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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส 

 

บทท่ี 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส 
 

1.2 การวัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกส 

เฉลยแบบฝกหัด 1.2 (หนา 20) 

1. ตอบ ก. 0.567 เมตร เทากับ 0.000567 กิโลเมตร และ 567 มิลลิเมตร 

   ข. 2 ลูกบาศกเซนติเมตร เทากับ 0.000002 ลูกบาศกเมตร 

2. ตอบ ก. มวล 46000 กรัม เทากับ 46  กิโลกรัม 

   ข. กระแสไฟฟา 0.155 แอมแปร เทากับ 155  มิลลิแอมแปร 

   ค. เวลา 0.000 014 วินาที เทากับ 14 ไมโครวินาที 

   ง.  ความยาว 0.000000025 เมตร เทากับ 25 นาโนเมตร 

3. ตอบ อัตราเร็ว 2.0 เมตรตอวินาที เทากับ 7.2 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

4. ตอบ ก. ความยาวคล่ืนเลเซอร เทากับ 76.328 10−× เมตร 

   ข. อุณหภูมิใจกลางดาวฤกษดวงหนึ่ง เทากับ 72 10×  เคลวิน 

5. ตอบ อายุคาดเฉล่ียประมาณ 2380 เมกะวินาที และ 2.38 จิกะวินาที 

 

1.3 การทดลองทางฟสิกส 

เฉลยแบบฝกหัด 1.3 (หนา 27) 

1. ตอบ ก. คาเฉล่ียของขอมูลชุดนี้ เทากับ 2.0 วินาที และความคลาดเคล่ือนของขอมูลชุดนี้ เทากับ 0.2 วินาที 

   ข.  เวลาของการตกแบบเสรีของวัตถุ เทากับ  2.0 0.2 ± วินาที 

2. ตอบ  T = 2 l
g
π

 โดยท่ี ความชัน 
2m

g
π

=  และระยะตัดแกนต้ัง 0c =  

3. ตอบ วัตถุมีความเรง 0.5 เมตรตอวินาทีกําลังสอง2 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 1 

 

เฉลยปญหา (หนา 31-32) 

1. ตอบ ก.   1.5 เมตร เทากับ 1500 มิลลิเมตร 

 ข.   25.2 เซนติเมตร เทากับ 252 มิลลิเมตร 

 ค.   10 ไมโครเมตร เทากับ 0.01 มิลลิเมตร 

         ง.    0.5 เดซิเมตร เทากับ 50 มิลลิเมตร 

2. ตอบ ก.   10.23 μs  มีเลขนัยสําคัญ 4 ตัว โดยท่ี 51.02 10 s−×  มีเลขนัยสําคัญ 3 ตัว และ 51.0 10 s−×  มี

เลขนัยสําคัญ 2 ตัว  

           ข.   384400 km มีเลขนัยสําคัญ 4 หรือ 5 หรือ 6 ตัว โดยท่ี 53.84 10 km× มีเลขนัยสําคัญ 3 ตัว 

และ 53.8 10 km× มีเลขนัยสําคัญ 2 ตัว 

             ค.  3300 Ω  มีเลขนัยสําคัญ 2 หรือ 3 หรือ 4 ตัว โดยท่ี 33.30 10× Ω  มีเลขนัยสําคัญ 3 ตัว และ
33.3 10× Ωมีเลขนัยสําคัญ 2 ตัว  

             ง.   0.0120 V  มีเลขนัยสําคัญ 3 ตัว โดยท่ี 21.20 10 V−×  มีเลขนัยสําคัญ 3 ตัว และ 21.2 10 V−×

มีเลขนัยสําคัญ 2 ตัว  

3. ตอบ ก. 44.2 10 m×  

   ข. 51.1 10 m×  

   ค. 72.0 10 kg−×  

   ง. 52.4 10 s−− ×  

4. ตอบ ก. 111.5 10 m×  

   ข. 5 35 10 m×  

   ค. 2 35.0 10  kg/m×  

   ง. 2 22.0 10  m/s×  

5. ตอบ ก. 11.8 s 

   ข. 7.1 s 

   ค. 65.6 kg m/s 

   ง. 58 V/A 

6. ตอบ ก. เสนรอบวงของโลก เทากับ 44.00 10× กิโลเมตร 

   ข. พื้นท่ีผิวของโลก เทากับ 85.10 10× ตารางกิโลเมตร 

7. ตอบ วัตถุนี้มีมวล 31.9 10× กรัม 

8. ตอบ ถังใบนี้มีปริมาตร 6.16 ลูกบาศกเมตร 

9. ตอบ ความหนาแนนของอากาศ เทากับ 1.2 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส 

