
     ขอ้สอบ 

1. (O-NET
     นิวเคลี
      1. โป
      3. โป
2. (O-NET
      1.  เร่ง
      2.  เผา
      3.  ใช้
      4.  ใช้
3. (O-NET
      1. มีเล
      2. มีจํ
      3. มีจํ
      4. มีผ
4. (O-NET
    เป็น 25
     คร่ึงชีวิ
      1. 2,8
5. (O-NET
      1. รังสี
6. (O-NET
    128 จะ
7. (O-NET
     การเบ
     1. อนุภ
     3. รังสี
8. (O-NET
     ลูกเต๋า
      1. เวล
      3.จาํน
9. (O-NET
      1. โป
      3. นิว
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ข้อ

T 49) คาร์บอน
ลียสของคาร์บอ
รตอน 12 ตวั น
รตอน 6 ตวั อิ
T 49) ขอ้ใดต่อ
งใหเ้กิดการสล
าใหส้ลายตวัท่ี
ชป้ฏิกิริยาเคมีเป
ชค้อนกรีตตรึงใ
T 49)ขอ้ใดถูก
ลขมวลเท่ากนั 
านวนโปรตอน
านวนนิวตรอน
ลรวมของจาํน
T 49) นกัโบรา
5 % ของอตัราส
วิตของ C-14 เป็
65        
T 49) รังสีในข้
สีแอลฟา     
T 49) ไอโอดีน
ะลดลงเหลือ 10
T 50) อนุภาคแ
น 
ภาคแอลฟา     
สีแกมมา          
T 50) กิจกรรม
ท่ีถูกคดัออกเที
ลาคร่ึงชีวิต      
นวนนิวเคลียสท
T 50) อนุภาคใ
รตอน             
ตรอน            
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อสอบ O-NET

นเป็นธาตุท่ีเป็น
อนน้ีมีอนุภาค
นิวตรอน 6 ตวั
เลก็ตรอน 6 ตั
อไปน้ีเป็นการ
ลายตวัเร็วข้ึนโ
ท่ีอุณหภูมิสูง    
ปล่ียนใหเ้ป็นส
ใหแ้น่นแลว้ฝัง
ตอ้งสาํหรับไอ
แต่เลขอะตอม
นเท่ากนั แต่จาํ
นเท่ากนั แต่จาํ
นวนโปรตอนแ
าณคดีตรวจพบ
ส่วนสาํหรับส่ิ
ป็น 5,730 ปี 

 2. 5,730 
ขอ้ใดท่ีมีอาํนา

  2. รังสีบี
น-128 มีค่าคร่ึง
00 มิลลิกรัม เมื
แอลฟา  อนุภา

              
  

มการศึกษาท่ีเป
ทียบไดก้บัปริม
         
ท่ีเหลืออยู ่      
ใดในนิวเคลียส
                    
                      

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

T ฟิสิกส์  เร่ือ

นส่วนสาํคญัข
ตามขอ้ใด 
ว         2. โป
วั        4. โป
กาํจดักากกมัมั
โดยใชค้วามดนั

    
สารประกอบอ่ื
งกลบใตภู้เขา
อโซโทปของธ
มต่างกนั       
านวนนิวตรอน
านวนโปรตอน
และนิวตรอนเท
บเรือไมโ้บราณ
งท่ียงัมีชีวิต สั

      
จในการทะลุท
บีตา        
งชีวิต 25 นาที
ม่ือเวลาผา่นไป
าคบีตา  รังสีแก

2. อน
4. อน

ปรียบเทียบการ
มาณใด 

 2. จํ
 4. จํ

ส   U236
92    แล

               2.  อิ
           4.  นิ

งสีและพลงังานนิวเ

อง กมัมันตภา

องส่ิงมีชีวิต สั

ปรตอน 6 ตวั นิ
ปรตอน 6 ตวั 
มนัตรังสีท่ีดีท่ีส
นสูงมาก ๆ     

อ่ืน        
 
ธาตุหน่ึง ๆ  

นต่างกนั       
นต่างกนั       
ท่ากนั  
ณลาํหน่ึง  วา่มี
สนันิษฐานไดว้่

 3. 11,460
ทะลวงผา่นเน้ือ

3. รังสีแก
ถา้เร่ิมตน้มีไอ
ปก่ีนาที ( 50 น
กมมา  เม่ือเคล่ื

นุภาคบีตา 
นุภาคแอลฟาแ
รสลายกมัมนัต

านวนนิวเคลีย
านวนนิวเคลีย
ะ  Th234

90    ท่ีมี
อิเลก็ตรอน 
นิวคลีออน 

เคลียร์ เรียบเรียงโด

าพรังสีและพล

สญัลกัษณ์นิวเค

นิวตรอน 12 ตั
นิวตรอน 6 ตวั
สุด 
  

 
 
 

มีอตัราส่วนของ
วา่ซากเรือน้ีมีอ

0        4
อสารไดน้อ้ยท่ี
กมมา           4
อโอดีน-128 อย
นาที ) 
ือนท่ีในสนาม

และบีตา 
ตรังสีกบัการท

ยสตั้งตน้ 
ยสท่ีสลาย 
มีจาํนวนเท่ากนั

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

ลงังานนิวเคลี

คลียส  C12
6  แส

วั       
ว  

งปริมาณ C-14
ายปุระมาณก่ีปี

. 22,920  
สุด 
. รังสีเอกซ ์ 
ยู ่400 มิลลิกรัม

มแม่เหลก็  ขอ้ใ

อดลูกเต๋านั้น  

น 

เรือง www.krukird

ลยีร์ 

สดงวา่ 

  

  
  
  

4 ต่อ C-12 
ปี กาํหนดให ้

ัม ไอโอดีน- 

ใดไม่เกิด 

จาํนวน  

.com  หนา้   1 



     ขอ้สอบ 

10. (O-NE

               
      1. เคร่ื
      3. การ
11. (O-NE
      รังสีแ
      1.     
      3.     
12. (O-NE
      1. แต่
      2. แต่
      3. แต่
      4. แต่
13. (O-NE
      1. รังสี
      3. รังสี
14. (O-NE
      ทั้งหม
      1.  50
      3. 1 ชั่
15. (O-NE
       1.  I-
16. (O-NE
      1. รังสี
      2. รังสี
      3. รังสี
      4. รังสี
17. (O-NE
      1. เกิด
      2. ไม่
      3. เกิด
      4. เกิด
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ET 50) เคร่ืองห

