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แบบทดสอบบทที 1 การเคลือนที
1. เมือวั ตถุเคลือนทีเป็ นวงกลมได้ ครึ งรอบ คิดเป็ นระยะทาง44 เมตร จงหาว่าการกระจัดของวั ตถุมีค่าเป็น
เท่าใด
1. 0
2. 14
3. 19.8
4. 28
2.

จากรู ปกํ าหนดให้
AB มีระยะทาง 11.25 เมตร
AB ใช้เวลาเดินทาง 1.5 วินาที
CD มีระยะทาง 50 เมตร
CD ใช้เวลาเดินทาง 2 วินาที

ข้อใดถูกต้องทีสุด
1. ขนาดของการกระจั ด 50 เมตร ใช้เวลา 2 นาที จาก A  B  C  D
2. ระยะทางของการเคลือนที 50 เมตร ใช้เวลา 5 วินาทีจาก A  B  C  D
3. ขนาดของการกระจั ด 50 เมตร ใช้เวลา 5 วินาที จาก A  B  C  D
4. ขนาดของการกระจั ด 50 เมตร ใช้เวลา 3.5 วินาที จาก A  B  C  D
3. เขาทรายออกวิ งจากค่ายมวยไปทางตะวั นออก 16 กิโลเมตร แล้ วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร
จงหาการกระจั ดของเขาทราย จากค่ายมวยเป็ นกีกิโลเมตร
1. 4
2. 20
3. 24
4. 28
4. วั ตถุเคลือนทีในแนวเส้นตรง ได้ความสัมพั นธ์ระหว่างการกระจัด(S) กับเวลา (t) ดังรู ป ระยะทางและ
การกระจัด เมือวั ตถุเคลือนทีได้ 6 วินาที เป็ นเท่าใดตามลํ าดับ
1. 10 m , 80 m
2. 10 m , 20 m
3. 20 m , 0
4. 32 m , 0

5. (O-NET49) รถยนต์ค ันหนึ งวิ งด้ วยอั ตราเร็ วคงตั ว20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลือนทีได้
ระยะทาง 400 เมตร
1. 10 วินาที
2. 15 วินาที
3. 20 วินาที
4. 25 วินาที
6. (O-NET49) เด็กคนหนึ งออกกํ าลั งกายด้วยการวิ งด้ วยอั ตราเร็ ว6 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 1 นาที
วิ งด้วยอั ตราเร็ ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้ วเดินด้วยอั ตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีกหนึ งนาที
จงหาอั ตราเร็ วเฉลียในช่วงเวลา 3 นาทีนี
1. 3.0 m/s
2. 3.5 m/s
3. 4.0 m/s
4. 4.5 m/s
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7. (O-NET49) คลองทีตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะทีถนนจากเมือง A
ไปเมือง B มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้ าชายคนหนึ งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ถาม
ว่าสินค้านั นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
1. 14 km
2. 65 km
3. 72 km
4. 79 km
8. (O-NET49) รถยนต์ค ันหนึ งวิ งด้ วยอั ตราเร็ วเฉลีย80 กิโลเมตรต่อชั งโมง จากเมือง A ไปเมือง B ทีอยู่
ห่างกัน 200 กิโลเมตร ถ้ าออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด
1. 07.50 น.
2. 08.05 น.
3. 08.30 น.
4. 08.50 น.
9. (O-NET49) A กับ B วิ งออกกํ าลั งกายจากจุดๆ หนึ งด้วยอั ตราเร็ วสมํ าเสมอ4 เมตรต่อวินาที และ 6
เมตรต่อวินาทีตามลํ าดับ เมือเวลาผ่านไป 50 วินาที A กับ B จะอยู่ห่างกันกีเมตร
1. 100 m
2. 120 m
3. 240 m
4. 360 m
10. (O-NET49) ในการทดลองปล่อยถุงทรายให้ตกแบบเสรี โดยลากแถบกระดาษผ่านเครื องเคาะสัญญาณ
เวลาทีเคาะจุดทุก ๆ

1
50

วินาที จุดบนแถบกระดาษปรากฏดังรู ป ถ้ าระยะระหว่าง จุดที9 ถึงจุดที 10

วั ดได้ 3.80 เซนติเมตร และระยะระหว่างจุดที 10 ถึงจุดที 11 วั ดได้ 4.20 เซนติเมตร ความเร็ วเฉลียที
จุดที 10 จะเป็ นกีเมตรต่อวินาที
       




