
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง  แรง  มวล  และกฎการเคลือ่นที่ 

รายวชิา  ฟิสิกส์เพิม่เติม  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4  ประจ าภาคเรียนที ่ 1/2556 
ข้อสอบมทีั้งหมด  40  ข้อ  คะแนนเต็ม  40   คะแนน  เวลา  1  ช่ัวโมง  30  นาท ี

 

 

ค าช้ีแจง  จงเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว
1. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่ำวถูกต้อง 

ก. วตัถุท่ีมีมวลมำก  จะตำ้นกำรเปล่ียน
สภำพกำรเคล่ือนท่ีมำก 

ข. วตัถุท่ีมีมวลมำก  จะตำ้นกำรเปล่ียน
สภำพกำรเคล่ือนท่ีนอ้ย 

ค. วตัถุท่ีมีมวลนอ้ย  จะตำ้นกำรเปล่ียน
สภำพกำรเคล่ือนท่ีมำก 

ง. ไม่วำ่วตัถุจะมีมวลมำกหรือนอ้ย  จะ
ตำ้นกำรเปล่ียนสภำพกำรเคล่ือนท่ีได้
เท่ำกนั 

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่ำวไม่ถูกต้อง 
ก. มวลมีค่ำคงตวั  ส่วนน ้ำหนกัมีค่ำ

เปล่ียนไปตำมค่ำ g   
ข. แรงเป็นปริมำณท่ีท ำใหว้ตัถุเปล่ียน

สภำพกำรเคล่ือนท่ี 
ค. ถำ้มีแรงกระท ำต่อวตัถุแลว้วตัถุ

เคล่ือนท่ี  วตัถุจะเคล่ือนท่ีไปตำมทิศ
ของแรงลพัธ์เสมอ 

ง. กรณีแขวนวตัถุดว้ยเชือก  แรงตึงเชือก
จะเป็นแรงคู่กิริยำ-ปฏิกิริยำกบั
น ้ำหนกัของวตัถุ 

3. ปริมำณในทำงฟิสิกส์ท่ีบอกใหท้รำบวำ่วตัถุจะ
มีควำมเฉ่ือยมำกหรือควำมเฉ่ือยนอ้ยคือ
ปริมำณอะไร 

ก. ควำมเร่ง     ข.  มวล 
ค. แรง              ‘. น ้ำหนกั 

4. ขอ้ควำมต่อไปน้ีขอ้ใดถูกต้อง 
ก. ทั้งมวลและน ้ำหนกัมีค่ำคงตวัเสมอไม่

วำ่จะอยูท่ี่ใด 
ข. มวลของวตัถุเปล่ียนแปลงไปตำม

ต ำแหน่งท่ีอยู ่แต่น ้ำหนกัมีค่ำคงตวั
เสมอ 

ค. ทั้งมวลและน ้ำหนกัเปล่ียนแปลงไป
ตำมต ำแหน่งท่ีอยู ่

ง. น ้ำหนกัของวตัถุเปล่ียนแปลงไปตำม
ต ำแหน่งท่ีอยู ่ แต่มวลมีค่ำคงเดิม
เสมอ 

5. นำยณฐั  ออกแรงผลกั  นำยกล๊อฟ  แต่นำยก
ล๊อฟไม่เคล่ือนท่ี  แสดงวำ่ 

(1) ไม่มีแรงมำกระท ำต่อนำยกล๊อฟ 
(2) แรงลพัธ์ท่ีกระท ำต่อนำยกล๊อฟ

เป็นศูนย ์
(3) นำยกล๊อฟไม่เปล่ียนสภำพกำร

เคล่ือนท่ี 
ค ำตอบท่ีถูกตอ้ง  คือขอ้ใด 

ก. ขอ้  (1) , (2) , (3)  ข. ขอ้  (1) , (2) 
ข. ขอ้  (2) , (3)           ’.  ขอ้  (1) , (3) 

6. ถำ้แรงลพัธ์ท่ีกระท ำต่อวตัถุเป็นศูนย ์ วตัถุจะมี
สภำพกำรเคล่ือนท่ีตำมขอ้ใด 

ก. หยดุน่ิง 
ข. เคล่ือนท่ีดว้ยควำมเร็วลดลง 
ค. เคล่ือนท่ีดว้ยควำมเร็วคงตวั 
ง. ขอ้ ก หรือ ค 