                      
รืองกาํหนดไฟ
รเตือนวา่มีอนั
ET 50) นิวเคลี
แกมมาออกมาจ

Po218
84             

Th230
90             

ET 50) ในธรร
ละไอโซโทปมี
ละไอโซโทปมี
ละไอโซโทปมี
ละไอโซโทปมี
ET 50) รังสีใด
สีเอกซ์            
สีบีตา             
ET 51) ไอโซโ
มด 256  กรัม  
0 นาที  
ชัว่โมง 40 นาที
ET 51) ธาตุกมั
131  
ET 51) ขอ้ควา
สีแอลฟามีประ
สีแอลฟามีมวล
สีบีตามีมวลนอ้
สีแกมมามีอาํน
ET 51) ขอ้ใดถู
ดท่ีอุณหภูมิตํ่า 
สามารถทาํให้
ดจากนิวเคลียส
ดจากการท่ีนิวเ
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หมายดงัรูปแท

 
ฟฟ้าโดยกงัหนัล
ตรายจากสารเ
ยสของเรเดียม
จะทาํให ้   22688
          
    
รมชาติธาตุคาร์
มีจาํนวนอิเลก็
มีจาํนวนโปรต
มีจาํนวนนิวตร
มีจาํนวนโปรต
ท่ีนิยมใชใ้นก
         
               
โทปกมัมนัตรัง
จะใชเ้วลาเท่าไ

  
ที   
มมนัตรังสีใดท่ี

2.  Co-60
ามใดต่อไปน้ีถู
ะจุ +4 
ลมากท่ีสุดและ
อยท่ีสุดและอาํ
นาจทะลุทะลว
ถูกตอ้งเก่ียวกบั

หเ้กิดบนโลกได
สของธาตุเบาห
เคลียสของธาต

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

ทนอะไร 

ลม     
เคมี                 
ม-226 ( Ra226

88 )
Ra    กลายเป็น

ร์บอนมี 3 ไอโซ
ตรอนต่างกนั
ตอนต่างกนั 
รอนต่างกนั 
ตอนเท่ากบัจาํน
ารอาบรังสีผล

งสีของธาตุไอโ
ไรจึงจะเหลือไ

ทใชใ้นการคาํน
0 
กตอ้งเก่ียวกบั

ะอาํนาจทะลุท
านาจทะลุทะล
งสูงท่ีสุด 
บปฏิกิริยานิวเค

ด ้
หลอมรวมกนัเป็
ตุหนกัแตกตวัอ

งสีและพลงังานนิวเ

2. การเตือ
       4. เคร่ืองก
) มีการสลายโ
นธาตุใด 

2.     R222
86

4.     U234
94

ซโทป คือ    16

นวนนิวตรอน
ลไม ้

2. รังสีแก
4. รังสีแอ

โอดีน – 128  มี
ไอโอดีน –128

2. 1 ชัว่โม
4.  3 ชัว่โ

นวณหาอายขุอ
3.  C-14

บรังสีแอลฟา  รั

ะลวงผา่นสูงที
ลวงผา่นตํ่าท่ีสุด

คลียร์ฟิวชนั ( f

ป็นธาตุหนกั 
ออกเป็นธาตุเบ

เคลียร์ เรียบเรียงโด

อนวา่มีอนัตรา
กาํหนดไฟฟ้าโ
โดยการปล่อยอ

Rn  
U  

C26    C136   แล

กมมา 
อลฟา  
มีคร่ึงชีวิต 25 

8  อยู ่32 กรัม
มง 15 นาที 
โมง 20 นาที 
งโบราณวตัถุ
 4.  P
รังสีบีตาและรั

ท่ีสุด 
ด 

fusion ) 

บา 

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

ายจากกมัมนัตภ
โดยเซลลแ์สงอ
อนุภาคแอลฟา

ละ C14
6   ขอ้ใด

นาที  ถา้มีไอโ

-32 
งสีแกมมา 

เรือง www.krukird

ภาพรังสี 
อาทิตย ์
า 1 ตวั และ 

ดต่อไปน้ีถูก 

โอดีน –128   

.com  หนา้   2 



     ขอ้สอบ 

18. (O-NE
      ใหม่จ
       1.  5  
       3. 13
19. (O-NE
       1. อุณ
       3. ปริ
20. (O-NE
                         

       1.  รัง
       3.   อ
21. (O-NE
      1.  มีจํ
      3.  มีเล
22. (O-NE
       ดวงอ
      1.  ไฮ
      3.  ทริ
23. (O-NE
      1.  รัง
      3.  รัง
24. (O-NE
     1.  แรง
     3.  แรง
25. (O-NE
      1.  ตร
      3.  รัก
26. (O-NE
      1.  เป็
      3.  เป็
27.  (O-N
       1.  โป
       3.  โป
 
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ET 51) ในการ
จะมีประจุเป็นกี

 
  

ET 51) อตัราก
ณหภูมิ  
ริมาณ  
ET 51) นิวเคลี
          226

88Ra  
งสีแกมมา 
อนุภาคนิวตรอ
ET 52) ขอ้ใดถู
จาํนวนนิวคลีอ
ลขอะตอมเท่า
ET 52) ธาตุหรื
อาทิตย ์
ฮโดรเจน  
ริเทียม  
ET 52) รังสีใน
สีแกมมา 
สีอินฟราเรด 

ET 53) โปรตอ
งดึงดูดระหวา่
งแม่เหลก็  
ET 53) ในทาง
รวจการไหลเวี
กษาโรคมะเร็ง 
ET 54) ขอ้ใดเ
นอิเลก็ตรอน 
นนิวเคลียสขอ

NET 54)  ธาตุที
ปแตสเซียม-19
ปแตสเซียม-40
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สลายตวัของ 
ก่ีเท่าของประจ