1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11
12
1. 1.0 m/s
2. 1.5 m/s
3. 2.0 m/s
4. 2.5 m/s
11. (O-NET50) เด็กคนหนึ งเดินไปทางทิศเหนือได้ ระยะทาง 300 เมตร จากนั นเดินไปทางทิศตะวั นออกได้
ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั งหมด 500 วินาที เด็กคนนี เดินทางด้วยอั ตราเร็ วเฉลียเท่าใด
1. 0.2 m/s
2. 1.0 m/s
3. 1.4 m/s
4. 2.0 m/s
12. (O-NET51) รถยนต์ A เริ มเคลือนทีจากหยุดนิ ง โดยอั ตราเร็ วเพิ มขึ น1 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที
เมือสิ นวินาที 5 รถจะมีอ ั ตราเร็ วเท่าใด
1. 5 m/s
2. 10 m/s
3. 15 m/s
4. 20 m/s
13. (O-NET51)จากรู ปแสดงจุดห่างสมํ าเสมอกันบนแถบกระดาษทีผ่านเครื องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั
ต่อวินาที ข้อความใดถูกต้องสําหรับการเคลือนทีนี






















1. ความเร็ วเพิ มขึ นสมํ าเสมอ
2. ความเร่ งเพิ มขึ นสมํ าเสมอ
3. ความเร่ งคงตัวและไม่เป็ นศูนย์
4. ระยะทางเพิ มขึ นสมํ าเสมอ
14. (O-NET52) รถยนต์ค ันหนึ งแล่นด้วยอั ตราเร็วคงตัว20 กิโลเมตรต่อชั วโมง ระยะทางทีรถยนต์คนนี
แล่นได้ในเวลา 6 นาทีเป็ นตามข้อใด
1. 0.3 กิโลเมตร
2. 2.0 กิโลเมตร
3. 3.3 กิโลเมตร
4. 120 กิโลเมตร
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15. (O-NET52) เด็กคนหนึ งวิ งเป็ นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั นก็หันกลั บแล้ ววิ ง
เป็ นเส้นตรงไปทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็ วเฉลียของเด็กคนนี เป็ นไปตามข้อใด
1. 3.5 เมตร/วินาที 2. 3.6 เมตร/วินาที
3. 6.0 เมตร/วินาที
4. 7.0 เมตร/วินาที
16. (O-NET53) วั ตถุเคลือนทีเป็ นเส้นตรงโดยมีต ํ าแหน่งทีเวลาต่างๆ ดังกราฟ ข้อใดคือการกระจัดของ
วั ตถุ ในช่วงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที
1. -8 เมตร
2. -4 เมตร
3. 0 เมตร
4. +8 เมตร
17. (O-NET53) ตอนเริ มต้ นวั ตถุอยู่ห่างจากจุดอ้ างอิงไปทางขวา4.0 เมตร เมือเวลาผ่านไป 10 วินาทีพบว่า
วั ตถุอยู่ห่างจากจุดอ้ างอิงไปทางซ้าย8.0 เมตร จงหาความเร็ วเฉลียของวั ตถุนี
1. 0.4 เมตรต่อวินาที
2. 0.4 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
3. 1.2 เมตรต่อวินาที
4. 1.2 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
18. (O-NET53) ข้อใดต่อไปนี เป็ นการเคลือนทีทีมีขนาดการกระจั ดน้อยทีสุด
1. เดินไปทางขวาด้วยอั ตราเร็ วคงตัว3 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 4 วินาที
2. เดินไปทางซ้ายด้วยอั ตราเร็ วคงตัว4 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 3 วินาที
3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แล้ วเดินย้ อนกลั บมาทางซ้าย2 เมตร
4. ทั งสามข้อมีขนาดการกระจั ดเท่ากันหมด
19. (O-NET54) รถยนต์ค ันหนึ งกํ าลั งเคลือนทีบนถนนตรง กํ าหนดให้การเคลือนทีไปข้างหน้ามีการกระ
จัดเป็ นค่าบวกและการเคลือนทีถอยหลั งมีการกระจัดเป็ นค่าลบ ถ้ ารถยนต์ค ั นนี มีความเร็ วเป็ นค่าลบ
แต่มีความเร่ งเป็ นค่าบวก สภาพการเคลือนทีจะเป็ นอย่างไร
1. กํ าลั งแล่นไปข้างหน้า แต่ก ํ าลั งเหยียบเบรกเพือให้รถช้าลง
2. กํ าลั งแล่นไปข้างหน้า และกํ าลั งเหยียบคั นเร่ งเพือให้รถเดินหน้าเร็ วขึ น
3. กํ าลั งแล่นถอยหลั ง แต่ก ํ าลั งเหยียบเบรกเพือให้รถช้าลง
4. กํ าลั งแล่นถอยหลั ง และกํ าลั งเหยียบคันเร่ งเพือให้รถถอยหลั งเร็ วขึ น
20. (O-NET54) วั ตถุหนึ งเคลือนทีเป็ นวงกลมรัศมี 21 เมตร ครบหนึงรอบ การกระจัดมีค่าเท่าใด
1. 0 เมตร
2. 42 เมตร
3. 84 เมตร
4. 132 เมตร
21. (O-NET54) หนูต ั วหนึ งวิ งรอบสระนํ าเป็ นวงกลมทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง14 เมตร ใช้เวลา 2 นาที
ก็ครบรอบพอดี (กํ าหนด π = 22/7) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี
ก. อั ตราเร็ วเฉลียของหนูเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาที
ข. อั ตราเร็ วเฉลียของหนูเท่ากับ 22 เมตรต่อวินาที
ค. ขณะวิ งได้ ครึ งรอบจะได้การกระจัดเท่ากับ14 เมตร
ง. ขณะวิ งได้ 1/4 รอบจะได้การกระจัดประมาณ 9.9 เมตร
ข้อความใดถูกต้อง
1. ค และ ง 2. ข ค และ ง
3. ก ค และ ง
4. ถูกทุกข้อ
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22. วั ตถุทีกํ าลั งเคลือนทีด้วยความเร่ งมีล ั กษณะอย่างไร
1. ช้าลงกํ าลั งจะหยุด
2. กํ าลั งเคลือนทีเร็ วขึ น
2. กํ าลั งเคลือนทีบนทางโค้ง
4. ถูกทุกข้อ
23. วั ตถุต่อไปนี ทีกํ าลั งเคลือนโดยไม่มีความเร่ ง
1. จรวดกํ าลั งเคลือนทีไปในแนวดิ งด้วยความเร็วคงทีในสนามโน้มถ่วง
2. รถยนต์แล่นด้วยอั ตราเร็ วสมํ าเสมอในทางโค้ง
3. รถยนต์ก ํ าลั งถอยหลั งเข้าจอดในโรงรถ
4. ขนนกกํ าลั งปลิวลงมาในแนวดิ ง
24. รถจักรยานยนต์ค ันหนึ งจากเปลียนความเร็ ว 36 กิโลกรัมต่อชั วโมง ไปเป็ น 72 กิโลเมตรต่อชั วโมง
ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร่ งเฉลียในการเปลียนแปลงความเร็ วของรถจั กรยานยนต์นี
1 . 2.0 m/s²
2 . 6.0 m/s²
3 . 7.2 m/s²
4 . 21.6 m/s²
25. แถบกระดาษรู ปใดน่าจะเกิดจากการตกอย่างอิสระของถุงทราย