10. ตอบ ก. คาเฉล่ียของขอมูลชุดนี้ เทากับ 2.5 วินาที ความคลาดเคล่ือนของขอมูล เทากับ 0.2 วินาที 

     ข. คาบการแกวงของลูกตุมอยางงาย เทากับ 2.5 0.2± วินาที 

11. ตอบ สัมประสิทธความเสียดทานจลนของการทดลอง เทากับ 0.50 

12. ตอบ ก. สมการ kE hf W= −  เปนสมการเชิงเสน 

            ข. h และ W− เปนความชันของกราฟและจุดตัดแกนต้ัง 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 33-34) 

 
 

14. ตอบ ข. ความสัมพันธระหวางความดัน p  ของน้ําทะเล และความลึก h  คือ        

     4 5(1.033 10 Pa/m) (0.9 10 Pa)p h= × + ×  
     ค.  pair เทากับ 50.90 10 Pa×   

        ρ  เทากับ 3 31.054 10 kg m×  
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 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

บทท่ี 2 การเคลื่อนท่ีแนวตรง เฉลยแบบฝกหัด 

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง 

 

2.2 การกระจัดและระยะทาง 

เฉลยแบบฝกหัด 2.2 (หนา 43) 

ก. ตอบ การกระจัด 16mx∆ = +  ระยะทาง 16md =  

ข. ตอบ การกระจัด 12mx∆ = +  ระยะทาง 20md =  

 

2.4 ความเรง 

เฉลยแบบฝกหัด 2.4 (หนา 63) 

1. ตอบ ความเร็วท่ีส้ินสุดเวลา 5 วินาที มีคาเทากับ 35m/s+   

2. ตอบ ความเรงท่ีเกิดข้ึน มีคาเทากับ 25m/s−  

 

 

2.5 กราฟของการเคลื่อนท่ีแนวตรง 

เฉลยแบบฝกหัด 2.5 (หนา 80) 

ก. ตอบ ในชวง t = 0 ถึง t = 1.0 s การกระจัดมีคาเทากับ +4.0 เมตร ความเร็วเฉล่ียมีคาเทากับ 

+4.0 เมตรตอวินาที ความเรงมีคาเทากับ +8.0 เมตรตอวินาที2 

ข. ตอบ ในชวง t = 1.0 s ถึง t = 1.5 s การกระจัดมีคาเทากับ +4.0 เมตร ความเร็วเฉล่ียมีคาเทากับ 

+8.0 เมตรตอวินาที ความเรงมีคาเทากับศูนย 

ค. ในชวง t = 1.5 s ถึง t = 3.0 s การกระจัดมีคาเทากับ +6.0 เมตร ความเร็วเฉล่ียมีคาเทากับ 

+4.0 เมตรตอวินาที ความเรงมีคาเทากับ -5.3 เมตรตอวินาที2 

 

2.6 สมการสําหรับการเคลื่อนท่ีแนวตรง 

เฉลยแบบฝกหัด 2.6 (หนา 88) 

1.ตอบ การกระจัดท่ีรถยนตเคล่ือนท่ีไดกอนหยุดเทากับ 80 เมตร รถจึงไมชนส่ิงกีดขวาง 

2.ตอบ รถจักรยานยนตคันนี้อยูหางจากจุดเดิม 150 เมตร 
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 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

บทท่ี 2 การเคลื่อนท่ีแนวตรง เฉลยแบบฝกหัด 

2.7 การตกแบบเสร ี

เฉลยแบบฝกหัด 2.7 (หนา 100) 