  
  

การสลายตวัขอ
  
  

ยสของเรเดียม

  222
86Rn + 

  
น   
ถูกตอ้งเก่ียวกบั
ออนเท่ากนั  
กนั   
รือไอโซโทปใ

  
  

นขอ้ใดใชส้าํหร
  
  

อนและนิวตรอ
งมวล   

  
การแพทย ์ไอ
ยนของโลหิตใ

  
เป็นสมบติัของ

  
องอะตอมฮีเลีย
ท่ีมีสญัลกัษณ์นิ
9   
0   

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

C146  นิวเคลีย
จุโปรตอน 

องกลุ่มนิวเคลีย

ม-226 มีการสล

x 

บไอโซโทปสอ

นขอ้ใดท่ีไม่มี

รับฉายฆ่าเช้ือโ

อนสามารถอยูร่

โอดีน-131 นาํ
ในร่างกาย

งรังสีแอลฟา 

ยม 
นิวเคลียร์  K4019

งสีและพลงังานนิวเ

สของ C-14 ป

2. 7 
4. 15 

ยสกมัมนัตรังสี
2. ความดั
4. จาํนวน

ลายดงัสมการข

2.  อนุภา
4.  อนุภา

องไอโซโทปข
2.  มีเลขม
4.  มีจาํน

ส่วนเก่ียวขอ้ง

2.  ดิวเทอ
4.  ฮีเลียม

โรคในเคร่ืองมื
2.  รังสีบี
4.  รังสีแอ

รวมกนัเป็นนิว
2.  แรงไฟ
4.  แรงนิว

ามาใชเ้พื่อวตัถุ
2.  ตรวจก
4.  รักษาเ

2.  เป็นคลื
4.  เป็นโป

K  มกัถูกเรียกชื
2.  โปแต
4.  โปแต

เคลียร์ เรียบเรียงโด

ปล่อยอิเลก็ตรอ

สี A ข้ึนกบัอะไ
ดนั 
นนิวเคลียส A 
ขา้งล่าง x คืออ

คบีตา 
คแอลฟา 
ของธาตุชนิดเดี
มวลเท่ากนั 
วนนิวตรอนเท
ในปฏิกิริยานิว

อเรียม 
ม 
มือทางการแพท
ตา 
อลฟา  
วเคลียสได ้ดว้
ฟฟ้า 
วเคลียร์ 
ถุประสงคต์าม
การทาํงานของ
เน้ืองอกในสม

ล่ืนแม่เหลก็ไฟ
ปรตอน 
ช่ือยอ่วา่อะไร
สเซียม-21 
สเซียม-59 

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

อนออกหน่ึงตวั

ไร 

ท่ีมีอยู ่
อะไร 

ดยวกนั 

ท่ากนั 
วเคลียร์ฟิวชนั

ทย ์

ยแรงใด 

ขอ้ใด 
งต่อมไทรอยด์
อง 

ฟฟ้า 

เรือง www.krukird

ว  นิวเคลียส 

ท่ีเกิดข้ึนท่ี 

ด ์
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     ขอ้สอบ 

28. (O-NE
      1.  เพื่
      2.  ใช้
      3.  ใช้
      4.  ตอ้
29. จากส
      รวมก

3
5

30. X ใน

3
5

31. ธาตุกั

      คร่ึงชี
 

3
5

32. ปริมา

2
 3
 4
 5
33. ปฏิกิ ิ
      ปฏิกิ ิ
      ขอ้ใด

1
2
3
4

            5

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ET 54) เหตุใด
อใหมี้นํ้าเพียง
ชน้ํ้ าปริมาณมา
ชน้ํ้ าปริมาณมา
องใชนิ้วตรอน
สมการปฏิกิริย
กนัเท่ากบั  8.1
1. คายพลงังา
3. คายพลงังา
5. คายพลงังา
นปฏิกิริยานิวเ
1. อนุภาคแอ
3. อนุภาคนิว
5. รังสีแกมม
กมัมนัตรังสีจาํ

ชีวิตก่ีชัว่โมง (
1.  1  
3.  3  
5.  5 
าณท่ีสาํคญัขอ
1.  มวล C-14
2.  มวล C-14
3.  ผลต่างระห
4.  อตัราส่วน
5.  อตัราส่วน
ริยานิวเคลียร์
ริยานิวเคลียร์
ดสรุปถูกตอ้ง 
.   ทั้งสองปฏิ
.   ทั้งสองปฏิ
.   ทั้งสองปฏิ
.   ทั้งสองปฏิ
.  ปฏิกิริยาท่ี 
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ดโรงไฟฟ้านิวเ
พอต่อการดบั
กในการถ่ายเท
กในการทาํให้
จาํนวนมากจา
ยานิวเคลียร์  
123  กิโลกรัม
าน 1.11 x 101

าน 7.31 x 101

าน 7.20 x 101

คลียร์  22688 Ra
ลฟา 1 ตวั   
ตรอน  4 ตวั  
า 
านวนหน่ึงสล

(O-Net55) 
  
  

องการหาอายุ
4 ท่ีสลายตวัไป
4 ท่ีเหลืออยู ่
หวา่งมวล C-
นมวล C-14 ท่ี
นมวล C-14 ท่ี
์ท่ี1   Li7

3  + 
์ ท่ี    2 H21 + 2

 (O-Net 56) 
ฏิกิริยาเป็นแบ
ฏิกิริยาเป็นแบ
ฏิกิริยาเป็นแบ
ฏิกิริยาเป็นแบ
1 เป็นฟิชชนั 

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

เคลียร์ในปัจจุบ
ไฟ  กรณีไฟไห
ทความร้อนจาก
หเ้กิดปฏิกิริยาลู
ากนํ้าในการเร่ิม
Li7
3  + H11   
ม จะได ้ He4