26. (O-NET49) ถ้ าปล่อยให้ก ้อนหินตกลงจากยอดตึกสู่พื น การเคลือนทีของก้อนหินก่อนกระทบพื นจะ
เป็ นตามข้อใด ถ้ าไม่คิดแรงต้านของอากาศ
1. ความเร็ วคงที
2. ความเร็ วเพิ มขึ นแล้ วลดลง
3. ความเร็ วลดลงอย่างสมํ าเสมอ
4. ความเร็ วเพิ มขึ นอย่างสมํ าเสมอ
27. (O-NET49) โยนลูกบอลขึ นในแนวดิ งด้ วยความเร็ วต้ น4.9 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ
เคลือนทีไปถึงจุดสูงสุด (g = 9.8 m/s2)
1. 0.5 วินาที
2. 1.0 วินาที
3. 1.5 วินาที
4. 2.0 วินาที
28. (O-NET50) รถยนต์ค ันหนึ งเคลือนทีจากหยุดนิ งไปบนเส้นทางตรง เวลาผ่านไป4 วินาที มีความเร็ว
เป็ น 8 เมตรต่อวินาที ถ้ าอั ตราเร็วเพิ มขึ นอย่างสมํ าเสมอ รถยนต์ค ันนี มีความเร่ งเท่าใด
1. 2 m/s2
2. 4 m/s2
3. 12 m/s2
4. 14 m/s2
29. (O-NET51) ถ้ าปล่อยให้ว ั ตถุตกลงในแนวดิ งอย่างเสรี หากวั ตถุนั นตกกระทบพื นดินในเวลา 5 วินาที
ถามว่าวั ตถุกระทบดินด้ วยความเร็ วเท่ากับกีเมตรต่อวินาที
1. 4.9 m/s
2. 9.8 m/s
3. 39 m/s
4. 49 m/s
30. (O-NET51) เมืออยู่บนดวงจันทร์ชั งนํ าหนักของวั
ตถุทีมีมวล 10 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
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31. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนีไม่ได้ท ํ าให้การเคลือนทีของวั ตถุเป็ นการตกแบบเสรี กํ าหนดให้ การเคลือนที
ทุกข้อไม่คิดแรงต้านอากาศ
1. โยนก้อนหินขึ นไปในแนวดิ ง
2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ ง
3. ยิงลูกปื นจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริ งในแนวดิ งซึ งตึงไว้ ก ับเพดาน ดันถุงทราบขึ นแล้ วปล่อย
32. (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 มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทํ าต่อวั ตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
33. (O-NET52) การเคลือนทีของข้อใดต่อไปนี ทีความเร่ งของวั ตถุเป็ นศูนย์
1. การเคลือนทีแบบวงกลมด้วยอั ตราเร็ วคงตัว
2. การตกลงตรง ๆ ในแนวดิ งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ
3. การเคลือนทีเป็ นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอั ตราเร็ วคงตัว
4. การไถลลงเป็ นเส้นตรงบนพื นเอียงลืนทีไม่มีแรงเสียดทาน
34. (O-NET53) ข้อใดทีวั ตถุมีความเร่ งไปทางซ้าย
1. วั ตถุเคลือนทีไปทางขวาแล้ วเคลือนทีเร็ วขึ น
2. วั ตถุเคลือนทีไปทางขวาแล้ วเคลือนทีช้าลง
3. วั ตถุเคลือนทีไปทางซ้ายแล้ วเคลือนทีช้าลง
4. วั ตถุเคลือนทีไปทางซ้ายแล้ วหยุด
35. (O-NET54) ปล่อยวั ตถุให้ตกลงมาในแนวดิ ง เมือเวลาผ่านไป 4 วินาที วั ตถุมีความเร่ งเท่าใด
1. 9.8 เมตรต่อวินาที