7. แรงสองแรงขนำด  3  และ  4  นิวตนั  กระท ำ
ร่วมกนัท่ีจุดๆ หน่ึง  ในทิศท ำมุม  180  องศำ
ต่อกนั  ขนำดและทิศทำงของแรงลพัธ์เป็น
เท่ำใด  ตำมล ำดบั 

ก. ขนำด  1  นิวตนั  มีทิศทำงเดียวกบั
แรง  4  นิวตนั 

ข. ขนำด  1  นิวตนั  มีทิศทำงเดียวกบั
แรง  3  นิวตนั 

ค. ขนำด  7  นิวตนั  มีทิศทำงเดียวกบั
แรง  4  นิวตนั 

ง. ขนำด  7  นิวตนั  มีทิศทำงเดียวกบั
แรง  3  นิวตนั 



 2 
8. จำกขอ้  7  ถำ้แรงทั้งสองท ำมุม  60  องศำต่อ

กนั  ขนำดของแรงลพัธ์มีค่ำก่ีนิวตนั 
ก. 1         นิวตนั   
ข. 37 นิวตนั   
ค. 42 นิวตนั   
ง. 7         นิวตนั   

9. แรงสำมแรงกระท ำร่วมกนัท่ีจุดๆ หน่ึง  โดยมี
ขนำดและทิศทำงดงัรูป  แรงลพัธ์มีค่ำเท่ำใด 

 
 
 
 

ก.   0.33     นิวตนั 
ข.   3.51     นิวตนั   
ค.   5.02     นิวตนั 
ง.   12.35    นิวตนั 

10. แรงสองแรงกระท ำร่วมกนับนวตัถุหน่ึง  แรง
ทั้งสองตอ้งท ำมุมต่อกนัก่ีองศำ  จึงจะท ำให้
แรงลพัธ์มีค่ำมากท่ีสุด 

ก. 0       ข.  60 
ค. 90     ง.  180 

11. จำกขอ้  10  แรงทั้งสองตอ้งท ำมุมต่อกนัก่ี
องศำ  จึงจะท ำใหแ้รงลพัธ์มีค่ำน้อยท่ีสุด 

ก. 0        ค.  60 
ข. 90      ง.  180 

12. ขอ้ใดไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงมำกระท ำ 
ก. เปล่ียนสภำพวตัถุหยดุน่ิงใหเ้คล่ือนท่ี 
ข. เปล่ียนสภำพวตัถุเคล่ือนท่ีให้หยดุน่ิง 
ค. รักษำควำมเร็วคงตวัของวตัถุบนพื้น

รำบล่ืน 
ง. เปล่ียนทิศกำรเคล่ือนท่ีของวตัถุโดย

ไม่เปล่ียนอตัรำเร็ว 
13. สถำนกำรณ์ใดต่อไปน้ี  ไม่สำมำรถอธิบำยได้

ดว้ยกฎขอ้ท่ี 1 ของนิวตนั 
ก. เม่ือรถหยดุกะทนัหนั  คนในรถจะเซ

ไปขำ้งหนำ้ 
ข. เม่ือรถเล้ียวไปทำงขวำ  คนในรถจะเซ

ไปทำงซำ้ย 
ค. ออกแรงลำกวตัถุ  แต่วตัถุไม่เคล่ือนท่ี 
ง. ยนืบนสเก็ต  แลว้ใชมื้อผลกัก ำแพง

จนเคล่ือนท่ีถอยหลงัออก 

14. ขอ้ควำมใดไม่ถูกต้อง  เก่ียวกบักฎกำรเคล่ือนท่ี
ขอ้ท่ี  1  ของนิวตนั 

ก. กฎขอ้ท่ี  1  เรียกอีกอยำ่งวำ่  กฎแห่ง
ควำมเฉ่ือย 

ข. ถำ้แรงลพัธ์ท่ีกระท ำต่อวตัถุเป็นศูนย ์ 
วตัถุจะอยูใ่นสภำพหยดุน่ิง 

ค. ถำ้แรงลพัธ์ท่ีกระท ำต่อวตัถุเป็นศูนย ์ 
วตัถุจะอยูใ่นสภำพเคล่ือนท่ีดว้ย
ควำมเร่งคงตวั 