2

6  จูล    
7  จูล 
7  จูล 

a          226
88 R

ลายตวัไป 
16
14

ซากฟอสซิลโ
ป 

14 ท่ีเหลืออยู่
สลายตวัไปต่
เหลืออยูต่่อม
H11               
H21               2

บฟิวชนั คายพ
บฟิวชนั ดูดพ
บฟิชชนั คาย
บฟิชชนั ดูดพ
ปฏิกิริยาท่ี 2 

งสีและพลงังานนิวเ

บนัจึงตอ้งสร้า
หมเ้ตาปฏิกรณ
กเตาปฏิกรณ์ไ
ลูกโซ่ของปฏิกิ
มปฏิกิริยานิวเ
          2 He4

2

e  มวลรวมทั้ง
2. ดูดพลั
4. ดูดพลั

Ra + X   คืออะ
2. อนุภา
4. อนุภา

 เท่าของของเ

2.  2
4.  4

โบราณดว้ย C

ยู ่กบัมวล C-1
ต่อมวล C-12 ที
วล C-12 ท่ีเห
He4
2 + He4

2

He3
2  + n01   +

พลงังาน 
พลงังาน 
ยพลงังาน 
พลงังาน 
 เป็นแบบฟิว

เคลียร์ เรียบเรียงโด

างใกลแ้หล่งนํ้า
ณ์ปรมาณู 
ไปยงักงัหนัไอ
กิริยานิวเคลียร์
คลียร์ 
e  พบวา่เม่ือใช
ส้ิน 8,000 กิโ
ลงังาน 1.11 x 
ลงังาน 7.20 x 

ะไร (O-Net5
คแอลฟา  2 ตั
คบีตา 4 ตวั

เดิมภายในเวล

 
  

C-14 คืออะไร
 

2 ท่ีเหลืออยู่
ท่ีสลายตวัไป
หลืออยู ่

 + 17.34  Me
+  3.3 MeV 

วชนั ทั้งสองป

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

าธรรมชาติ 

นํ้า 

ชม้วลของ L73
โลกรัม (O-Ne
1016  จูล
1017  จูล

5) 
ตวั 

ลา 6 ชัว่โมงธ

 

ร (O-Net55) 

eV 

ปฏิกิริยาคายพ

เรือง www.krukird

 

Li  และ H11   
et55) 
     
    

 
 

ธาตุน้ีมีค่า 

พลงังาน 

.com  หนา้   4 



     ขอ้สอบ 

34.  X  ใ
            1
            3
            5
35. ธาตุกั
      เท่ากั

1
3
5

36.  หลกั
1
2
3
4
5

37.   ขอ้ใ

2
3
4
5

38. ในปฏิ

3
5

  39. เม่ือ

3
5
 
 
 
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

นปฏิกิริยานิว
.   รังสีแกมม
.   อนุภาคโป
.   อนุภคบีตา
กมัมนัตรังสีม
บั  m  กิโลกรั
.   0.50M < m
.   0.125M < 
.   0.03125M
กการสาํคญัขอ
1.   เม่ือส่ิงมีชี
2.   เม่ือส่ิงมีชี
3.   เม่ือส่ิงมีชี
4.   เม่ือส่ิงมีชี
5.   เม่ือส่ิงมีชี
ใดไม่ใช่สมบตั
1.  เกิดข้ึนภาย
2.  เป็นแรงดึง
3.  เป็นแรงดึง
4.  เป็นแรงดึง
5.  เป็นแรงดึง
ฏิกิริยานิวเคลี
1.  นิวตรอน 
3.  แอลฟา 
5.  ไฮโดรเจน
ธาตุกมัมนัตรั
1.  มีเลขมวล
3.  มีเลขอะตอ
5.  มีจาํนวนนิ

พ.ศ. 2549 -2562  เ ื

วเคลียร์  N174
า 

ปรตอน 
า 
วล  M  กิโลก
รัม ขอ้ใดสรุป
m < M 
m < 0.250M

M < m < 0.062
องการหาอายุ
ชวิตตายลง ปริ
ชวิตตายลง ปริ
ชวิตตายลง อตั
ชวิตตายลง อตั
ชวิตตายลง อตั
ติัของแรงนิวเ
ยในนิวเคลียส
งดูดระหวา่งอ
งดูดท่ีทาํใหอิ้
งดูดระหวา่งคู
งดูดระหวา่งนิ
ลียร์ฟิชชนั กา

  
  

น 
รังสีลายตวัให้
เพิ่มข้ึน  
อมเพิ่มข้ึน  
นิวตรอนเพิ่มขึ

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

+ H21           

กรัม มีคร่ึงชีวิ
ปถูก  (O-Net 5

 
250M 
ซากฟอสซิลโ
ริมาณ  C-12  จ
ริมาณ  C-14  จ
ตราส่วนมวล 
ตราส่วนมวล 
ตราส่วนมวล 
เคลียร์ (O-Ne

สเท่านั้น 
อนุภาคภายใน
เลก็ตรอนโค
คู่นิวตรอน 
นิวคลีออน 
รเกิดปฏิกิริยา

หอิ้เลก็ตรอน 

ข้ึน 

งสีและพลงังานนิวเ

    N157 + X  
 
 

ต  28  ปี  เม่ือ
56) 

 
 

โบราณดว้ย  C
จะลดลงเร่ือย
จะเพิ่มข้ึนเร่ือ
C-14  ต่อ  C
C-14  ต่อ  C
C-14  ต่อ  C

et 57) 

นนิวเคลียส 
จรรอบนิวเคลี

าลูกโซ่  เกิดข้ึ
2.  โปรต
4.  อิเลก็ต

1 ตวัธาตุนั้นจ
2.  มีเลข
4.  มีเลข

เคลียร์ เรียบเรียงโด

คืออะไร  (O-
2.   อนุภาคนิ
4.   อนุภาคแ

อเวลาผา่นไป 

2.   0.25M < 
4.   0.0625M

C-14  คืออะไ
ยๆ 
อยๆ 
-12  จะเพิ่มข้ึ
-12  จะคงเดิม
-12  จะลดลง

ลียส 

ข้ึนจากอนุภาค
ตอน 
ตรอน 

จะมีการเปล่ีย
มวลลดลง 
อะตอมลดลง

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

-Net 56) 
วตรอน 
อลฟา 

 35  ปี มีธาตุนี

m < 0.50M 
M < m < 0.125

ไร  (O-Net 56

นเร่ือยๆ 
ม 
เร่ือยๆ 

คใดเป็นหลกั 

นแปลงอยา่ง

ง 

เรือง www.krukird

น้ีเหลืออยู ่

50M 

6) 

