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บทที ่2 
การเคลือ่นทีแ่นวตรง 

 เม่ือวตัถุเกิดการเคล่ือนท่ี  จะมีปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ี  ไดแ้ก่  ระยะทาง  การกระจดั  
อตัราเร็ว  ความเร็ว  อตัราเร่ง  ความเร่ง 
2.1  ตําแหน่ง  
 ตาํแหน่ง (Position) คือ การแสดงออก หรือบอกใหท้ราบวา่ วตัถุหรือส่ิงของท่ีเราพิจารณาอยูท่ี่ใด
ในการระบุตาํแหน่งของวตัถุตอ้งบอกเทียบกบัจุด ๆ หน่ึงเรียกวา่ จุดอา้งอิง 
2.2  การกระจัดและระยะทาง 
 การกระจดั (Displacement) คือ เสน้ตรงท่ีลากจากจุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุดสุดทา้ย เป็นปริมาณเวกเตอร์ 
มีหน่วยเป็นเมตร 
 ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเสน้ทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น
เมตร 

การกระจัดกบัระยะทางจะเท่ากนั เม่ือวตัถุเคลือ่นทีเ่ป็นเส้นตรง และไม่มีการย้อนกลบั 

แบบฝึกทบทวนคร้ังที ่1 

 จากภาพใชต้อบคาํถามขอ้ 1 – 5 
 
 
 
 

1.  จากภาพ เป็นการเดินทางจาก A ไป B  แลว้เดินทางต่อจาก  B ไป C  จะเดินทางไดก่ี้เมตร 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
2.  จากขอ้ 1  เม่ือเดินทางไปถึงจุด  C  จุด  C  จะอยูห่่างจากจุด  A  เป็นขนาดเท่าใด โดยมีทิศมุ่งมาท่ี  C 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขนาดความยาวของเสน้ทางน้ี ในขอ้ 1  เรียกวา่อะไร 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขนาดความยาวของเสน้ทางน้ี  และมีทิศจาก  A ไป C ในขอ้ 2  เรียกวา่อะไร 

………………………………………………………………………………………………………… 
5. โดยทัว่ไป เม่ือเปรียบเทียบขนาดความยาวของเส้นทางท่ีไดจ้ากขอ้ 3  และ ขอ้ 4  จะมีขนาดเท่ากนั 
    ไดห้รือไม่  อยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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A  

B  
8 เมตร 

12 เมตร
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จากภาพใชต้อบคาํถามขอ้ 6 – 7 
 
 
 
 

 
6.  เคล่ือนท่ีตามเสน้ทาง A , B  และ C  จะไดก้ารกระจดัเท่ากนัหรือไม่  
     ………………………………………………………………………………………………………… 
7.  เคล่ือนท่ีตามเสน้ทาง A , B  และ C  จะไดร้ะยะทางเท่ากนัหรือไม่  หากไม่เท่ากนั  เสน้ทางใดมี  
     ระยะทางมากท่ีสุด  และเสน้ทางใดมีระยะทางนอ้ยท่ีสุด 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
จากภาพใชต้อบคาํถามขอ้ 8 – 12  เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุ จาก  A  B C D ในลกัษณะเป็น
ส่วนหน่ึงของรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 8.  ระยะทาง    AB  เท่ากบั ………….…เมตร 
 9.  การกระจดั AB  เท่ากบั ………….….เมตร 
10. ระยะทาง    AC  เท่ากบั ………….….เมตร 
11. การกระจดั AC  เท่ากบั ……...……….เมตร 
12. ระยะทาง    AD  เท่ากบั …………..….เมตร 
13. การกระจดั AD  เท่ากบั ……..……….เมตร 

 

14.  (O-NET49) คลองท่ีตดัตรงจากเมือง  A ไปเมือง  B  มีความยาว  65  กิโลเมตร ขณะท่ีถนนจากเมือง A     
     ไปเมือง B  มีระยะทาง  79  กิโลเมตร  ถา้ชายคนหน่ึงขนสินคา้จากเมือง  A  ไปเมือง  B  โดยรถยนต ์   
     ถามวา่สินคา้นั้นมีขนาดการกระจดัเท่าใด 
      1.   14  km   2.   65  km  3.   72   km  4.   79  km 
15. (O-NET54) วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมรัศมี  21  เมตร  ครบหน่ึงรอบ  การกระจดัมีค่าเท่าใด 
       1.    0    เมตร                       2.   42   เมตร           
  3.   84   เมตร     4.  132  เมตร 
16. O-Net 56 ขอ้ใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ 

1.   ลูกบอลมีมวล 500 กรัม 
2.   อุณหภูมิของอากาศวนัน้ีเท่ากบั 27 องศาเซลเซียส 
3.   สนามท่ีใชแ้ข่งขนัเปตองกวา้ง 3 เมตรยาว 8 เมตร 
4.   รถไฟแล่นไปทางทิศตะวนัออกดว้ยความเร็ว 70 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
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2.3  ความเร็วและอตัราเร็ว 
       2.3.1  ความเร็วเฉลีย่และอตัราเร็วเฉลีย่ 

ความเร็วเฉล่ีย (Average  Velocity)  คือ  ความเร็วท่ีจุดก่ึงกลางของช่วงเวลานั้น  หาจากอตัราส่วน
ของการกระจดักบัเวลาในช่วงนั้น  เป็นปริมาณเวกเตอร์  มีหน่วยเป็น  เมตร/ วินาที 
อตัราเร็วเฉล่ีย (Average   Speed)  คืออตัราเร็วท่ีจุดก่ึงกลางของช่วงเวลานั้น หาจากอตัราส่วนของ
ระยะทางกบัเวลา  เป็นปริมาณสเกลาร์  มีหน่วยเป็น  เมตร/วินาที (m/s) 
สรุป 
       อตัราเร็วเฉล่ีย  =  

ระยะทาง
เวลา   

t
sv              ปริมาณสเกลาร์   หน่วย   m/s 

       ความเร็วเฉล่ีย  =  
การกระจัด

เวลา   
t
sv             ปริมาณเวกเตอร์   หน่วย  m/s 

 เม่ือ v   แทน   อตัราเร็วของวตัถุ  มีหน่วยเป็น   เมตรต่อวินาที  ( m/s)  

   s   แทน   ระยะทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีได ้ มีหน่วยเป็น   เมตร ( m ) 
   t   แทน   เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี  มีหน่วยเป็น   วินาที  ( s ) 
 

