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ตะลุยโจทย โควตา  มช .  ฟ สิกส   

บทที่  3  มวล  แรง  กฎการเค ล่ือนท่ี   ชุด  2  ด  2  1

  
  

1(มช 39)       ผูโดยสารนั่งอยูในรถยนตที่กําลังว่ิงผานทางโคงไปทางซายดวยขนาดความเร็วคงท่ี 1(มช 39)       ผูโดยสารนั่งอยูในรถยนตที่กําลังว่ิงผานทางโคงไปทางซายดวยขนาดความเร็วคงท่ี 

สังเกตเห็นวัตถุท่ีหอยอยูบนเพดานรถทางดานหนาของผูโดยสารกําลังรวงหลนลงสูพื้นเขา สังเกตเห็นวัตถุท่ีหอยอยูบนเพดานรถทางดานหนาของผูโดยสารกําลังรวงหลนลงสูพื้นเขา 
สังเกตเห็นการรวงหลนเปนอยางไร  ถาทางโคงนี้ไมไดยกพื้นใหเอียง สังเกตเห็นการรวงหลนเปนอยางไร  ถาทางโคงนี้ไมไดยกพื้นใหเอียง 

  1.  เคล่ือนท่ีตรงสูพื้นรถ   1.  เคล่ือนท่ีตรงสูพื้นรถ 
  2.  เคล่ือนท่ีเบนไปทางขวาเปนทางโคงวงกลม   2.  เคล่ือนท่ีเบนไปทางขวาเปนทางโคงวงกลม 
  3.  เคล่ือนท่ีเบนไปทางซายเปนแนวตรง   3.  เคล่ือนท่ีเบนไปทางซายเปนแนวตรง 
  4.  เคล่ือนท่ีเบนไปทางขวาเปนแนวตรง    4.  เคล่ือนท่ีเบนไปทางขวาเปนแนวตรง  
  

2(A-net 50)  เม่ือไมคิดแรงตานของอากาศ  รูปใดแสดงทิศทางของแรงลัพธท่ีกระทําตอลูกทรง 2(A-net 50)  เม่ือไมคิดแรงตานของอากาศ  รูปใดแสดงทิศทางของแรงลัพธท่ีกระทําตอลูกทรง 

กลมหลังจากท่ีขวางออกไปในอากาศและกําลังเคล่ือนท่ีทํามุม  θ  กับแนวระดับ กลมหลังจากท่ีขวางออกไปในอากาศและกําลังเคล่ือนท่ีทํามุม  θ  กับแนวระดับ 
  
  
  
  

  1.        2.       3.       4.   1.        2.       3.       4. 
θ θ 

  

3.  เม่ือรถหยุดกระทันหัน ผูโดยสารจะคะมําไปขางหนา   เหตุการณนี้เปนไปตามกฏนิวตันขอ 3.  เม่ือรถหยุดกระทันหัน ผูโดยสารจะคะมําไปขางหนา   เหตุการณนี้เปนไปตามกฏนิวตันขอ 
 ก.  ขอ 1     ข.  ขอ 2     ค.  ขอ 3     ง.  ทุกขอ  ก.  ขอ 1     ข.  ขอ 2     ค.  ขอ 3     ง.  ทุกขอ 

  

4(มช 24)  ใชมาตัวหนึ่งลากรถ    แรงท่ีทําใหมาเคล่ือนท่ีไปขางหนาคือ 4(มช 24)  ใชมาตัวหนึ่งลากรถ    แรงท่ีทําใหมาเคล่ือนท่ีไปขางหนาคือ 
  ก.  แรงท่ีมากระทําตอรถ       ข.  แรงท่ีรถกระทําตอมา   ก.  แรงท่ีมากระทําตอรถ       ข.  แรงท่ีรถกระทําตอมา 
  ค.  แรงท่ีมากระทําตอพื้น       ง.  แรงพ้ืนกระทําตอเทามา    ค.  แรงท่ีมากระทําตอพื้น       ง.  แรงพ้ืนกระทําตอเทามา  
  

5(มช 39)   พิจารณาเหตุการณตอไปนี้ 5(มช 39)   พิจารณาเหตุการณตอไปนี้ 
  (ก)  ผูโดยสารท่ีอยูในรถท่ีกําลังแลนอยู  จะเซไปทางขวาเม่ือรถเล้ียวซาย   (ก)  ผูโดยสารท่ีอยูในรถท่ีกําลังแลนอยู  จะเซไปทางขวาเม่ือรถเล้ียวซาย 
  (ข)  นักวิ่ง  100  เมตร  ในการแขงขันซีเกมสทุกคนตองใชเทาถีบตัวพุงตัวออกไปขางหนา   (ข)  นักวิ่ง  100  เมตร  ในการแขงขันซีเกมสทุกคนตองใชเทาถีบตัวพุงตัวออกไปขางหนา 

