
1. แผ่นกลมขนาดใหญม่ีรัศมี 5.0 m หมุนรอบแกนที่ตั้งฉากและผ่านจุดศุนย์กลางของแผ่น ด้วยอัตราคงตวั 0.75 รอบ/s ก าหนดให้จุด A อยู่
ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 1.0 m จุด B อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 2.5 m และ จดุ C อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 5.0 m 

a. ในช่วงเวลา 2.0 s แผ่นวงกลมนี้หมุนได้กีร่อบ 
b. ในช่วงเวลา 2.0 s แผ่นวงกลมนี้หมุนไดมุ้มกี่เรเดยีน 
c. ในช่วงเวลา 2.0 s แผ่นวงกลมจดุ A เคลื่อนที่ได้ระยะเท่าใด 
d. ในช่วงเวลา 2.0 s แผ่นวงกลมจดุ B เคลื่อนที่ไดร้ะยะเท่าใด 
e. ในช่วงเวลา 2.0 s แผ่นวงกลมจดุ C เคลื่อนทีไ่ด้ระยะเท่าใด 
f. จุด A, B, และ C มีอัตราเร็วเชิงมมุเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน จุดใดมีอัตราเร็วเชิงมมุมากท่ีสดุ  
g. จุด A, B, และ C มีอัตราเร็วเชิงเสน้เท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน จุดใดมีอัตราเร็วเชิงเส้นมากท่ีสุด 
h. จุด A, B, และ C มีอัตราเร็วเชิงเสน้เท่ากับเท่าใด  

2. ล้ออันหนึ่งมีขนาดรัศม ีR เท่ากับ 0.4 m สามารถหมุนได้อย่างอิสระรอบแกน ซึ่งผ่านจุด
ศูนย์กลางและตั้งฉากกับระนาบของล้อ ถ้าล้ออันนี้มีเชือกเบาพันรอบและอยู่นิ่งที่เวลาเริม่ต้น 
t = 0 และต่อมา เชือกดังกล่าวเริม่ถูกดึง ท าให้มีความเร่งเชิงเส้นคงตัวขนาด a= 4.0 m/s2 

ในทิศทางดังแสดงในรูป ถามว่าลอ้จะหมุนได้กี่รอบในเวลา 10 วินาที 
 

3. แผ่นดิสก์วงกลมขนาดใหญ่รัศมี  3.0 m หมุนรอบแกนที่ตั้งฉากและผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่น 
ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม  ที่ไม่คงตัว โดยเปลี่ยนไปกับเวลา t  ตามสมการ     22 tt    
โดยที่   มีหน่วยเป็น rad/s และ t  มีหน่วยเป็น s มีกล่องมวล 1.0 kg วางอยู่บนแผ่น ท่ีจุด
ซึ่งห่างจากแกนหมุนเป็นระยะ 1.8 m โดยกล่องนี้หมุนไปพร้อมกับแผ่นด้วยอัตราเร็วเชิงมุม
เดียวกัน 

a. เมื่อ 0.2t s แผ่นวงกลมนีม้ีอัตราเร็วเชิงมุมเท่าใด 
b. เมื่อ 0.2t s กล่องมวล 1.0 kg ที่อยู่บนแผ่นมีอัตราเร็วเชิงเส้นเท่าใด 
c. เมื่อ 0.2t s แผ่นวงกลมนีม้ีอัตราเร่งเชิงมุมเท่าใด 
d. เมื่อเวลาผ่านไป 2.0 s นับจากเวลาเริ่มต้น ( 0t ) แผ่นวงกลมหมุนไปไดก้ี่รอบ 
e. เมื่อ 0.2t s กล่องมวล 1.0 kg ที่วางอยู่บนแผ่นมีความเร่งขนาดเท่าใด 

4. จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุท่ีหมุนรอบแกนนิ่ง ในแต่ละข้อต่อไปนี ้
a. ระบบสองอนุภาค มวล m เท่ากัน อยู่ห่างกัน L แกนหมุนผ่านกึ่งกลางระหว่างมวลทั้งสองและตั้ง

ฉากกับเส้นท่ีเชื่อมอนุภาคทั้งสอง 
b. ระบบสองอนุภาค มวล m เท่ากัน อยู่ห่างกัน L แกนหมุนผ่านอนภุาคหนึ่งและตั้งฉากกับเส้นท่ี