       2.3.2  ความเร็วและอตัราเร็วขณะใดขณะหน่ึง 
อตัราเร็ว (speed)  คือระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา  เป็นปริมาณสเกลาร์   

มีหน่วยเป็น  เมตร/วินาที(m/s) 
 อตัราเร็ว  =  ระยะทางทั้งหมด / เวลาท่ีใช ้

 หรือ     v  =  
t
s  

 อตัราเร็วขณะใดขณะหน่ึง  หรืออตัราเร็วท่ีจุดใดจุดหน่ึงหรือช่วงใดช่วงหน่ึงในเวลาสั้นๆ  ค่า
อตัราเร็วท่ีไดน้ี้จะอยูท่ี่ก่ึงกลางช่วงเวลา  หาไดจ้ากระยะทางต่อหน่ึงหน่วยเวลา 

ความเร็ว (Velocity)  คือการกระจดัทั้งหมดใน  1  หน่วยเวลา  เป็นปริมาณเวกเตอร์  มีหน่วยเป็น  
เมตร/ วินาที 

ความเร็วขณะใดขณะหน่ึง (Instantaneous  Velocity)  คือ  อตัราส่วนของการกระจดักบัช่วงเวลา  
(ช่วงเวลาท่ีสั้นมากๆ )  ของการกระจดันั้น  หรทอกล่าวไดว้า่ความเร็วขณะใดขณะหน่ึงคือ  ความเร็วท่ีจุด
ใดจุดหน่ึงของการเคล่ือนท่ี  เป็นปริมาณสเกลาร์ 
  

การวดัอตัราเร็วของการเคลือ่นทีใ่นแนวตรง 
เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับหาค่าอตัราเร็วเฉล่ียในหอ้งปฏิบติัการ  คือ  เคร่ืองเคาะสญัญาณ 

เวลา  เคร่ืองเคาะสญัญาณเวลาใชก้บัไฟฟ้า  220  โวลต ์ มีความถ่ี  50  เฮิรตซ์  แต่แปลงค่าความต่างศกัย์
ลดลง เพื่อท่ีจะใชก้บัเคร่ืองเคาะสญัญาณ 6  โวลต ์ ความถ่ี  50  เฮิรตซ์  ดงันั้นจุดท่ีปรากฏบนแถบกระดาษ
จะมีทั้งหมด  50  จุดใน 1  วนิาที  เราจึงอ่านค่าเวลาท่ีแน่นอนได ้ คือ  ระหวา่ง  1  ช่วงจุดจะใชเ้วลา   1/50  
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วินาที  และระยะทางท่ีปรากฏบนกระดาษจะบอกใหท้ราบวา่มีการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วมากข้ึน  นอ้ยลง
หรือคงท่ีดูจากระยะห่างระหวา่งจุด 

 
                                                                
 
 
                                                   
   

 
  ความเร็วเฉล่ียจากกระดาษเทป  คือ  ค่าความเร็วท่ีจุดก่ึงกลางของช่วงเวลานั้น 
                                                                          
                                  
 
 
  จากรูป  ความเร็วเฉล่ียช่วง  AC  =  ความเร็วท่ีจุด  B 
                            =  8 / (4/50)  =  100   cm/s 
 

แบบฝึกทบทวนคร้ังที ่2 
1.  (O-NET49) รถยนตค์นัหน่ึงวิ่งดว้ยอตัราเร็วคงตวั  20  เมตรต่อวินาที  นานเท่าใดจึงจะ เคล่ือนท่ี 
     ไดร้ะยะทาง  500  เมตร 
     1.    10  วินาที  2.   15  วินาที  3.   20  วินาที  4.   25  วินาที 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
2.  (O-NET49) เดก็คนหน่ึงออกกาํลงักายดว้ยการวิ่งดว้ยอตัราเร็ว  6  เมตรต่อวินาที  เป็นเวลา  1  นาที  
     วิ่งดว้ยอตัราเร็ว  5  เมตรต่อวินาที  อีก  1  นาที  แลว้เดินดว้ยอตัราเร็ว  1  เมตรต่อวินาที  อีกหน่ึงนาที   
      จงหาอตัราเร็วเฉล่ียในช่วงเวลา  3  นาทีน้ี 
     1.    3.0    m/s   2.   3.5    m/s  3.   4.0    m/s  4.   4.5    m/s 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
3.  (O-NET49) A กบั B  วิ่งออกกาํลงักายจากจุด ๆ  หน่ึงดว้ยอตัราเร็วสมํ่าเสมอ  4  เมตรต่อวินาที และ  
     6  เมตรต่อวินาทีตามลาํดบั  เม่ือเวลาผา่นไป  60  วนิาที  A กบั B  จะอยูห่่างกนัก่ีเมตร 
      1.   100  m   2.   120  m  3.   240   m  4.   360  m 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 

ความเร็วเพ่ิมข้ึน ความเร็วลดลง

ความเร็วคงท่ี ความเร็วไม่คงท่ี

 A                      B                   C 

8  cm
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4.  (O-NET49) รถยนตค์นัหน่ึงวิ่งดว้ยอตัราเร็วเฉล่ีย  80  กิโลเมตรต่อชัง่โมง  จากเมือง  A  ไปเมือง B   
     ท่ีอยูห่่างกนั  200  กิโลเมตร  ถา้ออกเดินทางเวลา 06.00 น.  จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด 
      1.   07.50 น.   2.   08.05 น.  3.   08.30 น.  4.   08.50 น. 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
5.  (O-NET50) เดก็คนหน่ึงเดินไปทางทิศเหนือไดร้ะยะทาง  300  เมตร  จากนั้นเดินไปทางทิศตะวนัออก  
     ไดร้ะยะทาง 400  เมตร  ใชเ้วลาเดินทางทั้งหมด  500 วินาที  เดก็คนน้ีเดินทางดว้ยอตัราเร็วเฉล่ียเท่าใด 
       1.    0.2    m/s  2.   1.0    m/s  3.   1.4    m/s  4.   2.0    m/s 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 

