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เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 4 สมดุลกล 

 

บทท่ี 4 สมดุลกล 
 

4.3 สมดุลตอการเลื่อนท่ี 

เฉลยแบบฝกหัด 4.3 (หนา 23 – 24) 

1. ตอบ แรงเสียดทานท่ีพื้นกระทําตอกลองเทากับ 86.6  นิวตัน 

2. ตอบ แรงท่ีพื้นเอียงกระทําตอวัตถุในแนวต้ังฉากกับพื้นเอียง 43.3 นิวตัน 

 แรงเสียดทานท่ีพื้นเอียงกระทํากับวัตถุเทากับ 25  นิวตัน 

3. ตอบ แรงท่ีทําใหวัตถุอยูในสภาพสมดุล คือ แรงท่ีมีคาเทากับ 5.26 นิวตัน  มีทิศตรงขามกับแรงลัพธ 

 ของแรง 20 นิวตัน และ 30  นิวตัน  โดยทํามุม 5.100  องศา กับแรง 20 นิวตัน 

4. ตอบ วัตถุหนัก 51.96 นิวตัน 

5. ตอบ แรง F มีคาเทากับ 30 นิวตัน 

 
 
4.4 สมดุลตอการหมุน 

เฉลยแบบฝกหัด 4.4 (หนา 38 – 40) 

1. ตอบ วัตถุ x มีน้ําหนักเทากับ 10 นิวตัน 

2. ตอบ แรงดึงเชือก 1T  เปน 4 เทาของแรงดึงเชือก 2T  

3. ตอบ โมเมนตรวมมีขนาด 23 นิวตัน เมตร เปนโมเมนตตามเข็มนาฬิกา 

4. ตอบ แรงท่ีใชตองอยูสูงจากพื้นไมเกิน 33.33 เซนติเมตร 

 
 
เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 4 
 

เฉลยปญหา (หนา 49-55) 

 
1. ตอบ ขนาดของแรง F



 ท่ีทําใหวัตถุอยูในสภาพสมดุลเทากับ 20 3  นิวตัน 

2. ตอบ แรงดึงในเสนเชือก  1T  มีคาเทากับ 
2

W
 และแรงดึงในเสนเชือก  2T  มีคาเทา่กบั W

2
3

 

3. ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนระหวางวัตถุและพื้นเอียงเทากับ 0.58 

4. ตอบ ก.แรงดึง F ท่ีทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีข้ึนไปตามพื้นเอียงดวยความเร็วคงตัวมีคา 38.18 นิวตัน 

 ข. แรงดึง F ท่ีทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีลงไปตามพื้นเอียงดวยความเร็วคงตัวมีคา 90.9  นิวตัน 
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5. ตอบ แรงท่ีวัตถุกดพื้นจะเทากับแรงท่ีพื้นกระทํากับวัตถุมีคาเทากับ 60  นิวตัน  

            สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลนเทากับ 29.0  

6. ตอบ คา W ท่ีมากท่ีสุด  ท่ีจะทําใหวัตถุท้ังสองยังคงอยูนิ่งมีคาเปน 24.9 นิวตัน 

7. ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางพื้นกับวัตถุเปน 0.35 

8. ตอบ สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลนระหวางมวลกับพื้น มีคาเทากับ 0.43 

9. ตอบ โมเมนตของแรงรอบจุด A มีขนาด 6 3  นิวตัน เมตร เปนโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา 

10. ตอบ ตองใชแรงกดท่ีปลายอีกดานหนึ่งอยางนอยเทากับ 12 นิวตัน 

11. ตอบ ขนาดของแรง  F  เทากับ 25 นิวตัน 

12. ตอบ แรงท่ีพื้นเอียงกระทําท่ีปลาย A เทากับ 0.87W  และปลาย B เทากับ 0.50W 

13. ตอบ ศูนยถวงของแผนไมอยูหางจากปลาย A เปนระยะ 7
6

เมตร 

14. ตอบ  จากรูป ก. ผลรวมของโมเมนตแรงคูควบ  มีคาเทากับ  3 N m  ทิศทวนเข็มนาฬิกา 

   จากรูป ข. ผลรวมของโมเมนตแรงคูควบ  มีคาเทากับ  1.5 N m ทิศตามเข็มนาฬิกา 

    จากรูป ค. ผลรวมของโมเมนตแรงคูควบ  มีคาเทากับ 2.6 N m ทิศทวนเข็มนาฬิกา 

15. ตอบ  แขวนมวล 50  นิวตัน หางจุด P  ไปทางขวาเปนระยะ 6  เซนติเมตร 

16. ตอบ  แรงดึงในเสนลวดมีคาเปน 60.86 นิวตัน 

17. ตอบ  แรงดึงในเสนลวดเทากับ 16.3003 นิวตัน 

18. ตอบ  ก. แรงเสียดทานระหวางพื้นลางกับบันไดมีคาเปน 9.24  นิวตัน 

   ข.  แรงท่ีบันไดกระทําตอกําแพงท่ีจุด A เปน 9.24  นิวตันดวย         

19. ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหวางผิวพื้นกับคานเทากับ  0.53 

20. ตอบ แรงเสียดทานท่ีพื้นกระทําตอคานมีคา tan 
2

W θ  

 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 56 - 60) 

