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คํานํา 
หนังสือ “สรุปฟิสิกส มัธยมปลาย (Essential PHYSICS 4.0)” เล่มนี้ ได้รวบรวม 340 บทสรุปหัวใจสําคัญของ 

วิชาฟิสิกส สกัดและกระชับเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างตรงประเด็น นําเสนอผ่านทั้งสูตรจริง-สูตรลัดและแนวข้อสอบ          
แบบ 5 ตัวเลือก พร้อมเฉลยละเอียดผ่านการ Scan QR-CODE และยังเสริมด้วยแบบทดสอบ Practice Test Papers                 
ในระบบ QR-CODE ท้ังหมด 42 ชุด รวบรวมแนวข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ  ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทําครบจบในเล่มเดียว            
เพ่ือรับมือกับข้อสอบฟิสิกส PAT และวิชาสามัญอย่างได้ผลม่ันใจ 100%  ครูตึ๋งคงไม่ขอบรรยายสรรพคุณให้วิเศษเลิศหรู 
อะไรไปมากมายกว่านี้ เพราะที่สุดแล้วถ้าหากน้องๆ มุ่งม่ันและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าและเติมเต็มความรู้ดีๆ   
เพ่ือเดินล่าความฝันของน้องๆ ไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จที่คาดหวังไว้ ก็อย่าปล่อยให้หนังสือดีๆ เล่มนี้ ผ่านเลยอนาคต
ของน้องๆ จนหลุดมือไป ... อย่างน่าเสียดายยิ่ง 

¤ การอ่านคือรากฐานที่สําคัญ “คนไม่อ่านหนังสือ” ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่า “คนอ่านหนังสือไม่ออก” 
¤ “ใจล็อกเปา สมองเปิด มือปัน” นี้คือ สามส่วนสําคัญที่จะช่วยสร้างสรรคความสําเร็จ 
¤ “เกาะแห่งความจริง” กับ “เกาะแห่งความฝัน” เชื่อมต่อกันด้วยสะพานที่มีชื่อว่า “Action” 
¤ ความสําเร็จ เม่ือมองจากทางไกล มันชื่อว่า “ความฝัน” เม่ือเดินเข้าไปใกล้มันเปลี่ยนชื่อเป็น “เปาหมาย” เม่ืออยู่ใน

มือเรามันชื่อว่า “ความสุข” 
¤ “เปาหมาย” จะหมดคุณค่าในทันที เม่ือเรา “ปฏิเสธท่ีจะเดินเขาไปหามัน” 
¤ “ขอจํากัด” มีไว้ให้ “กําจัด” 
¤ ทุกความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ เม่ือ “ความฝัน” ของน้องๆ มีขนาดใหญ่กว่า “ขอแกตัว” 
¤ “ความรู” อาจดูเหมือนราคาแพง แต่ขอให้น้องๆ จงจําไว้ “ความไม่รู” มีราคาแพงกว่านั้นเสมอ 
¤ เวลาเข็นรถขึ้นภูเขา... “เราไม่ควรหยุดกลางทาง” 
¤ จงอย่าลดคุณค่าของ “ความฝัน” แต่จงหม่ัน “เพิ่มคุณภาพของตัวเอง” 
¤ อย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่ปลายของ “เสนชัย” แต่จงฝากมันไว้ที่ “กาวต่อไป” จะดีกว่า... 
¤ สิ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จ ไม่ใชป่ัญหาเรื่องการมี “เวลาไม่พอ” แต่เป็นปัญหาที่เรามี “วินัยไม่พ่อ” เสมอ 
¤ ก่อนจะจัดการกับเวลา “ควรจัดการลําดับความสําคัญก่อน” แล้วเวลาจะถูกจัดสรรตามมาเอง 
¤ ความเจ็บปวดจากการ “สรางวินัย” จะน้อยกว่าความเจ็บปวดจากผลของชีวิตที่ “ขาดวินัย”  
¤ ราคาที่น้องๆ ต้องจ่ายให้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมคือ “วินัย” ราคาที่น้องๆ ต้องจ่ายให้ชีวิตที่บรรลัยคือ “การตามใจตัวเอง” 
¤ “วันหน่ึง” ไม่มีอยู่ในปฏิทิน ในปฏิทินมีแต่วันเสาร อาทิตย จันทร อังคาร ฯลฯ แต่ไม่มี “วันหน่ึง” ฉะนั้น หากน้องๆ

บอกกับตัวเองว่าฉันจะทํามันสัก “วันหน่ึง” ก็เหมือนกับบอกตัวเองว่าฉันจะ “ไม่ทํา” 
¤ สมองไม่อาจเปลี่ยนได้ “ในทันที” แต่สมองสามารถจะถูกเปลี่ยนได้ “ในทุกวินาที” 
¤ ยิ่ง “ทํามาก” ...  ความ “ยาก” ยิ่งลดลง                                                                                            Thank you 
¤ หัวใจของความสําเร็จมีเพียงคําๆ เดยีว คอื “Focus”                                                                              TJ.Tueng 

              เกรียงไกรพัชญ ศรีรักษา 
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Chapter  1 

 
บทนํา 

 

 ÊÑญกรณ์วÔทยÒÈÒÊตร์ 
 สัญกรณวิทยาศาสตร (Scientific Notation) : เนื่องจากว่า
ปริมาณจํานวนมากที่ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์  มักจะมีค่า
ขนาดใหญ่มากๆ หรือมีค่าขนาดเล็กมากๆ แตกต่างกัน 
เช่น อัตราเร็วแสงมีค่า ประมาณ 300,000,000 m/s ซึ่งน้ํา
หมึกที่ต้องนํามาใช้ในการพิมพ์ทําเป็นเลขศูนย์มากขนาดนี้
อาจจะมีมวลประมาณ 0.000 000 001 kg ซึ่งมันเห็นได้ชัด
ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการอ่านและการเขียนตัวเลขพวกนี้      
เราหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวนีโ้ดยวิธีการใช้เลขยกกาํลงัที่
มีฐานเป็นเลข 10  ดังไปน้ี 

x กรณีปริมาณนั้นมีขนาดใหญ่ค่ามาก 
100 =1 
101 =10 
102 =10×10=100 
103 =10×10×10=1,000 
104 =10×10×10×10=10,000 
105 =10×10×10×10×10=100,000 
 

 ตัวอย่าง อัตราเร็วของแสงมีค่า 300,000,000 m/s 

สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 3.00 × 10  m/s 

x กรณีปริมาณนั้นมีขนาดเล็กค่าน้อย 

10  =   = 0.1 

10 = 
×

 = 0.01 

10  = 
× ×

 = 0.001 

10  = 
× × ×

 = 0.000 1 

10  = 
× × × ×

 = 0.000 01 
 ตัวอย่าง  มวลของอเิล็กตรอนมคี่า                            1     
0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 91 
kg  สามารถเขียนใหม่ไดเ้ป็น 9.1 × 10  kg 

� Key To Success 
n การเขียนตัวเลขในรูปของผลคูณเลขยกกําลังฐาน 10 กับ

เลขชี้กําลัง เรียกว่า สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
Y เล่ือนจุดทศนิยมไปทางด้านซ้ายมือ ← ทุกๆ 1 ตําแหน่งที่

เล่ือนไป จํานวนตําแหน่งที่เลื่อนนั้นจะเป็นเลขชี้กําลัง

ค่า + เช่น 5,943,000,000.00 จะได้ 5.943 × 10  
Z เล่ือนจุดทศนิยมไปทางด้านขวามือ → ทุกๆ 1 ตําแหน่งที่

เล่ือนไป จํานวนตําแหน่งที่เลื่อนนั้นจะเป็นเลขชี้กําลัง

ค่า -  เช่น 0.000 083 2 จะได้ 8.32 × 10    
 

x การนําสัญกรณวิทยาศาสตรมาคูณกัน  ใช้ประโยชน์จาก
กฎท่ัวไปของเลขยกกําลัง ดังนี้ 

 

ퟏퟎ풏  × ퟏퟎ풎 = ퟏퟎ풏 풎 
 

 

 ตัวอย่าง 1  102×105 =102+5=107 
 ตัวอย่าง 2  103×10-8=103+(-8)=10-5 

x การนําสัญกรณวิทยาศาสตรมาหารกัน ใช้ประโยชน์จาก
กฎท่ัวไปของเลขยกกําลัง ดังนี้  
 

                                          
ퟏퟎ풏

ퟏퟎ풎
  = ퟏퟎ풏 풎 

 
 ตัวอย่าง 1  102/105=102×10-5=102+(-5)=10-3 
 ตัวอย่าง 2  103/10-8=103×108=103+8=1011 
 

 Exercises จงใช้กฎเลขยกกาํลังหาคําตอบต่อไปนี ้
                                                         Answers 
1. 86 400                                                         (8.64 × 10 ) 
2. 981.6                                                            (9.816 × 10 ) 
3. 0.000 000 039 8                                    (3.98 × 10 ) 
4. (4.0 × 10 )(9.0 × 10 )                     (3.6 × 10 ) 
5. (3.0 × 10 )(6.0 × 10 )                   (1.8 × 10 ) 

6. 
×
. ×  

                                                                                        (1.5 × 10 ) 

7. 
× ×

( × )( × )
                          (2 × 10 ) 

ตัวอย่าง 
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Motion in One Dimension 

 

Chapter  2 
 

 
 

 

การเคลื่อนทีแ่นวเสนตรง 
 

 รÐยÐทÒงáลÐกÒรกรÐจÑด 
 ระยะทาง (Distance) คือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคล่ือน 
ที่ผ่านไปได้ทั้งหมด เป็นปริมาณ สเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตร 
และเขียนแทนด้วย S 

 
 

 
� Key To Success 
n หาระยะทางจากพื้นทีใ่ต้กราฟ v – t 

ระยะทาง S = ผลบวกของค่าพืน้ท่ีใต้กราฟ v กับ t 
 

 การกระจัด (Displacement) เป็นปริมาณที่ใช้บอกตําแหน่ง  
ใหม่ที่วัตถุเคล่ือนที่ไปได้เทียบกับตําแหน่งเดิม ซึ่งต้องบอกทั้ง

ขนาดและทิศทาง ดังนั้นการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์โดย 
ขนาดหาจากความยาวเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย
ของการเคล่ือนท่ี มีหน่วยเป็นเมตร และเขียนแทนด้วย ∆푠⃑ 

 
 

� Key To Success 
n หาการกระจัดจากพื้นที่ใตก้ราฟ v – t  

การกระจัด ∆푠⃑ = ผลรวมของคา่พืน้ท่ีใต้กราฟ v กับ t        
                      (ต้องคดิเครื่องหมาย + และ - ) 