6.  (O-NET51) รถยนต ์ A  เร่ิมเคล่ือนท่ีจากหยดุน่ิง  โดยอตัราเร็วเพิ่มข้ึน  2  เมตรต่อวินาที  ทุก  1  วินาที     
     เม่ือส้ินวินาที  5  รถจะมีอตัราเร็วเท่าใด 
       1.    5    m/s   2.   10    m/s  3.   15    m/s  4.   20    m/s 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 

7.  (O-NET52) รถยนตค์นัหน่ึงแล่นดว้ยอตัราเร็วคงตวั 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ระยะทางท่ีรถยนตค์นน้ี  
     แล่นไดใ้นเวลา  6  นาทีเป็นตามขอ้ใด 
       1.  0.3  กิโลเมตร  2.  2.0  กิโลเมตร  3.  3.3  กิโลเมตร  4.  120  กิโลเมตร 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 

8.  (O-NET52) เดก็คนหน่ึงวิง่เป็นเสน้ตรงไปทางขวา  20  เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั้นกห็นักลบัแลว้วิ่ง 
     เป็นเสน้ตรงไปทางซา้ยอีก 2 เมตร ในเวลา  1 วินาที ขนาดความเร็วเฉล่ียของเดก็คนน้ีเป็นไปตามขอ้ใด 
       1.  3.5 เมตร/วินาที  2.  3.6  เมตร/วินาที 3.  6.0  เมตร/วินาที  4.  7.0  เมตร/วินาที 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 



9.  (O-
      วตั
       

10. (O
       
       
       
       
11. (O
      กค็

     ขอ้
       
       
12. O-

13.  O
       ใน
 
 
 
 

เอกสารประกอ

-NET53) ตอน
ตถุอยูห่่างจาก

1.   0.4   เม
3.   1.2   เม

O-NET53) ขอ้
1.   เดินไป
2.   เดินไป
3.   เดินไป
4.   ทั้งสาม

O-NET54) หนู
ครบรอบพอดี

ก.   อตัราเร็
ข.   อตัราเร็
ค.   ขณะวิ่
ง.   ขณะวิ่ง

ความใดถูกต้
1.   ค  และ
3.   ก  ค  แ

-Net 56 พิจาร
ก.   รถวิ่งล
ข.   รถยนต
ค.   รถโดย
ขอ้ความใด
1.   ขอ้  ก  
3.   ขอ้  ก  

O-Net 56 เดก็น
นเวลา 4 นาที

จากภาพจง
1.   3.00   m
4.   0.75   m

อบการสอน รายวิ

นเร่ิมตน้วตัถุอ
จุดอา้งอิงไปท
มตรต่อวินาที 
มตรต่อวินาที 
อใดต่อไปน้ีเป็
ปทางขวาดว้ยอ
ปทางซา้ยดว้ย
ปทางขวา 10 เ
มขอ้ มีขนาดก
นูตวัหน่ึงวิ่งรอ
ดี (กาํหนด π =
ร็วเฉล่ียของห
ร็วเฉล่ียของห
งไดค้ร่ึงรอบจ
งได ้ 1/4  รอบ
อ้ง 
ะ  ง  
และ  ง  
รณาขอ้ความต
ลงจากเนินเขา
ตล์ดความเร็ว
ยสารจอดน่ิงเ
ดไม่เกิดความ
เท่านั้น 
และขอ้  ค 
นกัเรียนคนหน
 

งคาํนวณหา ก
m/s   
m/s   

วชิา ฟิสิกส์  เร่ือง ก

อยูห่่างจากจุด
ทางซา้ย 8.0 เ

 
 

ปนการเคล่ือน
อตัราเร็วคงตั
อตัราเร็วคงตั
มตร แลว้เดิน
การกระจดัเท่า
อบสระนํ้าเป็น
= 22/7) จงพจิ
หนูเท่ากบั  0  
หนูเท่ากบั  22
จะไดก้ารกระ
บจะไดก้ารกร

 
 

ต่อไปน้ีแลว้ต
าดว้ยความเร็ว
วเพื่อใหค้นขา้
พื่อรอรับผูโ้ด
มเร่ง 

 
 

น่ึงเดินจากตาํ

ก. อตัราเร็วเฉ
 2.
 5.

การเคล่ือนท่ีแนวต

ดอา้งอิงไปทา
เมตร จงหาคว

2.   0.4
4.   1.2

ท่ีท่ีมีขนาดกา
วั 3 เมตรต่อวิ
วั 4 เมตรต่อวิ
นยอ้นกลบัมาท
ากนัหมด 
นวงกลมท่ีมีเส
จารณาขอ้ควา
เมตรต่อวินาที
2  เมตรต่อวินา
ะจดัเท่ากบั  1
ระจดัประมาณ

2.   ข 
4.   ถูก

ตอบคาํถาม 
วคงท่ี 
ามถนน 
ดยสาร 

2.   ขอ้
4.   ขอ้

าแหน่ง A ไป

ล่ีย  ข. ความเ
.   1.50   m/s 
.   0.50   m/s 

ตรง เรียบเรียงโดย

างขวา 4.0 เมต
วามเร็วเฉล่ียข
4   เมตรต่อวนิ
2   เมตรต่อวนิ
ารกระจดันอ้ย
วินาที เป็นเวล
วินาที เป็นเวล
ทางซา้ย 2 เมต

สน้ผา่นศูนยก์
ามต่อไปน้ี 
ที  
าที 
4  เมตร  
ณ  9.9  เมตร

 ค  และ  ง 
กทุกขอ้ 

อ  ข  เท่านั้น
อ  ข  และขอ้
ยงัตาํแหน่ง B

เร็วเฉล่ีย 
 
 

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่ง

ตร เม่ือเวลาผา่
ของวตัถุน้ี 
นาที ทางซา้ย
นาที ทางซา้ย
ยท่ีสุด 
ลา 4 วินาที 
ลา 3 วินาที 
ตร 