 
21. ตอบ แรงเสียดทานท่ีกระทําตอวัตถุ ต้ังแตแรกจนถึงวัตถุเริ่มเคล่ือนท่ีมีคาเปล่ียนแปลงโดยมีคาเพิ่มข้ึน 

 จาก 0.5mg เปน 0.87mg 

22. ตอบ แรงดึงในเสนเชือกมีคา 3
4

W 

23. ตอบ  แรง F ท่ีกระทําท่ีปลาย a มีคา 0.89 นิวตัน 

24. ตอบ  เครื่องช่ังจะอานน้ําหนักได 40 นิวตัน 

25. ตอบ แรงดึงในเชือกสายซุงเสนบนและเสนลางเทากับ 8.97 นิวตัน และ 7.32 นิวตัน ตามลําดับ 

26. ตอบ น้ําหนัก W  ท่ีมากท่ีสุดทําใหวัตถุอยูนิ่งไดมีคา 15  นิวตัน 
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27. ตอบ แรงเสียดทานท่ีพื้นอยางนอยตองมีขนาด 
2

W
 

28. ตอบ หอคอยเอียงตัวทํามุม 4.0 องศา และจะเอียงตัวไดมากท่ีสุดเปนมุม 15.0 องศา 

29. ตอบ แรงดึงของเชือกเทากับ 90.5 นิวตัน       

30. ตอบ ก. แรงดึงของเชือกแตละเสนเทากับ 

1
2 2

21
4 2

W a
L

−
 
− 

 
 

 ข. เชือกท่ีเหลือแตละเสนจะมีความตึงเทากับ  

1
2 2

21
2 2

W a
L

−
 
− 

 
 

31. ตอบ น้ําหนักรวมของบันไดเทากับ 
24 3 h T
l

 − 
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บทท่ี 5 งานและพลังงานกล เฉลยแบบฝกหัด 

บทที่ 5 งานและพลังงานกล 

5.1 งานเนื่องจากแรงคงตัว 

เฉลยแบบฝกหัด 5.1 (หนา 75) 

1. ตอบ งานในการห้ิวถังน้ําเทากับ 0 จูล 

2. ตอบ นักเรียนคนนี้ทํางาน 0 จูล 

3. ตอบ งานท่ีใชในการเคล่ือนวัตถุจาก R ถึง Q เทากับ 15 จูล 
4.  ตอบ งานท่ีใชในการลากเล่ือนเทากับ

45.4 10×  จูล 
5. ตอบ งานของแรงเสียดทานเทากับ 

41.2 10− × จูล 
 

5.2 งานเนื่องจากแรงไมคงตัว 

เฉลยแบบฝกหัด 5.2 (หนา 82-83) 

1. ตอบ  งานท่ีกระทําโดยแรงดังกลาว มีคา 30 จูล 

2. ตอบ  งานของแรงสปริงจากตําแหนง 0 ถึง 0.3 เมตรเทากับ 45.0−  จูล 

   งานของแรงสปริงจากตําแหนง -0.3 ถึง 0.3 เมตรเทากับ 9.0−  จูล 

3. ตอบ  งานท้ังหมดของแรงนี้เทากับ 6.1  จูล 
4. ตอบ  งานท้ังหมดของแรงนี้เทากับ 6.1  จูล 
 
5.3 กําลัง 

เฉลยแบบฝกหัด 5.3 (หนา 86) 

1. ตอบ กําลังเฉล่ียของนักวิ่งเทากับ 78.4 วัตต 

2.  ตอบ แรงจากเครื่องยนตท่ีทําใหเรือลํานี้แลนเทากับ 1200 นิวตัน 

3. ตอบ รถยนตสามารถเคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็ว 54 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

 
5.4 พลังงานกล 

เฉลยแบบฝกหัด 5.4 (หนา 107) 

1. ตอบ พลังงานจลนของรถคันนี้เทากับ 54.5 10×  จูล 

2. ตอบ  พลังงานจลนของอิเล็กตรอนเทากับ 181.8 10−× จูล  และตองใชอิเล็กตรอน 175.5 10×  
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3. ตอบ  วัตถุมีพลังงานศักยโนมถวง 7.0 จูล 

4. ตอบ  สปริงมีพลังงานศักยยืดหยุน 0.125 จูล 

5. ตอบ  งานท่ีตองทําเทากับ  490 จูล 

6. ตอบ  งานท่ีตองทําเทากับ  2.5 จูล 

 
 
5.5 การอนุรักษพลังงานกล 

เฉลยแบบฝกหัด 5.5 (หนา 115) 

1. ตอบ จะเห็นวา งานเนื่องจากแรงเสียดทานตามเสนทางท้ังสอง มีคาไมเทากัน แรงเสียดทานจึงไมเปน 

            แรงอนุรักษ 

2. ตอบ พลังงานจลนของผลไมเมื่อตกไดครึ่งทางเทากับ 2.45  จูล 

3. ตอบ ก. พลังงานศักยโนมถวงของลูกตุมท่ีสูงข้ึนจากจุดตํ่าสุดเทากับ 1.2 จูล 
         ข. พลังงานจลนของลูกตุมเมื่อผานจุดตํ่าสุดเทากับ 1.2 จูล 
4. ตอบ อัตราเร็วของลูกตุมท่ีจุดตํ่าสุดเทากับ 13.4 เมตรตอวินาที 
 
