
อยา่งไร (O-N

แผน่โลห
 
 
 
 
 

รณาขอ้ความเ
ปรตอนและนิ
ะมีแรงนิวเคลี
รงยดึเหน่ียวร
หเ้คล่ือนท่ีรอบ
รงยดึเหน่ียวร
ะหวา่งอะตอม
วามใดกล่าวถูก
1.  ก  เท่านั้น 
2.  ค  เท่านั้น 
3.  ก  และ  ข
4.  ก  และ  ค
5.  ข  และ  ค

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 2

านเขา้กบัเคร่ือ
อลบจากนั้นว
คล่ือนท่ีเขา้หา

กบัขั้วไฟฟ้าบ
Net 62) 

ะท่ีต่อกบัขั้วไ
A 
A 
A 
B 
B 

เก่ียวกบัแรงภ
วตรอนต่างป
ลียร์แบบเขม้ก
ระหวา่งควาร์ก
บ ๆ นิวเคลียส
ระหวา่งควาร์ก
มท่ีอยูติ่ดกนั  
กตอ้ง (O-Net
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องจ่ายไฟฟ้าก
างอนุภาคท่ีมี
าแผน่โลหะ  A

วก  ทิศของส

ไฟฟ้าบวก 

ายในอะตอม
ประกอบข้ึนจา
กระทาํต่อกนัเ
กทาํใหนิ้วคลี
ส 
กมีค่าสูงมาก 

t 62) 

สนามของแรง   เ ี

กระแสตรง  โด
มีประจุไฟฟ้าบ
A 

สนามไฟฟ้าแล

ทิศของ
ช้ีจากแผน่ A
ช้ีจากแผน่ A
ช้ีจากแผน่ B
ช้ีจากแผน่ B
ช้ีจากแผน่ A

มต่อไปน้ี 
ากอนุภาคมูล
พื่อยดึเหน่ียว
ลีออนรวมกนั

แต่มีระยะกา

รียบเรียงโดยครูบุ

ดยใหแ้ผน่โล
บวกระหวา่งแ

ละทิศของแรง

แรงไฟฟ้า 
A ไปหาแผน่ B
A ไปหาแผน่ B
Bไปหาแผน่ A
Bไปหาแผน่ A
A ไปหาแผน่ B

ฐานท่ีเรียกวา่
กนั 
อยูภ่ายในนิวเ

รส่งแรงสั้นม

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง

หะแต่ละแผน่
แผน่โลหะขน

งไฟฟ้าท่ีกระ

ทิศของ
B ช้ีเขา้ห
B ช้ีเขา้ห
A ช้ีเขา้ห
A ช้ีเขา้ห
B ช้ีเขา้ห

 ควาร์ก  ซ่ึงค

เคลียส และดึ

มาก ซ่ึงอยูท่ี่ป

ง  www.krukird.co

น  ต่อเขา้กบั 
าน  ดงัภาพ 

ทาํต่ออนุภาค

งแรงไฟฟ้า 
หาแผน่ A  
หาแผน่ B 
หาแผน่ B 
หาแผน่ A 
หาแผน่ A 

ควาร์กแต่ละอ

ดึงดูดอิเลก็ตรอ

ระมาณระยะ
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ค 

อนุภาค 

อน 

ห่าง 



                  

48.  ยงิโป
       แนว
       ขนา
       ภาพ
       กาํห
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอ้สอบ O-NET

ปรตอนเขา้ไป
วเดิมโดยมีเสน้
นกบัระนาบก
ใดแสดงทิศท
นดทิศทางขอ

แทน
 แทน

แทน

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 2

ปในบริเวณท่ีส
นทางการเคล่ือ
กระดาษตลอด
ทางของสนาม
องสนามแม่เห
น ทิศทางขนา
น  ทิศทางพุง่เข
น  ทิศทางพุง่อ
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สนามแม่เหลก็
อนเป็นส่วนโ
ดเวลา 
มแม่เหลก็ในก
หลก็ดงัน้ี 
นกบัระนาบก
ขา้และตั้งฉาก
ออกและตั้งฉา

สนามของแรง   เ ี

กสมํ่าเสมอ  ผ
โคง้ของวงกล

กรณีน้ีไดถู้กต้

กระดาษ 
กกบัระนาบก
ากกบัระนาบก

รียบเรียงโดยครูบุ

ผลคือโปรตอ
ม  โดยความเ

ตอ้ง (O-Net 62

ระดาษ 
กระดาษ 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง

นเคล่ือนท่ีเบ
เร็วมีขนาดคง

2.3)  

ง  www.krukird.co

บนออกจาก 
งตวั  ทิศทาง 
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