เชื่อมอนุภาคทั้งสอง 
 

5. จงค านวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของมวลจุดขนาด m เท่ากัน 4 อัน ซึ่งอยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยมจัตรุัส ที่มี
ความยาวด้านละ L รอบแกนหมุน ซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมและตั้งฉากกับระนาบของสี่เหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

6. จากรูปบนด้านขวา มวล 1 1  kgm   มวล 2 3  kgm   มวล 3 4  kgm   จงค านวณหาโมเมนต์ความเฉือ่ยรอบแกนหมุน 1I  

a 

R 

m m 

m m 

L 

3.0 m 1.8 m 1.0 kg 

การบ้าน รายวิชาฟิสิกส์ 1 
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7. วัตถุเกร็งหนึ่งประกอบด้วยมวลจุด 4 ก้อนแต่ละก้อนมีค่ามวลตามที่ระบุในรูปล่างซ้าย แต่ละก้อนต่อเชือ่มกันด้วยลวดแข็งและเบาเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจตัุรสั ค่าโมเมนตค์วามเฉือ่ยรอบแกนหมุนตามรูปของวัตถุเกร็งน้ีมีค่าเท่าใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. มวล 1 1m kg มวล 2 2m kg  และ มวล 3 3m kg อยู่ท่ีต าแหนง่ต่าง ๆ ดังรูปด้านบนขวา มวลทั้งสามถูกตรึงให้คงรูปทรง ดังในรูป

ด้วยลวดตรงทีเ่บามาก  เมื่อหมุนระบบรอบแกนที่ตั้งฉากกับระนาบ xy  และผา่นจุดก าเนิด ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 2rad/s  และหมุนใน

ทิศตามเข็มนาฬิกา จงหาพลังงานจลน์ของระบบนี ้

9. คานยาว L มวล M มีมวลกระจายสม่ าเสมอ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของคานนี้รอบแกนหมุนทีผ่่านตรงกลางและตั้งฉากกับคาน (ดูรูปด้านล่าง
ซ้าย) มีค่าเท่าใด 
 
 
 

 

10. วงแหวนรัศม ีR มวล M มีมวลกระจายสม่ าเสมอ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวงแหวนนี้ รอบแกนหมุนทีผ่่านตรงกลาง และตั้งฉากกับระนาบวง
แหวนมีค่าเท่าใด (รูปบนขวา) 

11. จากรูปแท่งเหล็กมวล M  ความหนาแน่นสม่ าเสมอ ยาว L  เมตร มีคา่โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุน 1I  เท่าใด (รูปล่างซ้าย) 

 
 
 
 
 

 

12. วัตถุอันหนึ่งมวล 2.0 kg มีรัศมีไจเรชันรอบแกน 1I ในรูป เท่ากับ 23 m พบว่า วัตถุนีม้ีการหมุนรอบแกนนี้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัว

เท่ากับ 2.0 rad/s (รูปบนขวา) 
a. พลังงานจลน์ของวัตถุนี้มีค่าเท่าใด 
b. ถ้าระยะห่างระหว่างแกน 1I กับแกนท่ีขนานกับแกนน้ีและผ่านจุดศูนยก์ลางมวลมคี่าเท่ากับ 0.50 m ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของ

แกนหมุนที่ผ่านจดุศูนย์กลางมวลและขนานกับแกน 1I นี้มีค่าเท่าใด  

13. แท่งเหล็กตรงมวล M ยาว   ที่ปลายดา้นหนึ่งของแท่งเหล็กมีทรงกลมเหล็กตัน มวล
M2 รัศมี R ต่ออยู่ ดังรูป โมเมนต์ความเฉื่อยของระบบนี้รอบแกน A ในรูป มีค่า

เท่าใด 

แกนหมุน A 
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14. คานตรงอันหนึ่งมีมวล 2.0 kg ยาว 1.0 m ถ้ามีทอร์กสุทธิมากระท าต่อคาน ท าให้หมุนรอบแกนหมุน ซึ่งอยู่ห่างจากปลายดา้นหนึ่งเป็นระยะ 

¼ ของความยาวคานด้วยอัตราเรว็เชิงมุม   ttt  25 2  ในหน่วย rad/s โดยในตอนเริ่มต้นคานท ามุม 6  rad กับแกนนอน