 
5.6 เครื่องกล 

เฉลยแบบฝกหัด 5.6 (หนา 131-132) 

1. ตอบ  ตองออกแรงกด F อยางนอยเทากับ 100  นิวตัน 

2. ตอบ  การไดเปรียบเชิงกลของคานเทากับ 5 

3. ตอบ  การไดเปรียบเชิงกลของพื้นเอียงนี้เทากับ 5 

4. ตอบ  การไดเปรียบเชิงกลของลอกับเพลาชุดนี้ 3 

5. ตอบ  คานมีประสิทธิภาพ 80% 

6. ตอบ  ประสิทธิภาพของพื้นเอียงเทากับ 80% 

7.  ตอบ  เพลามีรัศมี 0.1 เมตร 
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เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 5 

เฉลยปญหา (หนา 136 - 145) 
1. ตอบ งานท่ีใชในการเคล่ือนเทากับ  θsinmgAC  

2. ตอบ งานท่ีใชในการลากกระสอบขาวสารเทากับ 735 จูล 

3. ตอบ ก. งานท่ีแรงนี้ทําในเวลา 2.0 วินาทีแรกเทากับ 25 จูล 

        ข. งานท่ีแรงนี้ทําในระหวางวินาทีท่ี 9 และวินาทีท่ี 10  เทากับ 118.75 จูล 

4. ตอบ 28 นิวตัน 

5. ตอบ งานของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุในชวง 10 วินาที แรกมีคาเทากับ 600 จูล 

6. ตอบ ( )1 2 cosF s s θ+  

7. ตอบ ( )ms g a−  

8. ตอบ 30 นิวตันตอเมตร 

9. ตอบ ก. งานท่ีนักกายกรรมทํา 6000 จูล 

            ข. กําลังเฉล่ียเทากับ 300 วัตต 

            ค. พลังงานจลนเฉล่ียของนักกายกรรมเทากับ 7.65 จูล 

            ง. พลังงานศักยโนมถวงท่ีจุดสูงสุดเทากับ 6000 จูล 

10. ตอบ กําลังของเครื่องสูบน้ําเทากับ 298 วัตต 

11. ตอบ กําลังเฉล่ียของแรงท่ีกระทําตอตูเปน 1
2 xFv  

12. ตอบ งานท่ีมอเตอรหมุนลอเทากับ 51.14 10×  จูล 

13. ตอบ งานเนื่องจากแรงตานท่ีพื้นทําตอกลองมีคา 120 จูล 

14. ตอบ งานของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุระหวางเวลา 0 วินาที ถึง 20 วินาที เทากับ 6250 จูล  

15. ตอบ  ก. งานในการเคล่ือนท่ีวัตถุไปเปนระยะทาง 2.5 เมตร เทากับ 70 จูล 

             ข. ความเร็วของวัตถุหลังจากเคล่ือนท่ีได 2.5 เมตร เทากับ 8.4 เมตรตอวินาที 

             ค. พลังงานจลนของวัตถุหลังจากเคล่ือนท่ีได 4.0 เมตร เทากับ 70 J 

16. ตอบ  ก. พลังงานศักยของกลองใบท่ีหนึ่งเปน 19.6 จูล 

             ข. งานท่ีทําในการยกลองซอนกันเทากับ 588 จูล 

             ค. พลังงานศักยของกลองท่ีต้ังซอนกนัท้ังหมดเทากับ  705 .6   จูล 

             ง. ผลท่ีไดในขอ ข. และ ค. แตกตางกัน ท้ังนี้เพราะการทํางานในขอ ข. เปนการเพิ่มพลังงาน 

                ศักยของกลอง กลาวคือขณะท่ีกลองท้ังหมดอยูท่ีพื้นจะมีพลังงานศักยอยูแลว                   

                19.6 จูล × 6 ใบ หรือเทากับ 117.6 จูล เมื่อยกกลองข้ึนซอนกัน กลองท้ังหมดจะมี   

        พลังงานศักย 117.6 จูล + 588 จูล เทากับ    705.6 จูล นั่นคือ พลังงานศักย    ของกลอง 

            เพิ่มข้ึน 588 จูล ซึ่งเทากับงานท่ีทําในการยกกลองในขอ ข. 
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17. ตอบ  ก. พลังงานศักยยืดหยุน ขณะเครื่องช่ังสปริงอานคาของแรงได 6.0 นิวตัน เทากับ 0.09 จูล 

             ข. พลังงานศักยยืดหยุนของสปริง ขณะเครื่องช่ังสปริงอานคาของแรงเต็มสเกลเทากับ 1 จูล 

18. ตอบ   ก. แรงที่ใช้ดึงสปริง ขณะที่ยืดออกจากเดิม 0.25 เมตร มีค่าเท่ากับ 37.5 นิวตัน 
        ข. งานที่ใช้ในการดึงสปริงให้ยืดออกจากเดิม 0.25 เมตร มีค่าเท่ากับ 4.69 จูล 
19. ตอบ แรงเฉล่ียท่ีลูกปนกระทํากับเนื้อไมเทากับ 1800 นิวตัน และงานท่ีลูกปนกระทํากับเนื้อไม 