 

 

 ÍÑตรÒàรçวáลÐควÒมàรçว 

 อัตราเร็ว (Speed ,풗) คือ ระยะทางที่วตัถเุคลื่อนที่ใน 1 วินาที   
 

   푣 =
푠
푡

 

 
 

� Key To Success 
n สูตรดังกล่าวอาจเขียนได้เป็น   푠 = 푣푡   
Y หรือ  푡 =  

 

 ความเร็ว (Velocity ,풗⃑) คือ อัตราการเปล่ียนแปลงการกระจัด 
หรือ การกระจัดที่วัตถุเคล่ือนที่ในเวลา 1 วินาที ความเร็วเป็น
ปริมาณเวกเตอร์ หน่วยของความเร็ว คือ เมตร/วินาที 
 

푣⃑ =
푠⃑
푡

 
 
 

� Key To Success 
n สูตรดังกล่าวอาจเขียนได้เป็น   푠⃑ = 푣⃑푡   
Y หรือ  푡 = ⃑

⃑
 

25 

26 

A 

B 

풔⃑ = ퟏퟐ + ퟐퟐ = √ퟓ 풌풎 

ตัวอย่าง 
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The Laws of Motion 

 
 

 

� Key To Success 
X วัตถุที่เคล่ือนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจะมีความเร็วปลาย v   

ขณะนั้นเป็นศูนย์ และจะเริ่มเคลื่อนที่ย้อนตกกลับลงมา 
Y เมื่อวัตถุก้อนเดียวกันเคล่ือนที่อย่างต่อเนื่องที่ระดับ

เดียวกัน ทั้งขาขึ้นและขาลง จะได้ว่า 
� อัตราเร็วขาขึน้เท่ากับอตัราเร็วขาลงแตม่ีทิศตรงข้าม 
� เวลาที่ใช้ขาขึ้นเท่ากับเวลาที่ใช้ขาลง  
� ระวัง!!! ความเร็วขาขึ้น ≠ ความเร็วขาลง (ทิศต่าง) 

 
Z สูตรลัด กรณีโยนวัตถุขึ้นไปกลางอากาศแลว้ตกมาจุดเดิม 

 
 

 1.  푡ขึ้นไปจุดสูงสุด = 
 

              2.  푡ตกกลับมาจุดโยน  =  

 3.  푠ขึ้นไปจุดสูงสุด =             4.  푠ตกกลับมาจุดโยน  =   
 

 

[ ปล่อยวัตถุให้ตกจากพาหนะที่กําลังเคล่ือนที่วัตถุจะมี   
อัตราเร็วต้นและทิศทางเท่ากับอัตราเร็วของพาหนะ   
ที่พามา ณ ขณะนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapter  3 
 

 
 

แรง มวล และกฎของนิวตัน 
 

 áรงáลÐáรงลÑพธ์ 
 แรง (Force , F) หมายถึง อํานาจชนิดหนึ่งที่กระทําต่อวัตถุ
แล้วทําให้วัตถุเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพการเคล่ือนที่หรือ  
ทําให้วัตถุเปล่ียนรูปร่าง แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็น  
นิวตัน (N) 

 
 แรงลัพธ (Resultance Force , ∑퐹) เป็นผลรวมเวกเตอร์ 
ของแรงทั้งหมดที่กระทําต่อวัตถุ  ซึ่ งจะมีผลทําให้วัตถุมี       
การเคล่ือนท่ีไปในทิศทางของแรงลัพธ์น้ี 

 
� Key To Success 
n ถ้าแรงที่กระทําตอ่วตัถุมีทิศไปทางเดียวกัน 

� แรงลัพธม์ีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของแรงย่อย 
 

퐹 = 퐹 + 퐹  

36 

แรงดึง 

แรงดึงดูด 

ตัวอย่าง 
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Chapter  4 
 

 
 

สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน 
 

 ÊภÒพÊมดØลกล 

 สภาพสมดลุที่เกิดขึน้กับวัตถุ แบ่งเป็น 3 ชนดิ คือ 

x I. สมดุลต่อการเลื่อนที่ (ต่อการเลื่อนตําแหน่ง) คือ การ
ที่วัตถุหยุดอยู่นิ่งๆ หรือเคล่ือนที่ด้วยความเร็วคงที่  ซึ่ ง
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 1.สภาพสมดุลสถิต คือ สภาพสมดุลที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุ ในขณะที่วัตถุหยุดอยู่นิ่งๆ 

 
 2.สภาพสมดุลจลน คือ สภาพสมดุลที่เกิดขึ้นกับ

วัตถุ ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 
นอกจากนี้สมดุลจลน์ยังรวมถึงสมดุลของวัตถุที่มี
การหมุนรอบแกนซึ่งวางตัวในแนวเดิมด้วยอัตราการ
หมุนคงที่ เช่น รอก ล้อ ที่หมุนรอบแกนหมุนคงที่ 

             
� Key To Success   
n เงื่อนไขที่ทําให้วัตถุสมดุลต่อการเล่ือนท่ี คือ  

0 6F
*

  
 แรงขึ้น = แรงลง และ  แรงซ้าย = แรงขวา 

x II. สมดุลต่อการหมุน คือ วัตถุจะต้องไม่มีการหมุน หรือ  
มีการหมุนรอบแกนหมุนด้วยอัตราการหมุนคงที่ 

 
 

� Key To Success   
n เงื่อนไขที่ทําให้วัตถุสมดุลต่อการหมุน คือ  

0 6M
*

 → M ทวน M ตาม 
 

x III. สมดุลสัมบูรณ คือ วัตถุต้องอยู่ในสมดุลตอ่การเลื่อน
ที่และสมดุลต่อการหมุนพร้อมกัน 

� Key To Success   
n เงื่อนไขที่ทําให้วัตถุสมดุลอยา่งสัมบูรณ์ คือ  

0 6F
*

 และ 0 6M
*

 
แรงขึ้น = แรงลง และ  แรงซ้าย = แรงขวา และ Mทวน = Mตาม 

 

 

 ทฤษฎÕลÒร์มÕ 
 ทฤษฎทีี่ชว่ยในการคํานวณสมดุลของ 3 แรง 

x แรง 1F , 2F  และ 3F  กระทําร่วมกัน โดยมมีุมที่อยู่ตรงข้าม 
แรงทั้ง 3 เป็น  , β และ α ตามลําดับ จะได้วา่ 

 
 

DET sinsinsin
321 FFF

  
 

 

 กÒรคíÒนวณÊมดØลàล×èÍนทÕè 
 หลักการคํานวณโจทยสมดุลตอ่การเลื่อนที่ มีขั้นตอนดังนี ้

x อ่านโจทย์ วาดรูปเขยีนแรงที่กระทําต่อวตัถใุห้ครบ หรือสร้าง
Free body diagram ขึ้นมา 

49 
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Projectile Motion 

Chapter  5 

            
การเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล 

 

 Projectile Motion 

 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เป็นการเคล่ือนท่ี ซึ่ง
มีแรงลัพธ์กระทําต่อวัตถุทํามุมใดๆ กับความเร็วอยู่ตลอดเวลา 
จะทําให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง โดยมีเส้นกราฟการเคล่ือนที่
เป็นรูปพาราโบลา 

 
x การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลแยกพิจารณา 2 แนว คือ  

 I. ในแนวราบ ความเร่งในแนวราบของวัตถุจะมี 
ค่าเป็นศูนยน์ั่นคือวัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวระดับ 
ด้วยอัตราเร็วคงที่ตลอดเวลา ดังนั้นอัตราเร็วใน
แนวระดับของการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์จะมี
ค่าคงที่เท่ากันทุกๆ ตําแหน่ง 

 II. ในแนวดิ่ง วัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วย
ความเร่งเท่ากับ 품⃑  คงที่ ในทิศลงสู่พื้น ดังนั้น
ความเร็วในแนวดิ่งของโพรเจกไทล์จะมีค่าไม่คงที่ 

 

 

 กÒรคíÒนวณâพรàจคäทล์ 
 หลักการคํานวณโจทยการเคลือ่นที่แบบโพรเจก็ไทล 

x I. วาดรูปการเคลื่อนที่ของวัตถุ แล้วแยกการเคล่ือนที่ของ
วัตถุออกเป็นการเคล่ือนท่ีแนวระดับและแนวดิ่ง 

 
x II. แยกความเร็วที่จุดเร่ิมต้นออก ให้มี 2 ความเร็วต้น คือ 

ในแนวระดับ (ux = ucos  ) และแนวดิ่ง (uy = usin  ) 

 
x III. แยกแกนคํานวณเคลื่อนที่เป็นแนวราบและแนวดิ่ง

อย่างละครั้ง (เนื่องจากเวลาที่ใช้เท่ากัน ดังนั้นจึงคํานวณหา
เวลาจากแนวที่หนึ่งแล้วนําไปใช้กับอีกแนวหนึ่ง)  

 แนวราบ มีสูตรการคํานวณ 1 สูตร คือ  
 

푠 = 푢 푡  
 

 แนวดิง่ มีสูตรการคํานวณ 4 สูตร คือ 

1.  푣 = 푢 + 푔푡  

2.  푠 =  
푢 + 푣

2
∙ 푡 

3.  푣 = 푢 + 2푔푠   

4.  푠 = 푢 푡 + 푔푡   

62 
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 âพรàจกäทล์บนรถàคล×èÍนทÕè 
 การขว้างวัตถุออกไปจากพาหนะที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ มี
หลักการว่า เมื่อวัตถุหลุดออกไปจากพาหนะที่กําลัง
เคลื่อนที่ วัตถุจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของพาหนะ
ขณะนั้น และมีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของพาหนะ 

x โยนวตัถุขึน้ไปตรงๆ แนวดิง่บนรถกําลังวิ่งในแนวระดับ 
 โยนวัตถุขึ้นไปตรงๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 푢 

จากรถที่กําลังเคลื่อนที่ไปตามแนวราบด้วยความเร็ว 
푣  ตามแนวราบเท่ากับกับรถขณะนั้นด้วย 

 
. 
 

