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โจทย์

ฟิสก
ิ ส์
สุทัศน์ ยกส้าน*

ตัวอย่างที่ 1

ช

ายยืนอยูบ่ นลิฟต์ทก่ี ำลังเคลือ่ นทีข่ น้ึ ด้วยความเร่ง แรงปฏิกริ ยิ า N ทีพ่ น้ื ลิฟต์กระทำต่อชายคนนัน้ เป็น
อย่างไร
1. มีคา่ มากกว่าน้ำหนักของชายคนนัน้
2. เท่ากับน้ำหนักของชายคนนัน้
3. น้อยกว่าน้ำหนักของชายคนนัน้

ตัวอย่างที่ 2
รถไฟกำลังลากตูโ้ ดยสาร ข้อความต่อไปนีข้ อ้ ใดถูก
1. รถไฟเคลื่อนที่ได้เพราะรถจักรดึงตู้โดยสารโดยการออกแรงไปข้างหน้ามากกว่าที่ตู้โดยสารดึงรถจักร
ไปข้างหลัง
2. เพราะว่าแรงกิรยิ าเท่ากับแรงปฏิกริ ยิ า ดังนัน้ เวลารถจักรดึงตูโ้ ดยสาร ตูโ้ ดยสารก็จะดึงรถจักรด้วยแรง
ทีเ่ ท่ากัน ด้วยเหตุนร้ี ถไฟทัง้ ขบวนจึงไม่เคลือ่ นที่
3. รถจักรออกแรงกระตุกตู้โดยสาร ทำให้แรงที่รถจักรกระทำต่อตู้โดยสารมีค่ามากกว่าแรงที่ตู้โดยสาร
กระทำต่อรถจักร รถจักรจึงลากตู้โดยสารไปได้
4. รถจักรออกแรงกระทำต่อตูโ้ ดยสารเท่ากับแรงทีต่ โู้ ดยสารกระทำต่อรถจักร แต่แรงเสียดทานทีก่ ระทำ
ต่อรถจักรมีทศิ พุง่ ไปข้างหน้า และมีคา่ มากกว่าแรงเสียดทานทีก่ กระทำต่อตูโ้ ดยสารซึง่ มีทศิ ไปข้างหลัง
5. รถจักรสามารถดึงตู้โดยสารไปข้างหน้า ถ้ามันมีน้ำหนักมากกว่าตู้โดยสารเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 3
รถยนต์สามารถเลีย้ วโค้งได้ดว้ ยความเร็วสม่ำเสมอ ในขณะทีร่ ถเลีย้ ว รถถูกแรงลัพธ์ใดๆ กระทำหรือไม่
1. ไม่ เพราะมันมีความเร็วสม่ำเสมอ
2. มี
3. ตอบไม่ได้ เพราะการมีแรงหรือไม่มี ขึน้ กับความเร็วของรถ
และความโค้งของถนน
*ศาสตราจารย์, ดร. ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว. ประสานมิตร / นักวิทยาศาสตร์ดเี ด่น สาขาฟิสกิ ส์ทฤษฎี พ.ศ. 2530
ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน E-mail : suthat@swu.ac.th
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ตัวอย่างที่ 4
ในคริสตศตวรรษที่ 17 Otto von Guericke แห่งเมือง Magdeburg ได้นำโลหะรูปครึง่ ทรงกลมกลวง
สองซีกมาประกบกัน แล้วสูบอากาศภายในทรงกลมออกจนหมด เขาพบว่าเขาต้องใช้มา้ 8 ตัวดึงครึง่ ทรงกลมกลวง
คนละข้างมันจึงจะแยกออกจากกัน สมมติว่า von Guericke เทียมม้าทั้ง 16 ตัวอยู่ข้างหนึ่งของครึ่งทรงกลม
แล้วยึดครึง่ ทรงกลมอีกข้างหนึง่ กับต้นไม้ ในกรณีนแ้ี รงดึงในครึง่ ทรงกลมจะเป็นเช่นไร
1. สองเท่าของแรงเดิม
2. เท่าเดิม
3. น้อยกว่าเดิมครึง่ หนึง่
ตัวอย่างที่ 5
หากเราผลักวัตถุไปตามพืน้ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอแล้วพลิกกลับวัตถุ เพือ่ ให้ผวิ วัตถุสว่ นทีส่ มั ผัสพืน้ มีพน้ื ที่
ครึง่ หนึง่ ของเดิม หากเราผลักวัตถุให้เคลือ่ นทีไ่ ปบนพืน้ เดิมด้วยความเร็วเท่าเดิม แรงทีผ่ ลักเป็นอย่างไร
1. สีเ่ ท่าของแรงเดิม
2. สองเท่าของแรงเดิม
3. เท่าแรงเดิม
4. ครึง่ หนึง่ ของแรงเดิม
5. หนึง่ ในสีข่ องแรงเดิม
ตัวอย่างที่ 6
วัตถุวางนิง่ อยูบ่ นพืน้ เอียงได้ดว้ ยอิทธิพลของแรงเสียดทาน ถ้าเพิม่ มุมของพืน้ เอียงจนกระทัง่ วัตถุเริม่ เคลือ่ นที่
วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ลักษณะใด
1. มีความเร็วน้อยลง
2. มีความเร็วสม่ำเสมอ
3. มีความเร็วมากขึน้
4. ผิดทุกข้อ
ตัวอย่างที่ 7
นั ก เรี ย นกำลั ง นั ่ ง อยู ่ ใ นรถและไม่ ค าดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ถ้ า ความเร่ ง รถยนต์ ไ ม่ เ พิ ่ ม หรื อ ลด
แต่รถเลี้ยวโค้งไปทางซ้าย ตัวนักเรียนจะเซไปกระแทกประตูขวาเพราะอะไร
1. เพราะทัง้ ก่อนและหลังเลีย้ วมีแรงผลักนักเรียนไปทางขวา
2. เพราะขณะทีม่ กี ารเลีย้ ว แรงทีป่ ระตูกระทำต่อนักเรียนมีทศิ ไปทางซ้าย
3. ถูกทัง้ สองข้อ
4. ผิดทุกข้อ
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ตัวอย่างที่ 8
ในการเล่นโบว์ลงิ ระบบป้อนลูกโบว์ลงิ ต้องออกแรงเพือ่ ดันลูกโบว์ลงิ ขึน้ ตามทางเอียงทีย่ าว 1.0 เมตร จนถึงราง
ซึง่ อยูส่ งู จากพืน้ 0.5 เมตร แรงทีใ่ ช้ในการยกลูกโบว์ลงิ ทีม่ มี วล 5.0 กิโลกรัม มีคา่ เท่าไร
1. 200 N
2. 50 N
3. 25 N
4. 5.0 N
5. หาค่าไม่ได้