  เม่ือไดยินเสียงปนสัญญาณใหเร่ิมวิ่ง   เม่ือไดยินเสียงปนสัญญาณใหเร่ิมวิ่ง 
 เม่ือนําเหตุการณขางตนมาพิจารณาตามกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  เหตุการณในขอ (ก)  และ  
 (ข)  จะเปนไปตามกฎขอใดตามลําดับ     
 เม่ือนําเหตุการณขางตนมาพิจารณาตามกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  เหตุการณในขอ (ก)  และ  
 (ข)  จะเปนไปตามกฎขอใดตามลําดับ     
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1.  ขอ  1  และ  2          2.  ขอ  3  และ  2 
  3.  ขอ  1  และ  3          4.  ขอ  2  และ  3  
 

6(มช 43)  สถานการณใดอธิบายไดดวยกฎการเคล่ือนท่ีขอ  2  ของนิวตัน      
  ก.  คนยืนในรถและรถกําลังเคลื่อนท่ีไปขางหนา  เมื่อรถหยุดกะทันหัน  คนในรถเซไป ขางหนา 
  ข.  เมื่อคนโดยสารลงจากรถประจําทางในขณะท่ีรถยังเคลื่อนท่ีอยู  คนโดยสารจะเซไปขางหนา 

  ค.  เม่ือใชชางลากซุง  ซุงเคล่ือนท่ีไปได 
  ง.  นักเรียนยืนบนสเกต  โดยหันหนาเขาหากําแพง  แลวใชฝามือผลักกําแพง     ปรากฏวา
   ตัวนักเรียนเคล่ือนท่ีถอยหลังหางจากกําแพงได 
 คําตอบท่ีถูกตองคือขอใด                 
  1.  ก  และ  ข    2.  ก  และ  ค    3.  ข  และ  ค   4.  ค  และ  ง  
 

7(มช 32) เม่ือตกตนไมลงมากระทบพื้นจะรูสึกเจ็บ เหตุท่ีเจ็บอธิบายไดดวยกฏทางฟสิกสขอใด 
  ก.   กฏขอท่ีหนึ่งของนิวตัน      ข.  กฏขอท่ีสองของนิวตัน 
  ค.  กฏขอท่ีสามของนิวตัน       ง.  กฏแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน 
 

8(มช 51)    การท่ีคนเรานอนอยูบนเตียงนานๆ โดยไมมีการเปล่ียนทา        จะรูสึกเจ็บบริเวณท่ี 
 น้ําหนักของตัวเราเองกดบนพ้ืนเตียง  ขอใดเปนการอธิบายถึงอาการเจ็บท่ีเกิดข้ึน 
   1.  แรงจากน้ําหนักตัวเรากดทับไปบนเตียงท่ีตําแหนงเดียวเปนเวลานาน 
  2.  เตียงออกแรงตานไปท่ีตําแหนงเดียวเปนเวลานาน 
  3.  แรงลัพธท่ีกระทําตอรางกายท่ีจุดนั้นมีคามาก 
  4.  แรงลัพธท่ีกระทําตอรางกายท่ีจุดนั้นเปนศูนย 
 

9(มช 48) แกวน้ําวางอยูบนโตะมีแรงกดจากแกวน้ํากระทําตอโตะ แรงปฏิกิริยาของแรงนี้คือ ขอใด 
  1.  แรงท่ีโลกกระทําตอโตะ     2.  แรงท่ีแกวน้ํากระทําตอโลก 
  3.  แรงท่ีโลกกระทําตอแกวน้ํา     4.  แรงท่ีโตะกระทําตอแกวน้ํา  
 
 

10(มช 51)  ในบางคร้ังการออกกําลังกายมากๆ จะเกิดอาการเปนลมหนามืด    เนื่องจากโลหิตไป 
 เล้ียงสมองนอย  การแกไขทําโดยใหนอนราบ  ผลท่ีเกิดจากการนอนราบคืออะไร 
  1.  พลังงานท่ีรางกายใชลดลง 
  2.  อัตราการไหลของเลือดไปเล้ียงสมองเพ่ิมข้ึน 
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  3.  แรงโนมถวงของโลกท่ีตานทานการไหลของเลือดลดลง 
  4.  ถูกทั้งขอ 1  ,  2  และ  3 
 