ง. สมกำรแสดงควำมสัมพนัธ์  คือ  

  0F


 
15. นำยบ๊ิก  ดีทูบี  ยนืบนตำชัง่ท่ีวำงอยูบ่นลิฟต ์ 

อยำกทรำบวำ่เวลำใดท่ีค่ำน ้ำหนกัท่ีอ่ำนไดบ้น
ตำชัง่จะมีค่ำน้อยท่ีสุด 

ก. เม่ือลิฟตเ์ร่ิมเคล่ือนท่ีข้ึน 
ข. เม่ือลิฟตเ์ร่ิมเคล่ือนท่ีลง 
ค. เม่ือลิฟตก์ ำลงัเคล่ือนท่ีข้ึนดว้ย

ควำมเร็วคงตวั 
ง. เม่ือลิฟตก์ ำลงัเคล่ือนท่ีลงดว้ย

ควำมเร็วคงตวั 
16. จงพิจำรณำขอ้ควำมต่อไปน้ี  แลว้เลือกค ำตอบ

ท่ีถูกต้องท่ีสุด 
(1) ชำยคนหน่ึงพยำยำมดนัวตัถุกอ้น

หน่ึงใหข้ยบัไปบนพื้นระดบั  แต่
วตัถุไม่ขยบั  แสดงวำ่มีแรงคู่
กิริยำ-ปฏิกิริยำท่ีมีขนำดเท่ำกนั  
แต่ทิศตรงขำ้มกนั 

(2) เม่ือมีแรงลพัธ์ไม่เป็นศูนยก์ระท ำ
ต่อวตัถุ  จะท ำใหอ้ตัรำเร็วของ
วตัถุเปล่ียนไปเสมอ 

(3) ในกรอบอำ้งอิงใดๆ วตัถุจะรักษำ
สภำพหยดุน่ิง  หรือสภำพ
เคล่ือนท่ีอยำ่งสม ่ำเสมอในแนว
เส้นตรง  นอกจำกจะมีแรงลพัธ์
ซ่ึงมีค่ำไม่เป็นศูนยม์ำกระท ำ 

ค ำตอบท่ีถูกตอ้ง  คือขอ้ใด 
ก. ขอ้  (1) , (2)  
ข. ขอ้  (2) , (3) 
ค. ขอ้   (3)    เท่ำนั้น 
ง. ผดิทุกขอ้ 

6 N 
4 N  

                       300      5 N 



 3 
17. กฎกำรเคล่ือนท่ีของนิวตนั  สำมำรถสรุปได้

ตำมขอ้ใด 
(1) ควำมเร่งแปรผกผนักบัมวล  เม่ือ

แรงคงท่ี 
(2) ควำมเร่งแปรผนัตรงกบัแรงลพัธ์  

เม่ือมวลคงท่ี 
(3) แรงลพัธ์แปรผนัตรงกบัมวล  แต่

แปรผกผนักบัควำมเร่ง 
ค ำตอบท่ีถูกตอ้ง  คือขอ้ใด 

ก. ขอ้  (1) , (2)  
ข. ขอ้  (2) , (3) 
ค. ขอ้  (1) , (3) 
ง. ขอ้  (1) , (2) , (3) 

18. ถำ้มีแรง  8  นิวตนั  กระท ำกบัวตัถุมวล  24  
กิโลกรัม  วตัถุจะมีควำมเร่งก่ีนิวตนั 

ก.  0      นิวตนั 
ข.  1/3   นิวตนั 
ค.  2/3   นิวตนั 
ง.  3       นิวตนั 

19. ขอ้ควำมใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. แรง  1  นิวตนั  คือ  แรงท่ีกระท ำต่อ

มวล  1  กิโลกรัม  ท ำใหม้วลเคล่ือนท่ี
ดว้ยควำมเร็ว  1  เมตรต่อวินำที 

ข. แรงคู่กิริยำ-ปฏิกิริยำ  เป็นแรงท่ี
กระท ำบนวตัถุกอ้นเดียวกนั 

ค. F  กบั a  ในกฎกำรเคล่ือนท่ีของนิว
ตนัมีทิศเดียวกนัเสมอ 

ง. F  ในกฎกำรเคล่ือนท่ีของนิวตนัเป็น
แรงลพัธ์  ท่ีมีขนำดเท่ำกบัแรงยอ่ยท่ีมี
ขนำดมำกท่ีสุดเสมอ   