ตัวอย่างที่ 9
อนุภาคที่มีมวลสองเท่าของอีกอนุภาคหนึ่งถูกปล่อยให้ตกจากยอดหอคอย ก่อนที่อนุภาคทั้งสอง
จะกระทบพืน้ อนุภาคก้อนทีห่ นักกว่ามี
1. พลังงานจลน์เท่ากับอนุภาคก้อนทีเ่ บา
2. พลังงานจลน์มากเป็นสองเท่าของอนุภาคก้อนเบา
3. พลังงานจลน์นอ้ ยเป็นครึง่ หนึง่ ของอนุภาคก้อนเบา
4. พลังงานจลน์มากเป็นสีเ่ ท่าของอนุภาคก้อนเบา
5. พลังงานจลน์เป็นศูนย์
ตัวอย่างที่ 10
หากนักเรียนต้องขี่จักรยานภูเขาขึ้นเนินเขาชันโดยใช้ถนนสองเส้นทาง ถ้าถนนเส้นทางยาวมีความยาว
เป็ น สองเท่ า ของถนนเส้ น ทางสั ้ น ในการเปรี ย บเที ย บแรงเฉลี ่ ย ที ่ น ั ก เรี ย นต้ อ งออกตลอดเส้ น ทางทั ้ ง สอง
นักเรียนจะพบว่าแรงที่ออกตามเส้นถนนยาว มีค่า
1. น้อยกว่าแรงในเส้นทางสัน้ 4 เท่า
2. น้อยกว่าแรงในเส้นทางสัน้ 3 เท่า
3. น้อยกว่าแรงในเส้นทางสัน้ ครึง่ หนึง่
4. เท่ากับแรงในเส้นทางสัน้ พอดี
5. หาค่าไม่ได้เพราะขึน้ กับเวลาทีใ่ ช้ทง้ั หมด
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ตัวอย่างที่ 11
ในการยกเปียโนมวล 100 กิโลกรัมขึน้ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยใช้ระบบรอก
ดังรูป หากไม่คดิ แรงเสียดทาน และ g =10 เมตร/วินาที2 ต้องออกแรงดึงเชือกเท่าไร
1. 2000 N
2. 1500 N
3. 1000 N
4. 750 N
5. 500 N
100 kg
F7

