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เมตรต่อ(วนิา
ถา้แรงตา้นทา

1.   9.8 
2.   10.0 
3.   13.3 
4.   16.6 
5.   32.7 

ทดสอบการเค
ตกสู่พื้นแบบเ
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2.  8u
            4.  4u

ขอบโตะ๊ กอ้น
กไกลจากขาโ

 2.  1
 4.  2

สูง  60  เมตร
ดงัรูป  ถา้ควา

กบอลในหน่ว
ไม่ตอ้งพิจารณ
 

นึงจากความสู
กบอลในแนวร
ด่ิงของลูกบอล
เป็นดงัตาราง

ยบเรียงโดยครูบุญ

ม 45 องศากบั
ลงัจากขวา้งแล
ก่ีเมตร (O-Net
u 
u cos 45๐ 

นยางลบเคล่ือ
ตะ๊ 4 เมตร จะ

1     เท่า 
2    เท่า 

ร หลงัจากนั้น 
ามเร่งเน่ืองจาก

วยเมตรต่อวนิ
ณา  (O-Net 60

งเร่ิมตน้เท่ากั
ระดบั  ดงัภาพ
ลขณะกระทบ
ง 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

บพื้น ทาํใหอ้ตั
ลว้  2  วินาทีวั
t 57) 

นท่ีแบบโพร
ะตอ้งดีดใหอ้ตั

 6  วินาที ลูก
กแรงโนม้ถ่วง

าทีขณะลอยอ
0) 

นั โดยคร้ังท่ี 
พ 
บพื้น และเวล
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ตราเร็วตน้ใน
วตัถุข้ึนไปตาํ

เจกไทล ์และ
ตัราเร็วในแน

กบอลตกลงมา
งของโลก (g)

อยูใ่นอากาศเป็

1 ปล่อยใหลู้ก

ลาท่ีลูกบอล 
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นแนวราบและ
แหน่งสูงสุด 

ะไปตกไกล 
นวราบเป็น 

ายงัสนาม  
)  เท่ากบั  9.8 

ป็นดงัขอ้ใด  

กบอล 

ะ 

   



เอก

 

จากข
 

 

18. ยิ
      7
      ที
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

กสารประกอบการ

ขอ้มูล เปรียบ

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ยงิวตัถุ  A  B 
70  องศา  ตาม
ท่ีตาํแหน่งเดีย

ขอ้ความใดก
1.   วตัถุ 
2.   วตัถุ 
3.   วตัถุ 
4.   วตัถุท
5.   ท่ีจุด

รสอนรายวชิาฟิสิ

บเทียบขนาดข

เปรียบเทียบ

v1  <

v1  <

v1  =

v1  >

v1  >

 และ  C  ข้ึน
มลาํดบั  พบว่
ยวกนั  กาํหน

ล่าวถูกตอ้ง (
 C  เคล่ือนท่ีด
 A  และ  C  มี
 A  มีขนาดข
ทั้งสามช้ินมีค
สูงสุดของวตั

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

ของความเร็ว  

  v1  กบั  v2 

<  v2 

<  v2 

=  v2 

>  v2 

>  v2 

จากพื้นท่ีตาํแ
วา่  วตัถุทั้งสา
ดใหไ้ม่ตอ้งพิ

O-Net 63)  
ดว้ยความเร่งม
มีขนาดความ
องความเร็วต้
ความเร็วในแน
ตถุแต่ละช้ินวตั

อนท่ีแนวโคง้   เรีย

v1 กบั  v2 แล

เปรีย

แหน่งเดียวกนั
มช้ินมีเสน้ทา
พิจารณาแรงต้

มากท่ีสุด
เร็วตน้เท่ากนั
ตน้นอ้ยกวา่วตั
นวระดบัไม่ค
ตถุ  C  มีความ

ยบเรียงโดยครูบุญ

ละเวลา  t1  กบั

บเทียบ  t1  กั

t1  <  t2  

t1  =  t2 

t1  =  t2 

t1  =  t2 

t1  =  t2 

น  ทาํมุมกบัพื้น
างการเคล่ือนท
า้นอากาศ 

น 
ตถุ  B   
งตวัตลอดกา
มเร็วในแนวด่ิ

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

บ  t2  ไดเ้ป็นอ

บั  t2 

น  20  องศา  
ท่ีเป็นดงัภาพ 

 

รเคล่ือนท่ี 
ด่ิงมากท่ีสุด 
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อยา่งไร (O-Ne