กลาง  14  เมต

 ค 
B และตาํแหน่

3.   1.0
6.  0.2

งเรือง www.kruk

านไป 10 วินา

ย 
ย 

ตร  ใชเ้วลา  2 

น่ง C ดงัภาพ 

00   m/s  
25 m/s 
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14. ขอ้ใดมีขนาดของการกระจดัมากท่ีสุด (O-Net 57) 

1.   วา่ยนํ้าไปและกลบัในสระวา่ยนํ้ากวา้ง 50 เมตร 
2.   เดินรอบสระนํ้ารูปวงกลมรัศมี 7 เมตร 1 รอบ 
3.   วิ่งรอบสนามรูปวงกลมรัศมี 14 เมตร คร่ึงรอบ 
4.   เดินไปทางทิศเหนือ 12 เมตร แลว้เล้ียวไปทางทิศตะวนัออก 16 เมตร 
5.   โยนวตัถุข้ึนในแนวด่ิง ข้ึนไปไดสู้งสุด 30 เมตรและตกลงมาคา้งยอดไมสู้งจากพื้น 15 เมตร 

15.  (O-NET51) จากรูปแสดงจุดห่างสมํ่าเสมอกนับนแถบกระดาษท่ีผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณเวลา   
       50  คร้ังต่อวินาที  ขอ้ความใดถูกตอ้งสาํหรับการเคล่ือนท่ีน้ี 
       
                                                                                                              
        

       1.   ความเร็วเพิ่มข้ึนสมํ่าเสมอ   2.   ความเร่งเพิ่มข้ึนสมํ่าเสมอ 
       3.   ความเร่งคงตวัและไม่เป็นศูนย ์  4.   ระยะทางเพิ่มข้ึนสมํ่าเสมอ 

16.  (O-NET49)ในการทดลองปล่อยถุงทรายใหต้กแบบเสรี โดยลากแถบกระดาษผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณ    

       เวลาท่ีเคาะจุดทุก ๆ  
50
1    วนิาที  จุดบนแถบกระดาษปรากฏดงัรูป  ถา้ระยะระหวา่ง จุดท่ี 9  ถึงจุดท่ี  

       10 วดัได ้ 3.80  เซนติเมตร  และระยะระหวา่งจุดท่ี 10 ถึงจุดท่ี 11  วดัได ้ 4.20  เซนติเมตร  ความเร็ว 
       เฉล่ียท่ีจุดท่ี 10 จะเป็นก่ีเมตรต่อวินาที   
 
                                                                                                    
         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  
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
17. ใชมื้อดึงแถบกระดาษผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณ ถา้ตอ้งการคาํนวณหาความเร่งเฉล่ียระหวา่งจุดท่ี 5 และ  
       จุดท่ี 10 นกัเรียนจะตอ้งทราบขอ้มูลตาํแหน่งอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจุดใดบา้งจึงจะเพียงพอต่อการคาํนวณ    
        (O-Net 59) 

1.   จุดท่ี  5  และ 10   2.   จุดท่ี  4, 5, 9 และ  10 
3.   จุดท่ี  5, 6, 10 และ 11   4.   จุดท่ี  4, 6, 9 และ 11 
5.   จุดท่ี  4, 5, 6, 9, 10 และ 11 



18.  จา
       จง

 
 
 
 
 

     ……
     ……
     ……
     ……
     ……

 2.4  ค

เป็นปริ

 
 

เอกสารประกอ

ากแถบกระด
งคาํนวณอตัร

………………
………………
………………
………………
………………

ความเร่ง (Acc
ความเร่ง(A

ริมาณเวกเตอ

   

เม่ือ   v

u

  t
ความเร่งเฉ
ความเร่งข

ความเร่งแ
1.
2.

อบการสอน รายวิ

าษของเคร่ือง
ราเร็วเฉล่ียในช

………………
………………
………………
………………
………………

celeration) 
Acceleration)
ร์  มีหน่วยเป็

       t

vΔ
a 

v   แทน  ควา
u   แทน ความ
t   แทน  เวลา
ฉล่ีย  คือ  ควา
ณะใดขณะห

บ่งเป็น  2  ชนิ
. ความเร่งช
. ความเร่งช

วชิา ฟิสิกส์  เร่ือง ก

เคาะสญัญาณ
ช่วง AB และ

………………
………………
………………
………………
………………

)  สญัลกัษณ์  
น  เมตร / วนิ

t

uv

t

v  


มเร็วปลายหรื
มเร็วตน้หรือแ
ท่ีใชใ้นการเค
มเร็วท่ีเปล่ียน
น่ึง  คือ  ความ

นิด  คอื  
นิดบวก  เกิด
นิดลบ  หรือค

การเคล่ือนท่ีแนวต

ณเวลาท่ีไดจ้าก
 อตัราเร็วขณ

………………
………………
………………
………………
………………

a   คืออตัราก
นาที2  (m / s2)

 

รือหลงั  (เมตร
แรก (เมตร/วนิ
คล่ือนท่ี
นไปต่อ  1  หน
มเร่งท่ีเกิดข้ึน

ข้ึนเม่ือวตัถุมี
ความหน่วง  เ

 
 
 
 
 
 

ตรง เรียบเรียงโดย

กการศึกษากา
ะหน่ึงตรงจุด

………………
………………
………………
………………
………………

การเปล่ียนแป

ร/วนิาที , m/s
นาที , m/s )

มีหน่วยเป็
น่วยเวลา 
ท่ีจุดใดจุดหนึ

มความเร็วเพิม่
เกิดข้ึนเม่ือวตั

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่ง

ารเคล่ือนท่ีขอ
ด C 

………………
………………
………………
………………
………………

ปลงความเร็วต

s ) 

น    วินาที  ( 

น่ึงหรือในช่วง

ข้ึน  v     u

ตถุมีวามเร็วลด

งเรือง www.kruk

องรถทดลอง 

………………
………………
………………
………………
………………

ต่อ  1  หน่วยเ

s )  