2

2. 19.6 เมตรต่อวินาที

2

3. 29.4 เมตรต่อวินาที

2

4. 39.2 เมตรต่อวินาที

2

36. เมือไม่มีแรงต้านการเคลือนทีใด ๆ การเคลือนทีของวั ตถุแบบโพรเจกไทล์มีปริ มาณใดบ้างมีค่าคงที
ก. ความเร็ว
ข. ความเร่ ง
ค.แรง
ข้อทีถูกต้องคือข้อใด
1. ก, ข
2. ข, ค
3. ก, ค
4. ก, ข และ ค
37.จากรู ป วั ตถุ A ถูกปล่อยตกจากทีสูง h ขณะเดียวกั น วั ตถุ B ก็ถูกปาออกไปในแนวราบ ด้วยความเร็ วต้น
u เมตร / วินาที ข้อสรุ ปข้อใดเป็ นจริ ง เมือวั ตถุทั ง สองตกถึงพื น
1. A ตกด้ วยความเร็ วเท่ากับB
2. A ตกถึงพื นพร้อมๆกับ B
3. A มีการกระจั ดเท่ากับB
4. มีข ้อเป็ นจริ งมากกว่า 1 ข้อ
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38. ลูกฟุตบอลถูกเตะขึ นจากจุดA ลอยขึ นไปในอากาศ ไปตกทีจุด E ดังรู ป โดย B และ D อยู่แนวระดับ
เดียวกั น และจุด C เป็ นจุดสูงสุด ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
1. ความเร็ วทีจุดสูงสุด (C) ของลูกฟุตบอลเท่ากับศูนย์
2. ทีตํ าแหน่ง B และ D ลูกฟุตบอลมีความเร็ วเท่ากัน
3. ทุกตํ าแหน่งของการเคลือนที ลูกฟุตบอลมีความเร่ งคงทีเท่ากันหมด
4. ถูกทั ง 3 ข้อ
39. ยิงลูกปื นด้ วยขนาดความเร็ วทีน้อยทีสุด10 m/s จากขอบโต๊ะด้านหนึ งพบว่าลูกปื นตกเฉียงขอบโต๊ะอีก
ด้านหนึ งพอดี จงหาความกว้ างของโต๊ะ กํ าหนดให้ สนามความโน้มถ่วงของโลกเป็ น10 m / s 2
1. 7 m
2. 10 m
3. 14 m
4. 17 m
40. ขว้ างวั ตถุแบบProjectile ได้ระยะไกลสุด 100 m ถ้ าดีดวั ตถุขึ นไปในแนวดิงด้วยค่า อั ตราเร็วต้น
เดียวกั นจะได้ระยะสูงสุดเท่าใด
1. 100 m
2. 50 m
3. 40 m
4. 25 m
41. (O-NET49) การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ เมือวั ตถุเคลือนทีขึ นไปถึงตํ าแหน่งสูงสุด อั ตราเร็ วของวั ตถุ
จะเป็ นอย่างไร
1. มีค่าเป็ นศูนย์
2. มีอ ั ตราเร็ วแนวราบเป็ นศูนย์
3. มีค่าเท่ากับอั ตราเร็วแนวราบเมือเริ มเคลือนที 4. มีค่าเท่ากับอั ตราเร็วเมือเริ มเคลือนที
42. (O-NET50) ยิงวั ตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับปริ มาณใดของวั ตถุมีค่าคงที