           
� วัตถุ เคล่ือนที่ เป็นแนวโพรเจกไทล์โดยมี     

ความเร็วต้นในแนวระดับและแนวดิ่ง ดังนี ้
풖풙  = 풗ퟎ  และ  풖풚 =  풖  

x ขว้างวัตถุเฉียงทํามุม T  กับแนวระดับบนรถทีว่ิง่แนวระดับ 
 ขว้างวตัถุดว้ยความเรว็ต้น 푢  ทํามุม T กับแนวระดับ

จากรถที่กําลังเคลื่อนที่ตามแนวราบความเร็ว 푣     

 
 
 

        
� วัตถุจะเคล่ือนที่เป็นแนวโพรเจ็กไทล์โดยมี

ความเร็วต้นในแนวระดับและแนวดิ่ง ดังนี้ 
풖풙 = 풖풄풐풔휽 + 풗ퟎ และ 풖풚 = 풖풔풊풏휽  

Chapter  6 

            
การเคลื่อนทีแ่บบวงกลม 

 

 Circular Motion 

 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลม วัตถจุะเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
ได้นั้นแรงที่กระทําต่อวัตถุต้องตั้งฉากกับทิศทางของความเร็วอยู่
ตลอดเวลา โดยทิศทางของแรงนัน้จะพุ่งเข้าสู่จดุศูนยก์ลางของ
การเคลื่อนที่เสมอ จะเรียกแรงนี้วา่ แรงสู่ศูนย์กลาง ( Fc ) 

 
 

� Key To Success   
n เมื่อวัตถุหลุดจากรางโค้งหรือเชือกที่ผูกวัตถุแกว่งขาดออก 

วัตถุจะเคลื่อนที่ ไปในแนวเส้นตรงตามทิศของ
ความเร็วขณะนั้น ซึ่งอยู่ในแนวสัมผัสวงกลมเสมอ 
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Chapter  7 

            
งาน กําลัง พลังงาน การอนรุักษ 

 

 งÒน 

 งาน (Work, W ) ในฟิสิกส์จะถือว่าเกิดงานได้นั้น เมื่อมีแรง
มากระทําต่อวัตถุแล้วทําให้เคลื่อนที่ไปตามกระจัดของ
แนวแรงนั้น 

 
 
 

 
 

x นิยามงานคือ  งาน แรงuการกระจัดตามแนวแรงนั้น 
 

SFW
**
�  

 

x ถ้าแรงที่กระทําต่อวัตถุมีทิศขนานกับแนวการเคลื่อนที่

อยู่ตลอดเวลา งาน แรงuระยะทาง    
โดยที่ แรง F*  และการกระจัด S

*
 จะต้องอยู่ในแนวเดียวกัน 

งานเป็นปริมาณสเกลาร์หน่วยของงาน คือ นิวตัน∙เมตร   
หรือเรียกว่า จูล (Joule เขียนย่อว่า J ) 

� Key To Success   
n ถ้าแรง F* มีทิศทางเดียวกับ การกระจัด S

*
 จะถือว่าเป็น           

แรงช่วย งาน +W จะมีเครื่องหมายเป็นบวก + 

 
Y ถ้าแรง F* มีทิศตรงข้ามกับ การกระจัด S

*
 จะถือว่าเป็น       

แรงต้าน งาน -W จะมีเครื่องหมายเป็นลบ - 

 

Z ถ้าแรง F*  ตั้งฉากกับ การกระจัด S
*

 ที่วัตถุเคล่ือนที่จะ    
ไม่เกิดงานทางฟิสิกส์  ZeroW    

 
[ ถ้าแรง F*  ทํามุม 휙 กับแนวการเคล่ือนที่ ต้องแตกแรงให้

อยู่ในแนวเดียวกับการเคล่ือนท่ีก่อน � � SFW
*
� Icos  

 

แรงที่ตั้งฉากกับทิศการการกระจัด ไม่ก่อให้เกดิงานทางฟิสกิส ์
 

 กÒรËÒงÒน 

 ถ้าต้องการหางานของแรงใด จะหาได้จากขนาดของแรงนั้น
แรงเดียวคูณกับการกระจัด แต่ถ้าต้องการหางานที่เกิดขึ้น     

กับวัตถุจะหมายถึงงานลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดกับวัตถุ จะหาได้
ดังต่อไปนี ้

x ถ้าทราบแรงลัพธ จะหาไดจ้าก  
 

W ลัพธ์ SF
**

�6  
 

(งานลัพธ์   แรงลัพธ์ คูณ การกระจัด) 
x ถ้าทราบความเร่ง จะหาได้จาก  

 
W ลัพธ์ Sam

** �  
 

x ถ้าทราบงานของแรงย่อยๆ จะหาได้จาก                     
 

W ลัพธ์   W 1+ W 2+ W 3 
 

(งานลัพธ์   ผลรวมของงานย่อยๆ ) 
x ถ้าออกแรงที่ไมค่งที่กระทําต่อวัตถุ จะหางานได้จาก 

 

FW  เฉลี่ย S
n

FFFFS n �¸
¹
·

¨
©
§ ����

 
...321
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Linear Momentum and Collisions 

Chapter  8 

            
โมเมนตัมและการชน 

 

 âมàมนตÑม 

 โมเมนตัม (푷⃑) เป็นปริมาณอย่างหนึ่งซึ่งบอกถึงสภาพการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ในความพยายามที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  

 
 

vmP **
  

 

โดยที่  P
*  โมเมนตัมของวตัถุ ,  m  มวล ,  v* ความเร็ว 

โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์  มีทิศเดียวกับทิศของ
ความเร็วของวัตถุ  โมเมนตัมมีหน่วยเป็น smkg /�  

 
 

 

x ความสัมพนัธระหว่างพลังงานจลนและโมเมนตัม 
 

m
PEK 2

2

 
 

 

x การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มา
กระทําต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเปล่ียนไปจะทํา 
ให้วัตถุนั้นมีโมเมนตัมที่เปล่ียนไป( P

*
' ) ซึ่งหาได้จากผลต่าง

ระหว่างโมเมนตัมตอนหลัง( 2P
*

) และโมเมนตัมตอนแรก( 1P
*

) 
 

umvmPPP *****
� � ' 12  

 

 ตัวอย่าง จากรูปด้านล่างจงหาการเปล่ียนแปลงโมเมนตมั 
 

 
Answers  ∆푃 = 20 푁 ∙ 푠 

� Key To Success   
โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงต้องคิดแบบเวกเตอร์ด้วย  

n ถ้า u*  และ v*  มีทิศไปทางเดียวกัน(วัตถุวิง่บนพื้นทราย) 
จาก       12 PPP

***
� '  

            
� � � �
� �uvmP

umvmP
� '

��� '
*

*

 

(กําหนดทิศใหท้ิศความเร็วปลายเป็นบวก + ) 
Y ถ้า u*  และ v*  มีทิศสวนทางกัน(ปาวัตถเุข้าหากาํแพง) 

จาก   12 PPP
***

� '  

          
� � � �
� �uvmP

umvmP
� '

��� '
*

*

        

(กําหนดทิศทิศความเร็วปลายเป็นบวก + ) 
 

 

 กÒรดล 

 การดล (Impulse) คือ การเปล่ียนแปลงของโมเมนตัม 
 

 

umvmPtFI *****
� ' �6  
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โมเมนตัม 2 มิต ิ
ต้องรวมกับแบบ 
เวกเตอร์มทีิศทาง 
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Chapter  9 

            
การเคลื่อนที่ของดวงดาว 

 

 กฎกÒรàคล×èÍนทÕèàคปàลÍร์ 
 เคปเลอร ได้อาศัยข้อมูลของไทโคบราเฮ ทําการหากฎต่างๆ 
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของดาวเคราะห์แล้วเสนอเป็นกฎขึ้น     
มาเรียกว่า กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์ (Kepler’s Laws)  
โดยแถลงไว้ 3 ข้อดังนี ้

x I. กฎแห่งการโคจรรูปวงรี เคปเลอร์เสนอว่า ดาวเคราะห์
ต่างๆ โคจรรอบดวงอาทติย ์โดยทางโคจรของดาวเคราะห ์

จะเป็นรูปวงรี ซึง่จะม ีดวงอาทติย์นั้นเป็นจดุศูนยก์ลางอยู่ที่
ตําแหน่งของโฟกัสจดุใดจุดหน่ึงของวงรี 

 

 
 

 
 

 
 

 แต่ในการคาํนวณเราคดิวา่ดาวเคราะห์จะเคลื่อนที่
เป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์ โดยมีรัศมีโคจรเฉล่ีย 
 

푅เฉล่ีย =
푅ไกลสุด + 푅ใกล้สุด

2
 

x II. กฎแห่งพื้นที่ เคปเลอร์เสนอว่า เมื่อดวงอาทิตย์โคจรไป
รอบดวงอาทิตย์ เส้นตรงที่ต่อระหว่างดวงอาทิตย์และดาว
เคราะห์น้ันจะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันภายในเวลาเท่ากัน ทําให้
ทราบว่า ดาวเคราะห์ที่ไกลจากดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่
ช้า และเมื่อดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดดาว
เคราะห์จะเคลื่อนที่เร็วที่สุด จึงจะกวาดพื้นที่ได้เท่ากัน 

 
x III. กฎแห่งคาบ เคปเลอร์กล่าวว่า กําลังสองของคาบของ

ดาวเคราะห์ท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเป็นสัดส่วนที่โดยตรง
กับกําลังสามของระยะทางเฉล่ียของดาวเคราะห์ไปยังดวง
อาทิตย์ 
 

푇 ∝ 푅  
 

 ถ้ามีดาวเคราะห์ 2 ดวง ต่างโคจรรอบส่ิงเดียวกัน   
จะหาอัตราส่วนคาบการโคจรของดาวทั้งสองได้ ดังนี้ 

 

푇
푇

=
푅
푅

 
 

� Key To Success   
n โคเปอร์นิคัส เป็นบุคคลแรกที่เสนอว่า โลกหมุนรอบ

ตัวเองและเคลื่อนที่ไปรอบๆ ดวงอาทิตย์เหมือนดาว
เคราะห์ดวงอื่นๆ 

Y ไทโคบราเฮ ขณะนั้นเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก
และ เป็นอาจารย์ของเคปเลอร์ เขาได้จดบันทึกเหตุการณ์
สําคัญๆ ทางดาราศาสตร์เอาไว้มากมายเช่น ซุปเปอร์โนวา, 
ตําแหน่งดาวเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งนั้นเองที่เป็น
รากฐานสําคัญให้ โยฮันเนส เคปเลอร์ สร้างกฎของเคปเลอร์ 
ต่อมา ไทโคบราเฮได้สรุปว่า ดาวเคราะห์โคจรรอบดวง

อาทิตย์และดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกอีกที ซึ่งทําให้
แนวความคิดโคเปอร์นิคัสถูกตีตกไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 

89 วิ่งช้า 

วิ่งเร็ว 

ตัวอย่าง 
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퐸 ท่ีลดลง =   퐸 โน้มถ่วงขณะน้ัน 
 

푚푣 =    
 
 

∴ 푣 =   
 

อัตราเร็วหลุดพ้นมีค่าประมาณ 11.2 km/s หรือ 40,320 km/h 
 

 กÒรâคจรàป็นวงกลมรÍบกÑน 

 การโคจรของวัตถุเป็นวงกลมรอบซึ่งกันและกัน ถ้าวัตถุ
หลายๆ ก้อน ต่างพยายามเป็นวงกลมรอบซึ่งกันและกัน เราจะ
ถือว่ามวลทั้งหมดกําลังโคจรเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลาง
(C.M.) ของระบบน้ัน 

 
 ตัวอย่าง วัตถุสองก้อนมีมวลก้อนละ m อยู่ห่างกันเป็น

ระยะ d กําลังโคจรรอบกันและกันภายใต้แรงดึงดูด
ระหว่างมวล จงหาคํานวณหาอัตราเร็วของการโคจร 
 
 

 

   ∑ 퐹⃑ = 
ห่างจุด . .

