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บทที 1 การเคลือนที
1.1 การเคลือนทีแนวตรง
การเคลือนทีแนวตรงของวั ตถุ เป็ นการเคลือนทีทีอยู่ในแนวเดียวเมือวัตถุเกิดการเคลือนทีจะมีปริ มาณ
ทีเกียวข้องกับการเคลือนที ได้แก่ ระยะทาง การกระจั ด อั ตราเร็ ว ความเร็ ว อั ตราเร่ ง และความเร่ งฯลฯ
ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเส้นทางทีวั ตถุเคลือนทีเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นเมตร
การกระจัด (Displacement) คือ เส้นตรงทีลากจากจุดเริ มต้น ไปยั งจุดสุดท้ายเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
มีหน่วยเป็ นเมตร
การกระจัดและระยะทางเท่ากั น เมือวั ตถุเคลือนทีเป็ นเส้นตรง และไม่มีการย้ อนกลั บ
ถ้ าเดินทางจากจุด P ไปยั งจุด Q ตามเส้นทางทีประเอาไว้
ระยะทาง = 800 + 600 = 1,400 m
ขนาดของการกระจั ด (PQ) = 8002  6002 = 1,000 m
ถ้ าตั งต้นจากจุดP แล้ วเดินไปตามขอบสนามจนครบรอบ
(กลั บมาทีจุด P อย่างเดิม)
จะได้ ระยะทาง = 800 + 600 + 800 + 600 = 2,800 m
การกระจัด = 0 m
แบบฝึ กหัด 1.1
1. เมือวั ตถุเคลือนทีเป็ นวงกลมได้ ครึ งรอบ คิดเป็ นระยะทาง44 เมตร จงหาว่าการกระจัดของวั ตถุมีค่าเป็น
เท่าใด
1. 0
2. 14
3. 19.8
4. 28
2.

จากรู ปกํ าหนดให้
AB มีระยะทาง 11.25 เมตร
AB ใช้เวลาเดินทาง 1.5 วินาที
CD มีระยะทาง 50 เมตร
CD ใช้เวลาเดินทาง 2 วินาที

ข้อใดถูกต้องทีสุด
1. ขนาดของการกระจั ด 50 เมตร ใช้เวลา 2 นาที จาก A  B  C  D
2. ระยะทางของการเคลือนที 50 เมตร ใช้เวลา 5 วินาทีจาก A  B  C  D
3. ขนาดของการกระจั ด 50 เมตร ใช้เวลา 5 วินาที จาก A  B  C  D
4. ขนาดของการกระจั ด 50 เมตร ใช้เวลา 3.5 วินาที จาก A  B  C  D
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3. เขาทรายออกวิ งจากค่ายมวยไปทางตะวั นออก 16 กิโลเมตร แล้ วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร
จงหาการกระจั ดของเขาทราย จากค่ายมวยเป็ นกีกิโลเมตร
1. 4
2. 20
3. 24
4. 28
4. วั ตถุเคลือนทีในแนวเส้นตรง ได้ความสัมพั นธ์ระหว่างการกระจัด(S) กับเวลา (t) ดังรู ป ระยะทางและ
การกระจัด เมือวั ตถุเคลือนทีได้ 6 วินาที เป็ นเท่าใดตามลํ าดับ
1. 10 m , 80 m
2. 10 m , 20 m
3. 20 m , 0
4. 32 m , 0

1.1.1 อัตราเร็วและความเร็ว
อั ตราเร็ ว(speed) คือระยะทางทีเคลือนทีได้ในหนึ งหน่วยเวลา เป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ น
เมตร/วินาที (m/s) หาได้จาก
อั ตราเร็ ว = ระยะทางทั งหมด/ เวลาทีใช้
หรื อ v =

S
t

เมือ v คือ อั ตราเร็ วของวั ตถุมีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที ( m/s)
S คือ ระยะทางทีวั ตถุเคลือนทีได้มีหน่วยเป็ น เมตร ( m )
t คือ เวลาทีใช้ในการเคลือนทีมีหน่วยเป็ นวินาที ( s )
ความเร็ ว (Velocity) คือการกระจัดทั งหมดใน 1 หน่วยเวลา เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ น
เมตร/ วินาที (m/s) หาได้จาก
ความเร็ วเฉลีย = การกระจัด /เวลาทีใช้
หรื อ


 S
v
t

ความเร็วเฉลียและอัตราเร็วเฉลีย
อั ตราเร็ วเฉลีย(Average Speed) คืออั ตราเร็ วทีจุดกึ งกลางของช่วงเวลานั น หาจากอั ตราส่วนของ
ระยะทางกับเวลา เป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ น เมตร/วินาที (m/s)
ความเร็ วเฉลีย(Average Velocity) คือ ความเร็ วทีจุดกึ งกลางของช่วงเวลานั น หาจากอั ตราส่วน
ของการกระจั ดกับเวลาในช่วงนั น เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ น เมตร/ วินาที
ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึง
อั ตราเร็ วขณะใดขณะหนึ ง หรื ออั ตราเร็ วทีจุดใดจุหนึ งหรื อช่วงใดช่วงหนึ งในเวลาสั นๆ ค่าอั ตราเร็ว
ทีได้นี จะอยู่ทีกึ งกลางช่วงเวลา หาได้จาดระยะทางต่อหนึ งหน่วยเวลา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง การเคลือนที เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 3

ค่าอั ตราเร็ วเฉลียเป็ นการบอกค่าประมาณซึ งค่าแท้จริ งอาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าค่าเฉลียก็ได้แต่
ไม่มากหรื อน้อยเกินไป
ความเร็ วขณะใดขณะหนึ ง(Instantaneous Velocity) คือ อั ตราส่วนของการกระจัดกับช่วงเวลา
(ช่วงเวลาทีสั นมากๆ) ของการกระจัดนั น หรือกล่าวได้ว่าความเร็ วขณะใดขณะหนึ งคือ ความเร็ วทีจุดใด
จุดหนึ งของการเคลือนที เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
การวัดอัตราเร็วของการเคลือนทีจากแถบกระดาษ

เครื องมือทีใช้สําหรับหาค่าอั ตราเร็ วเฉลียในห้องปฏิบัติการ คือ เครื องเคาะสัญญาณเวลา
เครื องเคาะสัญญาณเวลาใช้ก ับไฟฟ้ า 220 โวลต์ มีความถี 50 เฮิรตซ์ แต่แปลงค่าเคลือนทีเพือใช้กบั เครื อง
เคาะสัญญาณเหลือเพียง 6 โวลต์ ความถี 50 เฮิรตซ์ ดังนั นจุดทีปรากฏบนแถบกระดาษจะมีทั งหมด50
จุดใน 1 วินาที เราจึงอ่านค่าเวลาทีแน่นอนได้ ระหว่าง 1 ช่วงจุดจะใช้เวลา 1/50 วินาที และระยะทางที
ปรากฏบนกระดาษจะบอให้ทราบว่ามีการเคลือนทีด้ วยความเร็ วมากขึ น น้อยลงหรื อคงทีดูจากระยะห่าง
ระหว่างจุด
    



ความเร็วเพิมขึน

    
ความเร็วลดลง

      