(O-Net 57) 

ไร(O-Net 57)

.com  หนา้   5 
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     ขอ้สอบ 

  40. ขอ้ใ

2
3
4
5

41. สญัลั

42.  ความ
      นิวเค
 
 2
 3
 4
 5
43. ขอ้ใด
 
 2

3
 4
 5
              
 
 
 
 
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ใดไม่ใช่การใ
1.  การใชไ้อโ
2.  การฉายรัง
3.  การตรวจห
4.  การหาอาย
5.  การฉายรัง
ลกัษณ์สากลใด

มพยายามท่ีจะ
คลียร์ฟิวชนัเป็
1. มีแรงนิวเค
2. มีแรงนิวเค
3. แรงผลกัทา
4. แรงผลกัทา
5. แรงผลกัทา
ดคือความหม
1. ยเูรเนียม –
2. ยเูรเนียม –
3. อนุภาคนิว
4. อนุภาคนิว
5. อนุภาคนิว
    เป็นท่อนๆ

พ.ศ. 2549 -2562  เ ื

ชป้ระโยชน์จ
โอดีน -131 ใ
งสีแกมมาท่ีได
หารังสีจากวตั
ยวุตัถุโบราณ
งสีแกมมาเพื่อ
ดท่ีแสดงวา่บ ิ

ะหลอมรวมนิ
ปนไปไดย้ากเพ
คลียร์ท่ีผลกันิว
คลียร์ท่ีดูดนิวเ
างไฟฟ้ามีค่าสู
างไฟฟ้าและแ
างไฟฟ้าและแ
ายของปฏิกิริ

– 235 มีการจดั
– 235 สลายตวั
ตรอนจากฟิช
ตรอนจากฟิช
ตรอนและยเูร
ๆ ในปฏิกิริยาน

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

จากกมัมนัตภา
นการถ่ายภาพ
ดจ้ากโคบอล
ตถุระเบิดท่ีฝ่ัง
ดว้ยคาร์บอน
อทาํใหแ้มลงวั
ริเวณนั้นมีรัง

นิวเคลียสของ
พราะเหตุใด  
วเคลียสทั้งสอ
เคลียสทั้งสอง
สูง 
แรงนิวเคลียร์
แรงนิวเคลียร์
ยาลูกโซ่ในป
ดเรียงตวัแบบ
วแลว้ใหย้เูรเนี
ชชนัอนัหน่ึงส
ชชนัอนัหน่ึงไ
รเนียม – 235 
นิวเคลียร์ฟิชช

งสีและพลงังานนิวเ

าพรังสี (O-Ne

พต่อมไทรอย
ต ์-60 เพื่อรัก
งตวัอยูใ่ตดิ้น
 -14 
วนัผลไมเ้ป็นห
สี  (O-Net 58

ดิวเทอเรียมแ
(O-Net 58)
องไวใ้หห่้างอ
งเขา้หากนัแต่

์หกัลา้งกนัทาํ
์ต่างกผ็ลกัอนุ
ฏิกิริยานิวเคลี
ลูกโซ่ 
นียม – 235 ตวั
สามารถทาํให้
ไปกระตุน้อนุ
มีการจดัเรียง
ชนั 

เคลียร์ เรียบเรียงโด

et 57) 
ด ์
ษาโรคมะเร็ง

หมนั 
8) 

 

และทริเทียมเพื

ออกจากกนั 
ต่ไม่เพียงพอ 

าใหไ้ม่เกิดแรง
นภาคทั้งสองอ
ลียร์ฟิชชนั  (O

วใหม่ 
หเ้กิดฟิชชนัอนั
ภาคนิวตรอน
งเป็นสายยาวค

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

 

พื่อใหเ้กิดปฏิกิ

งดูดระหวา่งนิ
ออกจากกนั 
O-Net 58) 

นใหม่ได ้
นจากฟิชชนัอีก
คลา้ยโซ่และถู

เรือง www.krukird

 

กิริยา 

นิวเคลียส 

กอนัหน่ึงได ้
ถูกตดัขาด 
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     ขอ้สอบ 

44. ในกิจ
      ทาํกา
      ขอ้ใด
 
 2
 3
              
 4
 5
45. ถา้ใน

2
3
4
5

46. เหตุใ

2
3
4
5

47. เม่ือส
      เลขอ

3
5

48. ขอ้ใด

2
3
4
5

 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

จกรรมการทอ
ารแตม้สีเพียง
ดต่อไปน้ีไม่ถู
1. ทุกลูกมีโอ
2. ทุกลูกเป็น
3. จาํนวนคร้ัง
    กบัค่าคร่ึงชี
4. ทุกลูกจะต้
5. การทอดแต
นธรรมชาติไม
1.  เกิดเฉพาะ
2.  เกิดเฉพาะ
3.  ธาตุสูญเสี
4.  ธาตุทุกตวั
5.  นิวเคลียส
ใดปฏิกิริยานิว
1.  เพื่อเอาชน
2.  เพื่อใหเ้ช้ือ
3.  เพื่อใหไ้ด้
4.  เพื่อใหนิ้ว
5.  เพื่อใหย้เูร
สารกมัมนัตรัง
อะตอมเปล่ียน
1.  เลขมวลเพิ
3.  เลขมวลเท
5.  เลขมวลลด
ดจบัคู่ความสมั
1.  โคบอลต ์
2.  ไอโอดีน -
3.  ฟอสฟอรัส
4.  คาร์บอน -
5.  โพแทสเซี