  
 
 

 

=
⁄

  

=
⁄

  
 

ในการคํานวณถือว่ามวลทั้งสองกําลังโคจรรอบ  
จุดศูนยก์ลางมวล  ดังนั้นอัตราเร็วของการโคจรคือ 

 

∴ 푣 =   
 

� Key To Success   
n ถ้ามวลของวัตถุแต่ละก้อนไม่เท่ากัน (ขนาด M และ m) 

ต้องคํานวณหาจุดศูนย์กลางมวลใหม่ และปรับให้เป็น
ระยะห่าง 푟 และ 푟  (ใช้ 푚푟 = 푀푟 ) แล้วแทนค่าใหม่ 
 

Chapter  10 

            
การเคลื่อนทีแ่บบแกวง 

 

 Simple Harmonic Motion 
 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮารมอนิก (S.H.M ) เป็นการ
เคล่ือนที่ ส่ันกลับไปกลับมาผ่านจุดคงที่จุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า         
จุดสมดุลเดิม โดยมีแรงและความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด 
แต่มีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งแรงและความเร่งจะมีทิศพุ่งเข้า    
หาจุดสมดุลเสมอและจะต้องสั่นโดยมีแอมพลิจูดและคาบคงที่ 
퐹 = −푘푆 →  푭 ∝ −푺   และ −푘푆 = 푚푎 → 퓪 ∝ −푺 

 
� Key To Success   
n 푠⃗ เป็นการกระจัดของวัตถุ ซึ่งต้องวัดออกจากจุดสมดุล

ไปถึงตําแหน่งที่วัตถุอยู่และกําหนดว่ามีทิศเป็นบวกเสมอ  
Y แอมพลิจูด (A) การกระจัดของการส่ันที่มากที่สุดซึ่งวัด

จาก จุดสมดุลเดิมไปถึงจุดไกลสุดของการส่ัน 

93 
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ตัวอย่าง 
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Oscillatory Motion 

 สูตรคํานวณคาบและความถ่ี 
 

                      푇 = 2휋    

 

  푓 = =  
 

โดยที่ 푔 เป็นความเรง่ที่เกดิขึ้นกับลูกตุ้มนาฬกิา  
          L เป็นความยาวของเชือกผูกลูกตุ้มนาฬกิา  

� Key To Success   
n คาบและความถ่ีของการแกว่งจะไม่ขึ้นกับมวลของ

วัตถุที่แขวนไว้ แต่จะขึ้นกับความยาวของเชือกที่ผูก 
Y ถ้าวัตถุที่ผูกเป็นวัตถุที่มีขนาดความยาว L จะต้องวัดจาก

จุดหมุนถึงจุดศูนย์กลางมวล (C.M.) ของวัตถุนั้น 
 

 

 ÊÙตรàปรÕยบàทÕยบขÍง SHM 

 สูตรเปรียบเทียบระหว่างการสั่นของลูกตุ้มนาฬิกากับ   

การสั่นของมวลติดปลายสปริง 

 

รูปแบบ เปรียบเทียบคาบ เปรียบเทียบคาบ  

ลูกตุ้มนาฬิกา 푇
푇

=
퐿
퐿

 
푇
푇

=
푔
푔

  

มวลติดสปริง 푇
푇

=
푚
푚

 푇
푇

=
푘
푘

  

รูปแบบ เปรียบเทียความถ่ี เปรียบเทียความถ่ี  

ลูกตุ้มนาฬิกา 푓
푓

=
퐿
퐿

 
푓
푓

=
푔
푔

 
 

 

มวลติดสปริง 푓
푓

=
푚
푚

 푓
푓

=
푘
푘

 
 

Chapter  11 

            
การเคลื่อนทีแ่บบหมุน 

 

 Rotation Motion 
 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมนุ 

x การศึกษาการเคล่ือนที่แบบหมุน วัตถุที่เราศึกษาที่มีรูปทรง
แน่นอน เรียกว่า วัตถุแข็งเกร็ง (Rigid body)  

x วัตถุมีการเคล่ือนที่แบบหมุนได้จะต้องมีโมเมนต์ของแรง

หรือ ทอร์ก (torque) ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทําต่อวัตถุซึ่งแนว
แรงที่กระทําต่อวัตถุจะต้อไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 

 

 
 

� Key To Success   
n ถ้าต้องการทําใหว้ัตถุเคลื่อนทีแ่บบหมุนจะต้องมทีอร์ก

ที่ไม่เปน็ศูนย์มากระทําต่อวัตถุ การพิจารณาการเคลื่อนที่
แบบหมุนในชั้นน้ีจะศึกษาเฉพาะการหมุนของวตัถุรอบแกน
หมุนท่ีอยู่นิ่งกับท่ี  

Y หรือหมนุรอบแกนหมุนที่มกีารเลื่อนที่ไปด้วยซึ่งกรณีนี้
จะเห็นว่าระนาบการหมนุจะตัง้ฉากกบัแกนหมนุเสมอ 
(สําหรับการหมุนรอบแกนที่มกีารควงส่าย เช่น การหมุนของ
ลูกข่าง การหมุนของไจโรสโคป จะศึกษาในระดับสูงต่อไป) 

 

99 
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휔 =
푔
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Chapter  12 
 

            
ของไหล 

 

 ควÒมËนÒáน่น 

 ความหนาแน่น (U) เป็นคุณสมบัติคงที่สําหรับสารน้ันๆ  
 

휌 =   
 

ความหนาแน่นเป็นปริมาณสเกลาร์ในระบบเอสไอ และ      
ความหนาแน่น มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร 

� Key To Success   
n การเปลี่ยนหน่วยความหนาแน่น  

(
푔

푐푚
) × 10 → (

푘푔
푚

) 
Y ความหนาแน่นที่ควรจําได้ คอื  

휌น้ํา = 1푔/푐푚 = 10 푘푔/푚   
Z สถานะของแข็งและของเหลวจะมีความหนาแน่นคงที่    

แต่ความหนาแน่นของแก๊สจะไม่คงที่ 

 
[ สสารท่ีมีความหนาแน่นสูงสุดบนโลกคือ ธาตอุิริเดียม (Ir) 

 

 

 ความถ่วงจําเพาะของวัตถุ (ถ.พ. ของวัตถุ) เป็นค่าตัวเลขที่    
ใช้สําหรับบอกว่าวัตถุนั้นๆ จะมีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของ
ความหนาแน่นน้ํา อาจจะเรียกว่าเป็นความหนาแน่นสัมพัทธ์ 

 

                  ถ.พ. ของวตัถุ = s =Uสัมพัทธ์  =  วัตถุ

น้ํา
 

 

 ความถว่งจําเพาะไม่มีหน่วย 
 ความถว่งจําเพาะของน้ํา = 1 

 ควÒมËนÒáน่นผÊม 

 ถ้านําของเหลวหลายชนิดมาเทผสมกนั ของผสมที่ได้จะมี
ความหนาแน่นเปล่ียนไป การหาความหนาแน่นผสม จะแยก
พิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี ้

x I. ความหนาแน่นผสมตามมวล คือ โจทย์จะบอกมวล  
และความหนาแน่นของของเหลวแต่ละชนิดให้ (ไม่กําหนด
ปริมาตร) จะหาความหนาแน่นผสม (ตามมวล) จาก 
 

 U  =   = ⋯
( ) ( ) ( ) ⋯

 
 

x II. ความหนาแน่นผสมตามปริมาตร คือ โจทย์จะบอก
ปริมาตรและความหนาแน่นของของเหลวแต่ละชนิดให้ (ไม่
กําหนดมวล) จะหาความหนาแน่นผสม (ตามปริมาตร) จาก  
 

 U  =    =  ⋯
⋯

 
 

 ควÒมดÑนáลÐáรงดÑน 

 ความดนั (Pressure) คือ ขนาดของแรงดันทีก่ระทําตั้งฉากลง
บนพื้นที่หนึ่งตารางหน่วย มีสูตรดังนี ้

 
P  =    หรือ  퐹  = PA 

 
ความดันในระบบเอสไอ มีหน่วยเป็น นิวตนั/ตารางเมตร หรือ
พาสคัล (Pa)   

 

          
แรงดันของของเหลวกระทําในทิศตั้งฉากกับพืน้ผิวสัมผัสเสมอ 

111 
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 การออกแบบปีกเครื่องบิน (air foil) อาศัยหลักของแบร์นูลลี 
เพื่อให้เกิดแรงยกตามที่ต้องการจะต้องทําให้ปีกมีรูปร่างและ
มุมปะทะอากาศที่เหมาะสม โดยออกแบบให้ด้านบนของปีกมี
ส่วนโค้งมากกว่าด้านล่าง เมื่อเครื่องบินเคล่ือนที่ ไป ในเวลา
เดียวกันอากาศที่สัมผัสผิวของปีกเครื่องบินด้านบน จะเคลื่อนที่
ได้ระยะทางมากกว่าอากาศที่สัมผัสผิวของปีกด้านล่าง ดังนั้น
อัตราเร็วของอากาศที่สัมผัสกับผิวด้านบนปีกจะมากกว่า
อัตราเร็วของอากาศที่สัมผัสด้านล่างของปีกเคร่ืองบินจึง
ทําให้ความดันของอากาศที่ผิวด้านล่างมากกว่าที่ผิวปีก
ด้านบน เป็นผลทําให้เกิดเป็นแรงยกขึ้นกระทํากับปีกเครื่องบิน 