    

ความเร็วคงที

ความเร็วไม่ คงที

ความเร็ วเฉลียจากกระดาษเทป คือ ค่าความเร็ วทีจุดกึ งกลางของช่วงเวลานั น
A



B

  

C



5 cm

ความเร็ วเฉลียช่วง AC = ความเร็ วทีจุด B = 5 / (4/50) = 62.5 cm/s
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

แบบฝึ กหัด 1.1.1
(O-NET49) รถยนต์ค ันหนึ งวิ งด้ วยอั ตราเร็ วคงตั ว20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลือนทีได้
ระยะทาง 500 เมตร
1. 10 วินาที
2. 15 วินาที
3. 20 วินาที
4. 25 วินาที
(O-NET49) เด็กคนหนึ งออกกํ าลั งกายด้วยการวิ งด้ วยอั ตราเร็ ว6 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 1 นาที
วิ งด้วยอั ตราเร็ ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้ วเดินด้วยอั ตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีกหนึ งนาที
จงหาอั ตราเร็ วเฉลียในช่วงเวลา 3 นาทีนี
1. 3.0 m/s
2. 3.5 m/s
3. 4.0 m/s
4. 4.5 m/s
(O-NET49) คลองทีตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะทีถนนจากเมือง A
ไปเมือง B มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้ าชายคนหนึ งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ถาม
ว่าสินค้านั นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
1. 14 km
2. 65 km
3. 72 km
4. 79 km
(O-NET49) รถยนต์ค ันหนึ งวิ งด้ วยอั ตราเร็ วเฉลีย80 กิโลเมตรต่อชั งโมง จากเมือง A ไปเมือง B ทีอยู่
ห่างกัน 200 กิโลเมตร ถ้ าออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด
1. 07.50 น.
2. 08.05 น.
3. 08.30 น.
4. 08.50 น.
(O-NET49) A กับ B วิ งออกกํ าลั งกายจากจุดๆ หนึ งด้วยอั ตราเร็ วสมํ าเสมอ4 เมตรต่อวินาที และ 6
เมตรต่อวินาทีตามลํ าดับ เมือเวลาผ่านไป 60 วินาที A กับ B จะอยู่ห่างกันกีเมตร
1. 100 m
2. 120 m
3. 240 m
4. 360 m
(O-NET49) ในการทดลองปล่อยถุงทรายให้ตกแบบเสรี โดยลากแถบกระดาษผ่านเครื องเคาะสัญญาณ
เวลาทีเคาะจุดทุก ๆ

1
50

วินาที จุดบนแถบกระดาษปรากฏดังรู ป ถ้ าระยะระหว่าง จุดที9 ถึงจุดที 10

วั ดได้ 3.80 เซนติเมตร และระยะระหว่างจุดที 10 ถึงจุดที 11 วั ดได้ 4.20 เซนติเมตร ความเร็ วเฉลียที
จุดที 10 จะเป็ นกีเมตรต่อวินาที
       




1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11
12
1. 1.0 m/s
2. 1.5 m/s
3. 2.0 m/s
4. 2.5 m/s
7. (O-NET50) เด็กคนหนึ งเดินไปทางทิศเหนือได้ ระยะทาง 300 เมตร จากนั นเดินไปทางทิศตะวั นออกได้
ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั งหมด 500 วินาที เด็กคนนี เดินทางด้วยอั ตราเร็ วเฉลียเท่าใด
1. 0.2 m/s
2. 1.0 m/s
3. 1.4 m/s
4. 2.0 m/s
8. (O-NET51) รถยนต์ A เริ มเคลือนทีจากหยุดนิ ง โดยอั ตราเร็ วเพิ มขึ น2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที
เมือสิ นวินาที 5 รถจะมีอ ั ตราเร็ วเท่าใด
1. 5 m/s
2. 10 m/s
3. 15 m/s
4. 20 m/s
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9. (O-NET51) จากรู ปแสดงจุดห่างสมํ าเสมอกันบนแถบกระดาษทีผ่านเครื องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั งต่อ
วินาที ข้อความใดถูกต้องสําหรับการเคลือนทีนี






















1. ความเร็ วเพิ มขึ นสมํ าเสมอ
2. ความเร่ งเพิ มขึ นสมํ าเสมอ
3. ความเร่ งคงตัวและไม่เป็ นศูนย์
4. ระยะทางเพิ มขึ นสมํ าเสมอ
10. (O-NET52) รถยนต์ค ันหนึงแล่นด้วยอั ตราเร็วคงตัว20 กิโลเมตรต่อชั วโมง ระยะทางทีรถยนต์คนนี
แล่นได้ในเวลา 6 นาทีเป็ นตามข้อใด
1. 0.3 กิโลเมตร
2. 2.0 กิโลเมตร
3. 3.3 กิโลเมตร
4. 120 กิโลเมตร
11. (O-NET52) เด็กคนหนึ งวิ งเป็ นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั นก็หันกลั บแล้ ววิ ง
เป็ นเส้นตรงไปทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็ วเฉลียของเด็กคนนี เป็ นไปตามข้อใด
1. 3.5 เมตร/วินาที 2. 3.6 เมตร/วินาที
3. 6.0 เมตร/วินาที
4. 7.0 เมตร/วินาที
12. (O-NET53) วั ตถุเคลือนทีเป็ นเส้นตรงโดยมีต ํ าแหน่งทีเวลาต่างๆ ดังกราฟ ข้อใดคือการกระจัดของ
วั ตถุ ในช่วงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที
1. -8 เมตร
2. -4 เมตร
3. 0 เมตร
4. +8 เมตร
13. (O-NET53) ตอนเริ มต้ นวั ตถุอยู่ห่างจากจุดอ้ างอิงไปทางขวา4.0 เมตร เมือเวลาผ่านไป 10 วินาทีพบว่า
วั ตถุอยู่ห่างจากจุดอ้ างอิงไปทางซ้าย8.0 เมตร จงหาความเร็ วเฉลียของวั ตถุนี
1. 0.4 เมตรต่อวินาที
2. 0.4 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
3. 1.2 เมตรต่อวินาที
4. 1.2 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
14. (O-NET53) ข้อใดต่อไปนี เป็ นการเคลือนทีทีมีขนาดการกระจั ดน้อยทีสุด
1. เดินไปทางขวาด้วยอั ตราเร็ วคงตัว3 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 4 วินาที
2. เดินไปทางซ้ายด้วยอั ตราเร็ วคงตัว 4 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 3 วินาที
3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แล้ วเดินย้ อนกลั บมาทางซ้าย2 เมตร
4. ทั งสามข้อมีขนาดการกระจั ดเท่ากันหมด
15. (O-NET54) รถยนต์ค ันหนึ งกํ าลั งเคลือนทีบนถนนตรง กํ าหนดให้การเคลือนทีไปข้างหน้ามีการกระ
จัดเป็ นค่าบวกและการเคลือนทีถอยหลั งมีการกระจัดเป็ นค่าลบ ถ้ ารถยนต์ค ั นนี มีความเร็ วเป็ นค่าลบ
แต่มีความเร่ งเป็ นค่าบวก สภาพการเคลือนทีจะเป็ นอย่างไร
1. กํ าลั งแล่นไปข้างหน้า แต่ก ํ าลั งเหยียบเบรกเพือให้รถช้าลง
2. กํ าลั งแล่นไปข้างหน้า และกํลา ั งเหยียบคั นเร่ งเพือให้รถเดินหน้าเร็ วขึ น
3. กํ าลั งแล่นถอยหลั ง แต่ก ํ าลั งเหยียบเบรกเพือให้รถช้าลง
4. กํ าลั งแล่นถอยหลั ง และกํ าลั งเหยียบคันเร่ งเพือให้รถถอยหลั งเร็ วขึ น
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16. (O-NET54) วั ตถุหนึ งเคลือนทีเป็ นวงกลมรัศมี 21 เมตร ครบหนึ งรอบ การกระจัดมีค่าเท่าใด
1. 0 เมตร
2. 42 เมตร
3. 84 เมตร
4. 132 เมตร
17. (O-NET54) หนูต ั วหนึ งวิ งรอบสระนํ าเป็ นวงกลมทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง14 เมตร ใช้เวลา 2 นาที
ก็ครบรอบพอดี (กํ าหนด π = 22/7) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี
ก. อั ตราเร็ วเฉลียของหนูเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาที
ข. อั ตราเร็ วเฉลียของหนูเท่ากับ 22 เมตรต่อวินาที
ค. ขณะวิ งได้ ครึ งรอบจะได้การกระจัดเท่ากับ14 เมตร
ง. ขณะวิ งได้ 1/4 รอบจะได้การกระจัดประมาณ 9.9 เมตร
ข้อความใดถูกต้อง
1. ค และ ง
2. ข ค และ ง
3. ก ค และ ง
4. ถูกทุกข้อ
1.1.2 ความเร่ ง (Acceleration , ⃑ )
ความเร่ ง คือ อั ตราการเปลียนแปลงความเร็ วต่อ 1 หน่วยเวลา เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ น
เมตร / วินาที2 (m / s2)
เมือ