ตอบ เด็กหญิงใชเวลาพลิกตัว 1.5 s ซึ่งมากกวาเวลาท่ีลูกบอลยางตกลงมา ดังนั้นลูกบอลยางจึง 

ตกลงมากระทบเด็กคนนี ้
 
 
 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 2 

เฉลยปญหา (หนา 105- 111) 

1.ตอบ ระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไดมีคาเทากับ 20 เมตร 

2.ตอบ ระยะทางมีคาเทากับ 390 เมตร 

          การกระจัดมีขนาดประมาณ 171 เมตร ทิศช้ีจากจุดท่ี 1 ไปยังจุดท่ี 4 

3.ตอบ ก. การกระจัด 3 เมตร ไปทางทิศใต 

         ข. การกระจัด 12 เมตร ไปทางทิศตะวันตก 

         ค. การกระจัด 2 เมตร ไปทางทิศตะวันออก 

4.ตอบ ก.หมายเลข 3   ข. หมายเลข 2   ค. หมายเลข 1 

5.ตอบ รถยนตมีอัตราเร็ว 20 เมตรตอวินาที 

6.ตอบ ก. อัตราเร็วเฉล่ียระหวางจุดเริ่มตนไปจุด A มีคาเทากับ 1.0 m/s 

         ข. อัตราเร็วเฉล่ียระหวางจุดเริ่มตนไปจุด B มีคาเทากับ 1.80 m/s 

 ค.อัตราเร็วเฉล่ียระหวางจุด A ไปจุด B มีคาเทากับ 2.33 m/s 

 ง. อัตราเร็วท่ีจุด A มีคาเทากับ 1.5 m/s และอัตราเร็วท่ีจุด B มีคาเทากับ 2.4 m/s 

จ.ขนาดของความเรงท่ีจุด A มีคาเทากับ 25 m/s2 และขนาดของความเรงจุด B 

มีคาเทากับ -25 m/s2 

7.ตอบ อัตราเร็วเฉล่ียมีคาเทากับ 2.2 เมตรตอวินาที และความเร็วเฉล่ียมีคาเทากับ +0.6 เมตร 

ตอวินาที 

8.ตอบ เม่ือเวลาผานไป 10 วินาที รถไฟฟามีขนาดของความเร็วเทากับ 15 เมตรตอวินาที 

9.ตอบ รถยนตเคล่ือนท่ีนาน 5 วินาทีจึงหยุด 

10.ตอบ อัตราเร็วของวัตถุมีคาเทากับ 5 m/s 

11.ตอบ วินาทีท่ี 15 

12.ตอบ ชวงเวลา 0 -5 วินาที วัตถุมีความเรงเทากับ 0 

ชวงเวลา 5 -15 วินาที วัตถุมีความเรงเทากับ 2 เมตรตอวินาที2 

13.ตอบ นักวิง่คนท่ี 2 มีอัตราเร็วเฉล่ียมากกวา เพราะกราฟมีคาความชันมากกวา 
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 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

บทท่ี 2 การเคลื่อนท่ีแนวตรง เฉลยแบบฝกหัด 

14. ตอบ ชวงเวลาท่ี t1 ถึง t2 เพราะกราฟมีความเปนศูนยในชวงเวลานั้น 

15.ตอบ ความเรงของเครื่องบินกอนเหินข้ึนฟามีคาเทากับ +5.3 เมตรตอวินาที2 

16.ตอบ อัตราสวนของขนาดของการกระจัดในวนิาทีท่ี 0 ถึง 1 กับวินาทีท่ี 1 ถึง 2 มีคาเทากับ 1/3 

17.ตอบ ขนาดความเรงรถยนตเปน 6 เมตรตอวินาที2 

18.ตอบ ความเรงเฉล่ียของรถยนตเปน 0.13 เมตรตอวินาที2 ในทิศทางตรงขามกับการเคล่ือนท่ี 

19.ตอบ วัตถุจะเคล่ือนท่ีชาลงเนื่องจากความเร็วของวัตถุมีทิศทางตรงขามกับความเรงโนมถวง 

20.ตอบ ท่ีจุด A B และ C มีความเรงเทากัน ท้ังขนาดและทิศทาง เพราะวัตถุเคล่ือนท่ีภายใต 