พ.ศ. 2549 -2562  เ ื

อดลูกเต๋าเพื่อจ
หน่ึงหนา้ทอ
กตอ้ง  (O-Ne

อกาสถูกคดัออ
อิสระต่อกนั 
งท่ีทอดจนกร
ชีวิต 
อ้งถูกแตม้สีห
ต่ละคร้ังจะเห
ม่มีแรงนิวเคลี
ะธาตุไฮโดรเจ
ะธาตุไฮโดรเจ
สยอิเลก็ตรอน
วจะปล่อยกมัม
จะมีเฉพาะโป
วเคลียร์ฟิวชนั
นะแรงผลกัระ
อเพลิงนิวเคลีย
พ้ลงังานความ
เคลียสของดิว
รเนียมสามารถ
งสีสลายตวัให้
นไปอยา่งไร (O
พิ่มข้ึน 2    เลข
ท่าเดิม   เลขอะ
ดลง 2   เลขอ
มพนัธ์ระหวา่
-60    ทาํลายเ
-123   ตรวจส
ส -32    หาอตั
-14    หาอายวุ
ซียม -40   หาอ

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

จาํลองสถานก
ดลูกเต๋าคดัลูก
et 58) 
อกดว้ยความน

ระทัง่เหลือจาํน

หนา้ท่ีมีตวัเลข
หลือจาํนวนลูก
ยร์ เหตุการณ์
จน ( H11 ) 
จน ( H11 )  และ
วงนอกสุด 
มนัตรังสี 
ปรตอน ไม่มีนิ
นจึงเกิดข้ึนท่ีอุ
ะหวา่งนิวเคลีย
ยร์เผาไหมก้บั
มร้อนท่ีมาก ซึ
วเทอเรียมสล
ถหลอมรวมกั
หอ้นุภาคบีตา
O-Net 59) 
ขอะตอมเท่าเดิ
ะตอมเพิ่มข้ึน
ะตอมลดลง 2
างสารกมัมนัต
เซลลม์ะเร็ง 
สอบความผดิป
ตราการดุดซึม
วตัถุโบราณ 
อายขุองหิน 

งสีและพลงังานนิวเ

การณ์การสล
กท่ีหงายหนา้ท

น่าจะเป็นเท่าๆ

นวนลูกเต๋าเป็

ขเดียวกนั 
กเต๋าประมาณ
ณ์ใดต่อไปน้ีน่า

ะฮีเลียม ( He4
2

นิวตรอน 
อุณหภูมิสูงมา
ยส 
บออกซิเจนอย
ซ่ึงนาํมาผลิตก
ลายตวัได ้
กนัไดง่้ายข้ึน

  2   ตวันิวเค

ดิม 2.  เลขม
น 2 4.  เลขม
2 
ตรังสีและประ

ปกติของต่อม
มปุ๋ยของตน้ไม

เคลียร์ เรียบเรียงโด

ายตวัของธาตุ
ท่ีแตม้สีออกท

ๆ กนั 

ปนคร่ึงหน่ึงขอ

ณ 5 ใน 6 ของจ
าจะเป็นไปได้

e ) 

กวา่ลา้นองศา

ยา่งสมบูรณ์ 
กระแสไฟฟ้า

ลียสของสาร

วลเท่าเดิม    เ
วลลดลง 2   เ

ะโยชน์ไม่ถูก

มนํ้าเหลือง 
ม ้

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

ตุกมัมนัตรังสี 
ทาํซํ้าเช่นน้ีไป

องจาํนวนเร่ิม

จาํนวนลูกเต๋า
ดม้ากท่ีสุด (O

าเซลเซียส (O

ไดม้าก 

ดงักล่าวจะมีเ

เลขอะตอมลด
ลขอะตอมเท่

ตอ้ง (O-Net 5

เรือง www.krukird

 นกัเรียน 
ปเร่ือย ๆ 

มตน้เทียบได ้

าก่อนทอด 
O-Net 59) 

O-Net 59) 

เลขมวลและ 

ดลง 2 
ท่าเดิม 

59) 
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     ขอ้สอบ 

49.  แท่ง

      
3
5

50.  นิวต
              	
      กาํหน

 
   
    

 
        ปฏิกิ

3
5

51. สารกั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ในช่ว

3

5
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ควบคุมจาํนว

1.   ตะกัว่ 
3.   ยเูรเนียม 
5.   พลูโตเนีย
ตรอนอิสระจะ

        		 						   (นิวตรอน
นดใหม้วลท่ีส

  =  939.57
  =  938.27
  =  0.51   M̅   มีค่านอ้ย

กิริยาน้ีปลดป
1.   0.51  
3.   1.30  
5.   1878.35 
กมัมนัตรังสี  A

วงเวลา  30 ถึง

1.   0  

3.   5.0   105

5.   10.0   10

พ.ศ. 2549 -2562  เ ื

วนนิวตรอนใน

  
  

ยม 
ะสลายตวั  ดงั															
น)               (โ
สมมูลกบัพลงั
7   MeV 
7   MeV  
MeV 
มาก ๆ 
ปล่อยพลงังาน

  
  

A  สลายตวัดั

ง 50  วินาที มี

  
5     

05   

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

นแกนของเครื

2.   ท
4.   แ

งสมการ 			 						
โปรตอน)       
งงาน  ดงัน้ี   

นออกมาเท่าใด
2.   0
4.   1

งัแสดงในกร

มีอนุภาค β ถูก

2.   2

4.   7

งสีและพลงังานนิวเ

ร่ืองปฏิกรณ์นิ

ทองแดง 
แคดเมียม 

							 			
  (อิเลก็ตรอน

ดในหน่วย  M
0.79 
1.87 

าฟ  และตามส

กปล่อยออกม

2.5   105   

7.5   105   

เคลียร์ เรียบเรียงโด

นิวเคลียร์ทาํจ

		 					 ̅
น)       (ปฏินิว

MeV  (O-Net 6

สมการ     A  

มาเป็นจาํนวน

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

ากโลหะใด (O

	 
วตริโน) 

60) 

               B  +

รวมก่ีอนุภาค

เรือง www.krukird

O-Net 60) 

+  อนุภาค β 

ค  (O-Net 60) 
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     ขอ้สอบ 

 
52.  สนา

3
5

53. พิจาร

 
       กาํห

          ม
c

       ปฏิกิ

2

3

4

5

 
54.  พิจา

       (1)   

       (2)   

       กาํห

       ขอ้ค

2
3
4
5

 
 
 
 