 
สมมติให้  

 P1 , v1 และ P2 , v2 เป็นความดัน,ความเรว็ของอากาศเหนือ
ปีกและใต้ปกีเครื่องบิน ตามลําดบั 

 อนุโลมว่าปกีเครื่องบนิบางมากจนถือว่าด้านบนและ
ด้านล่างของปีกอยู่ในระดับเดยีวกนั h = 0 จะได้ว่า 
 

푃 +
1
2
휌푣 = 푃 +

1
2
휌푣  

 

                    푃 − 푃 = 휌(푣 − 푣 ) 
 

 
 ขนาดแรงยกขึน้ทีป่ีกเครื่องบนิ (F) คือ 

 

                     퐹 = (푃 − 푃 )퐴 = 휌(푣 − 푣 )퐴  
 

 

              โดย A คือ พื้นทีผิ่วใต้ปีกของเครื่องบิน 

Chapter  13 

 
อุณหพลศาสตร 

 ควÒมร้Íน 
 ความร้อน เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ถ่ายเทจาก วัตถุที่ร้อนกว่า

(อุณหภูมิสูง) ไปยังวัตถุที่เย็นกว่า (อุณหภูมิต่ํา) และความ
ร้อนยังสามารถเปล่ียนแปลงมาจากพลังงานรูปอื่นๆ ได้ 
นอกจากนี้พลังงานความร้อนยังแปลงรูปพลังงานรูปอื่นๆ ได้  

 

 
 

 ความร้อนมีหน่วยระบบ เอส.ไอ. คือ จูล (Joule , J) 
และหน่วยของความร้อนที่เคยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
อีกระบบคือ ระบบ c.g.s โดยระบบน้ีความร้อนจะมีหน่วย
เป็น แคลอรี (Calories , cal) โดย   
 

� 1 cal = 4.185 J หรือ 1 cal = 4.2 J 

� 1 J = 
.

 cal = 0.24 cal 

127 

แรงต้านทานอากาศ 

แรงยกขึ้นของปกี แรงลัพธ ์
P1(min) 

v1(max) 

P2(max) 

v2(min) 

Hot 

Cool 

Cool 
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Chapter  14 

 
ปรากฏการณคลืน่ 

 กÒÃกíÒàนÔดคÅ×èน 
 ขณะเกิดคลื่น ถ้าสังเกตวัตถุที่ลอยอยู่บนผิวน้ํา ในขณะที่
คล่ืนเคล่ือนที่ผ่านไปวัตถุจะเคล่ือนที่ขึ้น-ลงและเคล่ือนที่ไป
ทางด้านข้างๆ ข้างหนึ่ง และกลับไปอีกข้างหนึ่งของตําแหน่ง
วัตถุอยู่เดิม โดยไม่เคลื่อนที่ตามไปกับคลื่น 

 
 

� Key To Success   
n คลื่นในเสน้เชอืก เคลื่อนที่ไปตามแนวความยาวเชอืก 

Y อนุภาคเสน้เชอืก เคลื่อนที่กลับไปกลับมาอยู่ต่าํแหน่ง
เดิมโดยส่ันในทิศตัง้ฉากกับแนวความยาวของเส้นเชือก  

 
Z ข้อแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่แบบคลื่นและการ

เคลื่อนที่แบบอนุภาค คือ 
� การเคลื่อนที่แบบคลื่น  เมื่อคลื่นเคล่ือนที่ไป คล่ืนจะ

พาพลังงานไปด้วย แต่ตัวกลางที่คล่ืนเคล่ือนที่ผ่านไป
จะไม่ได้เคล่ือนท่ีตามพลังงานของคลื่นไป 

� การเคลื่อนที่ของอนุภาค เมื่ออนุภาคเคล่ือนที่ไป 
อนุภาคจะพาพลังงานไปด้วย และตัวกลางจะเคล่ือนที่
ไปตามพลังงาน 

 

 

 ลักษณะการกําเนิดคลื่น แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

x I. คลื่นดล (pulse wave) เป็นคล่ืนที่ปล่อยออกไปจาก
แหล่งกําเนิดเพียง 1-2 ลูก 

x II. คลื่นต่อเนื่อง (continuous wave) เป็นคล่ืนที่เคล่ือนที่
ออกจากตัวกําเนิดตลอดเวลา 

 ปÃÐàÀทขÍงคÅ×èน 

 การจําแนกตามการอาศัยตัวกลาง จะได้เป็น 2 แบบคือ 

x I. คลื่นกล (mechanical wave) คือ คล่ืนที่ต้องอาศัย       
ตัวกลางในการเคล่ือนท่ี เช่น คลื่นเสียง คล่ืนนํ้า คล่ืนในเชือก  

x II. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) คือ 
คล่ืนที่เคล่ือนที่โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น คล่ืนแสง 
คล่ืนวิทยุ คล่ืนโทรทัศน คล่ืนรังสีเอ็กซ เป็นต้น และคลื่น  
แม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากัน

และเท่ากับความเร็วแสง คือ 3u108 เมตร/วินาที 

 การจําแนกตามทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและการสั่น
ของอนุภาคตัวกลาง จะได้เป็น 2 แบบคือ 

x I. คลื่นตามขวาง (transverse wave) เกิดจากการเคล่ือน 

ที่หรือการสั่นของอนุภาคตัวกลางอยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศที่
คลื่นแผ่ออกไป 

 

x II. คลื่นตามยาว (longitudinal wave) เกิดจากการ
เคล่ือนที่หรือการส่ันของอนุภาคตัวกลางซึ่ ง เคล่ือนที่       
ไป-กลับ หรือส่ันในแนวเดียวกับทิศที่คล่ืนเคล่ือนที่ไป เช่น 
คลื่นในขดสปริงทีอ่ัดตัว เข้า-ออก , คล่ืนเสียง เป็นต้น 
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 การเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านสลิตเดี่ยวและจะออกไปเกิด

การแทรกสอดกัน  (จะเกิดริ้ว N และ A ก็ต่อเมื่อ d > O ) 
 

 สูตรบัพ (N) ; d sin T =nO 
เมื่อ n = 1 , 2 , 3 , … 
 

 สูตรปฏิบัพ (A) ; d sin T = 푛 + O  
เมื่อ n = 1 , 2 , 3 , … 
 

� Key To Success   
n การแทรกสอดหลังคล่ืนเล้ียวเบนผ่านช่องเดี่ยว แนวกลาง

จะเกิดเป็นแนวปฏิบัพ (A0) 
 

 

 การเลี้ยวเบนดีและการเลี้ยวเบนไม่ดีจากช่องสลิตเดี่ยว 
สําหรับการเล้ียวเบนของคล่ืนที่ผ่านช่องเดี่ยวออกไป     

ถ้าปรากฏแนวบัพของการแทรกสอดให้เห็นได้จะเรียกว่า    
เลี้ยวเบนไม่ดี แต่ ถ้าเลี้ยวเบนออกไปแล้วไม่ปรากฎแนว

บัพของการแทรกสอดให้เห็นจะเรียกว่าเลี้ยวเบนดี ซึ่งจะ
เล้ียวเบนดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของช่องเดี่ยว  

� Key To Success   
n ถ้าระยะความกว้างของช่องเดี่ยวกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ

ขนาดความยาวคล่ืน (d d O) จะไม่ปรากฏแนวบัพของ
การแทรกสอดให้เห็น เป็นการเลี้ยวเบนที่ดี (แคบ-เยี่ยม) 

 
Y ถ้าระยะความกว้างของช่องแคบเดี่ยวกว้างมากกว่า        

ขนาดของความยาวคล่ืน (d > O) จะปรากฏแนวบัพของ      
การแทรกสอดให้เห็น เป็นการเลี้ยวเบนที่ไม่ดี (กว้าง-แย่)  

 

Chapter  15 

 
เสียงและการไดยิน 

 กÒÃกíÒàนÔดคÅ×èนàÊÕÂง 
 การเกดิคลืน่เสียงและการเคลือ่นที่ของคลืน่เสียง 

 

 
 

 เสียงเป็นคล่ืนชนิดหนึ่ง เพราะแสดงคุณสมบัติของการ
สะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนได้ 
 เสียงเป็นคลื่นกล เพราะต้องอาศัยตัวกลางในการเคล่ือนท่ี 
 เสียงเป็นคลื่นตามยาว 
 การเกิดเสียงจะเกดิจากการส่ันของแหล่งกาํเนิด 
 คลื่นเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดไปถึงหูผู้ฟังได้ เกิดจาก
การส่ันของตัวกลาง 
 โมเลกุลของอากาศในบริเวณที่เป็นส่วนอัดจะมีจํานวนมาก
กว่าเดิมให้ความดันของอากาศที่บริเวณส่วนอัดมีค่าเพิ่มขึ้น 
 โมเลกุลของอากาศในบริเวณที่เป็นส่วนขยายจะมีจํานวน
น้อยกว่าเดิม ทําให้ความดันของอากาศที่บริเวณส่วนขยาย
มีค่าลดลง 
 บริเวณตรงกลางของส่วนอัดจึงมีความดันเพิ่มขึ้นจากเดิม
มากที่สุด 
 บริเวณตรงกลางของส่วนขยายก็มีความดันลดลงจากเดิม
มากที่สุด 

162 
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Chapter  16 

 
แสงและการมองเห็น 

 ÊÁบÑตÔกÒÃÊÐท้ÍนáÊง 
 สมบัติการสะท้อนแสงและกฎการสะท้อนจะเหมือนกับ
เรื่องคลื่นนํ้าที่กล่าวมาแล้ว 

 แสงสะท้อนจากผิวโลหะจะสะท้อนได้ดีกว่าผิวอโลหะ 
 เมื่อให้แสงตกกระทบกับผิววตัถุที่เรียบ การสะท้อนของแสง
ที่ผิวเรียบจะได้รังสีของแสงสะท้อนเป็นระเบียบ แต่ถ้าผิว
สะท้อนขรุขระ รังสีของแสงสะท้อนขึ้นมาจะไม่เป็นระเบียบ  

 
 ภาพ (Image) คือ ส่ิงที่ปรากฏแก่นัยนตา โดยรังสีของแสงที่
เปล่งออกจากวัตถุได้เปล่ียนทิศทางแล้วเข้าสู่นัยนตา ทําให้
ประสาทนัยนตาเกิดความรู้สึกว่ารังสีของแสงมาจากจุดอื่นๆ  
ที่ไม่ใช่เพียงแค่จุดบนผิววัตถุเดิม จุดต่างๆ น้ันคือ ภาพ เป็น 

x ภาพจริง (Real Image) คือ ภาพที่รังสีของแสงมาตัดกัน
จริงๆ ณ จุดที่เกิดภาพ แล้วรังสีของแสง ณ จุดนั้นเข้าสู่นัยน 
ตาจริงๆ ภาพชนิดนี้จะเป็นภาพหัวกลับกับวัตถุ อาจมี