v

u

  
 v v  u
a

t
t

เป็ น ความเร็ วปลายหรื อหลั ง มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที ( m/s)
เป็ น ความเร็ วต้นหรื อแรกมีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที ( m/s)
t เป็ น เวลาทีใช้ในการเคลือนทีมีหน่วยเป็ น วินาที ( s )
ความเร่ งเฉลีย คือ ความเร็ วทีเปลียนไปต่อ 1 หน่วยเวลา
ความเร่ งขณะใดขณะหนึ ง คือ ความเร่ งทีเกิดขึ นทีจุดใดจุดหนึ งหรื อในช่วงเวลาสั นๆ
สรุ ป
1. ความเร็ วประกอบด้ วย ขนาดและทิศทาง
2. ความเร็ วเปลียน ผลวั ตถุมีความเร่ ง ซึ งความเร็ วเปลียนได้ด ังนี
ก. ขนาดเปลียน ทิศไม่เปลียน (ทางตรง)
ข. ขาดไม่เปลียน ทิศเปลียน (เลี ยวทิศ)
ค. ขนาดเปลียน ทิศเปลียน (เลี ยวทิศ)
3. ความเร็ วคงที คือ ขนาดไม่เปลียน ทิศไม่เปลียน (ทางตรง) ผลวั ตถุไม่มีความเร่ ง
4. ถ้ าวั ตถุเคลือนทีไม่เป็ นทางตรง(เลี ยวทิศ) วั ตถุจะมีความเร่ งเสมอ ไม่ว่าวั ตถุจะเคลือนทีด้วย
อั ตราเร็ วเพิ มขึ น หรื ออั ตราเร็วลดลง หรื ออั ตราเร็ วคงที
5. ถ้ าวั ตถุเคลือนทีเป็ นทางตรง ด้ วยอั ตราเร็วเพิ มขึ นวั ตถุจะมีความเร่ ง และวั ตถุจะเกิดความหน่ วง
เมือวั ตถุเคลือนทีเป็ นทางตรงเท่านั น และมีอ ั ตราเร็ วลดลง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง การเคลือนที เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 7

การเคลือนทีในแนวดิงภายใต้แรงดึงดูดของโลก (Free Fall)
คือ การทีวั ตถุเคลือนทีขึ นลงในแนวดิ ง ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงแรงเดียว ทํ าให้เกิด
ความเร่ ง 9.8 m/s2 มีทิศทางลงสู่พื นเสมอ แสดงว่า ในทุกๆ 1 วินาที วั ตถุมีความเร็ วเพิ มขึ น 9.8 m/s

ตอนแรกจุดจะอยู่ใกล้ ก ัน ต่อไปจะยิ งห่างกัน แสดงว่าความเร็วในการเคลือนทีของถุงทรายทุกชุด
เพิ มขึ นเท่าๆ กันแสดงให้เห็นว่ามีความเร่ งทีเท่ากั นโดยทีความเร่ งนี เป็ นความเร่ งทีเนืองจากแรงดึงดูของโลก
การเคลือนทีของวั ตถุทีตกอย่างอิสระภายใต้แรงดึงดูดของโลก จะต้องเป็ นการเคลือนทีของวั ตถุที
ไม่มีเครื องยนต์กลไกบังคับสําหรับการเคลือนทีของวั ตถุทีมีเครื องยนต์บังคับ เช่น เครื องบิน รวด
จ บอลลูน
ลิฟต์ เป็ นต้น จะเคลือนทีไปด้วยความเร่ งa เนืองจากการทํ างานของเครื องยนต์ เชื อเพลิง หรื อแก๊สขับดันไม่
เกียวข้องกับค่า g
สมการเคลือนทีในแนวดิง
1. v = u + gt
2. v2 = u2 + 2gs
3. h = ut + gt2
4. h  ( u 2 v )t
5.

ht  ut  (

2t  1
)g
2

สิงทีควรทราบ
1. ปริ มาณใดมีทิศตาม u เป็ นบวก ทิศตรงข้าม u เป็ นลบ
2. ค่า t มีค่าเป็ นบวกเสมอ
3. ทีจุดสูงสุด วั ตถุมีความเร็ วเป็ นศูนย์ เสมอ
4. ทีระดับความสูงเดียวกัน เวลาทีวัตถุเคลือนทีขึ นเท่ ากับเวลาทีวัตถุเคลือนทีลง และความเร็วขณะ
วัตถุเคลือนทีขึนเท่ ากับความเร็วขณะวัตถุเคลือนทีลง (มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกั น)
5. การปล่อยสิ งของจากวั ตถุทีกํ าลั งเคลือนที เช่น การปล่อยลูกบอลจากบอลลูน ลูกบอลจะมีขนาด
และทิศทางของความเร็ วเท่ากับความเร็ วของบอลลูนขณะปล่อยเสมอ
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1.

2.

3.

4.

