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แนวการตอบคําถามทา้ยบท 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    เรื่อง สนามของแรง 

 
1. นําโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอนไปวางในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงแม่เหล็กกระทําต่ออนุภาค
เหล่านั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวคําตอบ  โปรตอนเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก (+) อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุลบ (-) 
อนุภาคทั้งสองถูกนําไปวางในสนามแม่เหล็ก ความเร็วของอนุภาคทั้งสองจึงเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มี
แรงแม่เหล็กกระทําต่ออนุภาคเหล่านั้น เพราะอนุภาคที่อยู่ในสนามแม่เหล็กและถูกแรงแม่เหล็กกระทํา 
ก็ต่อเมื่ออนุภาคนั้นมีประจุและกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว (ยกเว้นในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็ก) 
ส่วนนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้าและไม่ใช่สารแม่เหล็ก จึงไม่มีแรงแม่เหล็กกระทํา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. เพราะเหตุใด ถ้านําแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้บรเิวณหน้าจอ ภาพในโทรทัศน์จึงบิดเบีย้ว 
  แนวคําตอบ  ภาพที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องรับโทรทัศน ์เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไป
ตกกระทบจอภาพที่ฉาบด้วยสารฟอสฟอร์ และเกิดเรืองแสงขึน้ เม่ือนําแม่เหล็กเขา้ใกล้หน้าจอภาพจะ
เกิดแรงกระทาํต่ออิเล็กตรอนทําให้อิเล็กตรอนเบนไปจากแนวการเคลือ่นที่เดิม จึงทําให้ภาพบิดเบีย้ว
ไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. นําโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอนไปวางในสนามไฟฟ้าที่สม่ําเสมอ จะมีแรงกระทําต่ออนุภาค
เหลา่นัน้หรือไม่ เพราะเหตใุด และอนุภาคทั้งสามจะเคลือ่นที่ในทิศทางใด 
  แนวคําตอบ  เม่ือนําโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอนไปวางในสนามไฟฟ้า จะเกิดแรง
กระทําต่อโปรตอนในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า และเกิดแรงแระทําต่ออิเล็กตรอนในทิศตรงกันข้ามกับ
สนามไฟฟ้า ส่วนนิวตรอนไม่เกิดแรงกระทําเพราะนิวตรอนไม่มีประจุ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ภาพแผ่นเบี่ยงเบน บริเวณระหวา่งแผน่มีสนามไฟฟา้สม่ําเสมอมีทศิขึ้น เม่ือยิงอิเล็กตรอนเข้าไปใน
แนวตั้งฉากกับสนามไฟฟา้สม่ําเสมอ จงเขียนเสน้ทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 
          แนวคําตอบ  เม่ือยิงอิเล็กตรอนเข้าไปในในแนวตั้งฉากกับ 
สนามไฟฟา้สม่ําเสมอที่มีทศิขึ้น จะเกิดแรงกระทําต่ออเิล็กตรอนใน 
ทิศตรงกนัข้ามกับสนามไฟฟ้า ทําให้แนวเคลื่อนทีข่องอเิล็กตรอน 
เบนลง ดังภาพ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. สนามโน้มถ่วงและสนามไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไร 
  แนวคําตอบ  สนามโน้มถ่วงเป็นสนามที่อยู่รอบวัตถุและมีทิศเข้าหาวัตถุนั้น เม่ือนําวัตถุอื่นที่มี
มวล m ไปวาง จะเกิดแรงโน้มถ่วงกระทําต่อวัตถุมวล m ในทิศเข้าหามวลที่ทําให้เกิดสนาม 
          ส่วนสนามไฟฟ้าเป็นสนามที่อยู่รอบวัตถุที่ มีประจุไฟฟ้าโดยวัตถุที่ มีประจุไฟฟ้าบวก  
สนามไฟฟ้ามีทิศออกจากประจุและวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ สนามไฟฟ้ามีทิศเข้ามาหาประจุ  เม่ือนํา