ขนาดเล็กหรือเท่ากันหรือใหญ่กว่าวัตถุก็ได้  และจะ
มองเห็นภาพจริงได้ต้องใช้ฉากรับภาพ 

x ภาพเสมือน (Virtual Image) เป็นภาพท่ีรังสีของแสงที่เข้าสู่
นัยนตาจริงๆ นั้น ได้ถูกลากเส้นตรงต่อแนวรังสีและที่วิ่งเข้าสู่
นัยนตาออกไปตัดกันเสมือนหนึ่งแสงที่เข้าสู่นัยนตาได้เปล่ง
ออกจากจุดๆ นั้น ภาพเสมือนจะเป็นภาพหัวตั้งเหมือน 

วัตถุ และภาพเสมือนจะไม่ปรากฏภาพบนฉาก 
¾ ระยะวัตถุ (S) คือ ระยะจากวัตถุไปตั้งฉากกับผิวกระจก 
¾ ระยะภาพ (S’) คือ ระยะจากภาพไปตั้งฉากกับผิวกระจก 

� Key To Success   
ภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาราบ 1 บาน จะมีลักษณะ ดังนี้ 
n ภาพเสมือน หัวตั้งเหมือนวัตถุ ภาพเกิดอยู่หลังกระจก 

Y ขนาดของภาพ = ขนาดของวตัถุ 
Z มีระยะภาพ = ระยะวัตถุ 
[ ภาพท่ีเกิดมีลักษณะกลับซ้ายเปน็ขวาและกลับขวาเป็นซา้ย 

กับวัตถุ เรยีกวา่เกิด ปรัศวภาควิโลม (Lateral inversion)

 
 

 

 การเกิดภาพในกระจกเงาราบ พิจารณาเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

x กรณีที่ 1 ถ้าวัตถุเป็นจุด มีขั้นตอนการเขียนภาพ ดังนี้ 
 

 
 

x กรณีที่ 2 ถ้าวัตถุมีขนาด ที่ปลายสุดทั้งสองข้างของวัตถุ 
(บนและล่าง) ให้ทําการเขียนรังสีเหมือนที่กล่าวมาแล้วใน
กรณีที่ 1 จะทําให้ได้ภาพที่เกิดขึ้นดังรูป 
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  จลนศาสตร 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด จํานวน 23 ข้อ 
 

SECTION A : Kinematics 
1. รถยนตเคลื่อนท่ี 30 ไมลด้วยความเร็วเฉลี่ย 60 ไมลต่อชั่วโมง

และเคลื่อนท่ีต่อไปอีก 30 ไมล ด้วยความเร็วเฉลี่ย 30 ไมลต่อ
ชั่วโมง ความเร็วเฉลี่ยของรถในช่วง 60 ไมล นี้มีค่าเท่าไร 
(A) 35 ไมล์/ชั่วโมง     
(B) 40 ไมล์/ชั่วโมง 
(C) 45 ไมล์/ชั่วโมง 
(D) 10 ไมล์/ชั่วโมง 
(E) 53 ไมล์/ชั่วโมง  
9 ans: (B) 

คําถามข้อ 2.-4.  
อ้างอิงถึงอนุภาคท่ีเริ่มตําแหน่งจุด   x = 0 ท่ีเวลา t = 0 และ

เคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติ โดยเป็นอิสระต่อกัน กราฟความเร็วของแต่ละ 
อนุภาคกับเวลาแสดงไว้ข้างล่าง   
          อนุภาค A                                       อนุภาค B                                                      

               
                                   Figure ขอ 2.-4. 

2. อนุภาคในข้อใดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นมากท่ีสุดท่ี t = 20 วินาที 
(A) A 
(B) B 
(C) อยู่ที่จุดเดียวกัน ที่เวลา t = 20 วินาท ี
(D) อยู่ที่ระยะห่างเท่ากันที่เวลา t = 20 วินาที แต่ทิศทาง        

ตรงกันข้าม 
(E) ไม่สามารถตอบได้ 
9 ans: (B) 

3. อนุภาคในข้อใดต่อไปนี้ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร่งคงไม่ใช่ศูนย 
(A) A 
(B) B 
(C) ทั้ง A และ B 
(D) ไม่ใช่ทั้ง A และ B 

(E) ไม่สามารถตอบได้ 
9 ans: (D) 

4. อนุภาคในข้อใดต่อไปนี้ท่ีกลับมาอยู่ตําแหน่งจุดเริ่มต้นท่ีเวลาผ่าน
ไป  t = 20 วินาที 
(A) A 
(B) B 
(C) ทั้ง A และ B 
(D) ไม่ใช่ทั้ง A และ B 
(E) ไม่สามารถตอบได้ 
9 ans: (A) 

5. กราฟข้างล่างแสดงถึงความเร็วกับเวลาสําหรับวัตถุ ท่ีกําลัง
เคลื่อนท่ีเป็นแนวเส้นตรง หลังจาก t = 0 วินาที ผ่านไปแล้วนั้น
วัตถุจะเคลื่อนท่ีผ่านตําแหน่งจุดเริ่มต้นอีกครั้งท่ีเวลาใด 

 

 
                Figure ขอ 5. 

(A) ระหวา่ง 0 ถึง 1 วินาท ี

(B) 1 วินาท ี

(C) ระหวา่ง 1 ถึง 2 วินาท ี

(D) 2 วินาท ี

(E) ระหวา่ง 2 ถึง 3 วินาท ี

9 ans: (C) 
6. วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีในทิศทาง  +x  ผ่านจุดเริ่มต้นท่ีเวลา t = 0 

ระหว่าง t = 0 และ 1 วินาที วัตถุมีความเร็วคงท่ี 24 m/s ท่ีเวลา   
t = 1 วินาที วัตถุถูกเร่งด้วยอัตราคงท่ีเท่ากับ 6 เมตรต่อวินาที2  

ในทิศทาง -x ตําแหน่งบนแกน x ของวัตถุท่ี t = 11 วินาที มีค่า
ตามข้อใด 
(A) +99 เมตร 
(B) +36 เมตร 
(C) -36 เมตร 
(D) -75 เมตร 
(E) -99 เมตร 
9 ans: (C)  

 

 

1 

ตัวอย่าง 



287 
 

Essential Physics 4.0              สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย By : TJ. Tueng 

Aj.Kriengkraipat Sriraksa                                                                             

  พลศาสตร 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด จํานวน  25 ข้อ 
 

SECTION A : Linear Dynamics 
1. ลูกบอลมวล m ห้อยจากเชือกสองเส้นท่ีความยาวไม่เท่ากันตามท่ี

แสดงไว้ข้างล่างนี้ ขนาดของแรงดึง T1 และ T2 ในเชือกจะต้อง
เป็นไปตามความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้ 
(A) T1 = T2 
(B) T1 > T2 
(C) T1 < T2 
(D) T1 + T2 = mg 
(E) T1 - T2 = mg 
9 ans:  (C) 

คําถามข้อ 2.-3. 
กล่อง 2 กิโลกรัม เลื่อนลงไปตามพ้ืนเอียง 30° ตามท่ีแสดงไว้

ข้างล่างนี้ ด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที2 

 
Figure ขอ 2.-3. 

2. แผนผังในข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงแรงโน้มถ่วง W แรงเสียดทาน f 
และแรงดันพ้ืนต้ังฉาก N ท่ีกระทํากับกล่องได้ดีท่ีสุด 

(A)   (B)  

(C)  (D)  

(E)   

9 ans:  (E) 
3. ขนาดของแรงเสียดทานตามพ้ืนเอียงมีค่าใกล้เคียงท่ีสุดกับข้อใด 

(A) 2.5 นิวตัน 
(B) 5 นิวตัน 
(C) 6 นิวตัน 
(D) 10 นิวตัน 
(E) 16 นิวตัน 
9 ans:  (C) 

4. เมื่อระบบไม่มีแรงเสียดทานท่ีแสดงไว้ข้างล่างนี้ ถูกเร่งด้วยแรง
ขนาด F แรงดึงในเชือกระหว่างกล่องนั้นมีค่าเท่าไร 
(A) 2F 
(B) F 
(C) 2/3 F 
(D) 1/2 F 
(E) 1/3 F 
9 ans:  (E) 

5. ลูกบอลตกลงไปตรง ๆ ผ่านอากาศภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วง 
โดยมีแรงต้าน F กระทํากับลูกบอลท่ีมีขนาด F = bv โดยท่ี v เป็น
ความเร็วของบอล และ b เป็นค่าคงท่ีบวก ขนาดของความเร่ง a 
ของลูกบอลท่ีทุกๆเวลาเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
(A) G-b 
(B) G-bv/m 
(C) G+bv/m 
(D) g/n 
(E) bv/m 
9 ans:  (B)  

6. แปรงขัดพ้ืนมวล m ถูกผลักตามพ้ืนระดับแนวนอนท่ีขรุขระ 
ด้วยแรงขนาด T ทํามุม  θ ตามท่ีแสดงไว้ข้างล่ างนี้  โดย
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างหัวแปรงกับพ้ืนมีค่า μ      
แรงเสียดทานท่ีกระทํากับหัวแปรงมีขนาดเท่าไร 
(A) µ(mg+Tsin θ) 
(B) µ(mg-Tsin θ) 
(C) µ(mg+Tcos θ) 
(D) µ(mg-Tcos θ) 
(E) µmg 
9 ans:  (A)  

 
 

2 

Figure ขอ 1. 
Figure ขอ 4. 