O-NET ฟิสิกส์  ปี 

ามแม่เหลก็สา
1.   แอลฟา (α
3.   แกมมา (
5.   แอลฟา (α
รณาปฏิกิริยานิ	
นดให ้  

มวลอะตอมร
c  คือ อตัราเร็
กิริยานิวเคลียร์
1.  นิวเคลียร์ฟิ

2.  นิวเคลียร์ฟิ

3.  นิวเคลียร์ฟิ

4.  นิวเคลียร์ฟิ

5.  นิวเคลียร์ฟิ

รณาปฏิกิริยา

  	 	
  	
นดให ้ X  แล

ความใดกล่าวถ
1.  ปฏิกิริยานิ
2.  ปฏิกิริยานิ
3.  X  เป็นกล
4.  Y  มีประจุ
5.  X  และ  Y

พ.ศ. 2549 -2562  เ ื

ามารถเบนรังสี
α)   
)   
α)  กบั แกมม
นิวเคลียร์ต่อไ	→ 		
รวมก่อนและห
ร็วของแสงใน
ร์ขา้งตน้เป็นป
ฟิวชนั  ใหพ้ลั

ฟิวชนั  ใหพ้ลั

ฟิวชนั  ใหพ้ลั

ฟิชชนั  ใหพ้ล

ฟิชชนั  ใหพ้ล

นิวเคลียร์ต่อไ	→ 			→ 		
ละ  Y  คือ อนุ

ถูกตอ้ง  (O-N
นิวเคลียร์  (1) 
นิวเคลียร์  (2) 
ลางทางไฟฟ้า 
จุไฟฟ้าเป็นลบ
Y  อาจเบ่ียงเบ

ร่ือง กมัมนัตภาพรัง

สีใด  (O-Net 
2.   บี
4.   แ

มา () 
ไปน้ี 	 	
หลงัเกิดปฏิกิริ
นสุญญากาศ 
ปฏิกิริยาประเ
ลงังาน  

ลงังาน  

ลงังาน    

ลงังาน   

ลงังาน    

ไปน้ี 	 	 	  	 	
นุภาคหรือรังสี

Net 61) 
 เป็นนิวเคลีย
 เป็นนิวเคลีย

บ 
บนเม่ือเคล่ือนท

งสีและพลงังานนิวเ

60) 
บีตา (β) 
แอลฟา (α)   

	 	 	  
ริยาเท่ากบั  M

ภทใด และให	 	  	 		 	 	 		  

	 	
สีท่ีไดจ้ากปฏิกิ

ยร์ฟิชชนั 
ยร์ฟิวชนั 

ท่ีผา่นสนามแ

เคลียร์ เรียบเรียงโด

กบั  บีตา (β)

M1  และ  M2 

หพ้ลงังานนิวเ

  

	  
กิริยานิวเคลีย

แม่เหลก็ 

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเ

) 

ตามลาํดบัโด

เคลียร์เท่าใด  

ร์ 

เรือง www.krukird

ยท่ี  M1 > M2

 (O-Net 61) 
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     ขอ้สอ

55.  พิจา

        (1)  

        (2)  

        (3)  

       กาํห

       จากข
       และ 

2
3
4
5

56.  กาํห
              
       ถา้ใน
       ไอโซ

2
3
4
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบ O-NET ฟิสิกส์ 

รณาการสลาย

   ∗ 		→
   		
   		→
นดให ้ X  Y 

ขอ้มูล การเรีย
  Z  ตามขอ้ใด
1.   X  Z  Y 
2.   Y  Z  X  
3.   Y  X  Z  
4.   Z  X  Y 
5.   Z  Y  X 
นดให ้ ไอโซ
            ไอโซ
นตอนเร่ิมตน้
ซโทป  B  ท่ีเ
1.  16   เท่า 
2.  8     เท่า 
3.  4     เท่า 
4.  3     เท่า 
5.  0.5  เท่า 

 ปี พ.ศ. 2549 -256

ยของนิวเคลีย→		→ 		→ 		
 และ  Z  คือ 

ยงลาํดบัความ
ดท่ีเรียงจากตํ่

ซโทปกมัมนัต
ซโทปกมัมนัต
 ไอโซโทปทั้
หลือเป็นก่ีเท่

2  เร่ือง กมัมนัตภาพ

ยร์ ดงัสมการต

 

 

 

อนุภาคหรือรั

มสามารถในก
าท่ีสุดไปสูงที

ตรังสี  A  มีคร่ึ
ตรังสี  B  มีคร่ึ
ั้งสองมีปริมา
าของไอโซโท

พรังสีและพลงังาน

ต่อไปน้ี 

รังสีท่ีไดจ้ากก

การเคล่ือนท่ีท
ท่ีสุดไดถู้กตอ้

ร่ึงชีวิตเท่ากบั
รึงชีวิตเท่ากบั
าณเท่ากนั   เม่ื
ทป  A  ท่ีเหลื

นิวเคลียร์ เรียบเรียง

การสลาย 

ทะลุผา่นส่ิงกีด
ง  (O-Net 61)

  4  วนั 
  12  วนั 
มือเวลาผา่นไป
ือ  (O-Net 61)

งโดยครูบุญเกิด  ยศ

ดขวางของอนุ
 

ป  12  วนั  ปริ
) 

ศรุ่งเรือง www.kruk

นุภาค  X  Y    

ริมาณของ  
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     ขอ้สอ

57.  พิจา
       กลาย

        
\       

                        

            กํ
 

 
ถา้
62

 

 
58.  พิจา
 
  (
 (
 
       กาํห
       จากข
              

อบ O-NET ฟิสิกส์ 

รณาปฏิกิริยา
ยเป็นนิวเคลีย
 

       
             
กาํหนดให ้

  มวลอะต
   c  คือ อตั

า A1 และ A2
2) 

 ป
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

รณาปฏิกิริยา

(1)       
(2)       