 ความเรงโนมถวงของโลก 

21.ตอบ อัตราสวนระหวางความเร็วตนของ x และ y เปน 1 ตอ 2  

22.ตอบ กอนหินตกลงมาจะใชเวลา 4 วินาที จะมีความเร็วเปน 4 เทาของความเร็วเมื่อส้ินวินาทีท่ี 1 

23.ตอบ จรวดมีความเรง 0.2 กิโลเมตรตอวินาที2 และขณะนั้นจรวดอยูสูงจากฐาน 10 กิโลเมตร 

24.ตอบ ก.กอนหินมีความเร็วเปนศูนยหลังจากโยนข้ึนไปนาน 1 วินาที 

           ข.กอนหินข้ึนไปไดสูงสุด 4.9 เมตร 

           ค. เปนเวลานาน 2 วินาที กอนหินจึงจะตกลงมาถึงตําแหนงเริ่มตน 

25.ตอบ ก. หลังจากปลอยถุงทรายไปแลว 1.0 วินาที การกระจัดถุงทรายเปนศูนย นั่นคือ ถุงทราย 

ตกลงมา ณ ตําแหนงท่ีปลอยถุงทรายและถุงทรายจะอยูสูงจากพื้น 29.4 เมตร และหลังจาก 

ปลอยถุงทรายไปแลว 2.0 วินาที การกระจัดถุงทรายเปน -9.8 เมตร นั่นคือ ถุงทรายอยูตํ่า 

จากตําแหนงท่ีปลอยถุงทราย 9.8 เมตร นั่นคือ ถุงทรายจะอยูสูงจากพื้น 19.6 เมตร 

ข. ถุงทรายตกถึงพื้นดินในเวลา 3 วินาที 

ค.ขณะท่ีถึงพื้นดินถุงทรายมีความเร็ว 24.5 เมตรตอวินาทีมีทิศลง 

ง.จุดสูงสุดของถุงทรายอยูสูงจากจุดปลอย 1.23 เมตร หรืออยูสูงจากพื้นดิน 30.63 เมตร 

 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 111-114) 

26. ตอบ วัตถุจะตกกลับมาถึงตาแหนงเริ่มตนในเวลา 4 วินาที 

27.ตอบ อัตราเร็วเฉล่ีย 2.0 เมตรตอวินาทีและขนาดของความเร็วเฉล่ีย 1.43 เมตรตอวินาที 

28.ตอบ เวลา 0t มีคา 16 วินาที 

29.ตอบ ข.ความเร็วท่ีวินาทีท่ี 5 มีคาเทากับ 4 เมตรตอวินาที 

  ค.รถเคล่ือนท่ีไดระยะทางท้ังหมด 29 เมตร 

30.ตอบ ความเรงโนมถวงบริเวณผิวดาวมีคา 3.5 เมตรตอวินาที2 
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 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

บทท่ี 2 การเคลื่อนท่ีแนวตรง เฉลยแบบฝกหัด 

31.ตอบ ก. รถยนต A แลนเปนเวลานาน 24 วินาที จึงมีความเร็วเทากับรถยนต B 

 ข. รถยนตท้ังสองอยูหางกันมากท่ีสุดเมื่อมีความเร็วเทากันซึ่งมีคาเทากับ 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมงและ 

    ระยะหางมีคาเทากับ 100 เมตร 

  ค. ท่ีวินาทีท่ี 40 รถยนต B อยูหนารถยนต A เปนระยะ 55.6 เมตร 

  ง. ท่ีเวลา 50 วินาทีรถยนต A จึงจะแลนทันรถยนต B 

32.ตอบ ความเรงของอิเล็กตรอนขณะอยูในสนามไฟฟามีคาเทากับ 8.0 1014 เมตรตอวินาที2 

33.ตอบ ก. ท่ีเวลา 2, 4, 6, 8, 10 วินาที รถคันหลังอยูหางจากรถคันแรก 46, 64, 94,136 เมตร และ 

    190 เมตรตามลําดับ 

 

ค.จากสมการนี้จะสามารถหาคา v ท่ีเวลา 2, 4, 6, 8, 10 วินาทีไดดังตารางตอไปนี ้ 

 