วัตถุที่มีมวลไปวางในสนามไฟฟ้าจะไม่เกิดแรงกระทํา แต่ถ้านําวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปวางจะเกิดแรง
ไฟฟ้ากระทําต่อประจุนั้น 
  กล่าวโดยสรุปคือ สนามโน้มถ่วงทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงกระทําต่อวัตถุที่มีมวล m  แรงโน้มถ่วง
เป็นแรงดึงดูด ส่วนสนามไฟฟ้าทําให้เกิดแรงไฟฟ้ากระทําต่อวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า  แรงไฟฟ้ามีทั้งแรง
ดูดและแรงผลัก 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. มนุษย์และสรรพสิ่งตา่ง ๆ บนผิวโลกไม่หลุดกระเด็นอออกไปนอกโลก เพราะเหตใุด 
  แนวคําตอบ  มนุษย์และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนผิวโลกล้วนมีมวลและอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลก  
จึงถูกแรงโน้มถ่วงกระทํา แรงนี้มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก ทําหน้าที่เป็นแรงดึงดูดสิ่งต่าง ๆ  บนผิว
โลก จึงไม่หลุดกระเด็นออกไปนอกโลก 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. น้ําไหลจากที่สูงสู่ที่ตํ่า ปรากฏการณ์นีเ้ก่ียวข้องกับแรงโน้มถ่วงหรือไม่ 
  แนวคําตอบ  เม่ือปล่อยวัตถุในบริเวณสนามโน้มถ่วงของโลก จะเกิดแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรง
ดึงดูดกระทําต่อวัตถุให้เคลื่อนที่จากที่สูงสู่ที่ตํ่ากว่า น้ําตกหรือการไหลของน้ําในแม่น้ําเป็นการเคลือ่นที่
ของน้ําจากที่สูงสู่ที่ตํ่า จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแรงโน้มถ่วง การที่น้ําในแม่น้ําบางแห่งไหล
จากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ แสดงว่าบริเวณต้นน้ํา ซึ่งอยู่ทางทิศใต้อยู่สูงกว่าบริเวณปากแม่น้ําทางทิศ
เหนือ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ปล่อยวัตถุจากยอดตึกสูง เม่ือเวลาผา่นไป 5 วินาท ีวัตถุมีความเร็วเท่าใด 
  แนวคําตอบ  วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง บริเวณผิวโลกภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกจะมี
ความเร่งคงตัว เรียกว่าความเร่งโน้มถ่วง มีค่า 9.8 เมตรต่อวินาที2   ดังนั้นถ้าปล่อยวัตถุจากยอดตึก
สูง (ความเร็วต้นเป็นศูนย์) เม่ือเวลาผ่านไปแต่ละวินาที ความเร็วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 
เมตรต่อวินาที ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที วัตถุจะมีความเร็วเท่ากับ 5 × 9.8 เมตรต่อวินาที หรือ 
49 เมตรต่อวินาที 
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9. ยิงก้อนหินในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 49 เมตรต่อวินาท ีนานเท่าใดก้อนหินจะเคลื่อนที่ถึงจุดสงูสดุ 
  แนวคําตอบ  การยิงก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่ของก้อนหินเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้
สนามโน้มถ่วงของโลก โดยมีความเร่งคงตัว คือ ความเร่งโน้มถ่วง ซึ่งมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาที2 โดยที่
ความเร็วของก้อนหินจะลดลงวินาทีละ 9.8 เมตรต่อวินาที เม่ือเวลาผ่านไป 1 , 2 , 3 ,4  และ 5 
วินาที ก้อนหินจะมีความเร็วเท่ากับ 39.2 , 29.4 , 19.6 , 9.8 และ 0 เมตรต่อวินาที ตามลําดับ ดังนัน้
ก้อนหินจะเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดในเวลา 5 วินาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. โยนก้อนหินขึน้ในแนวดิ่ง ความเร็วและความเรง่ของก้อนหินที่จดุสูงสุดมีเท่าใด ก่อนก้อนหินจะ
กระทบพืน้มีความเร่งเท่าใด 