นดให ้ a  แล
ขอ้มูล อนุภาค
         

 อนุภ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 ปี พ.ศ. 2549 -256

นิวเคลียร์ต่อไ
ยสของฮีเลียม

	 	→
ตอมรวมก่อน
ตราเร็วของแ
2  มีค่าไม่เกิน 

ระเภทของปฏิ
ฟิ
ฟิ
ฟิ
ฟิ
ฟิ

นิวเคลียร์ต่อไ

	 	→	 	→
ะ b  คือ อนุภ
คใดมีประจุไฟ

าคท่ีมีประจุไ
a 
b 
b 

a  และ b 
a  และ b 

2  เร่ือง กมัมนัตภาพ

ไปน้ี ซ่ึงเกิดเมื
และรังสีแกม

→		 	
นเกิดปฏิกิริย
แสงในสุญญ

 2  แลว้ปฏิกิริ

ฏิกิริยาของนิว
ฟิชชนั 
ฟิชชนั 
ฟิวชนั 
ฟิวชนั 
ฟิวชนั 

ไปน้ี 

→		 	→ 		
าคท่ีเกิดข้ึนจ
ฟฟ้า และปฏิกิ

ฟฟ้า ป

พรังสีและพลงังาน

ม่ือนิวเคลียสข
มมา  ดงัสมกา

	 		 
ยามากกวา่หล
ากาศ 

ริยานิวเคลียร์

วเคลียร์ 

		  

ากปฏิกิริยานิ
กิริยานิวเคลีย

ปฏิกิริยาท่ีเป็น

นิวเคลียร์ เรียบเรียง

ของธาตุ  X  แ
ร 

ลงัเกิดปฏิกิริ

์น้ีเป็นประเภท

พลงังานที
(∆m)c
(∆m)c
(∆m)c
(∆m)c
(∆m)c

 

วเคลียร์ 
ร์ใดเป็นนิวเค

นนิวเคลียร์ฟิช
(2)
(1) 
(2) 
(1) 
(2)

งโดยครูบุญเกิด  ยศ

และธาตุ  Y  ร

ริยา เท่ากบั  ∆

ทใด และใหพ้

ท่ีใช ้
c2

-2 
c2 
c 
-2

คลียร์ฟิชชนั (O

ชชนั 

ศรุ่งเรือง www.kruk

รวมกนั  

∆m 

พลงังานเท่าใด

(O-Net 62) 
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     ขอ้สอ

59.  พิจา

 
       

       กาํห
       สลา
   
   2
   3
   4
   5
 
60.  หนูอ
       กล่าว
      “การ
       แมล
       หนูอ
       โคบ
              
              
       จากข
            ก
            ข
              
            ค
       ขอ้ค

2
3
4

           5
 
 

อบ O-NET ฟิสิกส์ 

รณาการสลาย		→
นดให ้  
ย  ขอ้ความใด
1.    
2.    
3.       เป็น
4.       เบ่ีย
5.       เป็น

ออมศึกษาแน
ววา่ 
ยดือายขุองกา
ลง และไข่แดง
ออมสนใจเก่ีย
บอลต-์60  ประ

 ลาํดบัท่ี 1  โ
 ลาํดบัท่ี 2  นิ
ขอ้มูลขา้งตน้
ก. โคบอลต-์6
ข. หลงัจากนิว
   ลดลง 1 ตวั
ค. รังสีท่ีใชฉ้า
ความใดกล่าวถ
1.   ก  เท่านั้น
2.   ข  เท่านั้น
3.   ก  และ  ค
4.   ข  และ  ค
5.   ก  ข  และ

 ปี พ.ศ. 2549 -256

ยของธาตุกมัม→		
  มีคร่ึงชีวิ

ดกล่าวถูกตอ้ง
  อยูใ่นสถาน
  สลายใหก้มั
นนิวเคลียสขอ
ยงเบนในสนา
นคล่ืนแม่เหล็

วทางพฒันาธุ

ารเกบ็รักษาผ
ง มกัใชรั้งสีแก
ยวกบัการสลา
ะกอบดว้ยการ
คบอลต-์60  ส
นิกเกิล-60  ใน

 พิจารณาขอ้ค
0  เป็นไฮโซโ
วเคลียสตน้กาํ
ว 
ยใหแ้ก่ผลไม้
ถูกตอ้ง (O-Ne
น                    
น 
ค                    
ค 
ะ  ค 

2  เร่ือง กมัมนัตภาพ

มนัตรังสีต่อไ	            

วติเท่ากบั  24
ง (O-Net 62)
ะถูกกระตุน้
มนัตภาพรังสี
องไฮโดรเจน
ามแม่เหลก็ 
กไฟฟ้า 

ธุรกิจคา้ขายผล

ผลผลิตทางกา
กมมาซ่ึงไดจ้า
ายดงักล่าว จึง
รสลายยอ่ย  2
สลายเป็น นิก
สถานะถูกกร
ความต่อไปน้ี
โทปของโคบ
เนิดสลายใหร้

มไ้ดจ้ากการส
et 62) 
                    

                    

พรังสีและพลงังาน

ไปน้ี 

                    

,120  ปี และ 

สีทุก ๆ  24,12
 

ลไมข้องครอ

รเกษตรดว้ยก
ากการสลายข
งคน้หาขอ้มูลเ
2  ลาํดบั คือ 
กเกิล-60  ในส
ระตุน้ สลายเป็
้  
อลตท่ี์ไม่เสถี
รังสีแกมมา นิ

ลายลาํดบัท่ี 1

                 

                 

นิวเคลียร์ เรียบเรียง

 	     คือ อน

20  ปี 

บครัว เธอพบ

การฉายรังสี เ
ของโคบอลต-์
เพิ่มเติมและพ

สถานะถูกกระ
ป็น นิกเกิล-60

ถียร 
นิวเคลียสใหม่

1 

งโดยครูบุญเกิด  ยศ

นุภาคหรือรังสี

บขอ้มูลในอิน

พื่อทาํลายเช้ือ
-60” 
พบวา่ การสลา

ะตุน้ 
0  ในสถานะพ

ม่จะมีจาํนวนโ

ศรุ่งเรือง www.kruk

สีท่ีไดจ้ากกา

นเตอร์เน็ต 

อจุลินทรีย ์

ายของ 

พื้น 

โปรตอน 
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