            เทากับ 90 จูล   

20. ตอบ  ก. พลังงานจลนของลูกปนเทากับ  160 จูล 

        ข. แรงท่ีดันใหลูกปนหลุดจากลํากลองเทากับ 200 นิวตัน 

21. ตอบ  ก. งานท่ีกดปากกาหนึ่งครั้งเทากับ 36.25 10−× จูล 

    ข. คาคงตัวสปริงของสปริงปากกาเทากับ 500 นิวตันตอเมตร 

22. ตอบ  ก. ขณะกอนหินเริ่มตกมีพลังงานศักย 96040 จูล และมีพลังงานจลนเปนศูนย 

       ข. เมื่อเวลาผานไป 1 วินาที วัตถุมีพลังงานศักยเทากับ 93639 จูล และมีพลังงานจลนเทากับ    

          2401 จูล 

       ค. เมื่อเวลาผานไป 5 วินาที วัตถุมีพลังงานศักยเทากับ 36015 จูล และมีพลังงานจลน                 

                เทากับ 60025 จูล 

       ง. ขณะกระทบพื้นวัตถุจะมีพลังงานศักยเปนศูนยและมีพลังงานจลนเทากับ 96040 จูล 

23. ตอบ วัตถุจะข้ึนไดสูงจากพื้นเปนระยะ 4H 

24. ตอบมวลมีอัตราเร็ว 
1
2

2
3
gh 

 
 

 

25. ตอบ ประสิทธิภาพของรอกเทากับ %75  

26. ตอบ ประสิทธิภาพของพื้นเอียงเทากับ 75% 

27. ตอบ  ประสิทธิภาพของเครื่องกลเทากับ %2.31  

28. ตอบ  แรง F มีขนาดเทากับ 25 นิวตัน 

29. ตอบ  ข.  แรงท่ีกระทําตอลวดเทากับ 250  นิวตัน 

30. ตอบ การไดเปรียบเชิงกลครั้งแรก  =  8 

            การไดเปรียบเชิงกลครั้งหลัง  =  3 

31. ตอบ แรง F  มีขนาดเทากับ 200 นิวตัน 

32. ตอบ แรง F  มีขนาดเทากับ 300 นิวตัน 
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บทท่ี 5 งานและพลังงานกล เฉลยแบบฝกหัด 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 145 – 148) 

 
33. ตอบ  ขณะท่ีวัตถุผานตําแหนงสมดุล วัตถุจะมีอัตราเร็ว 2.14 เมตรตอวินาที 

34. ตอบ  ปลายสปริงจะถูกกดลงมาเปนระยะทางเทากับ  0.166 เมตรหรือ 16.6 เซนติเมตร 

35. ตอบ  งานเนื่องจากแรงเสียดทานมีคาเทากับ ( sin cos )x F mgµ α θ∆ −  

36. ตอบ  งานเนื่องจากแรงเสียดทานในชวงจาก A ไป B เทากับ 0.96 จูล 

37. ตอบ  อัตราเร็วเชิงเสนของลูกกลมท่ีจุดสูงสุดมีคา 2
0 2 (1 cos )v Rg α− +  

38. ตอบ  มวลมีอัตราเร็วเทากับ 3.1 เมตรตอวินาที 

39. ตอบ งานเนื่องจากแรงจะมีคาเปนศูนยเมื่อการกระจัดมีคาเปน 18 เมตร 

40. ตอบ  มวล 0.50 กิโลกรัม มีอัตราเร็วเทากับ 0.85 เมตรตอวินาที 

41. ตอบ เครื่องสูบน้ําฉีดน้ําออกไปดวยอัตราเร็ว 12 เมตรตอวินาที 

42. ตอบ  ประสิทธิภาพของพื้นเอียงมีคารอยละ 80 

43. ตอบ   งานที่ทําโดยแรง F(x)  จากตําแหนง่ x = 0 ถึง x = 4x0 มีค่าเท่ากับ 0 04x F−  
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 6 โมเมนตัมและการชน 

บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน 

6.1 โมเมนตัม 

เฉลยแบบฝกหัด 6.1 (หนา 155) 

1. ตอบ  ขนาดโมเมนตัมของนกตัวนี้เปน 0.24 กิโลกรัม เมตรตอวินาที   

2. ตอบ  โมเมนตัมของรถบรรทุกเทากับ  1.5 × 105 กิโลกรัม เมตรตอวินาที และมีทิศไปทางตะวันออก 

3. ตอบ  ก. โมเมนตัมของนักฟุตบอล A เปน 150 กิโลกรัม เมตรตอวินาที มีทิศไปทางขวา   

  ข. โมเมนตัมของนักฟุตบอล B เปน 180 กิโลกรัม เมตรตอวินาที มีทิศไปทางซาย   

       ค. โมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลท้ังสองเปน 30 กิโลกรัม เมตรตอวินาที มีทิศไปทางซาย   

4. ตอบ รถจักรยานยนตตองมีขนาดความเร็วเทากับ 35 เมตรตอวินาที จึงมีโมเมนตัมเทากับโมเมนตัมของ   