1. อั ตราเร็ ว
2. ความเร็ ว
3. ความเร็ วในแนวดิ ง
4. ความเร็ วในแนวระดับ
43. (O-NET51) วั ตุทีเคลืนทีแบบโพรเจกไทล์ขณะทีวั ตุอยู่ทีจุดสูงสุด ข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง
1. ความเร็ วของวั ตถุมีค่าเป็ นศูนย์
2. ความเร่ งของวั ตถุมีค่าเป็ นศูนย์
3. ความเร็ วของวั ตถุในแนวดิ งมีค่าเป็ นศูนย์
4. ความเร็ วของวั ตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
44. (O-NET54) ข้อใดใกล้ เคียงกับการเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์มากทีสุด
1. เครื องบินขณะบินขึ นจากสนามบิน
2. เด็กเล่นไม้ ลืน
3. ลูกเทนนิสทีถูกตีออกไปข้างหน้า
4. เครื องบินขณะร่ อนลง
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45. (O-NET52) การเตะลูกบอลอกไป ทํ าให้ลูกบอลเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกํ าหนดให้ทิศขึ น
เป็ นบวก กราฟในข้อใดต่อไปนี บรรยายความเร่ งในแนวดิ งของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้ าไม่คิดแรงต้าน
อากาศ