แบบฝึ กหัด 1.1.2
วั ตถุทีกํ าลั งเคลือนทีด้วยความเร่ งมีล ั กษณะอย่างไร
1. ช้าลงกํ าลั งจะหยุด
2. กํ าลั งเคลือนทีเร็ วขึ น
2. กํ าลั งเคลือนทีบนทางโค้ง
4. ถูกทุกข้อ
วั ตถุต่อไปนี ทีกํ าลั งเคลือนโดยไม่มีความเร่ ง
1. จรวดกํ าลั งเคลือนทีไปในแนวดิ งด้วยความเร็วคงทีในสนามโน้มถ่วง
2. รถยนต์แล่นด้วยอั ตราเร็ วสมํ าเสมอในทางโค้ง
3. รถยนต์ก ํ าลั งถอยหลั งเข้าจอดในโรงรถ
4. ขนนกกํ าลั งพลิวลงมาในแนวดิ ง
รถจักรยานยนต์ค ันหนึ งจากเปลียนความเร็ ว 36 กิโลเมตรต่อชั วโมง ไปเป็ น 72 กิโลเมตรต่อชั วโมง
ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร่ งเฉลียในการเปลียนแปลงความเร็ วของรถจั กรยานยนต์นี
1 . 2.0 m/s²
2 . 6.0 m/s²
3 . 7.2 m/s²
4 . 21.6 m/s²
แถบกระดาษรู ปใดน่าจะเกิดจากการตกอย่างอิสระของถุงทราย

5. (O-NET49) ถ้ าปล่อยให้ก ้อนหินตกลงจากยอดตึกสู่พื น การเคลือนทีของก้อนหินก่อนกระทบพื นจะ
เป็ นตามข้อใด ถ้ าไม่คิดแรงต้านของอากาศ
1. ความเร็ วคงที
2. ความเร็ วเพิ มขึ นแล้ วลดลง
3. ความเร็ วลดลงอย่างสมํ าเสมอ
4. ความเร็ วเพิ มขึ นอย่างสมํ าเสมอ
6. (O-NET49) โยนลูกบอลขึ นไปในแนวดิ งด้ วยความเร็ วต้ น4.9 เมตร/วินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ
เคลือนทีไปถึงจุดสูงสุด (g = 9.8 m/s2)
1. 0.5 s
2. 1.0 s
3. 1.5 s
4. 2.0 s
7. (O-NET50) รถยนต์ค ันหนึ งเคลือนทีจากหยุดนิ งไปบนเส้นทางตรง เวลาผ่านไป4 วินาที มีความเร็ว
เป็ น 8 เมตรต่อวินาที ถ้ าอั ตราเร็วเพิ มขึ นอย่างสมํ าเสมอ รถยนต์ค ันนี มีความเร่ งเท่าใด
1. 2 m/s2
2. 4 m/s2
3. 12 m/s2
4. 14 m/s2
8. (O-NET51) ถ้ าปล่อยให้ว ั ตถุตกลงในแนวดิ งอย่างเสรี หากวั ตถุนั นตกกระทบพื นดินในเวลา5 วินาที
ถามว่าวั ตถุกระทบดินด้ วยความเร็ วเท่ากับกีเมตรต่อวินาที
1. 4.9 m/s
2. 9.8 m/s
3. 39 m/s
4. 49 m/s
9. (O-NET51) เมืออยู่บนดวงจันทร์ชั งนํ าหนักของวั ตถุทีมีมวล10 กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน ถ้ าปล่อยให้ว ั ตถุ
ตกทีบนผิวดวงจันทร์ วั ตถุจะมีความเร่ งเท่าใด
1. 1.6 m/s2
2. 3.2 m/s2
3. 6.4 m/s2
4. 9.6 m/s2
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10. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนีไม่ได้ท ํ าให้การเคลือนทีของวั ตถุเป็ นการตกแบบเสรี กํ าหนดให้ การเคลือนที
ทุกข้อไม่คิดแรงต้านอากาศ
1. โยนก้อนหินขึ นไปในแนวดิ ง
2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ ง
3. ยิงลูกปื นจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริ งในแนวดิ งซึ งตึงไว้ ก ับเพดาน ดันถุงทราบขึ นแล้ วปล่อย
11. (O-NET52) วั ตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ งบนพื น ส่วนวั ตถุ B ซึ งมีมวลเท่ากัน กํ าลั งตกลง
สู่พื นโลก ถ้ าไม่คิดแรงต้านของอากาศ และกํ าหนดให้ทั งA และ B อยู่ในบริ เวณทีขนาดสนามโน้ม
ถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตั น/กิโลกรัม ข้อใดต่อไปนีไม่ถูกต้อง
1. วั ตถุทั งสองมีน ํ าหนักเท่ากั น
2. วั ตถุทั งสองมีอ ั ตราเร่ งในแนวดิ งเท่ากั น คือ9.8 เมตร/วินาที 2
3. แรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทํ าต่อวั ตถุ A มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทํ าต่อวั ตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
12. (O-NET52) การเคลือนทีของข้อใดต่อไปนี ทีความเร่ งของวั ตถุเป็ นศูนย์
1. การเคลือนทีแบบวงกลมด้วยอั ตราเร็ วคงตัว
2. การตกลงตรง ๆ ในแนวดิ งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ
3. การเคลือนทีเป็ นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอั ตราเร็ วคงตัว
4. การไถลลงเป็ นเส้นตรงบนพื นเอียงลืนทีไม่มีแรงเสียดทาน
13. (O-NET53) ข้อใดทีวั ตถุมีความเร่ งไปทางซ้าย
1. วั ตถุเคลือนทีไปทางขวาแล้ วเคลือนทีเร็ วขึ น
2. วั ตถุเคลือนทีไปทางขวาแล้ วเคลือนทีช้าลง
3. วั ตถุเคลือนทีไปทางซ้ายแล้ วเคลือนทีช้าลง
4. วั ตถุเคลือนทีไปทางซ้ายแล้ วหยุด
14. (O-NET54) ปล่อยวั ตถุให้ตกลงมาในแนวดิ ง เมือเวลาผ่านไป 4 วินาที วั ตถุมีความเร่ งเท่าใด
1. 9.8 เมตรต่อวินาที

2

2. 19.6 เมตรต่อวินาที

2

3. 29.4 เมตรต่อวินาที

2

4. 39.2 เมตรต่อวินาที

2
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1.2 การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์
การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ คือ การเคลือนทีของวั ตถุทีเป็ นเส้นโค้งพาราโบลา ซึ งประกอบด้วย
การเคลือนทีสองแนวตั งฉากกันและเกิดขึ นในเวลาเดียวกัน ได้แก่ การเคลือนทีในแนวราบและการเคลือนที
v
ในแนวดิ ง
y 
v
v
u
y
v
u
v
X
Sy

 u
X

Sx

รู ป 1 ปริ มาณต่างๆ ในการเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์
หลักการ
1. แนวราบวั ตถุจะมีความเร็ วคงทีตลอดการเคลือนที เท่ากับความเร็วเริ มต้น มีความเร่ ง = 0
2. แนวดิ งวั ตถุจะเคลือนทีภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกทํ าให้ว ั ตถุเคลือนทีด้วยความเร่ งคงที= g
จึงทํ าให้ว ั ตถุมีแรงลั พธ์คงทีในแนวดิ ง= mg
3. แนวราบและแนวดิ งวั ตถุจะเคลือนทีอย่างอิสระไม่มีผลซึ งกันและกัน
4. เวลาทีใช้ในการเคลือนทีแต่ละแนวตามแนวราบแนวดิ ง แนวเส้นโค้ง ขณะใด ๆ เท่ากัน
5. ความเร็ วลั พธ์ของโพรเจกไทล์มีทิศอยู่ในแนวเส้นสัมผั ส คือ ทิศของความเร็ไวม่คงทีเปลียนแปลง
ตลอดเวลา
6. ทีจุดสูงสุดวั ตถุมีความเร็ วในแนวดิ งเป็ น0 แต่ความเร็ วในแนวระดับคงที
7. ทีระดับเดียวกันอั ตราเร็ วเท่ากั นโดยอั ตราเร็ วขาขึ น เท่ากับ อั ตราเร็วขาลง
สิงทีควรทราบ
1.