20. ขอ้ควำมใดไม่ถูกต้อง  เก่ียวกบัแรงตำมกฎกำร
เคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  3  ของนิวตนั 

ก. เป็นแรงสองแรงท่ีมีขนำดเท่ำกนั  แต่
ทิศตรงกนัขำ้มกนั 

ข. เป็นแรงท่ีกระท ำบนวตัถุคนละกอ้น 
ค. เป็นแรงท่ีท ำใหแ้รงลพัธ์บนวตัถุเป็น

ศูนย ์
ง. เป็นแรงท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งวตัถุสัมผสักนั

และไม่สัมผสักนั   
 
 

21. เอำเชือกผกูลูกตุม้แลว้แขวนไวก้บัเพดำน  แรง
ปฏิกิริยำของแรงตึงเชือกคือแรงในขอ้ใด 

ก. แรงท่ีเชือกดึงลูกตุม้ 
ข. แรงท่ีลูกตุม้ดึงเชือก 
ค. แรงท่ีโลกดึงดูดลูกตุม้ 
ง. น ้ำหนกัของลูกตุม้   

22. ขอ้ควำมไม่ใช่เง่ือนไขของแรงคู่กิริยำ-ปฏิกิริยำ
ตำมกฎกำรเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  3  ของนิวตนั 

ก. เป็นแรงสองแรงท่ีมีขนำดเท่ำกนั   
ข. มีทิศตรงกนัขำ้มกนั 
ค. เป็นแรงท่ีกระท ำบนวตัถุคนละกอ้น 
ง. วตัถุทั้งสองตอ้งสัมผสักนั 

23. มีแรง  F  ขนำด  200  นิวตนั  กระท ำต่อวตัถุ  
A และ B  ดงัรูป  ท ำใหว้ตัถุทั้งสองเคล่ือนท่ี
ดว้ยควำมเร่ง  4  เมตรต่อ (วินำที)2  ถำ้  B  มี
มวล  10  กิโลกรัม  วตัถุ  A  จะหนกัก่ีนิวตนั  

ก.  40      นิวตนั 
ข.   60     นิวตนั   
ค.   400    นิวตนั 
ง.   600     นิวตนั 

24. ชำยคนหน่ึงหนกั  W  ยนือยูบ่นเคร่ืองชัง่อยู่
บนลิฟตบ์นชั้นสูงสุดของตึก  ถำ้บงัเอิญลวดท่ี
ดึงลิฟตไ์วข้ำด  เคร่ืองชัง่จะอ่ำนน ้ำหนกัของ
ชำยคนน้ีไดเ้ท่ำใด 

ก. เทำ่กบั  W  
ข. นอ้ยกวำ่ W 
ค. มำกกวำ่  W 
ง. ศูนย ์

25. ขอ้ควำมในขอ้ใดต่อไปน้ี  กล่ำวถูกต้อง
เก่ียวกบักฎแรงดึงดูดระหวำ่งมวลของนิวตนั 

(1) ขนำดของแรงดึงดูดระหวำ่งมวล
จะแปรผนัตรงกบัผลคูณระหวำ่ง
มวลทั้งสอง 

(2) ขนำดของแรงดึงดูดระหวำ่งมวล
จะแปรผกผนักบัก ำลงัสองของ
ระยะทำงระหวำ่งมวลทั้งสอง 

(3) ค่ำคงตวัท่ีเกิดข้ึนในสมกำร  
เรียกวำ่  ค่ำคงตวัควำมโนม้ถ่วง
สำกล  มีค่ำเท่ำกบั  

2211 /.1067.6 kgmN  

A 
B 

F 
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(4) ค่ำควำมเร่งโนม้ถ่วงโลก  (g)  จะ

เป็นปฏิภำคผกผนักบัก ำลงัสอง
ของระยะห่ำงจำกจุดศูนยก์ลำง
โลก 

ค ำตอบท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 
ก. ขอ้  (1) , (2) , (3) 
ข. ขอ้  (1) , (3) , (4) 
ค. ขอ้  (2) , (3) , (4) 
ง. ขอ้  (1) , (2) , (3) , (4) 

26. มวล  5  และ  10  กิโลกรัม  อยูห่่ำงกนั  10  
เมตร  แรงดึงดูดระหวำ่งมวลทั้งสองมีค่ำเท่ำใด 