46. (O-NET53) ยิงลูกปื นออกไปในแนวระดับทํ าให้ลูกปื นเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ตอนทีลูกปื นกํ าลั งจะ
กระทบพื น ข้อใดถูกต้องทีสุด(ไม่ต ้องคิดแรงต้านอากาศ)
1. ความเร็ วในแนวระดับเป็ นศูนย์
2. ความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วตอนต้นทีลูกปื นถูกยิงออกมา
3. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอนทีถูกยิงออกมา
4. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดน้อยกว่าตอนทีถูกยิงออกมาแต่ไม่เป็ นศูนย์
47. (O-NET49) รถไต่ถ ั งเคลือนทีด้วยอั ตราเร็ วสมํ าเสมอและวิ งครบรอบได้5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิด
ในแง่ความถีของการเคลือนที ความถีจะเป็ นเท่าใด
1. 2.5 Hz
2. 1.5 Hz
3. 0.5 Hz
4. 0.4 Hz
48. (O-NET50) เหวียงจุกยางให้เคลือนทีเป็ นแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใช้เวลา 5 วินาที
จุกยางเคลือนทีด้ วยความเร็ วเท่าใด
1. 0.25 รอบ/วินาที
2. 4 รอบ/วินาที
3. 5 รอบ/วินาที
4. 10 รอบ/วินาที
49. (O-NET50) การเคลือนทีใดทีแรงลั พธ์ทีกระทํ าต่อวัตถุมีทิศตั งฉากกับทิศของการเคลือนทีตลอดเวลา
1. การเคลือนทีในแนวตรง
2. การเคลือนทีแบบวงกลมด้วยอั ตราเร็ วคงที
3. การเคลือนทีแบบโปรเจคไทล์
4. การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
50. (O-NET52) ผูกวั ตถุด ้วยเชือกแล้ วเหวียงให้เคลือนทีเป็ นวงกลมในแนวระนาบดิ ง ขณะทีวั ตถุเคลือนที
มาถึงตํ าแหน่งสูงสุดของวงกลม ดังแสดงในรู ป แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี ทีทํ าน้าทีเป็ นแรงสู่ศูนย์ กลาง
1. แรงดึงเชือก
2. นํ าหนักของวั ตถุ
3. แรงดึงเชือกบวกกับนํ าหนักของวั ตถุ
4. ทีตํ าแหน่งนั น แรงสู่ศูนย์ กลางเป็ นศูนย์
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51. (O-NET53) ผูกเชือกเข้ากับจุกยางแล้ วเหวียงให้จุกยางเคลือนทีเป็ นวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะ
ด้วยอั ตราเร็วคงตั วข้อใดถูกต้อง
1. จุกยางมีความเร็ วคงตั ว
2. จุกยางมีความเร่ งเป็ นศูนย์
3. แรงทีกระทํ าต่อจุกยางมีทิศเข้าสู่ศูนย์ กลางวงกลม
4. แรงทีกระทํ าต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง
52. มวลก้อนหนึ งเคลือนทีเป็ นวงกลมรัศมี1 หน่วยในแนวราบ จะสรุ ปได้ว่าข้อความต่อไปนี ข้อใด
ไม่เป็ นจริ ง
1. ขนาดของความเร็วเฉลียของวั ตถุมีค่าคงที
2. ขนาดของคามเร็ วทีเวลาใดๆ ของวั ตถุมีค่าคงที
3. ความเร็ วเชิงมุมทีเวลาใดๆ ของวั ตถุจะต้องคงที
4. ความเร็ วทีเวลาใด ๆ ของวั ตถุจะต้องคงที
53. ถ้ าการเคลือนทีเป็ นวงกลมด้วยอั ตราเร็วสมํ าเสมอของวั ตถุชิ นหนึ งมีรัศมีลดลงเป็ น เท่า โดยอั ตราเร็ ว
ยั งคงเท่าเดิม จะต้องใช้แรงเข้าสู่ศูนย์ กลางตามข้อใด
1. เท่ากับครึ งหนึ งของค่าเดิม
2. เท่าเดิม
3. เพิ มขึ นเป็ น 2 เท่า
4. เพิ มขึ นเป็ น4 เท่า
54. ถ้ าดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็ นวงกลมด้ วยอั ตราเร็ วคงที พิจารณาข้อความต่อไปนี
ก. ขนาดความเร่ งของดาวเทียมมีค่าคงที
ข. ดาวเทียมมีทิศของความเร่ งสู่จุดศูนย์ กลางโลกเสมอ
ค. เวลาทีดาวเทียมเคลือนทีครบรอบคงที
ง. โลกมีแรงกระทํ าต่อดาวเทียมมากว่าแรงทีดาวเทียมกระทํ าต่อโลก
จ. ดาวเทียมอยู่นอกสนามโน้มถ่วงของโลก
คํ าตอบทีถูกต้องคือ
1. ข้อ ก, ค
2. ข้อ ข, ง
3. ข้อ ก, ข, ค
4. ข้อ ค, ง, จ
55. (O-NET49) นอตขนาดเล็กผู กด้ วยสายเอ็นแขวนไว้ ให้สายยาวL ซึ งสามารถเปลียนให้มีค่าต่าง ๆ ได้
คาบของการแกว่ง T ของนอตจะขึ นกับความยาวL อย่างไร
1. T2 เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
2. T เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
3. T2 เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L2
4.
เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
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56. (O-NET51) การทดลองเรื องการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ถ้ าให้ลูกตุ ้มเคลือนทีจากA ไป B
ไป C แล้ วไป B ดังรู ปใช้เวลา 3 วินาทีคาบของการเคลือนทีมีค่าเท่าใด
1. 2 s
2. 3 s
3. 4 s
4. 5 s
57. (O-NET51) ข้อความใดถูกต้องเกียวกับคาบของลูกตุ ้มอย่างง่าย
1. ไม่ขึ นกับความยาวเชือก
2. ไม่ขึ นกับมวลของลูกตุ ้ม
3. ไม่ขึ นกับแรงโน้มถ่วงของโลก
4. มีคาบเท่าเดิมถ้ าไปแกว่งบนดวงจันทร์
58. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ไม่ได้ท ํ าให้ว ั ตถุมีการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1. แขวนลูกตุ ้มด้วยเชือกในแนวดิ ง ผลั กลูกตุ ้มให้แกว่งเป็ นวงกลม โดยเส้นเชือกทํ ามุมคงตั วกับ
แนวดิ ง
2. แขวนลูกตุ ้มด้วยเชือกในแนวดิ งดึงลูกตุ ้ มออกมาจนเชือกทํ ามุมกับแนวดิ งเล็กน้อยแล้ วปล่อยมือ
3. ผูกวั ตถุก ับปลายสปริ งในแนวระดับ ตรึ งอีกด้านของปลายสปริ งไว้ ดึงวั ตถุให้สปริ งยืดออก
เล็กน้อย แล้ วปล่อยมือ
4. ผูกวัตถุก ับปลายสปริ งในแนวดิ ง ตรึ งอีกด้านของปลายสปริ งไว้ ดึงวั ตถุให้สปริ งยืดออก
เล็กน้อย แล้ วปล่อยมือ
59. (O-NET53) ลูกตุ ้มนาฬิกาแกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย พบว่าผ่านจุดตํ าสุดทุกๆ 2.1 วินาทีความถีของ
การแกว่งของลูกตุ ้มนี เป็ นไปตามข้อใด
1. 0.24 เฮิรตซ์
2. 0.48 เฮิรตซ์
3. 2.1 เฮิรตซ์
4. 4.2 เฮิรตซ์
60. (O-NET54) ลูกตุ ้มนาฬิกากํ าลั งแกว่งกลั บไปกลั บมาฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทีตํ าแหน่งตํ าสุดของการแกว่ง
ลูกตุ ้มนาฬิกามีสภาพการเคลือนทีเป็ นอย่างไร
1. ความเร็ วสูงสุด ความเร่ งสูงสุด
2. ความเร็ วตํ าสุด ความเร่ งสูงสุด
3. ความเร็ วสูงสุด ความเร่ งตํ าสุด
4. ความเร็ วตํ าสุด ความเร่งตํ าสุด
61. O-Net 56 ข้อใดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
1. ลูกบอลมีมวล 500 กรัม
2. อุณหภูมิของอากาศวั นนี เท่ากับ27 องศาเซลเซียส
3. สนามทีใช้แข่งขันเปตองกว้ าง 3 เมตรยาว 8 เมตร
4. รถไฟแล่นไปทางทิศตะวั นออกด้วยความเร็ ว70 กิโลเมตรต่อชั วโมง
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62. O-Net 56 พิจารณาข้อความต่อไปนี แล้ วตอบคํ าถาม
ก. รถวิ งลงจากเนินเขาด้วยความเร็ วคงที
ข. รถยนต์ลดความเร็ วเพือให้คนข้ามถนน
ค. รถโดยสารจอดนิ งเพือรอรับผู้ โดยสาร
ข้อความใดไม่เกิดความเร่ ง
1. ข้อ ก เท่านั น
2. ข้อ ข เท่านั น
3. ข้อ ก และข้อ ค
4. ข้อ ข และ ข้อ ค
63. O-Net 56 เด็กนักเรี ยนคนหนึ งเดินจากตํ าแหน่ง A ไปยั งตํ าแหน่ง B และตํ าแหน่ง C ดังภาพ
ในเวลา 4 นาที