  แนวคําตอบ  วัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ทั้งขึ้นและลงจะมีความเร่งเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่ 
คือ  9.8 เมตรต่อวินาที2 และมีทิศลงในแนวดิ่ง แต่ขนาดความเร็วจะเปลี่ยนตลอดการเคลื่อนที่ ใน
สถานการณ์นี้ ณ จุดสูงสุด ก้อนหินมีความเร็วเป็นศูนย์ และมีความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาที2    ก่อน
กระทบพื้นก้อนหินยังคงมีความเร่งเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. ปล่อยลูกปิงปองจากระเบียงชัน้สี่ของตึกให้ตกสู่พืน้ การเคลื่อนทีข่องลูกปิงปองเป็นการตกแบบ
เสรหีรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวคําตอบ  การตกแบบเสรีเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว ใน
กรณีการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองมีแรงเสียดทานหรือแรงต้านทานจากอากาศกระทําต่อลูกปิงปองด้วย 
ทําให้การเคลื่อนที่ของลูกปิงปองไม่เป็นการตกแบบเสรี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. ปล่อยแผน่กระดาษกับเหรียญบาทพรอ้มกันให้ตกในท่อที่สบูอากาศออกหมด วัสดุทั้งสองจะถงึพื้น
ท่อพร้อมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวคําตอบ  เม่ือปล่อยแผ่นกระดาษหรือเหรียญบาทพร้อมกันในท่อที่สูบอากาศออกหมด 
วัสดุทั้งสองจะตกถึงพื้นท่อพร้อมกันเพราะตกแบบเสรี เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําเพียงแรง
เดียว โดยไม่มีแรงต้านทานจากอากาศ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. ในชีวิตประจําวัน คนทั่วไปพูดว่า “ส้มมีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม” คําพดูนี้หมายความว่าอย่างไร 
  แนวคําตอบ  ส้มมีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม คําพูดนี้ถูกต้องในชีวิตประจําวัน แต่ในทาง
วิทยาศาสตรค์าํพูดนี้ไม่ถูกต้อง เพราะกิโลกรัมเป็นหน่วยของมวล ส่วนน้ําหนักเป็นแรงที่โลกดึงดดูส้ม 
มีหน่วย  นิวตัน ดังนัน้ คําพดูที่ถูกต้อง คือ ส้มมีมวล 1 กิโลกรัม (หรือ ส้มมีน้ําหนัก 9.8 นิวตัน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. ถ้าเราเดนิทางห่างจากโลกเรื่อย ๆ น้ําหนักของเราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  แนวคําตอบ  น้ําหนักของเราจะเปลี่ยนแปลง กล่าวคือน้ําหนักจะลดลง เพราะน้ําหนักของเรา
ที่ผิวโลก = มวล × ความเร่งโน้มถ่วง ณ ตําแหน่งที่อยู่สูงจากผิวโลกมาก ๆ ความเร่งโน้มถ่วงจะมีค่า
ลดลง น้ําหนักของเราจึงลดลงด้วย (แต่มวลยังคงเดิม) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. ก้อนหินหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล 5 กิโลกรัม และมีน้ําหนัก 8.1 นิวตัน ความเร่งโน้มถ่วงที่ผวิดวง
จันทร์มีคา่เท่าใด ถ้านักบินอวกาศนาํก้อนหินนี้กลับโลก ก้อนหินจะมนี้าํหนักเท่าใด 
  แนวคําตอบ  ความเรง่โน้มถ่วงที่ผิวดาวต่าง ๆ และบนโลกมีค่าไมเ่ท่ากัน น้ําหนกัและ
ความเรง่โน้มถ่วงที่ผิวดาวใด ๆ มีความสมัพันธ์กันดังสมการ W = mg ดังนั้นความเร่งโน้มถ่วงทีผ่ิว
ดวงจันทร ์หาได้จาก 
   moonmgW =  
   8.1 = 5 x gmoon  
   gmoon = 1.6  เมตร/วินาที2  
  น้ําหนักของกอ้นหินบนโลก หาได้จาก 
   EarthmgW =  = 5 x 9.8  = 49.0 นิวตัน 
  ตอบ ความเรง่โน้มถ่วงที่ผิวดวงจันทรเ์ท่ากับ 1.6 เมตรต่อวินาท2ี (หรือประมาณ  

6
1  เท่า

ของความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก) และน้ําหนกัของก้อนหินบนผิวโลกเทา่กับ 49 นิวตัน 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