45  องศา  แล
  และตกถึงพื้
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et 62) 

ละ 
พื้น 



เอก

 
7.2  
       
ทางก

มีลกั
       

ศูนย์
       
ตลอ
       
       

       
ปริม

       

       

       

       

       

       

       
       

       

 

กสารประกอบการ

การเคลือ่นทีแ่
     การเคล่ือน
การเคล่ือนท่ีเ

กษณะสําคญัดั
     1. มีแรงลั

ยก์ลางวงกลม
     2. อตัราเร็
อดเวลา โดยทิ

     3. มีความ
     4. v

  มีทิศ

     5. วตัถุท่ีเค
มาณต่างๆ ทีเ่กี่

     3. อตัราเร็

                     

     4. อตัราเร็

                     

     5.   ความเ

                     

     6.   แรงเข้
           จากกฎ

                     

รสอนรายวชิาฟิสิ

แบบวงกลม 
นท่ีแบบวงกล
เป็นเสน้รอบว

ดังนี ้
พัธ์ ( 0F

 เรียกวา่ แรงเ
ร็วขณะใด ๆ (
ศของความเร็
เร่งเขา้สู่ศูนย์
ศตั้งฉากกบั F



คล่ือนท่ีเป็นว
กีย่วข้องกบักา

ร็วเชิงมุม ( )

            

ร็วเชิงเสน้ ( v 

            v 

เร่งเขา้สู่ศูนยก์

           ca 

ขา้สู่ศูนยก์ลาง
ฎของนิวตนั  

           FC  = 

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

ลม คือ การท่ีเ
วงของวงกลม

0 ) กระทาํต่อว

เขา้สู่ศูนยก์ลา
( v ) อยูใ่นแน
ร็วตั้งฉากกบัรั
ก์ลาง เรียกวา่

CF
  และ  Ca



วงกลมไม่เกิด
ารเคลือ่นทีแ่น
1. ความถ่ี ( f 

               f

 2. คาบ ( T ) 
                T 

) คือ มุมท่ีเกิด

t


T

2
  2

) คือ ระยะทา

t

s
 =  R 2



กลาง  มีหน่ว

R

v2  2 R

  มีหน่วยเป็น
F   ma  จ

 ma 
R

mv 2


อนท่ีแนวโคง้   เรีย

เคล่ือนท่ีของว
ม หรือเพียงส่ว

วตัถุในทิศตั้ง

าง  (FC) 
นวเสน้สมัผสัว
รัศมี 
า  ca และมีค่า

งานเพราะ FC

นววงกลม 
f ) คือ จาํนวนร

  
จาํนวนรอบ

เวลา
  คือ เวลาท่ีใช

f

1


ดจากวตัถุเคล่ื
R2  

างท่ีวตัถุเคล่ือ

T

R2   Rf2

ยเป็น เมตรต่อ

น นิวตนั 
จะได ้

 2m R 

ยบเรียงโดยครูบุญ

วตัถุท่ีกลบัมา
วนหน่ึงของเส

ฉาก กบัความ

วงกลม และมี

าไม่คงท่ี 

C ตั้งฉากกบัก

รอบท่ีเคล่ือนที

ชใ้นการเคล่ือ

อนท่ีในเวลา 

อนท่ีไดใ้นเวล

Rf  

อวินาทีกาํลงัส

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

ซํ้าทางเดิมเส
สน้รอบวงขอ

มเร็วตลอดเวล

มค่าไม่คงท่ี เพ

ารเคล่ือนท่ี 

ท่ีไดใ้นเวลา 1 

นท่ีครบ 1 รอ

1 วนิาที มีหน

 

ลา 1 วินาที  มีห

สอง 
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สมอ โดยวตัถุมี
องวงกลม 

ลา โดยแรงลพั

พราะเปล่ียนทิ

วินาที มีหน่วย

  
อบ มีหน่วยเป็

  

น่วยเป็น เรเดีย

หน่วยเป็น เม
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มีแนว

 

 
 
 
 

พธ์มีทิศเขา้สู่

ศทาง

ยเป็นเฮิร์ตซ์ 
ปน วินาที 

ยนต่อวินาที 

มตรต่อวินาที

 



เอก

 
       
   
 
 
 
 
รูปแ
       

   
       
 

       
 

       

       
       

       

       

 
 
 
 

กสารประกอบการ

     วตัถุท่ีผกูด

แบบของวงกล
     1. วงกลม

        ท่ีมวล   

                     