ดังรูป 
a. อัตราเร็วเชิงมุมของคานนี้ท่ี 5.1t s มีคา่เท่ากับเท่าใด 
b. อัตราเร่งเชิงมุมของคานนี้ท่ี 0.2t s มีค่าเท่ากับเท่าใด 
c. มุมที่คานนี้ท ากับแกนนอนท่ี 0.1t s มีคา่เท่ากับเท่าใด 
d. ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของคานรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใด 
e. ขนาดของทอร์กสุทธิที่ท าต่อคานท่ีเวลา 0.2t s มีค่าเท่ากับเท่าใด 

15. คานตรงมีมวลกระจายสม่ าเสมอ 5 kg ยาว 1.0 m วางอยู่บนขอนไม้ที่จุด O ดัง
แสดงในรูป ที่ปลายด้านขวาของคานมีแรงดึงคานให้อยู่ในแนวระดับได ้
a. แรงนี้ต้องมีขนาดเท่าใด 
b. แรงตั้งฉากท่ีขอนไม้ท าต่อคานมีขนาดเท่าใด 

 

16. แท่งไม้ตรงยาวอันหนึ่ง ยาว 2.0 m มีมวล 9.0 kg ตอกตะปูที่จุดกึ่งกลาง
เพื่อให้หมุนรอบแกนหมุนนีไ้ดโ้ดยไม่มีความเสียดทาน มีแรงเพียง 2 แรง
กระท าต่อแท่งไม้นี้ให้หมุนได้ โดยมีขนาด ทิศทาง และต าแหน่งที่กระท าบน
แท่งไม้ ดังแสดงในรูป 

a. โมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งไม้รอบแกนหมุนดังกล่าวมีค่าเท่าใด 

b. ทอร์คสุทธิที่ท าต่อไมม้ีค่าเท่าใด (อย่าลืมบอกทิศทางด้วย) 
c. แท่งไม้นี้จะหมุนด้วยอัตราเร่งเชิงมุมเท่าใด 

17. คล้องเชือกเบาผ่านรอกรัศมี 0.4 m ซึ่งมีมวล 2.5 kg และแขวนจากเพดานและหมุนได้โดยไม่มีความเสียดทาน โดย
ปลายดา้นหนึ่งของเชือกผูกติดกับกล่อง 3 kg ส่วนอีกด้านตดิกับกลอ่งมวล 7 kg ดังรูป ให้ประมาณว่า รอกเป็น
แผ่นดิสก์ท่ีมีมวลกระจายตัวสม่ าเสมอ 
a. อัตราเร็วของกล่อง 7 kg ก่อนกระทบพื้น มีค่าเท่าใด 
b. อัตราเร่งของกล่อง 3 kg ขณะเคลือ่นที่ข้ึน มีค่าเท่าใด 
c. อัตราเร่งเชิงมุมของรอกมีค่าเท่าใด 
d. แรงตึงเชือกแต่ละข้างมคี่าเท่าใด 

 

18. เชือกเบาพันรอบด้านนอกของทรงกระบอกกลวงที่มีมวล 12.0 kg โดยรัศมีในยาว 15.0 cm และรัศมีนอกยาว 30.0 
cm ถ้าปล่อยให้ทรงกระบอกกลวงดังกล่าวให้เคลื่อนทีล่งมา แรงตึงเชือกขณะที่ทรงกระบอกกลวงตกลงมา มีค่าเท่าใด 

19. กล่อง 2 ใบต่อกันด้วยเชือกเบาที่คล้องผ่านรอก โดยกล่อง A มีมวล 5.00 kg และกล่อง B มีมวล 4.00 kg รอกมีมวล 
8.00 kg และมรีัศมี 4.00 cm ให้นักศึกษาหาความเร่งของกลอ่ง และขนาดของแรงตึงเชือกในส่วนท่ีนอนกับส่วนท่ีตั้ง  
โดยให้ประมาณว่ารอกเป็นแผ่นดสิก์ท่ีมีมวลกระจายตัวสม่ าเสมอ และไม่มีความเสยีดทานในระบบ 

  