งเวลาสั้น ๆ   

u  
ดลง  v     u
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เวลา  

u  
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แบบฝึกทบทวนคร้ังที ่3 

1.  เม่ือเร่ิมตน้พบวา่รถจกัรยานยนตมี์ความเร็ว  20  เมตร/วินาที  ไปทางทิศตะวนัออก  จงหาความเร่งเฉล่ีย 
     ของรถจกัรยานยนตเ์ม่ือเวลาผา่นไป  5  วินาที  ในกรณีต่อไปน้ี 
   ก. รถจกัรยานยนตมี์ความเร็ว  30  เมตร/วินาที  ไปทางทิศตะวนัออก   
  ข. รถจกัรยานยนตมี์ความเร็ว  10  เมตร/วินาที  ไปทางทิศตะวนัออก  
   ค. รถจกัรยานยนตมี์ความเร็ว  10  เมตร/วินาที  ไปทางทิศตะวนัตก   
  ง. รถจกัรยานยนตมี์ความเร็ว  30  เมตร/วินาที  ไปทางทิศตะวนัตก 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรงไดก้ราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็ว(v)  กบัเวลา (t)  ดงัรูป  จงหา 

ก.  ความเร่งเฉล่ียในช่วงวนิาทีท่ี  0 – 2 
ข.  ความเร่งเฉล่ียในช่วงวนิาทีท่ี  2 - 6 
ค.  ความเร่งเฉล่ียในช่วงวนิาทีท่ี  6 – 8 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
8 
 
4 

2 4 6 8 10

v(m/s) 

t(s) 
0 



3.  (O-
     เป็น
………
………
………
………
4.  รถ

     คว
………
………
………
………
………
5.  (O-
      เป็
       
  
  
  
6.  (O-
      วตั
        
        
        
        
7.  (O-

 

เอกสารประกอ

-NET50) รถย
น  8  เมตรต่อ
………………
………………
………………
………………
ยนตค์นัหน่ึงเ

ามเร็วเป็นเท่า
………………
………………
………………
………………
………………
-NET50) รถย
น  8  เมตรต่อ
1.     2    m
2.     4   m/
3.   12    m
4.   14    m

-NET53) วตัถ
ตถุ ในช่วงเวล

1.   -8   เมต
2.   -4   เมต
3.    0    เม
4.   +8   เม

-NET53) ขอ้ใ
1.   วตัถุเค
2.   วตัถุเค
3.   วตัถุเค
4.   วตัถุเค

อบการสอน รายวิ

ยนตค์นัหน่ึงเ
อวินาที  ถา้อตั
………………
………………
………………
………………
เร่ิมเคล่ือนท่ีจ

าใด 
………………
………………
………………
………………
………………
ยนตค์นัหน่ึงเ
อวินาที  ถา้อตั

m/s2                
/s2  

m/s2  
m/s2 
ถุเคล่ือนท่ีเป็น
ลา t = 0 วนิาที
ตร  
ตร 
ตร  

มตร 
ใดท่ีวตัถุมีคว
ล่ือนท่ีไปทาง
ล่ือนท่ีไปทาง
ล่ือนท่ีไปทาง
ล่ือนท่ีไปทาง

วชิา ฟิสิกส์  เร่ือง ก

คล่ือนท่ีจากห
ราเร็วเพิ่มข้ึน

………………
………………
………………
………………
จากหยดุน่ิงดว้

………………
………………
………………
………………
………………
คล่ือนท่ีจากห
ตราเร็วเพิ่มข้ึน
               

 
 

นเสน้ตรง โดย
ที จนถึง t = 8 

ามเร่งไปทาง
งขวาแลว้เคล่ือ
งขวาแลว้เคล่ือ
งซา้ยแลว้เคล่ื
งซา้ยแลว้หยดุ

การเคล่ือนท่ีแนวต

หยดุน่ิงไปบน
นอยา่งสมํ่าเสม
………………
………………
………………
………………
วยความเร่ง  4

………………
………………
………………
………………
………………
หยดุน่ิงไปบน
นอยา่งสมํ่าเส

ยมีตาํแหน่งท่ี
วินาที 

งซา้ย 
อนท่ีเร็วข้ึน
อนท่ีชา้ลง 
อนท่ีชา้ลง
ด 

ตรง เรียบเรียงโดย

นเสน้ทางตรง 
มอ  รถยนตค์นั

………………
………………
………………
………………
4  m / s2   เม่ือ

………………
………………
………………
………………
………………
นเสน้ทางตรง 
มอ  รถยนตค์ั

ท่ีเวลาต่างๆ ดงั

 

 

ยครูบุญเกิด  ยศรุ่ง

 เวลาผา่นไป 
นัน้ีมีความเร่ง

………………
………………
………………
………………
อเวลาผา่นไป 

………………
………………
………………
………………
………………

 เวลาผา่นไป 
คนัน้ีมีความเร่

งกราฟ  ขอ้ใด

งเรือง www.kruk

  4  วินาที  มีค
งเท่าใด 

………………
………………
………………
………………

 20  วินาที  จ

………………
………………
………………
………………
………………

  4  วินาที  มีค
รงเท่าใด 

ดคือการกระจั
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ความเร็ว 

………
………
………
……… 
จะมี 

………
………
………
………
………     
ความเร็ว 

จดัของ 
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8.  (O-NET54) รถยนตค์นัหน่ึงกาํลงัเคล่ือนท่ีบนถนนตรง  กาํหนดใหก้ารเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้มีการกระ 
      จดัเป็นค่าบวกและการเคล่ือนท่ีถอยหลงัมีการกระจดัเป็นค่าลบ  ถา้รถยนตค์นัน้ีมีความเร็วเป็นค่าลบ  
      แต่มีความเร่งเป็นค่าบวก  สภาพการเคล่ือนท่ีจะเป็นอยา่งไร 
       1.   กาํลงัแล่นไปขา้งหนา้  แต่กาํลงัเหยยีบเบรกเพ่ือใหร้ถชา้ลง       
       2.   กาํลงัแล่นไปขา้งหนา้  และกาํลงัเหยยีบคนัเร่งเพื่อใหร้ถเดินหนา้เร็วข้ึน 
       3.   กาํลงัแล่นถอยหลงั  แต่กาํลงัเหยยีบเบรกเพ่ือใหร้ถชา้ลง      
       4.   กาํลงัแล่นถอยหลงั  และกาํลงัเหยยีบคนัเร่งเพื่อใหร้ถถอยหลงัเร็วข้ึน 
9.  รถยนตก์าํลงัแล่นดว้ยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชัว่โมงการเหยยีบเบรกท่ีทาํใหร้ถหยดุได ้ ในเวลา  
     10 วินาทีทาํใหเ้กิดความเร่งเท่าใด  (O-Net 58) 
 1.     0.5   เมตรต่อวินาที2    
  2.  – 0.5   เมตรต่อวินาที2 
 3.     2.0   เมตรต่อวินาที2    
  4.  – 2.0   เมตรต่อวินาที2 
 5.  – 7.2  เมตรต่อวินาที2 
 