       รถยนต 

5. ตอบ เม่ือเวลาผานไป 5 วินาที กอนหินมีขนาดของโมเมนตัมเทากับ 9.5 กิโลกรัม เมตรตอวินาที มีทิศลง 
 

6.2 แรงและการเปลีย่นโมเมนตัม 

เฉลยแบบฝกหัด 6.2 (หนา 160) 

1. ตอบ  โมเมนตัมท่ีเปล่ียนไปเทากับ 4 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ในทิศทางออกจากกําแพง 

2. ตอบ  แรงเฉล่ียท่ีมือกระทําตอลูกบอลมีขนาด 250 นิวตัน 

3. ตอบ   เวลาในการชนเทากับ 1 วินาที 

4. ตอบ  ก. โมเมนตัมท่ีเปล่ียนไปเทากับ 40 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ในทิศทางออกจากกําแพง 

   ข. แรงเฉล่ียท่ีกําแพงกระทําตอวัตถุเทากับ 80 นิวตัน ในทิศทางออกจากกําแพง 

 

6.3 การดล 

เฉลยแบบฝกหัด 6.3 (หนา 172 - 173) 

1. ตอบ การดลท่ีกระทําตอรถบรรทุกเปน 35.0 10×  นิวตัน วินาที 

2. ตอบ การดลเฉล่ียท่ีเทานักกีฬากระทําตอลูกบอลเปน -12.5 นิวตัน วินาที 

3. ตอบ  ระยะสูงสุดท่ีลูกบอลกระดอนข้ึนไปไดเทากับ 5.10 เมตร 

4. ตอบ  ก. พื้นท่ีใตกราฟเทากับเปน 15 นิวตัน วินาที ซึ่งเปนคาของการดล 

   ข. การดลท่ีไมกระทําตอลูกบอลมีคาเทากับ 15 นิวตัน วินาที 

   ค. ความเร็วของลูกบอลหลังถูกตีเทากับ  27.5 m/s มีทิศออกจากไม 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 6 โมเมนตัมและการชน 

5. ตอบ  ก. พื้นท่ีใตกราฟในชวง 0 - 2 วินาที และ 2 - 4 วินาที เปน 30 นิวตัน วินาที และ 40 นิวตัน วินาที   

         ตามลําดับซึ่งเปนคาของการดล 

  ข. อัตราเร็วของกลองเมื่อเวลาผานไป 4 วินาที เทากับ 27.5 เมตรตอวินาที 

  ค. เมื่อเวลาผานไป 1 วินาที ขนาดของความเรงเทากับ 3.75 เมตรตอวินาที2 
 
 

6.4 การอนุรักษโมเมนตัม 

เฉลยแบบฝกหัด 6.4 (หนา 178) 

1. ตอบ วัตถุท้ังสองท่ีติดกันไปเคล่ือนท่ีดวยขนาดของความเร็ว 1.3 เมตรตอวินาที 

2. ตอบ  มวล 2 กิโลกรัมจะเคล่ือนท่ีไปทางขวา ดวยความเร็ว 5 เมตรตอวินาที 

3. ตอบ อีกสวนหนึ่งของเมล็ดจะมีความเร็วเทากับเปน 3 เทาของความเร็วเดิมและเคล่ือนท่ีลง 

 
 

6.5 การชนและการดีดตัวแยกจากกัน 

เฉลยแบบฝกหัด 6.5 (หนา 193 - 194) 

1. ตอบ ก. กอนชน โมเมนตัมของรถทดลอง A เทากับ 0.8 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ทิศไปทางขวา           

โมเมนตัมของรถทดลอง B เทากับ 0.3 กิโลกรัม เมตรตอวินาที  ทิศไปทางซาย 

  ข. หลังชน โมเมนตัมของรถทดลอง A เทากับ 0.3 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ทิศไปทางขวา           

      โมเมนตัมของรถทดลอง B เทากับ 0.2 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ทิศไปทางขวา   

  ค. กอนชน พลังงานจลนของรถทดลอง A เทากับ 0.32 จูล สวนพลังงานจลนของรถทดลอง B  

       เทากับ 0.09 จูล 

  ง. หลังชน พลังงานจลนของรถทดลอง A เทากับ 0.045 จูล สวนพลังงานจลนของรถทดลอง B  

      เทากับ 0.04 จูล 

  จ. การชนครั้งนี้ มีการอนุรักษโมเมนตัม เพราะโมเมนตัมของระบบกอนชนเทากับโมเมนตัมของ   

 ระบบหลังชน เทากับ 0.5 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ทิศไปทางขวา       

  ฉ. การชนครั้งนี้ ไมมีการอนุรักษพลังงานจลน เพราะพลังงานจลนของระบบกอนชน      ไม 

  เทากับพลังงานจลนของระบบหลังชน       

2. ตอบ ก. ความเร็วของรถทดลองท้ังสองท่ีเคล่ือนท่ีติดกันไปเทากับ 0.4 เมตรตอวินาที ในทิศทางขวา 