     2.  การเคลื

     การเลีย้วโ
     1. ตอ้งเอีย

     2. แรงท่ีผ

                    

รสอนรายวชิาฟิสิ

ดว้ยเชือกเสน้

ลม  แบ่งเป็น  
มแบบแนวราบ

m   จาก   ∑F

                   T

ลือ่นทีข่องรถ

โค้งให้ปลอดภั
ยงรถ  จึงจะเล้ี

ผลกัใหร้ถเล้ียว

 ∑Fc  =  fsma

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

นเดียวกนั จะมี

3  แบบ ดงันี้
บ 

Fc  =    

T   =   

ถบนถนนโค้ง

ภัย 
ล้ียวไดเ้พื่อให้

วโคง้  คือ  แร

ax  =  μsmg  =

อนท่ีแนวโคง้   เรีย

มีความเร็วเชิง

          

แ้รงลพัธ์  R  

รงเสียดทานส

=   

ยบเรียงโดยครูบุญ

มุมเท่ากนั แต

                    

ผา่น C.M.  ข

สถิต fs จึงจะเล้ี

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

ต่อตัราเร็วเชิงเ

                     

องรถ 

ล้ียวโคง้ไดอ้ย่
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เสน้แปรตาม

                     

างปลอดภยั 
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รัศมี 

                                

 



เอก

 

       

นอก
 

 

       

       

 
 
       
       
 
แปร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ขนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กสารประกอบการ

     3. ถา้ถนน

กข้ึน  จะทาํให้

                     

                     

     3.  การเคลื
          กฎแรง
    วตัถุทุกชนิ

รผกผนักบักาํล

      โดยแรงดึ
ดของแรงเท่า
   เม่ือดาวเที

รสอนรายวชิาฟิสิ

นล่ืน  จนถือวา่

หร้ถเล้ียวโดยไ

               

                    

                    

ลือ่นทีข่องดา
งดงึดูดระหว่า
นิด  ในเอกภา
ลงัสองของระ

ดึงดูดระหวา่ง
ากนั ดงันั้นแร
ทียมโคจรรอบ

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

าสมัประสิทธ์

ไม่ตอ้งใชแ้รง

                    

                    

                    

าวเทยีม   ดาว
างมวลของนิว
าพจะดึงดูดวตั
ะยะห่างระหว่

งมวลน้ี จะเกิด
รงน้ีจึงเป็น  ac
บโลกเป็นวงก

อนท่ีแนวโคง้   เรีย

ธ์ความเสียดท

งเสียดทาน  

             จากรู

                  
                  ta

วเคราะห์ 
วตัน 
ตถุอ่ืนดว้ยแรง
วา่งมวลทั้งสอ

ดบนมวลทั้งส
ction  และ  re
กลม โดยแรงดึ

ยบเรียงโดยครูบุญ

ทานสถิต  μs  =

รูป  ∑Fy  =  0

 
r

mv
Fc

2

Rg

v
 

2
an

ง  ซ่ึงแปรผนัต
อง 

สอง มีทิศเขา้ห
eaction   ตาม
ดึงดูดระหวา่ง

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

=  0  ดงันั้นก

0   ;   N cos

    ;  N sin 

N

f
  

ตรงกบัผลคูณ

หากนั กระทาํบ
กฎขอ้ท่ี 3 ขอ
งมวลทาํหนา้ที
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ารเอียงถนนโ

mg  

R

mv2
  

ณของมวลทั้งส

บนวตัถุคนละ
องนิวตนั 
ท่ีเป็นแรงสู่ศูน
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โดยยกขอบ

สอง และ

ะกอ้น และ

นยก์ลาง 



เอก

 

1.  (O
     ใ
       
2.  (O
     จุ
     1
     3
3.  (O
    1.
    3.
4.  (O
     ม
      1
      2
      3
      4
5.  (O
     ด้
      1
      2
      3
      4
6.  ม
     ไ
     1
     3
7.  ถ้
     ก
     ข
     ค
     ง
     จ
     คํ
       