2.5 กราฟของการเคลือ่นทีเ่ส้นตรง 

กราฟของ  s กบั t   สามารถนาํมาหาค่าระยะทางกบัการกระจดัในช่วงเวลาต่างๆ  ได ้ 

นอกจากนั้นยงัหาค่า  อตัราเร็วเฉล่ียและความเร็วเฉล่ียไดจ้ากความชนั (Slope) 
  ความชนั(Slope)  อตัราส่วนของปริมาณแกนตั้ง(แกน Y) กบัปริมาณแกนนอน(แกน X)    
                                                                               S 
 
 
 

           t 

  จากกราฟ  ความเร็วเฉล่ีย  =  
t
s


   =     Slope  ของกราฟ   s กบั  t 

หมายเหตุ   ถา้กราฟไม่ใช่เสน้ตรงโดยตลอด  จะหาค่าอตัราเร็วหรือความเร็วเฉล่ียไดจ้ากค่า  Slope  ไม่ได ้ 
ตอ้งหาจากระยะทางใน  1  หน่วยเวลา  หรือกระจดัใน  1  หน่วยเวลาเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

s 

t
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แบบฝึกทบทวนคร้ังที ่4 
1.  จากรูปเป็นกราฟระหวา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระจดั (s)  กบัเวลา (t)  ของวตัถุหน่ึง  จงหา 
             ก.  ระยะทางและการกระจดัในช่วงเวลา  2,  6,  8,  10  วินาที 
             ข.  อตัราเร็วเฉล่ียใยช่วงเวลา  2  และ  8  วินาที 
             ค.  ความเร็วเฉล่ียในช่วงเวลา  10  วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
2.  วตัถุเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรง  ไดค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งการระจดั(s)  กบัเวลา(t)  ดงัรูป  ระยะทางและ 
     การกระจดั  เม่ือวตัถุเคล่ือนท่ีได ้ 6  วินาที  เป็นเท่าใดตามลาํดบั   
             
               
     
 
 
   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

10 
 8 
 6 
 4 
 2 
 0        2         4          6         8        10        12

s(m) 

t(s) 

20 
8 

0 2 t(s)4 6

s (m) 
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3.  จากกราฟความเร็วและเวลา ดงัรูป  จงหาระยะทางในการเคล่ือนท่ีของวตัถุในเวลา  20  วินาทีน้ี   
 
      ………………………………………………. 
      ……………………………………………… 
      ……………………………………………… 
      ……………………………………………… 
      ……………………………………………… 

4.  จากรูป   จงหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ก.  ระยะทางเม่ือส้ินวินาทีท่ี  1   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
       ข.  การกระจดัเม่ือส้ินวินาทีท่ี  1   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
       ค.  ระยะทางเม่ือส้ินวินาทีท่ี  8   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
       ง.  การกระจดัเม่ือส้ินวินาทีท่ี  8   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
       จ.  อตัราเร็วเฉล่ียตลอดทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นเวลา  8 วินาที   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
       ฉ.  ความเร็วเฉล่ียตลอดทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นเวลา  8 วินาที   
     ………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………… 

v (m/s) 

t(s)

20 

40 

20 15 10 5 0 

t(s) 
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5 

-5 
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2.6  การเคลือ่นทีก่รณคีวามเร่งเป็นค่าคงตวั 

สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณการเคล่ือนท่ีแนวราบ 
เม่ือวตัถุมีความเร็วคงที ่
       s  =  ut 
เม่ือวตัถุมีความเร่งคงที ่
-   เม่ือวตัถุมีความเร่งคงที ่
1.    atuv                              ( ไม่มี  s ) เม่ือ    u    คือ  ความเร็วตน้ (m/s) 
2.    2asuv 22                     ( ไม่มี  t )           v   คือ  ความเร็วปลาย (m/s)

3.    2at
2
1uts                         ( ไม่มี  v )            a    คือ  ความเร่ง (m/s2) 

4.    )t
2
vu(s 

                          ( ไม่มี  a )            t    คือ  เวลา (s) 

5.    )a
2
12t(uts t


                (ใชเ้วลา  1 วินาที)            s    คือ  การกระจดั (m) 

 
เคร่ืองหมายของ  u, v, s, a  และ  t 

1.  t  มีเคร่ืองหมายเป็นบวกเสมอ 

  2. u และ v ถา้มีทิศไปทางเดียวกนักบัการเคล่ือนท่ีคร้ังแรกเป็นบวก  ถา้ทิศตรงขา้มกบัการ
เคล่ือนท่ีคร้ังแรกเป็นลบ 

   3.  s  ในทิศการเคล่ือนท่ีคร้ังแรกเป็นบวก  ถา้ตรงขา้มคร้ังแรกจะเป็นลบ 

  4.  a  มีเคร่ืองหมายเป็นบวก  ถา้ความเร็วเพิ่มข้ึน  และเป็นลบ  ถา้มีความเร็วลดลง  หรือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่  ความหน่วง 
 

หมายเหตุ ถา้โจทยบ์อกค่ามาจึงใส่เคร่ืองหมายไดเ้ลย  แต่ถา้โจทยใ์หห้าค่าไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมาย   
ข้อควรจํา ถา้โจทยบ์อกวา่เร่ิมตน้เคล่ือนท่ีจากจุดหยดุน่ิง   แสดงวา่  u  =  0 
  ถา้โจทยบ์อกวา่เคล่ือนท่ีต่อไปจนหยดุน่ิง  แสดงวา่  v  =  0 

ถา้โจทยบ์อกวา่วตัถุมีความเร็วคงท่ี    แสดงวา่  a  =  0 
               แบบฝึกทบทวนคร้ังที ่5 