 ข. กอนชน พลังงานจลนของรถทดลอง A เทากับ 0.18 จูล สวนพลังงานจลนของรถทดลอง B  

     เทากับ 0 จูล   

      ค. หลังชน พลังงานจลนของรถทดลอง A เทากับ 0.08 จูล สวนพลังงานจลนของรถทดลอง B  

          เทากับ 0.04 จูล   
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      ง. การชนครั้งนี้ พลังงานจลนของระบบไมมกีารอนุรักษ เพราะหลังการชน พลังงานจลนมีคาลดลง  

          จาก 0.18 จูล เหลือ 0.12 จูล  

      จ. การชนครั้งนี้ เปนการชนแบบไมยืดหยุน เพราะ ไมมีการอนรุักษพลังงานจลน      

3. ตอบ ข. และ ค. เปนการชนแบบยืดหยุน เพราะ  i fp p= 

 และ k ki f
E E=  

4. ตอบ พลังงานท่ีสูญเสียไปจากการชน 0.04 จูล 

5. ตอบ  อัตราสวนระหวาง 1m  และ 2m เทากับ 
3
4

 

 
 
 
 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 6 

เฉลยปญหา (หนา 197- 202) 

1. ตอบ อัตราสวนของขนาดโมเมนตัมของรถ A ตอขนาดโมเมนตัมของรถ B เทากับ 1 

2. ตอบ  โมเมนตัมของวัตถุท่ีเปล่ียนไป มีขนาดเทากับ 
9
5

mu  

3. ตอบ ขนาดโมเมนตัมเทากับ 0.392 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ทิศทางลง 

4. ตอบ  ลูกบอลกระทบกําแพง  0.05 วินาที 

5. ตอบ อัตราสวนของโมเมนตัมกอนกระทบพื้นตอโมเมนตัมขณะกระดอนข้ึนจากพื้นเปน 
3
2

 

6. ตอบ แรงท่ีมือกระทําตอปนเทากับ 1600 นิวตัน 

7. ตอบ แรงเฉล่ียท่ีกําแพงกระทําตอลูกบอลเทากับ 
3
2
mv
t

 ทิศออกจากกําแพง 

8. ตอบ ขนาดของแรงดลเฉล่ียท่ีผนังกระทําตอลูกบอลมีคาเทากับ 70 นิวตัน 

9. ตอบ อนุภาคจะมีโมเมนตัม 181 10−×  กิโลกรัม เมตรตอวินาที ไปทางทิศเหนือ 

10. ตอบ ก. ความชันของกราฟในชวง 0-5 วินาที  5-10 วินาที และ 10-15 วินาที เทากับ 4, 0 และ -2  

          ตามลําดับ 

ข. ขนาดของการดลท่ีกระทําตอวัตถุในชวง 0-5 วินาที  5-10 วินาที และ 10-15 วินาที เทากับ 20 

กิโลกรัม เมตรตอวินาที, 0 กิโลกรัม เมตรตอวินาที และ -10 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ตามลําดับ 

ค. ขนาดแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุในชวง 0-5 วินาที  5-10 วินาที และ 10-15 วินาที เทากับ 4 นิว

ตัน    0 นิวตัน และ 2 นิวตัน ตามลําดับ 

11. ตอบ แรงดลเฉล่ียมีขนาดเทากับ 125 นิวตัน  
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12. ตอบ การดลมีขนาดเทากับ 2m gH  

13. ตอบ ก. พื้นท่ีใตกราฟระหวางแรงกับเวลามีคาประมาณ 3 นิวตัน เมตร 

ข. ขนาดของการดลมีคาประมาณ 3 นิวตัน เมตร 

ค. ขนาดของความเร็วเทากับ 5.0 เมตรตอวินาที 

14. ตอบ ก. การดลของแรงเฉล่ียท่ีไมตีกระทําตอลูกเบสบอลเทากับ 14.5  นิวตัน วินาที 

        ข. ขนาดของความเร็วท่ีลูกเบสบอลถูกไมตีออกไปเทากับ 60 เมตรตอวินาที 

15. ตอบ  ขนาดความเร็วเทากับ 7.5 เมตรตอวินาที 

16. ตอบ  ศูนยกลางมวลของมวลท้ังคูมีขนาดความเร็วเทากับ 
( )

M u
M m+

 ทิศทางเดียวกับ u  

17. ตอบ  ก. กอนเขาชน รถมีอัตราเร็ว 1.25 เมตรตอวินาที 

             ข. หลังชน รถท้ังสองเคล่ือนท่ีติดกันไปดวยอัตราเร็ว 0.75 เมตรตอวินาที 

             ค. รถ B มีมวลเทากับ 0.2 กิโลกรัม 
 
18. ตอบ หญิงคนนี้จะเคล่ือนท่ีถอยหลังดวยความเร็ว 0.2 เมตรตอวินาที 

19. ตอบ การชนกันของวัตถุท้ังสองเปนการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ เพราะพลงังานจลน์ของระบบคงตวั 

20. ตอบ พลังงานจลนท่ีสูญเสียไปเทากับ 31.244 10×  จูล 

21. ตอบ เปาจะไดรับพลังงานเทากับ 
2

2
p
m

 

 