11(A–net 50)  รถมวล  1000  กิโลกรัม  เพิ่มความเร็วอยางสมํ่าเสมอจากหยุดนิ่งไปเปน 72  กิโล- 
เมตร/ช่ัวโมง  ในเวลา  10  วินาที  แรงเสียดทานท่ีสงใหรถเรงไปขางหนามีคาเทาใด 

  1.  1,000  N    2.  2,000  N    3.  3,600  N    4.  7,200 N 
12.  วัตถุมวล   20  กิโลกรัม    เคล่ือนท่ีมาดวยความเร็ว  10  เมตร/วินาที     ตองออกแรงตานการ 
    เคล่ือนท่ีเทาใด   วัตถุจึงจะหยุดไดในเวลา  5  วินาที         
  ก.  10  นิวตัน   ข.  20  นิวตัน   ค.  30  นิวตัน   ง.  40  นิวตัน 
 

13.  จากขอท่ีผานมา  วัตถุเคล่ือนท่ีไดระยะทางเทาใด  กอนหยุด      
  ก.  15  เมตร    ข.  20  เมตร    ค.  25  เมตร    ง.  50  เมตร 
 

14. วัตถุมวล  5  กิโลกรัม  วางนิ่งท่ีแนวเสนตรง AB 
บนพื้นราบเกล้ียงเสน  CD  ขนานกับ  AB    และ 
อยูหางออกไป   36   เมตร          เม่ือออกแรง   F     
50  นิวตัน  กระทําแกวัตถุในทิศทาง    ดังรูปแรง   
F   กระทํากี่วินาที   วัตถุจึงเคล่ือนถึงแนวเสน CD 

ก.  2      ข.  6      ค.       ง.  1.2  3 6 5
 

15(En 41/2)  แทงไมมวล   5  ,  3  และ  2  กิโลกรัม 
วางติดกันบนพื้นเกล้ียง              ถาออกแรงผลัก     
10  นิวตัน  ดังรูป   จงหาขนาดของแรงท่ีแทงไม   
2   กิโลกรัม    กระทําตอแทงไม  3  กิโลกรัม 
 1.  2.0 N             2.  5.0 N                   3.  8.0 N                4 .  10.0 N 

 

16(มช 24)  ถา  T1  =  4  นิวตัน  และพ้ืนไมมีความ P 
เสียดทาน     ถาตองการใหวัตถุท้ังสามเคล่ือนท่ี 

4 kg 

T2T1

ดวยความเรง   a  เมตรตอวินาที2    แรง  P  ตอง 37o 5 kg 8 kg 

มีขนาดกี่นิวตัน  
  ก.  7      ข.  9.3      ค.  17      ง.  22.6 
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17(มช 49) หัวรถจักรมวล  100 ตัน  ใชขับเคล่ือนตูรถไฟมวล  500  ตัน ไปบนรางในแนวระนาบ   
จากเดิมท่ีขบวนรถหยุดนิ่งจนกระท่ังมีความเร็วปลาย   50  เมตร/วินาที   ในเวลา   1 นาที   ถา 
นําหัวรถจักรนี้ไปขับเคล่ือนตูรถไฟมวล   200  ตัน   โดยใชแรงท่ีเทากับท่ีใชในการขับเคล่ือน 
ขบวนแรก   จงหาความเรงของรถไฟขบวนหลัง ในหนวยเมตร/(วินาที)2   (1 ตัน =  1000 kg)  

   1.  5/6      2.  5/4      3.   5/3     4.  5/2  
. 

18.  ชายคนหนึ่งมวล  50  กิโลกรัม  ยืนอยูในลิฟท   จงหาแรงท่ีพื้นลิฟทกระทําตอชายคนนั้นเม่ือ 
 ลิฟทเร่ิมเคล่ือนท่ีข้ึนดวยความเรง   1.2  เมตร/วินาที2   
 

19.   จากขอท่ีผานมา   จงหาแรงที่พื้นลิฟทกระทําตอชายคนนั้น     เม่ือลิฟทกําลังเคล่ือนท่ีลงดวย 
ความเรง   1.2   เมตร/วินาที2  

 

20(En 27)  นายแดงยืนอยูบนตาช่ังสปริงในลิฟท  ถาลิฟทอยูนิ่ง ๆ นายแดงอานน้ําหนักตัวเองได  
 56  กิโลกรัม    ถาลิฟทเคล่ือนท่ีลงดวยความเรง   2   เมตร/วินาที2      นายแดงจะอานน้ําหนัก  

ตัวเองจากตาชั่งนั้นไดกี่กิโลกรัม                   
 ก.  40                      ข.  44.8              ค.  50                 ง .  67.2 