F 

ขอนไม้ 

รัศมีใน 

75 cm 

2.0 m 

N102 F
N81 F37o 



20. ลูกเหล็กทรงกลมตันมีมวลกระจายสม่ าเสมอ 4.00 kg รัศมี 0.10 m กลิ้งโดยไม่ไถลลงมาตามพื้นเอียงเป็น
ระยะ 10.0 m ดังรูป โดยเริ่มจากอยู่นิ่ง จงหาปริมาณต่อไปนี ้
a. อัตราเร็วของจุดศูนย์กลางมวลเมื่อถึงพื้นระดับ 
b. สัมประสิทธ์ิความเสยีดทานสถิตระหว่างพ้ืนกับลูกเหล็กมีค่าอยา่งน้อยเท่าใด 

21. วงแหวนรัศมี R มวล M กลิ้งโดยไม่ไถลลงมาตามพื้นเอียงที่ท ามุม  กับแนวระดับ โดยเริ่มจากอยู่นิ่งที่จดุ A ที่
ความสูง h จากพ้ืนระดับ 

a. เมื่อเคลื่อนที่มาถึงพื้น วงแหวนมีอัตราเร็วเท่าใด 
b. ค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานสถติระหว่างพ้ืนกับ

วงแหวนมีค่าอย่างน้อยเท่าใด 
 
 
 

22. ทรงกระบอกตันรศัมี 0.20 m มวล 25 kg กลิ้งโดยไมไ่ถลไปบนพ้ืนราบก่อนข้ึนพ้ืนเอียงซึ่งท ามุม 37 องศากับแนวระดับ โดยขณะที่กลิง้บน
พื้นราบ มีอัตราเร็วของจุดศูนย์กลางมวลคงตัวเท่ากับ 10 m/s เมื่อขึ้นพื้นเอียงก็ยังคงกลิ้งโดยไม่ไถลอยู่ แต่จะมีอตัราเร็วท่ีไม่คงตัว(คือลดลง
ตามระดับความสูง) เราทราบว่า จดุปลายด้านบนของพื้นเอียงอยู่สูงจากพ้ืนระดับ 3.0 m ดังรูป 

a. ขณะที่กลิ้งโดยไม่ไถลไปบนพ้ืนราบ พลังงานจลน์
ทั้งหมดของทรงกระบอกตันนี้มีค่าเท่าใด 

b. เมื่อทรงกระบอกตันกลิ้งโดยไม่ไถลต่อไปบนพ้ืน
เอียง จนมาถึงจุดปลายดา้นบนสุดของพื้นเอียง
ทรงกระบอกจะมีอตัราเร็วท่ีจุดนี้ เท่าใด 

c. ทรงกระบอกมีอัตราเร่งเท่าใด ในช่วงที่เคลื่อนที่ข้ึน
พื้นเอียง 

23. มีชายคนหนึ่งมวล 100 kg ซึ่งตอนแรกยืนอยู่ที่ตรงจดุศูนย์กลางของแผ่นกลมที่หมุนไดร้อบแกน ท่ีผ่านจุดศูนย์กลางและตั้งฉากกับแผ่นได้ 
โดยไม่มีความเสียดทาน และมโีมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนนี้เท่ากับ 2000 kg m2 โดยแผ่นกลมในตอนแรกนี้หมุน 1 รอบใช้เวลา 5.0 s 
ต่อมาชายคนน้ีเดินไปตามแนวรศัมีจากจุดศูนย์กลางแผ่นออกมาเปน็ระยะ 3.0 m ในตอนนี้แผ่นกลมดังกล่าวจะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมมุ
เท่าใด 

24. แผ่นกลม 2 แผ่น แผ่นบนมีมวล 1.0 kg รัศมี 0.050 m กับ แผ่นล่างมี มวล 4.0 kg รัศมี 0.10 m ทั้งคู่หมุนอย่างอิสระต่อกันในตอนแรก โดย
มีลักษณะการหมุนในตอนแรก 3 กรณี ดังแสดงในรูปด้านล่าง อัตราเร็วเชิงมุมในตอนต้นเท่ากันหมดทุกกรณี คือ แผ่นบนมีค่า 0.30 rad/s 
แผ่นล่าง 0.10 rad/s เมื่อปล่อยให้แผ่นบนหล่นลงไปทับแผ่นล่าง ทัง้คู่จะหมุนไปด้วยกัน ในแต่ละกรณี ท้ังคู่จะหมุนไปด้วยกันด้วยความเร็ว
เชิงมุมเท่าใดบ้าง 
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