-

โพรเจกไทล์เคลือนทีจาก A ไป B
โพรเจกไทล์เคลือนทีจาก A ไป C
โพรเจกไทล์เคลือนทีจาก A ไป D
โพรเจกไทล์เคลือนทีจาก A ไป E

แนวราบวิ งจาก A ไป F
แนวราบวิ งจาก A ไป C
แนวราบวิ งจาก A ไป H
แนวราบวิ งจาก A ไป I

แนวดิ งวิ งจาก A ไป J
แนวดิ งวิ งจาก A ไป K
แนวดิ งวิ งจาก A ไป L
แนวดิ งวิ งจาก A ไป M
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2.

3. การขว้ างวั ตถุให้ได้ระยะไกลสุดในแนวราบ มุมของความเร็ วต้นต้องทํ ามุม  45 กับแนวระดับ

4. ถ้ าต้องการขว้ างวั ตถุให้ตกไกลS เท่ากัน ต้องมี  1   2
เท่ากัน เวลาทีใช้ไม่เท่ากัน)

 90

(แต่ความสูงไม่เท่ากัน แต่ความเร็ วต้น

5.
- ความเร็วในแนวระดับคงทีมีค่าเท่ากับความเร็วทีจุดเริ มต้น
- ความเร็วทีจุดเริ มต้นในแนวดิ งเป็ นศูนย์ และเพิ มขึ นเรื อย ๆ
จนถึงพื น
- ถ้ าความเร็ วในแนวระดับมากขึ นวั ตถุจะถึงพื นไกลขึ น
แบบฝึ กหัด 1.2
1. ถ้ าต้องการยิงกระสุนปื นในทางโค้งให้ตกไกลมากทีสุดจากจุดยิงต้องยิงตามข้อใด
1. ยิงตามแนวราบ
2. ยิงในแนวเอียง 30 กับแนวราบ
3. ยิงในแนวเอียง 45 กับแนวราบ 4. ยิงในแนวเอียง 60 กั บแนวราบ
2. เมือไม่มีแรงต้านการเคลือนทีใด ๆ การเคลือนทีของวั ตถุแบบโพรเจกไทล์มีปริ มาณใดบ้างมีค่าคงที
ก. ความเร็ว
ข. ความเร่ ง
ค.แรง
ข้อทีถูกต้องคือข้อใด
1. ก, ข
2. ข, ค
3. ก, ค
4. ก, ข และ ค
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3. จากรู ป วั ตถุ A ถูกปล่อยตกจากทีสูง h ขณะเดียวกั น วั ตถุ B ก็ถูกปาออกไปในแนวราบ ด้วยความเร็ วต้น
u เมตร / วินาที ข้อสรุ ปข้อใดเป็ นจริ ง เมือวั ตถุทั ง สองตกถึงพื น
1. A ตกด้ วยความเร็ วเท่ากับB
2. A ตกถึงพื นพร้อมๆกับ B
3. A มีการกระจั ดเท่ากับB
4. มีข ้อเป็ นจริ งมากกว่า 1 ข้อ

4. ลูกฟุตบอลถูกเตะขึ นจากจุดA ลอยขึ นไปในอากาศ ไปตกทีจุด E ดังรู ป โดย B และ D อยู่แนวระดับ
เดียวกั น และจุด C เป็ นจุดสูงสุด ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
1. ความเร็ วทีจุดสูงสุด (C) ของลูกฟุตบอลเท่ากับศูนย์
2. ทีตํ าแหน่ง B และ D ลูกฟุตบอลมีความเร็ วเท่ากัน
3. ทุกตํ าแหน่งของการเคลือนที ลูกฟุตบอลมีความเร่ งคงทีเท่ากันหมด
4. ถูกทั ง 3 ข้อ
5. ยิงลูกปื นด้ วยขนาดความเร็ วทีน้อยทีสุด10 m/s จากขอบโต๊ะด้านหนึ งพบว่าลูกปื นตกเฉียงขอบโต๊ะอีก
ด้านหนึ งพอดี จงหาความกว้ างของโต๊ะ กํ าหนดให้ สนามความโน้มถ่วงของโลกเป็ น 10 m / s 2
1. 7 m
2. 10 m
3. 14 m
4. 17 m
6. ขว้ างวั ตถุด ้วยความเร็ วต้นu ในทิศทํ ามุม  กับแนวระดับทีจุด A วั ตถุตกถึง พื นที จุดB ในเวลา t จุด C
เป็ นจุดสูงสุดของการเคลือนที จากรู ป คํ ากล่าวข้อใดถูก

1. ในเวลา t ได้การกระจัดตามแนวดิ งเป็ นศูนย์
2. ในเวลา t ได้การกระจัดตามแนวราบเท่ากับut
3. ความเร็ วตามแนวราบทีจุด B มากกว่า ความเร็วตามแนวราบทีจุด C
4. ขนาดความเร็ วตามดิ งทีจุด B มากกว่าขนาดความเร็วตามแนวดิ งทีจุด A
7. ขว้ างวั ตถุแบบProjectile ได้ระยะไกลสุด 100 m ถ้ าดีดวั ตถุขึ นไปในแนวดิ งด้วยค่า อั ตราเร็ วต้ นเดียวกัน
จะได้ระยะสูงสุดเท่าใด
1. 100 m
2. 50 m
3. 40 m
4. 25 m
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8. (O-NET49) การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ เมือวั ตถุเคลือนทีขึ นไปถึงตํ าแหน่งสูงสุด อั ตราเร็ วของวั ตถุ
จะเป็ นอย่างไร
1. มีค่าเป็ นศูนย์
2. มีอ ั ตราเร็ วแนวราบเป็ นศูนย์
3. มีค่าเท่ากับอั ตราเร็วแนวราบเมือเริ มเคลือนที 4. มีค่าเท่ากับอั ตราเร็วเมือเริ มเคลือนที
9. (O-NET50) ยิงวั ตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับ ปริ มาณใดของวั ตถุมีค่าคงที