ก.    N11104.1   
ข. N11106.2   
ค. N11103.3   
ง. N11104.5   

27 .  ดำวเครำะห์ดวงหน่ึงมีมวลมำกกวำ่โลก 2 เท่ำ  
แต่มีรัศมีเป็นคร่ึงหน่ึงของโลก  ค่ำควำมเร่ง
โนม้ถ่วงท่ีผวิของดำวเครำะห์ดวงนั้น  จะเป็นก่ี
เท่ำของค่ำควำมเร่งโนม้ถ่วงของโลก 

ก. 1/4 
ข. 2 
ค. 4 
ง. 8 

28. จงหำอตัรำส่วนของแรงโนม้ถ่วงท่ีกระท ำต่อ
ยำนอวกำศเม่ืออยูบ่นผิวโลกต่อแรงโนม้ถ่วงท่ี
กระท ำต่อยำนอวกำศเม่ืออยูท่ี่ระดบัสูงจำกผวิ
โลกเป็นระยะทำงเท่ำกบัคร่ึงหน่ึงของรัศมีของ
โลก 

ก. 1/2 
ข. 3/2 
ค. 7/4 
ง. 9/4 

29. ขอ้ควำมในขอ้ใดต่อไปน้ี  กล่ำวถูกต้อง
เก่ียวกบัจุดศูนยก์ลำงมวล  และจุดศูนยถ่์วง 
(1) จุดศูนยถ่์วงนั้นจะเป็นจุดท่ีแรงลพัธ์

ของแรงดึงดูดของโลกต่อส่วนต่ำงๆ
ของวตัถุกระท ำ 

(2) จุดศูนยก์ลำงมวลเป็นจุดซ่ึงเสมือน
เป็นท่ีรวมของแรงของวตัถุทั้งกอ้น 

(3) จุดศูนยก์ลำงมวลมีไดเ้พียงจุดเดียว  
แต่จุดศูนยถ่์วงมีไดห้ลำยจุด      
(ข้ึนอยูก่บัค่ำ  g)   

ค ำตอบท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 
ก. ขอ้  (1) , (2) , (3) 
ข. ขอ้  (1) , (3)  
ค. ขอ้  (2) , (3)  
ง. ขอ้  (3)  เท่ำนั้น 

30. ขอ้ควำมใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัแรงเสียดทำน 
ก. แรงเสียดทำนมีทิศตรงกนัขำ้มกบัทิศ

ท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีเสมอ 
ข. ควำมสัมพนัธ์ของ  

rksrks  ,,  
ค. สัมประสิทธ์ิควำมเสียดทำน  คือ  

อตัรำส่วนระหวำ่งแรงเสียดทำนกบั
แรงท่ีพื้นกระท ำต่อวตัถุใน
แนวตั้งฉำก  ณ  จุดสัมผสั 

ง. แรงเสียดทำนจะมีค่ำมำกหรือนอ้ย  
ข้ึนอยูก่บัรูปร่ำงของวตัถุ  และขนำด
ของผวิสัมผสั 

31. แรงเสียดทำนจะมีค่ำมำกหรือนอ้ย         
ไม่ข้ึนอยูก่บัส่ิงใด 
ก. ขนำดของผิวสัมผสั 
ข. ชนิดของเน้ือวตัถุท่ีสัมผสักนั 
ค. ควำมเรียบหรือควำมขรุขระของ

ผวิสัมผสั 
ง. น ้ำหนกัของวตัถุ 

32. วตัถุรูปลูกบำศกมี์มวล  2  กิโลกรัม  วำง
บนแผน่ไมก้ระดำน  มนัเร่ิมไถลลงเม่ือไม้
กระดำรถูกยกข้ึนเป็นมุม  30  องศำกบั
แนวระดบั  จงหำสัมประสิทธ์ิควำมเสียด
ทำนระหวำ่งวตัถุกบัไมก้ระดำน 
ก. 3  

ข. 
2

3  

ค. 
3

3  

ง. 5.0  
 
 



 5 
33. จำกขอ้  32  มุมของแรงเสียดทำนเป็นก่ี

องศำ 
ก. 30                 ข.  45 
ค. 53                 ง.  60 

34. จำกรูป  แรง  P  มีขนำดก่ีนิวตนั  จึงจะท ำ
ใหแ้รงท่ีมวล  2  กิโลกรัม  กระท ำต่อมวล  
3  กิโลกรัม  มีขนำด  5  นิวตนั 