 

21(En 36)  ชายคนหนึ่งมวล  75  กิโลกรัม  อยูในลิฟทกดปุมใหลิฟทลงลิฟทเร่ิมลงดวยความเรง 
จน มีความเร็วคงท่ี   แลวเร่ิมลดอัตราเร็วลงดวยขนาดของความเรง  1  เมตร/วินาที2    เพื่อจะ 
หยุดแรงที่ลิฟทกระทําตอชายคนนี้ขณะท่ีลิฟทกําลังจะหยุดเปนกี่นิวตัน 

 

22.  ลิฟทตัวหน่ึงมีมวล  500  กิโลกรัม  บรรทุกสัมภาระมวล   100   กิโลกรัม  หากลิฟทนี้เคล่ือน 
ท่ีข้ึนดวยความเรงสูงสุดไดเพียง  2  เมตร/วินาที2      จงหาแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดท่ีกระทําตอ 
ลิฟทนี้  

23(มช 28)     ลิฟทเคล่ือนท่ีข้ึนดวยความเรง  3  เมตร/วินาที2   ลวดท่ีแขวนลิฟททนแรงดึงไดไม 
เกิน  8000  นิวตัน   ถากําหนดใหลิฟทมีมวล  200  กิโลกรัม  และคน  1  คน  มีมวลเฉล่ีย  60   
กิโลกรัม   ลิฟทนี้จะบรรทุกคนไดมากท่ีสุดกี่คน   ( ใหใช   g  =  9.8 เมตร/วินาที2 ) 

  ก.  6      ข.  7       ค.  8      ง.  9 
24(มช 41)  ชายคนหนึ่งมีมวล   60  กิโลกรัม   ยืนอยูบนเคร่ืองช่ังสปริงในลิฟท เคร่ืองช่ังและลิฟทมี 

มวลรวมกัน  560  กิโลกรัม   ในขณะที่ลิฟทเคลื่อนท่ีปรากฏวาขนาดแรงดึงของลวดเบาซึ่งแขวน 
ลิฟทมีคาเทากับ  5000 นิวตัน  จงหาวาเคร่ืองช่ังจะอานน้ําหนักของชายคนนี้ไดก่ีนิวตัน  
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25.  คนหนัก  60  กิโลกรัม   ปนลงจากหนาผา  ถาเชือกทนน้ําหนักไดเพียง  480  นิวตัน  เขาตอง 
ปนลงดวยความเรงอยางนอยกี่   เมตร/วินาที2   เชือกจึงพอดีไมขาด        

ก.  2      ข.  3       ค.  4         ง.  5 
 

26(มช 47)   แดงถือเคร่ืองช่ังสปริงท่ีแขวนวัตถุมวล  m  ไวในแนวด่ิง   แลวหยอนเคร่ืองช่ังสปริง 
ลงดวยอัตราเรง  a  เคร่ืองช่ังสปริงจะอานคาไดเทากับ       

  1.  ศูนย            2.  น้ําหนักของวัตถุ  
  3.  มากกวาน้ําหนักของวัตถุ      4.  นอยกวาน้ําหนักของวัตถุ 
 

27(มช 37) ให  T2 และ  T1  เปนแรงตึงในเชือกเสนลาง  

    

และเสนบนในรูปตามลําดับ       อัตราสวนของ   T2   

ตอ T1   ( )   ขณะท่ีมวลแตละกอนมีอัตราเรง  a    
1T
2T

ทิศพุงข้ึนตามแนวด่ิงจะเปน  

  1.  1      2.  
2m + 1m

1m
 

  3.  
2m + 1m

2m
   4.  (m1 + m2)(a + g) 

 

28(มช 40) เชือกเบาเสนหนึ่งมีวัตถุที่มีมวลเทากันผูกติดไวที่ 

m 
m 

30o 

แตละปลายของเสนเชือก       แลวนําเชือกนี้ไปคลองผาน 
รอกเบาซึ่งติดอยูที่สวนยอดของพื้นเอียงผิวเรียบที่เอียงทํา 
มุม 30o  กับแนวระดับ โดยที่มวลกอนหนึ่งวางอยูบนพื้น 
เอียง สวนมวลท่ีปลายอีกขางหนึ่งของเชือกแขวนอยูในแนวด่ิงอยางอิสระดังรูป  จงหาอัตราเรง 
ของมวลท่ีผูกติดปลายเชือกท้ังสองนี้  (ตอบในหนวยของเมตร/วินาที 2)  

 