1.  นกัวิ่งคนหน่ึง วิ่งดว้ยความเร็วตน้  10  m/s  ไดร้ะยะทาง  80 เมตรในเวลา  4  วินาที  นกัวิ่งคนน้ีวิ่งดว้ย  

     ความเร่งเท่าใด ( 5  m/s2 ) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  นกัวิ่งทีมชาติไทย  วิ่งเป็นเสน้ตรงดว้ยความเร็วตน้  10  m/s  โดยมีความเร่ง 5  m/s2   ขณะท่ีเขาวิ่งได ้

     ระยะทาง  480  เมตร  เขาเคล่ือนท่ีมาแลว้ก่ีวินาที  (12 s) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  รถยนตค์นัหน่ึง เร่ิมเคล่ือนท่ีจากหยดุน่ิงดว้ยความเร่ง  2  m / s2  เม่ือเวลาผา่นไป  5  วินาที จะมี 

     ความเร็วเป็นเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  รถจกัรยานยนตค์นัหน่ึง เร่ิมเคล่ือนท่ีจากหยดุน่ิงดว้ยความเร่ง  4  m / s2   เม่ือเวลาผา่นไป  20  วนิาที   

     จะมีความเร็วเป็นเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ชายคนหน่ึงขบัรถยนตบ์นถนนตรงดว้ยความเร็ว  15   m / s  หลงัจากนั้น  40  วินาที  รถยนตมี์ความเร็ว  
     7  m / s  ในทิศทางเดิมจงหาความเร่งของรถยนตค์นัน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
6.  พยาบาลสาวสวยคนหน่ึง ขวา้งมะม่วง ดว้ยความเร็วตน้ 10  m / s ไดร้ะยะทาง  80  m ในเวลา 4 วนิาที  
     จงหาความเร่งของมะม่วง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
7.  นกัขบัรถคนหน่ึง  ขบัรถเป็นเสน้ตรงดว้ยความเร็วตน้  4  m / s  โดยมีความเร่ง  1  m / s2  ขณะท่ี 

     เคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง  192  เมตร  รถเคล่ือนท่ีมาแลว้ก่ีวินาที 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8.  นกัป่ันจกัรยานสาวสวย  ป่ันจกัรยานเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรงดว้ยความเร็วตน้  5  m /s   และมีความเร่ง   

     5  m / s2  ขณะท่ีรถจกัรยานมีความเร็ว  30  m / s   รถจกัรยานเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางเท่าใด 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
9.  รถจกัยายนยนตค์นัหน่ึง  วิ่งขา้มสะพาน ดว้ยความเร็ว 12  m / s และเม่ือลงจากสะพานมีความเร็ว  
     18 m /s  โดยใชเ้วลาวิ่งบนสะพาน  20  วินาที   อยากทราบวา่สะพานมีความยาวเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
10. วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีจากหยดุน่ิงดว้ยความเร่ง  12  m / s 2  จงหาวา่ในช่วงวนิาทีท่ี 10  วตัถุน้ีเคล่ือนท่ีได ้

      ระยะทางเท่าไร   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
11.  (O-NET50) รถยนตค์นัหน่ึงเคล่ือนท่ีจากหยดุน่ิงไปบนเสน้ทางตรง  เวลาผา่นไป  4  วินาที  มี 
       ความเร็วเป็น  8  เมตรต่อวินาที  ถา้อตัราเร็วเพิ่มข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ  รถยนตค์นัน้ีมีความเร่งเท่าใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
12.  วตัถุหน่ึงกาํลงัเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรงดว้ยความเร่งในช่วงระยะทาง  3  เมตร ทาํใหใ้นช่วงดงักล่าว 
       มีผลต่างของอตัราเร็วเท่ากบั  2  เมตรต่อวินาที  และมีผลรวมของอตัราเร็วเท่ากบั  8  เมตรต่อวินาที   
       ในระยะ  3  เมตรน้ี  จะใชเ้วลาในการเคล่ือนท่ีก่ีวินาที 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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13.  (มข.50) รถยนตค์นัหน่ึงวิ่งเป็นเสน้ตรงทางราบ  เร่ิมเหยยีบเบรกอยา่งสมํ่าเสมอขณะท่ีมีอตัราเร็ว  36   
       กิโลเมตรต่อชัว่โมง  จนกระทัง่หยดุน่ิง  ใชเ้วลา  20  วินาที  จงหาระยะทางทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมเหยยีบ 
       เบรกจนรถหยดุ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.7  วตัถุตกอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว 

การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงอิสระภายใตแ้รงดึงดูด 
  จากการทดลองกาลิเลโอ  เร่ืองการตกอยา่งอิสระของวตัถุ  พบวา่วตัถุท่ีตกจากท่ีสูงจะมี
ความเร็วเพิ่มข้ึนวินาทีละ  9.81  เมตร (981  cm/s)  และถา้โยนข้ึนจะมีความเร็วลดลงวนิาทีละ  981  cm/s  
ความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงน้ีเรียกวา่  ความเร่งเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก ใชส้ญัลกัษณ์ “g”  ค่า  g  จะ
เป็นไดท้ั้งบวกและลบ  ข้ึนอยูก่บัทิศทางการเคล่ือนท่ี  คือ 
  ถา้เคล่ือนท่ีข้ึนให ้ g  เป็นลบ  (-)  เพราะความเร็วลดลง 
  ถา้เคล่ือนท่ีลงให ้ g  เป็นบวก (+)  เพราะความเร็วเพิ่มข้ึน 

สูตรทีใ่ช้ในการคาํนวณการเคลือ่นทีใ่นแนวดิ่งอสิระ 
 

1.    gtuv                              ( ไม่มี  h ) เม่ือ    u    คือ  ความเร็วตน้ (m/s) 

2.    2ghuv 22                     ( ไม่มี  t )           v   คือ  ความเร็วปลาย (m/s)

3.    2gt
2
1uth                         ( ไม่มี  v )            g    คือ  ความเร่งจากแรงดึงดูด   

                        ของโลก (m/s2) 

4.    )t
2
vu(h 

                          ( ไม่มี  g )            t    คือ  เวลา (s) 

5.    )g
2
12t(uth t


                (ใชเ้วลา  1 วินาที)            h    คือ  การกระจดั (m) 