จากภาพจงคํ านวณหา ก. อั ตราเร็ วเฉลีย ข. ความเร็ วเฉลีย
1. 3.00 m/s
2. 1.50 m/s
4. 0.75 m/s
5. 0.50 m/s
64. O-Net 56

3. 1.00 m/s
6. 0.25 m/s

แรงลั พธ์ทีกระทํ าต่อวั ตถุมีค่ากีนิวตันและวั ตถุเคลือนทีไปในทิศทางใด
1. 3
2. 3
3. 21
4. 21
65. O-Net 56 ข้อใดเป็ นการลดแรงเสียทาน
1. ลวดลายของยางรถยนต์
2. นํ าม ั นหล่อลืนในเครื องจักร
3. การทํ างานของเบรกจั กรยาน
4. การออกแบบพื นรองเท้ากีฬาทีมีปุ ่ ม
66. ถ้ าปล่อยให้ว ั ตถุตกอย่างเสรี โดยไม่คิดแรงต้านอากาศ ข้อใดกล่าวถูกต้อง(O-Net 57)
1. ความเร่ งของวัตถุจะเพิ มขึ นด้วยอั ตราคงตัว
2. หลั งจากปล่อยวั ตถุแล้ วแรงทีกระทํ าต่อวั ตถุมีค่าเป็ นศูนย์
3. ความเร็ วของวั ตถุเพิ มขึ นแต่ไปคงตัวทีค่าๆหนึ ง
4. ระยะทางทีวัตถุเคลือนทีได้ในแต่ละช่วงวินาที เพิ มขึ นตามเวลาทีผ่านไป
5. วั ตถุมีความเร่ งเป็ นศูนย์
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67. ข้อใดมีขนาดของการกระจัดมากทีสุด(O-Net 57)
1. ว่ายนํ าไปและกลั บในสระว่ายนํ ากว้ าง50 เมตร
2. เดินรอบสระนํ ารู ปวงกลมรัศมี7 เมตร 1 รอบ
3. วิ งรอบสนามรู ปวงกลมรัศมี 14 เมตร ครึ งรอบ
4. เดินไปทางทิศเหนือ 12 เมตร แล้ วเลี ยวไปทางทิศตะวั นออก16 เมตร
5. โยนวั ตถุขึ นในแนวดิ ง ขึ นไปได้สูงสุด30 เมตรและตกลงมาค้างยอดไม้ สูงจากพื น15 เมตร
68. ขณะยืนอยู่บนพื นราบนักเรี ยนขว้ างวั ตถุขึ นฟ้ าด้ วยมุม45 องศากับพื น ทํ าให้อตราเร็
ั วต้ นในแนวราบและ
แนวดิ งมีค่าเท่ากัน สมมุติเท่ากับu เมตรต่อวินาที หลั งจากขว้ างแล้ ว 2 วินาทีว ั ตถุขึ นไปตํ าแหน่งสูงสุด
วั ตถุจะไปตกไกลจากตํ าแหน่งทีขว้ างเป็ นระยะทางกีเมตร(O-Net 57)
1. 4u
2. 8u
๐
3. 2u cos 45
4. 4u cos 45๐
5. 8u cos 45๐
69. คาบการเคลือนทีของโลกรอบดวงอาทิตย์ มีค่าประมาณเท่าใด (O-Net 57)
1. 24 ชั วโมง
2. 365 วั น
3. 24 เฮิรตซ์
4. 365 เฮิรตซ์
5.
เฮิรตซ์
70. สปริ งยาว 10 เซนติเมตร ถูกแขวนไว้ ในแนวดิ ง นํามวลก้อนหนึ งมาถ่วงไว้ ทีปลายด้านล่างทํ าให้
สปริ งยาวขึ นอีก1 เซนติเมตร หลั งจากนั นดึงมวลก้อนดังกล่าวลงมาอีก2 เซนติเมตร แล้ วปล่อยมือ
แอมพลิจูดการสั นจะมีค่าเท่าใด(O-Net 57)
1. 1 เซนติเมตร
2. 2 เซนติเมตร
3. 3 เซนติเมตร
4. 4 เซนติเมตร
5. 13 เซนติเมตร
71. O-Net 58 รถยนต์ก ํ าลั งแล่นด้ วยความเร็ ว72 กิโลเมตรต่อชัวโมงการเหยียบเบรกทีทํ าให้รถหยุดได้
ในเวลา 10 วินาทีท ํ าให้เกิดความเร่ งเท่าใด
1. 0.5 เมตรต่อวินาที2
2. – 0.5 เมตรต่อวินาที2
3. 2.0 เมตรต่อวินาที2
4.– 2.0 เมตรต่อวินาที2
5. -7.2 เมตรต่อวินาที2
72. ในขณะทีแผ่นซีดีก ํ าลั งหมุน ตํ าแหน่งทีรัศมี2.0 cm จะมีอ ั ตราเร็ วเป็ นกีเท่าของตํ าแหน่งทีรัศมี4.0 cm
(O-Net 59)