กสารประกอบการ

O-NET49) รถ
นแง่ความถ่ีข
1.  2.5  Hz    
O-NET50) เห
จุกยางเคล่ือนที
.   0.25  รอบ
3.    5   รอบ/วิ
O-NET50) ก
. การเคล่ือนที
. การเคล่ือนที
O-NET52) ผู
มาถึงตาํแหน่ง
1.  แรงดึงเชือ
2.  นํ้าหนกัขอ
3.  แรงดึงเชือ
4.  ท่ีตาํแหน่ง
O-NET53) ผู
ดว้ยอตัราเร็วค
1.  จุกยางมีคว
2.  จุกยางมีคว
3.  แรงท่ีกระท
4.  แรงท่ีกระท
มวลกอ้นหน่ึง
ไม่เป็นจริง 
.  ขนาดของค

3.  ความเร็วเชิ
ถา้ดาวเทียมโค
ก.  ขนาดความ
ข.  ดาวเทียมมี
ค.  เวลาท่ีดาวเ
.  โลกมีแรงก
จ.  ดาวเทียมอ
คาํตอบท่ีถูกตอ้
       1.  ขอ้ ก

รสอนรายวชิาฟิสิ

ถไต่ถงัเคล่ือน
ของการเคล่ือน

              2. 1
หวี่ยงจุกยางให
ท่ีดว้ยความเร็
/วินาที          
วินาที             
ารเคล่ือนท่ีใด
ท่ีในแนวตรง  
ท่ีแบบโปรเจค
กวตัถุดว้ยเชือ
งสูงสุดของวง
อก  
องวตัถุ 
อกบวกกบันํ้าห
งนั้น แรงสู่ศูน
กเชือกเขา้กบั
คงตวั ขอ้ใดถูก
วามเร็วคงตวั 
วามเร่งเป็นศูน
ทาํต่อจุกยางมี
ทาํต่อจุกยางมี
เคล่ือนท่ีเป็น

ความเร็วเฉล่ีย
ชิงมุมท่ีเวลาใด
คจรรอบโลกเ
มเร่งของดาวเ
มีทิศของความ
เทียมเคล่ือนที
กระทาํต่อดาว
ยูน่อกสนามโ
องคือ 
, ค                

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

แบบ ึ
นท่ีดว้ยอตัราเ
นท่ี ความถ่ีจะ
.5  Hz     
หเ้คล่ือนท่ีเป็น
วเท่าใด 
                     
                     
ดท่ีแรงลพัธ์ท่ี
                    

คไทล ์            
อกแลว้เหวีย่ง
งกลม ดงัแสด

 

หนกัของวตัถุ
นยก์ลางเป็นศู
บจุกยาง แลว้เห
กตอ้ง 

นย ์
มีทิศเขา้สู่ศูนย
มีทิศเดียวกบัค
วงกลมรัศมี 1

ยของวตัถุมีค่า
ดๆ ของวตัถุจ
ป็นวงกลมดว้
เทียมมีค่าคงท่ี
มเร่งสู่จุดศูนย์
ท่ีครบรอบคงท
วเทียมมากวา่แ
โนม้ถ่วงของโ

      2.  ขอ้  ข

อนท่ีแนวโคง้   เรีย

ฝึกทบทวนบ
เร็วสมํ่าเสมอแ
ะเป็นเท่าใด 

             3. 0.
นแนววงกลม

                    2
                    4

ทกระทาํต่อวตั
                   2
                   4
งใหเ้คล่ือนท่ีเป็
งในรูป แรงช
  

ถุ 
ศนย ์
หวีย่งใหจุ้กยา

ยก์ลางวงกลม
ความเร็วของจ
1 หน่วยในแน

าคงท่ี             
จะตอ้งคงท่ี    
วยอตัราเร็วคง
ท่ี 
ก์ลางโลกเสม
ท่ี 
แรงท่ีดาวเทียม
โลก 

, ง                

ยบเรียงโดยครูบุญ

บทที ่7 คร้ังที ่2
และวิ่งครบรอ

.5  Hz     
ในระนาบระ

2.   4   รอบ/วิ
4.  10  รอบ/วิ
ตถุมีทิศตั้งฉาก
2. การเคล่ือน
4. การเคล่ือน
ป็นวงกลมใน
ชนิดใดในขอ้ต

างเคล่ือนท่ีเป็

ม 
จุกยาง 
นวราบ จะสรุป

 2.  ขนาดขอ
  4.  ความเร็ว
งท่ี พิจารณาข้

มอ 

มกระทาํต่อโ

   3. ขอ้ ก, ข

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

2 
อบได ้5 รอบใ

             4.   0
ดบัศีรษะ 20 

วินาที 
วินาที 
กกบัทิศของก
ท่ีแบบวงกลม
ท่ีแบบฮาร์มอ
นแนวระนาบดิ
ต่อไปน้ีท่ีทาํน

นวงกลมในแ

ปไดว้า่ขอ้ควา

งความเร็วท่ีเว
วท่ีเวลาใด ๆ ข
ขอ้ความต่อไป

ลก 

, ค                
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ในเวลา 2 วิน