1. อั ตราเร็ ว
2. ความเร็ ว
3. ความเร็ วในแนวดิ ง
4. ความเร็ วในแนวระดับ
10. (O-NET51) วั ตุทีเคลืนทีแบบโพรเจกไทล์ขณะทีวั ตุอยู่ทีจุดสูงสุด ข้อใดต่อไปนี ถูกต้อง
1. ความเร็ วของวั ตถุมีค่าเป็ นศูนย์
2. ความเร่ งของวั ตถุมีค่าเป็ นศูนย์
3. ความเร็ วของวั ตถุในแนวดิ งมีค่าเป็ นศูนย์
4. ความเร็ วของวั ตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
11. (O-NET52) การเตะลูกบอลอกไป ทํ าให้ลูกบอลเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกํ าหนดให้ทิศขึ น
เป็ นบวก กราฟในข้อใดต่อไปนี บรรยายความเร่ งในแนวดิ งของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้ าไม่คิดแรงต้าน
อากาศ

12. (O-NET53) ยิงลูกปื นออกไปในแนวระดับทํ าให้ลูกปื นเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ตอนทีลูกปื นกํ าลั งจะ
กระทบพื นกํ าลั งจะกระทบพื นข้อใดถูกต้องทีสุด(ไม่ต ้ องคิดแรงต้านอากาศ)
1. ความเร็ วในแนวระดับเป็ นศูนย์
2. ความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วตอนต้นทีลูกปื นถูกยิงออกมา
3. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอนทีถูกยิงออกมา
4. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดน้อยกว่าตอนทีถูกยิงออกมาแต่ไม่เป็ นศูนย์
13. (O-NET54) ข้อใดใกล้ เคียงกับการเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์มากทีสุด
1. เครื องบินขณะบินขึ นจากสนามบิน
2. เด็กเล่นไม้ ลืน
3. ลูกเทนนิสทีถูกตีออกไปข้างหน้า
4. เครื องบินขณะร่ อนลง
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1.3 การเคลือนทีแบบวงกลม
การเคลือนทีแบบวงกลม คือ การทีเคลือนทีของวั ตถุทีกลั บมาซํ าทางเดิมเสมอโดยวั ตถุมีแนว
ทางการเคลือนทีเป็ นเส้นรอบวงของวงกลม หรื อเพียงส่วนหนึ งของเส้นรอบวงของวงกลม

มีลักษณะสําคัญดังนี
1. มีแรงลั พธ์ ( F  0 ) กระทํ าต่อวั ตถุในทิศตั งฉาก กับความเร็ วตลอดเวลา โดยแรงลั พธ์มีทิศเข้าสู่
ศูนย์ กลางวงกลม เรี ยกว่า แรงเข้าสู่ศูนย์ กลาง(FC)
2. อั ตราเร็ วขณะใด ๆ ( v ) อยู่ในแนวเส้นสัมผั สวงกลม และมีค่าไม่คงที เพราะเปลียนทิศทาง
ตลอดเวลา โดยทิศของความเร็ วตั งฉากกับรัศมี
3. มีความเร่ งเข้าสู่ศูนย์ กลาง เรี ยกว่า ac และมีค่าไม่คงที

4. v มีทิศตั งฉากกับ FC และ a C
5. วั ตถุทีเคลือนทีเป็ นวงกลมไม่เกิดงานเพราะ FC ตั งฉากกับการเคลือนที
ปริมาณต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเคลือนทีแนววงกลม
1. ความถี ( f ) คือ จํ านวนรอบทีเคลือนทีได้ในเวลา1 วินาที มีหน่วยเป็ นเฮิร์ตซ์
f 

จํ านวนรอบ
เวลา

2. คาบ ( T ) คือ เวลาทีใช้ในการเคลือนทีครบ 1 รอบ มีหน่วยเป็ น วินาที
T

1
f

3. อั ตราเร็ วเชิงมุม (  ) คือ มุมทีเกิดจากวั ตถุเคลือนทีในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็ น เรเดียนต่อวินาที
    2  2R
t

T

4. อั ตราเร็วเชิงเส้น ( v ) คือ ระยะทางทีวั ตถุเคลือนทีได้ในเวลา1 วินาที มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที
v

s
t

ac 

v2
 2R
R

2R

=  R  T  2Rf
5. ความเร่ งเข้าสู่ศูนย์ กลาง มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาทีก ํ าลั งสอง
6. ความเร่ งเข้าสู่ศูนย์ กลาง มีหน่วยเป็ น นิวตัน
จากกฎของนิวตัน F  ma จะได้
FC = ma  mv
R

2

 m 2 R
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วั ตถุทีผูกด้ วยเชือกเส้นเดียวกัน จะมีความเร็ วเชิงมุม เท่ากัน แต่อ ั ตราเร็วเชิงเส้นแปรตามรัศมี

รู ปแบบของวงกลม แบ่ งเป็ น 3 แบบ ดังนี
1. วงกลมแบบแนวราบ

ทีมวล m จาก

∑Fc

=

T =
2. การเคลือนทีของรถบนถนนโค้ง

การเลี ยวโค้งให้ ปลอดภัย
1. ต้องเอียงรถ จึงจะเลี ยวได้เพือให้แรงลั พธ์R ผ่าน C.M. ของรถ
2. แรงทีผลั กให้รถเลี ยวโค้ง คือ แรงเสียดทานสถิตfs จึงจะเลี ยวโค้งได้อย่างปลอดภัย
∑ Fc

= fsmax = µsmg =

3. ถ้ าถนนลืน จนถือว่าสัมประสิทธ์ความเสียดทานสถิต µs = 0 ดังนั นการเอียงถนนโดยยกขอบ
นอกขึ น จะทํ าให้รถเลี ยวโดยไม่ต ้องใช้แรงเสียดทาน
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จากรู ป ∑Fy = 0 ;

N cos   mg

mv 2
mv 2
N sin  
r
R
2
f
v
tan  

Rg
N

F

c



;

3. การเคลือนทีของดาวเทียม ดาวเคราะห์
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
วั ตถุทุกชนิด ในเอกภาพจะดึงดูดวั ตถุอืนด้วยแรง ซึ งแปรผั นตรงกับผลคูณของมวลทั งสอง และ
แปรผกผั นกับกํ าลั งสองของระยะห่างระหว่างมวลทั งสอง

โดยแรงดึงดูดระหว่างมวลนี จะเกิดบนมวลทั งสอง มีทิศเข้าหากัน กระทํ าบนวั ตถุคนละก้อน และ
ขนาดของแรงเท่ากัน ดังนั นแรงนี จึงเป็ นaction และ reaction ตามกฎข้อที 3 ของนิวตัน
เมือดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็ นวงกลม โดยแรงดึงดูดระหว่างมวลทํ าหน้าทีเป็ นแรงสู่ศูนย์ กลาง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง การเคลือนที เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 17