1. 0.25 เท่า
3. 1 เท่า
5. 4 เท่า

2. 0.50 เท่า
4. 2 เท่า
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73. ใช้มือดึงแถบกระดาษผ่านเครื องเคาะสัญญาณ ถ้ าต้องการคํ านวณหาความเร่ งเฉลียระหว่างจุดที5 และ
จุดที 10 นักเรี ยนจะต้องทราบข้อมูลตํ าแหน่งอย่างน้อยทีสุดทีจุดใดบ้างจึงจะเพียงพอต่อการคํ านวณ
(O-Net 59)

1. จุดที 5 และ 10
2. จุดที 4, 5, 9 และ 10
3. จุดที 5, 6, 10 และ 11
4. จุดที 4, 6, 9 และ 11
5. จุดที 4, 5, 6, 9, 10 และ 11
74. ดีดก้อนยางลบออกไปในแนวราบจากขอบโต๊ะ ก้อนยางลบเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ และไปตกไกล
จากขาโต๊ะ 2 เมตรถ้ าต้องการให้ไปตกไกลจากขาโต๊ะ4 เมตร จะต้องดีดให้อ ั ตราเร็วในแนวราบเป็ น
กีเท่าของของเดิม (O-Net 59)
1. 0.5 เท่า
2. 1 เท่า
3. 2 เท่า
4. 2 เท่า
5. 4 เท่า
75. ทิศของแรงทีทํ าให้เกิดการเคลือนทีแบบวงกลมด้ วยอั ตราเร็ วคงตั วและทิศของความเร็ วขณะหนึ ง
ของวั ตถุทีกํ าลั งเคลือนทีในลั กษณะดังกล่าวสัมพั นธ์ก ั นอย่างไร
(O-Net 59)
1. แรงมีทิศสู่ศูนย์ กลาง ความเร็วมีทิศตั งฉากกับแรง
2. แรงมีทิศสู่ศูนย์ กลาง ความเร็วมีทิศขนานกับรัศมีวงกลม
3. แรงมีทิศหนีศูนย์ กลาง ความเร็ วมีทิศตั งฉากกับแรง
4. แรงมีทิศหนีศูนย์ กลาง ความเร็ วมีทิศเดียวกับแรง
5. แรงมีทิศหนีศูนย์ กลาง ความเร็ วมีทิศตรงข้ามกับแรง
76. ในขณะทีมวลติดปลายสปริ งกํ าลั งสั นและระบบมีพลั งงานรวมลดลง เราจะสังเกตเห็นการเปลียนแปลง
อย่างไร (O-Net 59)
1. แอมพลิจูดคงที ความถีลดลง
2. แอมพลิจูดคงที ความถีเพิ มขึ น
3. แอมพลิจูดลดลง ความถีลดลง
4. แอมพลิจูดลดลง ความถีคงที
5. แอมพลิจูดและความถีไม่เปลียนแปลง แต่มีปริ มาณอืนทีเปลียนแปลง