 

   ข้อควรจํา 1.  การปล่อยหรือท้ิงวตัถุลงมาจะมีค่า  u =  0 
2. การขวา้ง  จะมีค่าของความเร็วตน้ 
3. วตัถุปล่อยลงมาจากรถหรือบอลลูนท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี  วตัถุจะมีความเร็วเท่ากบัส่ิงนั้น  

และมีทิศของความเร็วตน้ไปในทางเดียวกบัรถหรือบอลลูนก่อนการตกกลบัลงมา 
4. ความเร็วท่ีจุดสูงสุดเท่ากบั  0  เสมอ 
5. ความเร็วท่ีระดบัเดียวกนัยอ่มเท่ากนั  แต่มีทิศตรงขา้ม 
6. เวลาท่ีใชต้อนข้ึน  =  เวลาท่ีใชต้อนลง  ในระยะท่ีเท่ากนั 
7. ระยะทางท่ีเป็นลบ (-)  แสดงวา่จุดตกอยูต่ ํ่ากวา่จุดเร่ิมตน้(ระยะข้ึนนอ้ยกวา่ระยะลง) 
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               แบบฝึกทบทวนคร้ังที ่6 
1.  นกัวอลเล่ยบ์อลสาวสวย โยนลูกบอลข้ึนในแนวด่ิงดว้ยความเร็วตน้  5  เมตรต่อวินาที  นานเท่าใด 
     ลูกบอลจึงจะเคล่ือนท่ีไปถึงจุดสูงสุด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  สาวสวยประจาํหมู่บา้นโยนเหรียญข้ึนไปในอากาศตรง ๆ  ดว้ยความเร็วตน้  20  m/s  จากหนา้ผาสูง   
     ปรากฏวา่เหรียญตกถึงพื้นดินในเวลา  5  s  จงหา 

ก.  ความสูงของหนา้ผา 
ข.  เวลาท่ีใชเ้ม่ือถึงจุดสูงสุด 
ค.  ระยะทางท่ีข้ึนไดสู้งสุด 
ง.  ความเร็วหลงัโยนไปแลว้    1  วินาที 
จ.  ความเร็วและตาํแหน่งหลงัโยนแลว้  3  วินาที 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  นกัท่องเท่ียวสาวสวยอกหกัจากหนุ่มครูไทย เลยขวา้งแหวนเพชรท้ิงลงมาจากหอคอย  ดว้ยความเร็ว   
     10  m/s  ตกถึงพื้นขา้งล่างในเวลา  3  วนิาที  ความสูงของหอคอยน้ีเป็นเท่าไร  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  นกัศึกษาสาวสวย ทาํมะม่วงหลุดมือหล่นจากตึกสูง 150  เมตรนานเท่าไรมะม่วงจึงจะตกถึงพื้นดิน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ชายคนหน่ึงโยนกอ้นหินข้ึนไปในอากาศตรง ๆ ดว้ยความเร็ว  20  เมตร/วินาที จากหนา้ผาสูง ปรากฏ 
     วา่กอ้นหินถึงพื้นดินในเวลา  5  วินาที  ความเร็วหลงัโยนไปแลว้ 1 วินาทีเป็นเท่าไร   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ชายคนหน่ึงปล่อยกอ้นหินจากหลงัคาตึกสูงแห่งหน่ึงปรากฏวา่กอ้นหินตกถึงพื้นดินในเวลา  2  วนิาที    
     จงหา       ก.  ความสูงของตึก     ข. ความเร็วของกอ้นหินขณะกระทบพื้นดิน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ชายคนหน่ึงขวา้งกอ้นหินมวล  0.5  กิโลกรัมดว้ยความเร็ว  20  เมตร/วินาที  จากสะพานสูง  60  เมตร   
     ความเร็วของกอ้นหินขณะกระทบผวินํ้ามีค่าเท่าไร   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
8.  พยาบาลสาวสวย โยนขวดยาข้ึนไปในอากาศในแนวด่ิง ดว้ยอตัราเร็วตน้  20  เมตรต่อวินาที   
     จงคาํนวณหาเวลาทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมโยนจนวตัถุตกลงมาท่ีตาํแหน่งเดิม 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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9.  ดาราสาวสุดฮอท  อยูบ่นบอลลูนลูกหน่ึงกาํลงัลอยข้ึนตรง ๆ  ดว้ยความเร็วคงตวั 10 เมตร/วินาที  
     ขณะท่ีบอลลูนอยูสู่ง จากพื้นดิน  20  เมตร หล่อนกป็ล่อยถุงทรายลงมา จงหาวา่ ณ ขณะท่ีถุงทราย 
     อยูสู่งจากพื้นดินมากท่ีสุด บอลลูนอยูท่ี่ตาํแหน่งสูงกวา่ถุงทรายเป็นระยะก่ีเมตร (g = 10 เมตร/วินาที 2) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
10.  ชายคนหน่ึงอยูบ่นบอลลูนซ่ึงกาํลงัลอยข้ึนไปในอากาศในแนวด่ิงดว้ยอตัราเร็วคงท่ี  2  เมตรต่อวินาที    
       เม่ือปล่อยวตัถุลงมาแลว้เวลาผา่นไป  3  วินาที  วตัถุจะอยูห่่างจากบอลลูนก่ีเมตร  (กาํหนดให ้  
       g = 10 m/s2 ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
11.  วิศวกรสาวสวยโยนผลมงัคุดข้ึนไปในอากาศดว้ยอตัราเร็วตน้  10  เมตรต่อวินาที  จงคาํนวณหาเวลา 
       ทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมโยนผลมงัคุดจนตกลงมาท่ีตาํแหน่งเดิม 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
12.  ครูสาวสวย ขวา้งแปลงลบกระดานข้ึนไปในอากาศในแนวด่ิงดว้ยอตัราเร็วตน้  5  เมตรต่อวินาที   
       เม่ือแปลงลบกระดานข้ึนไปไดสู้งเป็นคร่ึงหน่ึงของระยะสูงสุด  แปลงลบกระดาน  จะมีอตัราเร็ว 
       เท่าใด ( กาํหนดให ้ g = 10 m/s2 )  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 