Figure ขอ 6. 
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 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด จํานวน 21 ข้อ 
 

SECTION A : Circular Motion 
1. เมื่อคนย่ืนบนม้าหมุนท่ีกําลังหมุนอยู่ แรงเสียดทานท่ีกระทํากับ

คนโดยม้าหมุนนั้นเป็นไปตามข้อใด 
(A) มีขนาดใหญ่กว่าแรงเสยีดทานกระทํากับคนโดยม้าหมนุ 
(B) มีทิศตรงข้ามกับแรงเสยีดทานที่กระทาํกับม้าหมุนโดยคน 
(C) มีทิศออกจากจุดศูนย์กลางของม้าหมุน 
(D) มีค่าเป็นศูนยถ์้าอัตราการหมุนคงที ่
(E) เป็นอิสระจากมวลของคน 
9 ans:  (B) 

2. ลูกบอลท่ีผูกกับเชือกถูกเหวี่ยงเป็นวงกลมระดับแนวนอนมีรัศมี 
r ถ้ารัศมีวงกลมเปลี่ยนเป็น 4r และมีการกระทําแรงเข้าสู่จุด
ศูนยกลางขนาดเดียวกันโดยเส้นเชือกแล้ว ความเร็วใหม่ของ  
ลูกบอลนั้นมีค่าตามข้อใดต่อไปนี้ 
(A) หนึ่งส่วนสี่ของความเรว็เดิม 
(B) ครึ่งหนึ่งของความเร็วเดิม 
(C) เท่ากับความเรว็เดิม 
(D) สองเท่าของความเรว็เดิม 
(E) สี่เท่าของความเรว็เดิม 
9 ans:  (D) 

3. รถแข่งกําลังเคลื่อนท่ีรอบสนามวงกลมรัศมี 300 เมตรตามท่ี
แสดงไว้ข้างล่าง ในช่วงเวลาท่ีรถกําลังเคลื่อนท่ีไปทางตะวันออก
นั้น ความเร่งนั้นมีทิศไปทางใต้ และมีขนาด 3 เมตรต่อวินาที2 
เมื่อมองจากมุมข้างบนแล้ว รถกําลังเคลื่อนท่ีตามข้อใด 

 

 
Figure ขอ  3. 

(A) ตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาท ี
(B) ตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาท ี
(C) ทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาท ี
(D) ทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาท ี
(E) ด้วยความเรว็คงที ่

9 ans:  (A) 
4. โตะหมุนท่ีแสดงไว้ข้างล่างนี้กําลังหมุนด้วยอัตราคงท่ี จาก

มุมมองข้างบนเหรียญบนโตะหมุนนั้นเคลื่อนท่ีในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาเป็นวงกลมตามท่ีแสดงไว้ เวกเตอรในข้อใดต่อไปนี้
แสดงถึงทิศทางของแรงเสียดทานท่ีกระทํากับเหรียญโดยโตะ
หมุน เมื่อเหรียญอยู่ในตําแหน่งท่ีแสดงไว้ 
(A) ← 
(B) → 
(C) ↙ 
(D) ↓ 
(E) ↑ 
9 ans:  (D) 

5. วัตถุจะถกูเรง่ในสถานการณตามข้อใดต่อไปนี้ 
I. เคลื่อนท่ีเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงท่ี 
II. เคลื่อนท่ีเป็นวงกลมแบบคงท่ี 
III. เคลื่อนท่ีเป็นโพรเจกไทลในสนามแรงโน้มถ่วงโดยไม่คิด

แรงต้านอากาศ 
(A) เฉพาะ I 
(B) เฉพาะ III 
(C) เฉพาะ I และ II 
(D) เฉพาะ II และ III 
(E) I II และ III 
9 ans:  (D) 

6. รถกําลังเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีลงจากเนินเขา แล้วข้ึนเนิน
เขาอีกลูก ตามพ้ืนผิวโค้งท่ีแสดงไว้ข้างล่างนี้ แผนผังในข้อใด
ต่อไปนี้แสดงถึงทิศทางของความเร็วและความเร่งของรถใน
ช่วงเวลาท่ีอยู่ ณ ตําแหน่งตํ่าสุดท่ีแสดงไว้ได้ดีท่ีสุด 

 

 
Figure ขอ  6. 

(A) → 푣, ↓ 푎 

(B) → 푣, ↑ 푎 

(C) → 푣, → 푎 

(D) → 푣, ⟵푎 

(E) ↗ 푣, ↗ 푎 

9 ans:  (B) 

3 
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  ทอรกและสมดุลกล 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด จํานวน 22 ข้อ 
 

SECTION A : Torque - Equilibrium 
1. การได้เปรียบเชิงกลในอุดมคติ (คืออัตราส่วนระหว่างน้ําหนัก W 

กับแรงดึง P สําหรับในสภาพสมดุล) ของรอกท่ีแสดงไว้นั้นมีค่า
เท่าไร 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
9 ans:  (D) 

2. ไม้เมตรสม่ําเสมอมีมวล 0.20 kg มีจุดหมุนอยู่ท่ีขีด 40 cm มวล 
0.50 kg ควรห้อยไว้ท่ีขีดสเกลใดเพ่ือให้ไม้เมตรสมดุล 

(A) 16 cm 
(B) 36 cm  
(C) 44 cm  
(D) 46 cm  
(E) 54 cm  
9 ans:  (B) 

3. ไม้เมตรสม่ําเสมอถูกทําให้สมดุลท่ีจุดกึ่งกลางโดยมีแรงกระทํา
หลายแรงตามท่ีแสดงไว้ข้างล่าง ถ้าไม้เมตรอยู่ในสภาพสมดุล 
ขนาดของแรง X ในหน่วยนิวตันนั้นมีค่าเท่าไร 

 

 
Figure ขอ  3. 

(A) 50 นิวตัน 
(B) 100 นิวตัน 
(C) 200 นิวตัน 
(D) 300 นิวตัน 
(E) ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากไมท่ราบน้ําหนักไม้เมตร 
9 ans:  (A)  

4. บานประตู (แสดงจากมุมมองข้างบนในแผนผังข้างล่างนี้) มีข้อ
พับท่ีด้านซ้ายมือ แรงในข้อใดทําให้เกิดทอรกมากท่ีสุด โดย
ขนาดของแต่ละแรงนั้นเท่ากัน 
 

(A)   (B)  

(C)   (D)  

(E)  
9 ans:  (C) 

5. ไม้เมตรถูกรองรับไว้ท่ีปลายแต่ละด้านด้วยตาชั่งสปริง มวลมี
น้ําหนักถูกนํามาห้อยกับไม้เมตร เพ่ือให้ตาชั่งสปริงทางด้านซ้าย
นั้นอ่านค่าได้เป็น 4 เท่าของค่าตาชั่งสปริงทางด้านขวา ถ้าไม่คิด
มวลของไม้เมตร มวลห้อยอยู่ห่างจากทางขวามือเป็นระยะเท่าไร 
(A) 25 cm  
(B) 50 cm  
(C) 67 cm  
(D) 75 cm  
(E) 80 cm  
9 ans:  (E) 

6. ไม้เมตรสม่ําเสมอมีมวล 45.0 กรัม ห้อยไว้ท่ีขีดสเกล 20 cm 
ตามท่ีแสดงไว้ในแผนผัง ถ้าจุดหมนุต้ังไว้ท่ีขีดสเกล 42.5 cm  
และไม้เมตรยังคงวางตัวอยู่ในระดับแนวนอนในสภาพสมดุล   
ไดแ้ล้ว ข้อใดเป็นมวลของไม้เมตร 

 

 
Figure ขอ  6. 

(A) 18.0 กรัม 
(B) 45.0 กรัม 
(C) 72.0 กรัม 
(D) 120.0 กรัม 
(E) 135.0 กรัม 
9 ans:  (E)  

4 

ตัวอย่าง 
 



299 
 

Essential Physics 4.0              สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย By : TJ. Tueng 

Figure ขอ  5. 

Aj.Kriengkraipat Sriraksa                                                                             

  งาน กําลัง และพลังงาน 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด จํานวน  23 ข้อ 
 

SECTION A :Work - Power - Energy 
1. ข้อใดเป็นพลังงานจลนของดาวเทียมมวล m ท่ีโคจรรอบโลกท่ีมี

มวล M ในวงโคจรวงกลมท่ีมีรัศมี R 
(A) ศูนย ์
(B) 1/2⋅GMm/R 
(C) 1/4⋅GMm/R 
(D) 1/2⋅GMm/R2 
(E) GMm/R2  
9 ans:  (B) 

คําถามข้อ 2.-3. 
ก้อนหินมวล m ถูกโยนออกจากตึกในระดับแนวนอนท่ีความสูง 

h ตามท่ีแสดงไว้ ความเร็วของก้อนหินท่ีโยนออกจากขอบตึกมีค่า v0 
 

 

Figure ขอ  2.-3. 

2. ก้อนหินใช้เวลาเท่าไร ท่ีเคลื่อนท่ีจากขอบตึกไปตกถึงพ้ืน 
(A) √(hv0) 
(B) h/v0 
(C) hv0/g 
(D) 2h/g 
(E) √(2h/g) 
9 ans:  (E) 

3. ข้อใดเป็นพลังงานจลนของก้อนหินตอนกระทบพ้ืนพอดี 
(A) Mgh 
(B) 1/2⋅mv0

2  
(C) 1/2⋅mv0

2 – mgh  
(D) 1/2⋅mv0

2 + mgh 
(E) mgh – 1/2⋅mv0

2 
9 ans:  (D)  

4. แรงขนาดคงท่ี 900 นิวตัน ดันมวล 100 กิโลกรัม ข้ึนไปตามพ้ืน
เอียงตามท่ีแสดงไว้ด้วยความเร็วคงท่ี 4 เมตร/วินาที กําลังท่ีเกิด
จากแรง 900 นิวตัน มีค่าใกล้เคียงท่ีสุดกับข้อใด 
(A) 400 วัตต์ 
(B) 800 วัตต์ 
(C) 900 วัตต์ 
(D) 1,000 วัตต์ 
(E) 1,300 วัตต์ 
9 ans:  (E) 

คําถามข้อ 5. 
ทรงกลมท่ีมีมวล  m1 ซ่ึงต่อไว้กับสปริง ถูกดึงลงจนมีกระจัดใน

ทิศลงจากตําแหน่งสมดุลตามท่ีแสดงไว้ข้างล่างทางซ้าย แล้วปล่อย
จากสภาพนิ่ง  

ทรงกลมท่ีมีมวล  m2 ซ่ึงห้อยจากเชือกความยาว L ถูกเบนไป
ด้านข้างจนมีกระจัดในทิศขวาตามท่ีแสดงไว้ข้างล่างทางขวา แล้ว
ปล่อยจากสภาพนิ่ง เพ่ือให้แกว่งเป็นลูกตุ้มอย่างง่ายท่ีมีแอมพลิจูด
ขนาดเล็ก ให้ถือว่าทรงกลมท้ังสองเกิดการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก 
อย่างง่ายหลังจากปล่อยมือ 

 
 
 
 
 
 

 

5.  ข้อใดเป็นความจริงของทรงกลมท้ังสอง 
(A) พลังงานจลน์สูงสุด จะเกิดเมื่อทรงกลมเคลื่อนที่ผ่าน

ตําแหน่งสมดุล 
(B) พลังงานจลน์สูงสุด จะเกิดเมื่อทรงกลมเคลื่อนที่ถึงจุดที่

ปล่อย 
(C) พลังงานศักย์แรงโน้มถ่วงตํ่าสุด จะเกิดเมื่อทรงกลม

เคลื่อนที่ผ่านตําแหน่งสมดุล 
(D) พลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงสุด จะเกิดเมื่อทรงกลมเคลื่อนที่

ถึงจุดที่ปล่อย 
(E) พลังงานรวมสูงสุดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทรงกลมเคลื่อนที่

ผ่านตําแหน่งสมดุล 
9 ans:  (A) 

5 

Figure ขอ  4. 