29.  จากขอท่ีผานมา  หากมวล  m   มีขนาด   2   กิโลกรัม   จงหาแรงดึงภายในเสนเชือก 
 

30(มช 33)  ชายคนหนึ่งมีมวล   60  กิโลกรัม  อยูบนชิงชาท่ีแขวน 

   

ดวยเชือกเบา    ซ่ึงคลองผานรอกเบาและหมุนไดคลอง     ดังรูป     
เขาคอยๆ ดึงปลายเชือก   เพื่อใหตัวเขาเองคอยๆ ขยับสูงข้ึนโดย 
ไมมีความเรงเขาตองออกแรงกี่นิวตัน  
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31(มช 34)  อิฐกอนหนึ่งมีมวล   0.3  กิโลกรัม   กําลังจมลงสูกนสระน้ําดวยอัตราเรง   7   เมตร/- 
วินาที2   แรงเฉล่ียท่ีน้ํากระทําตอกอนอิฐนั้นมีคากี่นิวตัน 

 

32(มช 36)   บอลลูนลูกหนึ่งลอยไปในแนวด่ิงดวยอัตราเร็วคงท่ี  1.0  เมตร/วินาที      ดวยมวลทั้ง 
หมด  300  กิโลกรัม     เม่ือลอยข้ึนไปได  10  เมตร     คนบนบอลลูนปลอยถุงทรายท้ิงออกมา   

ถุง   หนักถุงละ   2.0  กิโลกรัม     จงหาอัตราเรงของบอลลูน ในขณะน้ันเปนเมตร/วินาที2   15  
กําหนดให  g  =  10  เมตร/วินาที2 ]   [

  1.  1.1       2.  0.9      3.  0.6     4.  0.4  
 

33(A–net51) เม่ือดึงดวยแรง  F1  วัตถุ  A  มีความเรง  a1  และเม่ือดึงดวยแรง  F2  วัตถุ  A  มี
 ความเรง  a2  แรงเสียดทานมีคาเทาใด 

g 

แรงเสียดทาน 

แรงดึงในแนวระดับ 
A 

  1. 2a 1a 2a2F 1a1F
−
−

   2. 1a 2a 1a2F 2a1F
−
−

  

  3. 
2a 1a

2a2F 1a1F
+
+

   4. 
1a 2a 1a2F 2a1F

+
+

   
 

34(มช 43) วัตถุ 3  กอนมีมวลเทากันกอนละ  3  กิโลกรัม 
ถานํามาผูกติดกันดวยเชือกเบาและพาดผานรอกเบาท่ี 
หมุนไดคลอง   โดยที่มวลท่ี  2    วางอยูบนพื้นขรุขระ 
ดังรูป      เม่ือปลอยใหเคลื่อนท่ีวัตถุทั้งสามมีความเรง   
เมตร/(วินาที)2   ถาเอาวัตถุกอนที่  1  ออก  จงหาวาความเรงของระบบจะมีคาก่ีเมตร/(วินาที)2     2  

  1.  4        2.  6         3.  8       4.  12  
 
 
 

35(มช 48)  กลอง  3  กลองดังรูปผูกตอกันดวย 

10 M 

4 M 

 M 
37o  

เชือกผานรอก          เม่ือปลอยจากจุดหยุดนิ่ง 
พบวากลอง  10M    เคล่ือนท่ีลงตามพื้นเอียง   
โดยเม่ือไดระยะทาง  4  เมตร   จากจุดปลอย   
ความเร็วเปล่ียนเปน    4  เมตรตอวินาที    ถา 
บนพื้นท่ีราบไมมีความเสียดทานและรอกไมมีความฝด  แตพื้นเอียงมีความเสียดทานสัมประ- 
สิทธ์ิความเสียดทานจลนระหวางกลอง  10M  กับพื้นเอียงมีคาเทาไร 
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36(En 30)  ดาวเคราะหดวงหนึ่งมีมวลมากกวาโลก  2  เทา  แตมีรัศมีเปนคร่ึงหนึ่งของโลก   คา 
ความเรงเนื่องจากความโนมถวงท่ีผิวของดาวเคราะหดวงนั้นจะเปนกี่เทาของท่ีผิวโลก 

  ก.  1/4       ข.  2      ค.  4      ง.  8 
 
 

37(มช 48)  นักบินอวกาศมีมวล  90  กิโลกรัม   ขณะท่ีอยูท่ีผิวโลก เม่ือเขาโคจรรอบโลกท่ีระยะ 
หางจากผิวโลกเปน  2  เทาของรัศมีของโลก เขาจะมีน้ําหนักกี่นิวตัน      

  1.  100      2.  500     3.  900     4.  1800 
 
 
 
 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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