(s)t  2 4 6 8 10 

(m/s)v  24 18 12 6 0 

 

34.ตอบ เหรียญมีความเร็วตนเปน 9.4 เมตรตอวินาที 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 3 แรงและกฎการเคลื่อนท่ี 

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที ่

 

3.2 การหาแรงลัพธ 

4.ตอบ องคประกอบของแรง 100 นิวตัน ในแนวระดับมีคา 74.3 นิวตัน และแนวด่ิงมีคา 66.9 นิวตัน 

 

3.3 มวล แรง และกฎการเคลื่อนท่ี 

เฉลยแบบฝกหัด 3.3 (หนา 152) 

1. ตอบ ขนาดความเรงของแทงไมเทากับ 3.0 เมตรตอวินาที2 มีทิศทางเดียวกับแรงท่ีมากระทํา 

2. ตอบ แรงลัพธท่ีกระทําตอรถยนตมีขนาด 1600 นิวตัน ในทิศตะวันตกหรือตรงขามกับการเคล่ือนท่ี 

3. ตอบ มวล 10 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดวยความเรง เมตรตอวินาที2 

 

3.4 แรงเสียดทาน 

เฉลยแบบฝกหัด 3.4 (หนา 162) 

1. ตอบ แรงเสียดทานจลนท่ีกระทําตอวัตถุเทากับ 10 นิวตัน  

2. ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางวัตถุกับพื้นเอียงเทากับ 0.58 

3. ตอบ ก. ขนาดแรงดึง F


ท่ีทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีข้ึนพื้นเอียงดวยความเร็วคงตัว เทากับ 18.4 นิวตัน 

 ข. ขนาดแรงดึง F


ท่ีทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีลงพื้นเอียงดวยความเร็วคงตัว เทากับ 9.9 นิวตัน 

 

3.5 แรงดึงดูดระหวางมวล 

เฉลยแบบฝกหัด 3.5 (หนา 169-170) 

1. ตอบ แรงดึงดูดระหวางแตงโมและมะพราวมีคาเทากับ -116.7 10×  นวิตัน 

2 .ตอบ สนามโนมถวงท่ีตําแหนงนั้นเทากับ 8.6  นิวตันตอกิโลกรัม 

3. ตอบ มวลของโลกเทากับ 245.98 10×  กิโลกรัม 

4. ตอบ ถุงทรายนี้มีน้ําหนัก 4.9 นิวตัน 

 

 

 

2.4 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 3 แรงและกฎการเคลื่อนท่ี 

 

3.6 การประยุกตใชกฎการเคลื่อนท่ี 

เฉลยแบบฝกหัด 3.6 (หนา 179-180) 

1.ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางมวลนั้นกับพื้นจะเปน 0.43 

2.ตอบ ลิฟตจะบรรทุกส่ิงของไดมากท่ีสุดเทากับ 420 กิโลกรัม 

3.ตอบ  ก. วัตถุนั้นมีความเร็วเปล่ียนไปในชวง 5.0 วินาทีนั้นเทากับ 20 เมตรตอวินาที 

 ข. วัตถุมีความเรงเฉล่ีย 4 เมตรตอวินาทีกําลังสอง ทิศใต 

 ค. ทิศทางของแรงเฉล่ียท่ีกระทําตอวัตถุนั้นเปนทิศใต 

4.ตอบ F


 และแรงท่ีเชือกดึงมวล 5.0 กิโลกรัม มีขนาดเทากับ 40 นิวตัน และ 13.3 นิวตัน ตามลําดับ 

5.ตอบ แรงท่ี A กระทําตอ B และแรงท่ี B กระทําตอ A มีขนาดเทากัน แตมทิีศทางตรงขามกัน และเกิดท่ี

วัตถุคนละกอนกัน 

 
 
 
 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 3 

เฉลยปญหา (หนา 184- 190) 