 
 
 

ก. 10  นิวตนั     ข.  11  นิวตนั 
ง. 20  นิวตนั     ง.  21  นิวตนั 

35. วตัถุมวล  5  กิโลกรัม  วำงบนโตะ๊ท่ีไม่มี
แรงเสียดทำน  ปลำยทั้งสองขำ้งผกูเชือก
เบำแลว้คลอ้งผำ่นรอกท่ีไม่มีควำมฝืด  น ำ
วตัถุมวล  3  และ  2  กิโลกรัม  ผกูติดกบั
ปลำยเชือกทั้งสองดำ้น  ดงัรูป  เม่ือปล่อย
ใหม้วลทั้งหมดเคล่ือนท่ี  แรงท่ีเชือกดึง
มวล  3  และ  2  กิโลกรัม  เป็นก่ีนิวตนั  
ตำมล ำดบั 

 
 
 
 
 
 

ก. 30  และ  20  นิวตนั   
ข. 27  และ  22  นิวตนั 
ค. 25  และ  20  นิวตนั 
ง. 20  และ  15  นิวตนั 

36. นำยอำร์ม  ถือเชือกเบำซ่ึงปลำยขำ้งหน่ึง
ผกูติดกบัแท่งวตัถุมวล  2  กิโลกรัม  ใหห้ำ
แรงท่ีเชือกดึงมือในหน่วยนิวตนั  เม่ือดึง
เชือกข้ึนดว้ยควำมเร่ง  5  เมตรต่อ(วนิำที)2 
ก. 20  นิวตนั    ข. 30  นิวตนั 
จ. 35  นิวตนั    ง.  40  นิวตนั 

37. วตัถุมวล  m  ถูกกระท ำใหเ้คล่ือนท่ีจำกจุด
หยดุน่ิง  จนมีควำมเร็ว  v  ในเวลำ  t  แรง
ท่ีกระท ำต่อวตัถุน้ีมีขนำดเท่ำใด 

 
 

ก. mvt  

ข. 
t

mv  

ค. 
v

mt  

ง. 
m

vt  

38. วตัถุมวล  5  กิโลกรัม  วำงน่ิวงอยูบ่นโตะ๊
เกล้ียง  เม่ือออกแรง  10  นิวตนั  ผลกัวตัถุ
น้ีในแนวขนำนกบัพื้นเป็นระยะทำง  4  
เมตร  ควำมเร็วสุดทำ้ยของวตัถุน้ีเป็นก่ี
เมตรต่อวนิำที 
ก. 8  เมตรต่อวนิำที 
ข. 6  เมตรต่อวนิำที 
ค. 4  เมตรต่อวนิำที 
ง. 2  เมตรต่อวนิำที 

39. แรงขนำดหน่ึงเม่ือกระท ำต่อวตัถุมวล  m1  
ท ำใหว้ตัถุนั้นมีควำมเร่ง  4  เมตรต่อ 
(วนิำที)2  เม่ือแรงขนำดเดียวกนัน้ีกระท ำ
ต่อวตัถุมวล  m2  ท ำใหว้ตัถุมีควำมเร่ง  6  
เมตรต่อ (วนิำที)2  จงหำอตัรำส่วนระหวำ่ง
มวล  m1:m2 
ก.   1:3      ค.  3:1 
ข. 2:3       ‘.  3:2 

40. จำกรูป  หลงัจำกปล่อยใหม้วลทั้งสองเร่ิม
เคล่ือนท่ีแลว้  มวล  2  กิโลกรัม  จะเป็น
อยำ่งไรเม่ือเวลำผำ่นไป  2  วินำที 

 
 
 
 
 

(1) มีควำมเร่ง  2  เมตรต่อ(วินำที)2 
(2) มีควำมเร็ว  2  เมตรต่อวินำที 
(3) เคล่ือนท่ีข้ึนไดร้ะยะทำง  4  เมตร 

    ค  ำตอบท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 
ก. ขอ้  (1) , (3)   
ข. ขอ้  (1) , (2) 
ค. ขอ้  (2) , (3) 
ง. ขอ้  (1) , (2) , (3) 

 
***  ขอใหทุ้กคนโชคดี  *** 

5 kg 

3 kg 2 kg 

5 kg 3 kg 
P  
 a = 2 m/s2 2 kg 

 3 kg         2 kg 