ตัวอย่างที่ 12
ชายมวล 50 กิโลกรัม ยืนบนแผ่นกระดานทีม่ มี วล 25 กิโลกรัม
เขาออกแรงดึงเชือกโดยใช้ระบบลูกรอกดังรูป ทำให้แผ่นกระดานเคลือ่ นทีข่ น้ึ
ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ หากไม่พจิ ารณาแรงเสียดทาน และกำหนดให้ g =10
เมตร/วินาที2 แรงทีใ่ ช้ดงึ มีคา่ เท่าไร
1.
2.
3.
4.
5.

50 kg

750
625
500
250
75

N
N
N
N
N

25 kg

ตัวอย่างที่ 13
อนุ ภ าคเคลื ่ อ นที ่ จ ากหยุ ด นิ ่ ง แล้ ว ไถลลงตามพื ้ น เอี ย งที ่ เ รี ย บปราศจากแรงเสี ย ดทานใดๆ
จนกระทัง่ ถึงฐานพืน้ เอียง ด้วยความเร็ว v ถ้าจะให้อนุภาคมีความเร็ว 2v ทีฐ่ าน ความสูงของพืน้ เอียงจะต้องเพิม่ กีเ่ ท่า
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
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ตัวอย่างที่ 14
ใช้ปืนสปริงยิงกระสุนดิ่งขึ้นไปในอากาศ กระสุนขึ้นไปได้สูง 24 เมตร หากยิงกระสุนลูกเดียวกัน
โดยใช้ปนื กระบอกเดียวกัน แต่สปริงถูกอัดลงเพียงครึง่ หนึง่ ของเดิม กระสุนจะขึน้ ไปได้สงู กีเ่ มตร ในการคำนวณข้อนี้
ไม่ต้องคิดแรงเสียดทานใดๆ
1. 96 เมตร
2. 48 เมตร
3. 24 เมตร
4. 12 เมตร
5. 6 เมตร

ตัวอย่างที่ 15
เร่งความเร็วของรถยนต์จากหยุดนิ่ง จนกระทั่งมีความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 1.5 นาที
ถ้ า จะให้ ร ถยนต์ มี ค วามเร็ ว เพิ ่ ม จาก 0 เป็ น 60 กิ โ ลเมตร/ชั ่ ว โมง เครื ่ อ งยนต์ ต ้ อ งทำงานนานเท่ า ไร
กำหนดว่ากำลังของเครือ่ งยนต์ ไม่ขน้ึ กับความเร็ว และระบบไม่มแี รงเสียดทาน
1. 2 วินาที
2. 3 วินาที
3. 4.5 วินาที
4. 6 วินาที
5. 9 วินาที

เฉลยคำตอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้อ 1.
ข้อ 4.
ข้อ 2.
ข้อ 1.
ข้อ 3.
ข้อ 3.
ข้อ 2.
ข้อ 3.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 5.
ข้อ 4.
ข้อ 4.
ข้อ 5.
ข้อ 4.