23. ตอบ ข. มวลของรถ B เทากับ 0.3  kg 

24. ตอบ มวลท้ังสองจะอยูหางกันเทากับ 160 เมตร 

25. ตอบ เมื่อ m กับ M ใกลกันมากท่ีสุด พลังงานจลนของระบบเทากับ 2

2
1 mu

mM
m







+
 

26. ตอบ พลังงานจลนรวมเปล่ียนไปเทากับ 400 จูล 

27. ตอบ แทงไมจะแกวงข้ึนไปสูงจากจุดหยุดนิ่ง  0.82 เมตร 

 
 
 
เฉลยปญหาทาทาย (หนา 202 - 206) 

 
28. ตอบ การดลของแรงท่ีกระทําตอลูกปงปองเทากับ 1.732 นิวตัน วินาที และมีทิศทํามุม 30 องศากับแนวระดับ 

29. ตอบ สวนท่ีสามมีมวล 2.0 กิโลกรัม จะมีอัตราเร็ว 12.5 เมตรตอวินาที 

30. ตอบ แรงเฉล่ียท่ีพื้นกระทําตอลูกเทนนิสเทากับ  
2 2
1 2p + p
t

 

31. ตอบ อัตราเร็วของลูกปนกอนชนเปาเทากับ  2 1-cosm+ M gl( θ)
m
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 6 โมเมนตัมและการชน 

32. ตอบ หลังการชน 5 วินาที โมเมนตัมของวัตถุ B มีคา 1.0 กิโลกรัม เมตรตอวินาที ไปทางขวา 

33. ตอบ หลังจากชนแลวแทงไมและลูกปนจะไถลไปตามพื้นไดไกลเทากับ 0.25 เมตร  

34. ตอบ สวนท่ีสองทํามุม 60 องศากับแนวการเคล่ือนท่ีกอนการแยกออกจากกัน หรือทํามุมกับสวนแรก 

      เทากับ 150 องศา 

35. ตอบ หลังชนแทงไมจะแกวงข้ึนไปไดสูงเทากับ 45.9 เซนติเมตร 
 
  

37. ตอบ สปริงจะหดตัวมากท่ีสุดเทากับ 0.25 เมตร 

38. ตอบ หลังชน มวล 4.0 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดวยความเร็ว 2 เมตรตอวินาที ทิศขวา 

39. ตอบ มุม 1 2θ θ+  มีคาเทากับ 90  องศา 

40. ตอบ ความเร็วหลังการชนของลูกเหล็กทรงกลมและแทงเหล็กส่ีเหล่ียมจะเปน 1.58 เมตรตอวินาที และ  

       2.38 เมตรตอวินาที ตามลําดับ    
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 7 การเคลื่อนท่ีแนวโคง 

 

บทท่ี 7 การเคลื่อนท่ีแนวโคง 

7.1 การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 

เฉลยแบบฝกหัด 7.1 (หนา 223) 

1. ตอบ กอนหินตกหางจากจุดขวางในแนวระดับเทากับ 80 เมตร 

2. ตอบ ความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโตะเทากับ 2.2  เมตรตอวินาที ในแนวระดับ  

3. ตอบ ความเร็วท่ีใชในการขวางกอนหินในแนวระดับเทากับ 14 เมตรตอวินาที 

4. ตอบ ก. วัตถุลอยอยูในอากาศเปนเวลา 6.1 วินาที 

   ข. วัตถุจะข้ึนไปไดสูงสุดจากพื้น 46 เมตร 

5. ตอบ ก. ลูกบอลข้ึนไปไดสูง 19.6 เมตร   

   ข. ความเร็วของลูกบอลท่ีออกจากเทามีคาเทากับ 22.6 เมตร/วินาที 

 

7.2 การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 

เฉลยแบบฝกหัด 7.2 (หนา 245) 

1. ตอบ ก. คาบของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเทากับ 0.2 วินาที 

   ข. ความถ่ีของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเทากับ 5 รอบตอวินาที 

   ค. อัตราเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเทากับ 62.8 เมตรตอวินาที 

2. ตอบ ความเรงสูศูนยกลางของวัตถุเทากับ 100 เมตรตอวินาที2 

3. ตอบ ความเรงสูศูนยกลางของลูกยางกลมมีคาเทากับ 31.3 10× เมตรตอวินาที2 

4. ตอบ ก. แรงสูศูนยกลางของจุกยางมีขนาดเทากับ 1.1 นิวตัน 

   ข. ความเรงสูศูนยกลางของจุกยางมีขนาดเทากับ 27 เมตรตอวินาที2 

5. ตอบ อัตราเร็วของดวงจันทรเทียบกับโลกเทา 33.68 10× กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 7 การเคลื่อนท่ีแนวโคง 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 7 
 

เฉลยปญหา (หนา 249-254) 

1. ตอบ ก. กระโดดบนพื้นโลกไดระยะทางไกล  9.8 เมตร 

 ข. กระโดดบนผิวดวงจันทรไดไกล 59 เมตร 

2. ตอบ ก. ความเร็วของกอนหินท่ีจุดสูงสุดเทากับ 25.5 เมตรตอวินาที มีทิศทางในแนวระดับ และความสูง