0.4  Hz  
รอบใชเ้วลา 

ารเคล่ือนท่ีต
มดว้ยอตัราเร็ว
อนิกอยา่งง่าย 
ด่ิง ขณะท่ีวตัถ
นา้ท่ีเป็นแรงสู

แนวระดบัเหนื

ามต่อไปน้ีขอ้

วลาใดๆ ของ
ของวตัถุจะตอ้
ปน้ี 

  4. ขอ้ ค, ง, จ
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นาที หากคิด

5 วินาที  

ลอดเวลา 
วคงท่ี 

ถุเคล่ือนท่ี 
สู่ศูนยก์ลาง 

นือศีรษะ 

อใด 

วตัถุมีค่าคงท่ี
องคงท่ี 

จ 

ที 



เอก

 

8.  ถ้
     ยั
     1
     3
9.  ค

10. O
     โ
  
   
   
  
   
11. ทิ
      ข

12.  
       
       

       

       
 
 
 
 
 
 
 

กสารประกอบการ

ถา้การเคล่ือนที
ยงัคงเท่าเดิม  จ
. เท่ากบัคร่ึงห

3. เพิ่มข้ึนเป็น
คาบการเคล่ือน

1.   24  ชั
3.   24  เ ิ

5.   

O-Net 58 ณ ท
โคง้น้ีในลกัษณ

1.  การขั
2.  การขั
3.  การขั
4.  การขั
5.  การขั

ทิศของแรงท่ีท
ของวตัถุท่ีกาํล

1.  แรงมี
2.  แรงมี
3.  แรงมี
4.  แรงมี
5.  แรงมี

การเล้ียวโคง้
นอ้ยกวา่แรงเ
กบัอตัราเร็วย

                     

พิจารณาการ

รสอนรายวชิาฟิสิ

ท่ีเป็นวงกลมด
จะตอ้งใชแ้รง
หน่ึงของค่าเดิ
  2  เท่า         
นท่ีของโลกร
ชัว่โมง 
ฮิรตซ์ 

  เฮิรตซ์ 

ทางโคง้แห่งห
ณะใดท่ีเกิดแร
บัรถดว้ยอตัร
บัรถดว้ยอตัร
บัรถเร็วเกินกํ
บัรถเร็วเกินกํ
บัรถเร็วเกินกํ
ทาํใหเ้กิดการ
ลงัเคล่ือนท่ีใน
มีทิศสู่ศูนยก์ล
มีทิศสู่ศูนยก์ล
มีทิศหนีศูนยก์
มีทิศหนีศูนยก์
มีทิศหนีศูนยก์
บนถนนราบ
เสียดทานสูงส
ยกกาํลงัสอง  

                    

เล้ียวโคง้บนถ

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

ดว้ยอตัราเร็วส
งเขา้สู่ศูนยก์ล
ดิม                  

                     
อบดวงอาทิต

หน่ึง มีป้ายจร
รงสู่ศูนยก์ลาง
ราเร็ว  60  km
ราเร็ว  60  km
กาํหนดจนเกือ
กาํหนดจนเกือ
กาํหนดจนหลุ
รเคล่ือนท่ีแบบ
นลกัษณะดงัก
าง   ความเร็ว
าง   ความเร็ว
กลาง   ความเร็
กลาง   ความเร็
กลาง   ความเร็
อยา่งปลอดภั
สุดระหวา่งลอ้
(v2)  และแปร

         FC  ∝  
ถนนราบโคง้ที

อนท่ีแนวโคง้   เรีย

สมํ่าเสมอของ
ลางตามขอ้ใด

     2. เท่าเ
         4. เพิ่ม

ตยมี์ค่าประมา
2.   365

       4.   365

ราจรติดไวว้า่ 
งมากท่ีสุด 

m/hr  ในวนัท่ีถ
m/hr  ในวนัท่ีถ
อบหลุดโคง้ ใ
อบหลุดโคง้ ใ
ลุดโคง้ 
บวงกลมดว้ยอ
กล่าวสมัพนัธ์
มีทิศตั้งฉากกั
มีทิศขนานกบั
ร็วมีทิศตั้งฉาก
ร็วมีทิศเดียวกั
ร็วมีทิศตรงขา้
ยัควรขบัรถด้
อกบัพื้นถนน
รผกผนักบัรัศ