ตัวอย่าง 



364 
 

Essential Physics 4.0              สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย By : TJ. Tueng 

Self-Assessment Question-Practice Test Papers 

  ข้อสอบวิชาสามัญชุดที่1 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถกูต้องที่สุด จํานวน 25 ข้อ 
 

กําหนดให้ใช้ค่าต่อไปนี้ สําหรบักรณีที่ต้องแทนค่าตัวเลข 
    

          g = 9.8 m/s2                                     휋 = 3.14159 
 
   180° =  휋 เรเดียน                       푙표푔 (2)  =  0.3010     
 

sin30° = cos60° = 1 2                    sin60° = cos30° = √3 2 

 

SECTION A : การเคลื่อนที่แนวตรง 
1. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (บนแกน x) ถ้าความสัมพันธ์

ของความเร็วและเวลาแสดงได้ดังกราฟ โดยที่ค่าของความเร็วที่
เป็นบวกแสดงถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศ +x จงหาเวลาที่
อนุภาคใช้ในการเคลื่อนที่ไปยังตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างตําแหน่ง 
ณ เวลา t = T1  เป็นครั้งแรก 

 

 
 
 

(A) 푇  
 
 

(B) 푇  
 

(C) √ 푇  
 

(D) √ 푇  
 

(E) √ 푇  

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0  

SECTION B : แรง-มวล-กฎนิวตัน 
2. กล่องมวล M1และ M2 มีเชือกเบาเบาผูกโยงกันดังรูป วางอยู่บน   

พื้นราบที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานกับกล่องทั้งสองเท่ากัน    
ถ้าดึงเชือกที่ผูก M2 ให้มีความเร่งไปทางขวา จงหาอัตราส่วนของ
ขนาดของแรงตึงเชือก T2/T1 
 

 
 

(A)  
 

(B)  

(C) 1 +  

(D) 1 +  

(E) 1 − 푀2
푀1

 

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

SECTION C : แรง-มวล-กฎนิวตัน 
3. มวลสองก้อนผูกติดกันกับเชือกที่คล้องบนรอกที่ลื่นและเบา m1  

วางอยู่บนพื้นระดับที่ลื่น และ m2 แขวนอยู่กับรอกดังรูป g  เป็น
อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก จงหาแรงดึงในเส้นเชือก
ขณะมวลกําลังเคลื่อนที่ 

 
(A) 푚 g 
(B) (푚 −푚 )g 
(C) g 
(D) g 
(E) g 

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

17 

 

 

 

ตัวอย่าง 
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Self-Assessment Question-Practice Test Papers 

  ข้อสอบวิชาสามัญชุดที่2 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถกูต้องที่สุด จํานวน 25 ขอ้ 
 

SECTION D : การเคลื่อนที่ของดาว 
4. มวล M และ m เชื่อมกันด้วยเชือกเบาๆ ยาว l คงท่ีจากจุดศูนยกลาง

ถึงจุดศูนยกลาง ต่อมาเเหวี่ยงออกไปให้ M กับ m หมุนรอบซึ่งกัน
และกันด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 흎 จงหาแรงตึงในเส้นเชือก (ไม่ต้อง
คํานึงถึงผลของแรงโน้มถ่วงหรือแรงต้านของอากาศท้ังนั้น) 

 

 
 

(A) 푚휔 ℓ 
 

(B) 푀휔 ℓ 
 

(C) ( ) 휔 ℓ 
 

(D) ( ) 휔 ℓ 
 

(E) ( ) 휔 ℓ 
 

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

SECTION E : โพรเจคไตล+พลังงาน 
5. AB เป็นรางผิวลื่นโค้ง เป็นส่วนโค้งของวงกลมในระนาบดิ่ง A อยู่

ในระดับเดียวกันกับจุดศูนยกลาง O ปล่อยมวล m จากหยุดนิ่ง  
จากจุด A มวล m จะเคลื่อนที่ตามรูปในข้อใด 

 

 

 
 
 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0    

SECTION F : การเคลื่อนที่วงกลม 
6. มวล m ถูกรั้งให้เคลื่อนที่ตามแนววงกลมในระนาบดิ่งโดยเชือก

เบาๆ ซึ่งหย่อนพอดีที่จุดสูงสุด (A) มวล m จะมีขนาดความเร็ว
เท่าใดท่ีจุดต่ําสุด 

 
(A) 5푔푅 
 

(B) 4푔푅 
 

(C) 3푔푅 
 

(D) 2푔푅 
 

(E) 푔푅 
 

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

18 

 

 

 

ตัวอย่าง 
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Self-Assessment Question-Practice Test Papers 

  ข้อสอบวิชาสามัญชุดที่3 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถกูต้องที่สุด จํานวน 25 ขอ้ 
 

กําหนดให้ใช้ค่าต่อไปนี้ สําหรบักรณีที่ต้องแทนค่าตัวเลข 
   

          g = 9.8 m/s2                                     휋 = 3.14159 ≠ 22
7 

 
   180° =  휋 เรเดียน                      푙표푔 (2)  =  0.3010     
 

sin30° = cos60° = 1 2                    sin60° = cos30° = √3 2 

 

SECTION A : การเคลื่อนที่แนวตรง 
1. A, B, C เป็นจุดบนแนววงกลมรัศมี R ในระนาบดิ่ง จุด A อยู่สูงสุด  

จุด C อยู่ต่ําสุด และจุด B อยู่ในระดับเดียวกันกับจุดศูนย์กลาง
วงกลม BC เป็นรางลื่นและตรง ถ้าปล่อยมวล m จากหยุดนิ่ง    
จาก B ให้ไถลไปยังจุด C จะใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่า หรือ 
เท่ากันกับการตกอิสระจากหยุดนิ่งจากจุด A อยู่เท่าใด 

 

 
 

(A) นอยกวา่อยู่ =  

(B) มากกวา่อยู่ =  

(C) นอยกวา่อยู่ =  

(D) มากกวา่อยู่ =  

(E) เท่ากันและเท่ากับ =  
 

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

SECTION B : แรง-มวล-กฎนิวตัน 
2. ถ้าดึงไปเชือก A ด้วยความเร็วมีขนาด v ก่อนน้ําหนัก w จะเลื่อน

ขึ้นด้วยความเร็วเท่าใด 

 
(A) v/3 

 

(B) v/2 
 

(C) V 
 

(D) 2v 
 

(E) 3v 
 

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

SECTION C : คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
3. ในระบบแกนฉาก OXYZ มีสนามไฟฟ้า E ทุกแห่งชีใ้นทิศบวกของ

แกน X และมีสนามแม่เหล็ก B ทุกแห่งชี้ในทิศบวกของแกน Y 
อนุภาคมวล m ประจุ (บวกหรือลบก็ได้) ขนาด q ถูกยิงเข้าไปใน
สนามด้วยความเร็วต้นอยู่ในทิศบวกของแกน Z ปรากฏว่าอนุภาค
เคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงขนานแกน Z ตลอดเส้นทางจงหา
พลังงานจนล์ของอนุภาคนี้ 
 

(A) 푚  

(B) 푚  
(C) 푚퐸퐵 

(D) 푚  

(E) 푚  

9 ans:    ติดตามเฉลยที่เฟสบุค Essential Physics 4.0 

19 

 

 

 

ตัวอย่าง 
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เฉลยแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
  ฉบับ-1.จลนศาสตร์ 

   
 

1. (B) 6. (C) 11. (D) 16. (E) 21. (E) 

2. (B) 7. (A) 12. (C) 17. (D) 22. (C) 

3. (D) 8. (C) 13 (D) 18. (C) 23. (E) 

4. (A) 9. (C) 14 (E) 19. (A)   

5. (C) 10. (B) 15. (E) 20. (B)   

  ฉบับ-2.พลศาสตร์ 

   
 

1. (C) 6. (A) 11. (B) 16. (E) 21. (C) 

2. (E) 7. (B) 12. (D) 17. (B) 22. (C) 

3. (C) 8. (E) 13 (C) 18. (B) 23. (E) 

4. (E) 9. (D) 14 (A) 19. (B) 24. (D) 

5. (B) 10. (E) 15. (C) 20. (A) 25. (A) 

  ฉบับ-3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

   
 

1. (B) 6. (B) 11. (D) 16. (A) 21. (A) 

2. (D) 7. (E) 12. (C) 17. (B)   

3. (A) 8. (B) 13 (D) 18. (B)   

4. (D) 9. (E) 14 (B) 19. (B)   

5. (D) 10. (D) 15. (A) 20. (D)   
 

  ฉบับ-4.ทอร์กและสมดุลกล 

   
 

1. (D) 6. (E) 11. (C) 16. (A) 21. (B) 

2. (B) 7. (C) 12. (A) 17. (B) 22. (B) 

3. (A) 8. (B) 13 (B) 18. (C)   

4. (C) 9. (C) 14 (B) 19. (E)   

5. (E) 10. (D) 15. (D) 20. (C)   

  ฉบับ-5.งาน กําลัง และพลังงาน 

   
 

1. (B) 6. (C) 11. (E) 16. (E) 21. (B) 

2. (E) 7. (B) 12. (A) 17. (C) 22. (A) 

3. (D) 8. (B) 13 (A) 18. (B) 23. (A) 

4. (E) 9. (A) 14 (B) 19. (C)   

5. (A) 10. (C) 15. (A) 20. (B)   

  ฉบับ-6.โมเมนตัมและการชน 

   
 

1. (C) 6. (B) 11. (E) 16. (E) 21. (D) 

2. (A) 7. (B) 12. (A) 17. (E) 22. (E) 

3. (C) 8. (C) 13 (D) 18. (B) 23. (A) 

4. (B) 9. (B) 14 (C) 19. (C)   

5. (D) 10. (D) 15. (C) 20. (A)   
 

 

 

 

 

 

 

 

สแกน QR-Code ดาวนโหลดไฟลเฉลยละเอียด 
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