แบบฝึ กหัด 1.3
1. (O-NET49) รถไต่ถ ั งเคลือนทีด้วยอั ตราเร็ วสมํ าเสมอและวิ งครบรอบได้5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิด
ในแง่ความถีของการเคลือนที ความถีจะเป็ นเท่าใด
1. 2.5 Hz
2. 1.5 Hz
3. 0.5 Hz
4. 0.4 Hz
2. (O-NET50) เหวียงจุกยางให้เคลือนทีเป็ นแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใช้เวลา 5 วินาที
จุกยางเคลือนทีด้ วยความเร็ วเท่าใด
1. 0.25 รอบ/วินาที
2. 4 รอบ/วินาที
3. 5 รอบ/วินาที
4. 10 รอบ/วินาที
3. (O-NET50) การเคลือนทีใดทีแรงลั พธ์ทีกระทํ าต่อวั ตถุมีทิศตั งฉากกับทิศของการเคลือนทีตลอดเวลา
1. การเคลือนทีในแนวตรง
2. การเคลือนทีแบบวงกลมด้วยอั ตราเร็ วคงที
3. การเคลือนทีแบบโปรเจคไทล์
4. การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
4. (O-NET52) ผูกวั ตถุด ้วยเชือกแล้ วเหวียงให้เคลือนทีเป็ นวงกลมในแนวระนาบดิ ง ขณะทีวั ตถุเคลือนที
มาถึงตํ าแหน่งสูงสุดของวงกลม ดังแสดงในรู ป แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี ทีทํ าน้าทีเป็ นแรงสู่ศูนย์ กลาง
1. แรงดึงเชือก
2. นํ าหนักของวั ตถุ
3. แรงดึงเชือกบวกกับนํ าหนักของวั ตถุ
4. ทีตํ าแหน่งนั น แรงสู่ศูนย์ กลางเป็ นศูนย์
5. (O-NET53) ผูกเชือกเข้ากับจุกยางแล้ วเหวียงให้จุกยางเคลือนทีเป็ นวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะ
ด้วยอั ตราเร็วคงตั วข้อใดถูกต้อง
1. จุกยางมีความเร็ วคงตั ว
2. จุกยางมีความเร่ งเป็ นศูนย์
3. แรงทีกระทํ าต่อจุกยางมีทิศเข้าสู่ศูนย์ กลางวงกลม
4. แรงทีกระทํ าต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง
6. มวลก้อนหนึ งเคลือนทีเป็ นวงกลมรัศมี1 หน่วยในแนวราบ จะสรุ ปได้ว่าข้อความต่อไปนี ข้อใด
ไม่เป็ นจริ ง
1. ขนาดของความเร็วเฉลียของวั ตถุมีค่าคงที
2. ขนาดของความเร็วทีเวลาใดๆ ของวั ตถุมีค่าคงที
3. ความเร็ วเชิงมุมทีเวลาใดๆ ของวั ตถุจะต้องคงที
4. ความเร็ วทีเวลาใด ๆ ของวั ตถุจะต้องคงที
7. ถ้ าการเคลือนทีเป็ นวงกลมด้วยอั ตราเร็วสมํ าเสมอของวั ตชิถุ นหนึ งมีรัศมีลดลงเป็ น เท่า โดยอั ตราเร็ ว
ยั งคงเท่าเดิม จะต้องใช้แรงเข้าสู่ศูนย์ กลางตามข้อใด
1. เท่ากับครึ งหนึ งของค่าเดิม
2. เท่าเดิม
3. เพิ มขึ นเป็ น 2 เท่า
4. เพิ มขึ นเป็ น4 เท่า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง การเคลือนที เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 18

8. ถ้ าดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็ นวงกลมด้ วยอั ตราเร็ วคงที พิจารณาข้อความต่อไปนี
ก. ขนาดความเร่ งของดาวเทียมมีค่าคงที
ข. ดาวเทียมมีทิศของความเร่ งสู่จุดศูนย์ กลางโลกเสมอ
ค. เวลาทีดาวเทียมเคลือนทีครบรอบคงที
ง. โลกมีแรงกระทํ าต่อดาวเทียมมากว่าแรงทีดาวเทียมกระทํ าต่อโลก
จ. ดาวเทียมอยู่นอกสนามโน้มถ่วงของโลก
คํ าตอบทีถูกต้องคือ
1. ข้อ ก, ค
2. ข้อ ข, ง
3. ข้อ ก, ข, ค
4. ข้อ ค, ง, จ
1.4 การเคลือนทีแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่ าย S.H.M.
การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิก คือ การเคลือนทีซํ าแบบกลับไปกลับมาซํ ารอยเดิมรอบตํ าแหน่งสมดุลโดย
1. เป็ นการเคลือนทีสั นทีมีแอมพลิจูดคงตัว
2. ความเร่ งมีทิศเข้าหาตํ าแหน่งสมดุลเสมอ (แต่การกระจั ดมีทิศออกจากตํ าแหน่งสมดุล)
3. ความเร่ งมีขนาดแปรผั นตรงกับขนาดของการกระจัด แต่ทิศตรงข้าม
aα x
a = −ω2x
4. ทีตํ าแหน่งสมดุล การกระจั ด แรง และความเร่ งเป็ นศูนย์ แต่ความเร็ วจะมีขนาดมากทีสุด
5. ทีตํ าแหน่งการกระจั ดมากทีสุด เรี ยกว่า แอมพลิจูด (Amplitude) แรงและความเร่ งมีขนาด
มากทีสุด แต่ความเร็ วเป็ นศูนย์ (Ek = 0 แต่ Ep มีค่ามากทีสุด)
ริ มสุด
สมดุล
ริ มสุด
x min = 0
v max = ωA
a min = 0
สูตรการเคลือนทีแบบ S.H.M.
v = ω√ −
a = −ω2x
การแกว่งของลูกตุ ้มนาฬิ กา

v max = ωA
a max = −ω A

x max = A
v min = 0
a max = -ω2A
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เมือดึงวั ตถุมวล m ผูกเชือกยาว L ให้เบนจากเดิมเป็ นมุมเล็ก ๆ แล้ วปล่อยจะเกิดแรงmg sin ฉุดให้
วั ตถุว ั ตถุเคลือนทีแบบ S.H.M. จะได้
Tα L
T
L g
T = 2π Lg , T1  L 1 . g 2
2 1
2
f
L g
f = 1 Lg , f1  L2 . g 1
2π
1 2
2
1. การแกว่งไม่ขึ นกับมวลถ้ าเอาไปแกว่งในทีไร้น ํ าหนักไม่แกว่ง
2. ถ้ า g คงที ถ้ าเชือกยาว T มาก → แกว่งช้า
ถ้ าเชือกสั นT น้อย → แกว่งเร็ ว
การแกว่งของวัตถุทีผูกปลายสปริง