   

ท่ีมีลกัษณะเป็

ยบเรียงโดยครูบุญ

งวตัถุช้ินหน่ึง

ดิม 
ข้ึนเป็น 4  เท่
ณเท่าใด (O-N
 วนั 

5  เฮิรตซ์ 

หา้มขบัเกินอั

ถนนเปียก 
ถนนแหง้ 
ในวนัท่ีถนนเปี
ในวนัท่ีถนนแ

อตัราเร็วคงตวั
ก์นัอยา่งไร (O
กบัแรง 
บรัศมีวงกลม
กกบัแรง 
กบัแรง 
ามกบัแรง 
ดว้ยอตัราเร็วตํ่

 ซ่ึงขนาดของ
ศมีของวงกลม

ป็นส่วนของว

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

งมีรัศมีลดลงเ

า 
Net 57) 

อตัราเร็ว  60  k

ปียก 
แหง้ 

วและทิศของ
O-Net 59) 

 

ตาํ เพื่อใหแ้รง
งแรงสู่ศูนยก์ล
ม  (r)  หรือเขีย

งกลมรัศมีเท่า
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เป็น   เท่า  โ

km/hr  การขบั

ความเร็วขณะ

สู่ศูนยก์ลางมี
ลาง (FC) แปร
ยนไดว้า่  

ากบั  r1 และ r
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โดยอตัราเร็ว

บรถผา่นทาง

ะหน่ึง 

มีขนาด 
รผนัตรง 

r2 ดงัภาพ 



เอก

 
       

       

13. น

      เ

      ก
 
 
 
 
 
 
 

 

       
       
 

 
 

กสารประกอบการ

พิจารณาขอ้ค
ก.  ความ
ข.  แรงเสี

ค.  หากเ
   ขอ้ความใด

1.  ก  เท่า
4.  ก  แล

นุกจบัเชือกแล

เป็นมุมมองด้

กระทบหวัคิต

จากสถานกา
จุกยางอยูท่ี่ต ํ

 เป
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

รสอนรายวชิาฟิสิ

ความต่อไปน้ี 
มเร็วของรถ มี
สียดทานระห

ล้ียวโคง้ดว้ยอ
ดกล่าวถูกตอ้ง
านั้น  
ละ  ข  

ลว้เหวีย่งจุกย

า้นบน  หลงัจ

ตต้ีท่ีอยูใ่กล ้ๆ

รณ์  เปรียบเที
าแหน่งใด (O

ปรียบเทียบ  v

v1  <  v

v1  <  v

v1  <  v

v1  >  v

v1  >  v

กส์ เร่ือง การเคล่ือ

ทิศทางตั้งฉา
วา่งลอ้กบัถน

อตัราเร็วเท่ากั
ง  (O-Net 61)

 
 

ยางใหเ้คล่ือนที

จากนั้น เม่ือเห

 

ทียบอตัราเร็ว 
O-Net 62) 

v1  กบั  v2 

v2 

v2 

v2 

v2 

v2 

อนท่ีแนวโคง้   เรีย

กกบัทิศทางก
นน มีทิศทางตั้
กนั โคง้รัศมี  r

2.  ข  เท่านั้น
5.  ข  และ  ค

ท่ีเป็นวงกลมใ

หวีย่งดว้ยอตัร

 v1  กบั  v2  ไ

ตาํแหน่งขอ

ยบเรียงโดยครูบุญ

การเคล่ือนท่ี  
ตั้งฉากกบัทิศท

r1  มีโอกาสเกิ

น 
ค    

ในระนาบระด

าเร็ว  v2  แลว้

ไดว้า่อยา่งไร 

องจุกยางขณะ

A 

B 

C 

A 

B 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง   

  
ทางการเคล่ือน

กิดการหลุดโค้

3.  ค  เท่านั้น

ดบัดว้ยอตัราเ

วพบวา่ เชือกข

และขณะท่ีเชื

ะท่ีเชือกขาด 

 www.krukird.co

นท่ี 

คง้มากกวา่โค้

น 

เร็ว  v1   ดงัภา

ขาด จุกยางลอ

ชือกขาด 
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คง้รัศมี  r2 

าพท่ี 

อยไป 