ของกอนหินท่ีจุดสูงสุดเทากับ 11.0 เมตร 

           ข. เวลาท้ังหมดท่ีกอนหินอยูในอากาศเปน 3.0 วินาที 

             ค. กอนหินตกถึงพื้นไดระยะทางไกล 76.4 เมตร 

             ง. จุดสูงสุดอยูหางจากจุดต้ังตนเปนระยะทาง 39.8 เมตร 

3. ตอบ ลูกกอลฟตกไดระยะทางในแนวราบ เทากับ 10 เมตร 

4. ตอบ ชวงเวลาท่ีลูกฟุตบอลใชเคล่ือนท่ีจนกระท่ังตกถึงพื้นมีคา  2.0   วินาที 
 
6. ตอบ วัตถุมวล B จะตองยิงข้ึนไปในแนวด่ิงดวยความเร็วตน 2u  เทากับ 20 เมตรตอวินาที 

7. ตอบ กอนหินตกหางจากตึกในแนวระดับ 4.4 เมตร 

8. ตอบ ลูกปนจะเจาะตนไมท่ีความสูงจากพื้นดิน 1.3 เมตร 

9. ตอบ อัตราเร็ว Bu  มีขนาด  20 3  เมตรตอวินาที หรือ 34.6 เมตรตอวินาที 

10. ตอบ ลูกแกวจะตกลงบนบันไดครั้งแรกในข้ันท่ี 9 

11. ตอบ ถาแกวงจุกยางใหเร็วข้ึนจนทําใหนอตเคล่ือนท่ีจนหยุดนิ่ง เสนเชือกจะเอียงทํามุม θ กับแนวระดับ

เหมือนเดิม 

12. ตอบ จุกยางมีอัตราเร็ว 8 เมตรตอวินาที 

13. ตอบ แรงดึงของเสนเชือก 5 นิวตัน 

14. ตอบ ขนาดความเรงสูศูนยกลางของผูโดยสารมีคาเทากับ 20.2π เมตรตอวินาทีกําลังสอง 

15. ตอบ รัศมีการเคล่ือนท่ีเปน 0.75 เมตร 

16. ตอบ แรงดึงของเสนเชือกเมื่อลูกตุมผานจุดตํ่าสุดมีคาเทากับ (3 2cos )mg θ−  

17. ตอบ ก. เชือกจะขาดเมื่อมุม θ  โตกวา 78.7 องศา 

          ข. เชือกจะขาดเมื่ออัตราเร็วเชิงมุมมากกวา 5 เรเดียนตอวินาที 

18. ตอบ ก. แรงดึงของเชือกเสนลางเทากับ  16.3 นิวตัน 

          ข. ความถ่ีของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเทากับ 2.5 รอบตอวินาที 

20. ตอบ ดาวเทียมดวงนี้เคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วเชิงเสน 32.78 10×  เมตรตอวินาที 

21. ตอบ อัตราสวนระหวางอัตราเร็วเชิงเสนของดาวเทียม A และ B เปน 2 :1 

22. ตอบ เมื่อถนนเปยก รถคันนี้ควรใชอัตราเร็วขณะแลนเล้ียวโคงไมเกิน 10.4 เมตรตอวินาที 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 7 การเคลื่อนท่ีแนวโคง 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 254-258) 

23. ตอบ ขณะท่ีกอนหินกลับตกมาถึงมือ รถอยูหางจากตําแหนง ก เปนระยะทาง 80 เมตร 

24. ตอบ ตองปลอยสัมภาระเมื่อเฮลิคอปเตอรอยูหางจากเรือ 297 เมตร ในแนวระดับ 

25. ตอบ มุมระหวางทิศทางของความเร็วตนกับแนวระดับมีขนาด 68 องศา 

26. ตอบ วัตถุท่ีหลุดจากตําแหนง A ตกถึงพื้นไกลกวาวัตถุท่ีหลุดจากตําแหนง B เทากับ 
5
2

d  

27. ตอบ รัศมีการของท่ีของมวล m เทากับ 0.2 เมตร 

28. ตอบ มุมท่ีเสนเชือกเอียงทํามุมกับแนวด่ิงมีคา 2arccos g
Lω

 
 
 

 

29. ตอบ รัศมีการเคล่ือนท่ีมีคาเทากับ 2.5 เมตร 

30. ตอบ แรงเสียดทานระหวางยางกับถนนในแนวรัศมีความโคงขณะท่ีรถยนตวิ่งทางโคงเปน 600 นิวตัน 

31. ตอบ อัตราเร็วของรถคันท่ี 2 เปน 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

32. ตอบ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางลอรถกับพื้นถนนขณะฝนตกเปนรอยละ 25 ของพื้นถนนแหง 

33. ตอบ  ก. กลองพัสดุใชเวลาในการเคล่ือนท่ีเทากับ 1.7 วินาที 

            ข. กลองพัสดุถูกขวางดวยอัตราเร็ว 10 เมตรตอวินาที 

             ค. ความเร็วของกลองพัสดุขณะท่ีตกถึงผูรับเทากับ 12 เมตรตอวินาที ทํามุม 53.1−  องศากับแนวระดับ 

 


	1. ตอบ วัตถุ x มีน้ำหนักเท่ากับ 10 นิวตัน
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	12. ตอบ แรงที่พื้นเอียงกระทำที่ปลาย A เท่ากับ 0.87W  และปลาย B เท่ากับ 0.50W
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