เมือดึงมวล m ทีติดสปริ งออกมาจากแนวสมดุลจะเกิดแรงดึงกลั บ F = ks ทํ าให้ว ั ตถุเคลือนทีแบบ
ฮาร์มอนิกพบว่า
T
m k
T = 2π mk , T1  m 1 . k 2
2 1
2
f
m k
f = 21π mk , f1  m 2 . k 1
1 2
2
1. แต่ถ ้ าเปลียนสปริ ง
สปริ งแข็ง k มาก → คาบน้อย แกว่งเร็ว
สปริ งอ่อน k น้อย → คาบมาก แกว่งช้า
2. ถ้ ามีสปริ งหลาย ๆ ตัว มาเรี ยงต่อกันจะทํ าให้ผลลั พธ์ของค่านิจสปริ งเปลียนไป
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แบบฝึ กหัด 1.4
1. (O-NET49) นอตขนาดเล็กผู กด้ วยสายเอ็นแขวนไว้ ให้สายยาวL ซึ งสามารถเปลียนให้มีค่าต่าง ๆ ได้
คาบของการแกว่ง T ของนอตจะขึ นกับความยาวL อย่างไร
1. T2 เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
2. T เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
3. T2 เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L2
4.
เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
2. (O-NET51) การทดลองเรื องการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ถ้ าให้ลูกตุ ้มเคลือนทีจากA ไป B
ไป C แล้ วไป B ดังรู ปใช้เวลา 3 วินาทีคาบของการเคลือนทีมีค่าเท่าใด
1. 2 s
2. 3 s
3. 4 s
4. 5 s
3. (O-NET51) ข้อความใดถูกต้องเกียวกับคาบของลูกตุ ้มอย่างง่าย
1. ไม่ขึ นกับความยาวเชือก
2. ไม่ขึ นกับมวลของลูกตุ ้ม
3. ไม่ขึ นกับแรงโน้มถ่วงของโลก
4. มีคาบเท่าเดิมถ้ าไปแกว่งบนดวงจันทร์
4. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี ไม่ได้ท ํ าให้ว ั ตถุมีการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1. แขวนลูกตุ ้มด้วยเชือกในแนวดิ ง ผลั กลูกตุ ้มให้แกว่งเป็ นวงกลม โดยเส้นเชือกทํ ามุมคงตั วกับ
แนวดิ ง
2. แขวนลูกตุ ้มด้วยเชือกในแนวดิ งดึงลูกตุ ้ มออกมาจนเชือกทํ ามุมกับแนวดิ งเล็กน้อยแล้ วปล่อยมือ
3. ผูกวั ตถุก ับปลายสปริ งในแนวระดับ ตรึ งอีกด้านของปลายสปริ งไว้ ดึงวั ตถุให้สปริ งยืดออก
เล็กน้อย แล้ วปล่อยมือ
4. ผูกวั ตถุก ับปลายสปริ งในแนวดิ ง ตรึ งอีกด้านของปลายสปริ งไว้ ดึงวั ตถุให้สปริ งยืดออก
เล็กน้อย แล้ วปล่อยมือ
5. (O-NET53) ลูกตุ ้มนาฬิกาแกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายพบว่าผ่านจุดตํ าสุดทุกๆ 2.1 วินาทีความถีของ
การแกว่งของลูกตุ ้มนี เป็ นไปตามข้อใด
1. 0.24 เฮิรตซ์
2. 0.48 เฮิรตซ์
3. 2.1 เฮิรตซ์
4. 4.2 เฮิรตซ์
6. (O-NET54) ลูกตุ ้มนาฬิกากํ าลั งแกว่งกลั บไปกลั บมาฮาร์มอนิกอย่างง่าย ทีตํ าแหน่งตํ าสุดของการแกว่ง
ลูกตุ ้มนาฬิกามีสภาพการเคลือนทีเป็ นอย่างไร
1. ความเร็ วสูงสุด ความเร่ งสูงสุด
2. ความเร็ วตํ าสุด ความเร่ งสูงสุด
3. ความเร็ วสูงสุด ความเร่ งตํ าสุด
4. ความเร็ วตํ าสุด ความเร่งตํ าสุด
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติข ั นพื นฐานเป็ นการวั ดผลการจัดการศึกษาขั นพื นฐานสําหรับนักเรี ยน
ระดั บชั นประถมศึกษาปี ที6 ชั นมั ธยมศึกษาปี ที3 และชั นมั ธยมศึกษาปี ที6 ซึ งสถาบั นทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ร่ วมกั บสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานโดยมอบหมายให้สานักงานเขตพืนทีทางการศึกษา
เป็ นศูนย์ สอบและดํ าเนินการจัดสอบในระดั บชั นประถมศึกษาปี ที6 ชั นมั ธยมศึกษาปี ที3 และชั นมั ธยมศึกษาปี ที6
วัตถุประสงค์ การทดสอบทางการศึ กษาทางการศึกษาระดับชาติขั นพืนฐาน ( O-NET)
1. เพือประเมินคุณภาพการศึกษาระดั บชาติตามหลั กสู ตรการศึกษาขั นพื นฐานพ.ศ. 2544 ปรับปรุ ง พ.ศ. 2551
2. เพือนํ าผลการสอบไปใช้ ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเพือนํ าผลการทดสอบ ไปใช้ ใน
วั ตถุประสงค์อืน
ขอบข่ ายการประเมิน
การทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติข ั นพื นฐาน เป็ นการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ขั นพื นฐานของนักเรี ยนตาม
หลั กสู ตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศั กราช 2544 ฉบั บปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 ในระดั บชั นประถมศึกษาปี ที6 ชั นมั ธยมศึกษา
ปี ที 3 และชั นมั ธยมศึกษาปี ที6
ชั นประถมศึกษาปี ที6 สอบจํ านวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้ แก่ คณิ ตศาสตร์ +สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย+ภาษาอั งกฤษ สุ ขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั นมั ธยมศึกษาปี ที3 สอบ จานวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้ แก่ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุ ขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี
ชั นมั ธยมศึกษาปี ที6 จัดทดสอบ จํ านวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระเรี ยนรู ้ ได้ แก่ สังคมศึกษา คณิ ตศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ ข ้ อมูลเกียวกั บผลการประเมินระดั บชาติของนักเรี ยนชั นประถมศึกษาปี ที6 ชั นมั ธยมศึกษาปี ที3 และชั น
มั ธยมศึกษาปี ที 6 สําหรับเขตพื นทีการศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องในการนํ าไปใช้ ประกอบการพิจารณากํ าหนดนโยบาย
แนวทางและแผนงานเพือยกระดั บมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรี ยน องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ นและประชาชน ได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกั บคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนเพือ
นํ าไปใช้ ในการช่วยเหลือ ส่ งเสริ มสนับสนุน หรื อเร่ งรัดพั ฒนาให้คุณภาพการศึกษาให้ได้ มาตรฐานทั ดเทียมระดั บสากล
3. นักเรี ยนได้ รับทราบความสามารถของตนเอง เพือจะได้ น ํ าผลการประเมินไปใช้ ในการพั ฒนาและใช้ ประกอบการ
ตั ดสิ นใจในการศึกษาต่อ
สาเหตุของปัญหาคะแนนสอบ O-NET ตํา แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ดั งนี
1. ตั วครู พบปัญหาในเรื อง ประสบการณ์ในการสอน เจตคติต่อนักเรี ยน เทคนิคในการจัดการเรี ยนรู ้ ความทุ่มเท
ความรู ้เฉพาะทาง ฯลฯ
2. นักเรี ยน พบปัญหาในเรื อง พื นฐานความรู ้เดิมไม่ดี ขาดเรี ยนบ่อย มีปัญหาส่ วนตั ว ไม่เห็นความสําคั ญของการ
สอบ ฯลฯ
3. ผู ้ ปกครอง พบปัญหาในเรื อง มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ความรู ้น้อยไม่สามารถซ่ อมเสริ มบุตรหลานได้ ยกเรื องของ
การเรี ยนให้เป็ นภาระของโรงเรี ยน ฯลฯ
จะทําอย่างไรดีนะ…