1.ตอบ แรงลัพธท่ีจุด O มีขนาด 3.66 นิวตัน ทิศไปทางแกน y 

2.ตอบ ตองใชแรงขนาด 2 2F  ทํามุม 45 องศากับแรง F 

3.ตอบ ตองใชแรง 5.7 นิวตัน 

4.ตอบ ขนาดของแรง F มีคาเทากับ 13.3 นิวตัน 

5.ตอบ ขนาด  เปน  เทาของขนาด  

6.ตอบ มวล m มีคา 3 กิโลกรัม 

7.ตอบ ความเรง  มีคาเปน เทาขนาดความเรงโนมถวง 

8.ตอบ ก. 55 เมตรตอ่วนิาทีในทิศตะวนัออก ข. 5.0 เมตรตอ่วนิาทีในทิศตะวนัออก 

9.ตอบ ชายคนนั้นเริ่มเห็นส่ิงกีดขวางขณะท่ีรถยนตอยูหางจากส่ิงกีดขวาง 64 เมตร 

10.ตอบ เม่ือเวลาผานไป 10 วินาที วัตถุจะมีความเร็ว 28.0 เมตรตอวินาที 

11.ตอบ วัตถุจะเคล่ือนท่ีดวยความเรง 3.0 เมตรตอวินาที2 

12.ตอบ แรงดึงในเสนเชือก 44.6 นิวตัน  

2F
4
3 1F

a 2
3
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 3 แรงและกฎการเคลื่อนท่ี 

13.ตอบ อัตราเร็วของวัตถุท้ังสองขณะเคล่ือนท่ีลงจากพื้นเอียงไดระยะทาง s  มีคาเทากัน เนื่องจากเคล่ือนท่ี

ลงจากพื้นเอียง โดยความเรงไมข้ึนกับมวลของวัตถุ 

14. ตอบ เข็มของเครื่องช่ังจะช้ีตัวเลข 392 นิวตัน 

15.ตอบ ถังน้ํามีมวล 2.7 กิโลกรัม   

16.ตอบ แรงลัพธท่ีกระทําตอมวลนี้มีขนาด 1.7 นิวตัน 

17.ตอบ แรงท่ีชายคนนี้ดึงเชือกมีขนาด 353 นิวตัน  

18.ตอบ แรงดึงในเสนเชือกเปนศูนย 

 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 190-196) 

19.ตอบ แรง  มีขนาด 20 นิวตัน 

20.ตอบ ถาออกแรงดัน F  ทํามุม α  มวล m จะไมเคล่ือนท่ีข้ึน เพราะถาออกแรงดัน  ทํามุม α  ทําให

แรงกดระหวางผิวในแนวต้ังฉากกับผิวเพิ่มข้ึนแรงเสียดทานสถิติมีคาเพิ่มข้ึน 

21.ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางวัตถุกับพื้นเทากับ 0.30   

22.ตอบ แรงดึงเชือกมีคา  

 

24.ตอบ แรงตึงในเสนเชือกมีขนาด  2 cos
3

mgµ θ  

25.ตอบ ก. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางวัตถุกับพื้นผิว B เทากับ 0.43 

          ข. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางวัตถุกับพื้นผิว A  เทากับ  

ค. ขนาดของแรงดึงวัตถุมวล 5.0 กิโลกรัมบนพื้นผิว B ใหเคล่ือนท่ีดวยความเรง 2.0 เมตรตอวินาที   

    กําลังสอง เทากับ 29 นิวตัน 

26.ตอบ ข. แรงเสียดทานจลนระหวางมวล 1.0 และ 5.0 กิโลกรัม มีคา 3.92 นิวตัน 

  ค. แรงเสียดทานจลนระหวางมวล 5.0 กิโลกรัม กับพื้นมีคา 29.4 นิวตัน 

  ง. ความเรงของระบบมีคา 2.13 เมตรตอวินาที2 

27.ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางผิวของมวลท้ังสองมีคา 5
4

Mg
F

 

 

 

30.ตอบ ตองวางอนุภาค X หางจากอนุภาค B เปนระยะ  โดยทํามุม 45 องศากับแกน -x 

31.ตอบ แรงดึงดูดระหวางมวลท่ีเกิดกับมวล 2m  มีขนาด 
2

2

4mG
r

 

32.ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางวัตถุกับพื้นมีคา 0.20 

F

F

8
3

Mg

0.47

1
42

d




