
แผนการสอน  
เรื่อง  การเคล่ือนท่ีแนวตรง                            เวลา  2.00 ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  1             สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี                                    ชวงช้ันท่ี  4 
 
แนวคิดหลัก 
 บทเรียนนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดศึกษาการเคลื่อนท่ีแนวตรงท้ังแนวระดับและแนวดิ่ง สําหรับการ
เคลื่อนท่ีในแนวดิ่งจะเปนการเคลื่อนท่ีภายใตแรงโนมถวงของโลก ปริมาณตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ี 
ไดแก ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะหนึ่ง ความเรง
เฉลี่ย ความเรงขณะหนึ่ง รวมท้ังการนําความรูเรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรงไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยปริมาณ
ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแนวตรงมีนิยามดังนี้ 

• วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีใด ๆ ระยะตามเสนทางการเคลื่อนท่ี คือ ระยะทาง ซ่ึงระยะทางเปน
ปริมาณ สเกลาร คือ ปริมาณท่ีบอกแตขนาด 

• วัตถุท่ีเปลี่ยนตําแหนงจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง โดยระยะทางตามแนวเสนตรงจากตําแหนง
เดิมไปยังตําแหนงใหมนี้เรียกวาการกระจัด ซ่ึงเปนปริมาณเวกเตอรจึงตองระบุท้ังขนาดและทิศทาง 

• อัตราเร็วเฉลี่ย เปนอัตราสวนระหวางระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไปไดกับชวงเวลาท่ีใชในการเคลื่อนท่ีและ
เปนปริมาณสเกลาร 

• อัตราเร็วขณะหนึ่ง เปนอัตราเร็วเฉลี่ยในชวงเวลาท่ีสั้นมาก ๆ และเปนปริมาณสเกลาร 

• ความเร็วเฉลี่ย เปนอัตราสวนระหวางการกระจัดของวัตถุกับชวงเวลาของการกระจัดนั้น และเปนปริมาณ
เวกเตอร 

• ความเร็วขณะหนึ่ง เปนความเร็วเฉลี่ยในชวงเวลาสั้นมาก ๆ และเปนปริมาณเวกเตอร 

• วัตถุท่ีมีความเรง คือวัตถุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของความเร็วหรือทิศของความเร็วหรือท้ังขนาด
ความเร็วและทิศทางของความเร็วในชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงถาความเร็วเปลี่ยนแปลงมากข้ึนเรียกวาความเรง ซ่ึง
คาท่ีคํานวณไดจะเปนเครื่องหมายบวก (แตถาความเร็วเปลี่ยนแปลงลดลงเรียกวาความหนวง ซ่ึงคาท่ี
คํานวณไดจะเปนเครื่องหมายลบ)    

• ความเรงเฉลี่ย คือ อัตราการเปลี่ยนความเร็วในชวงเวลาหนึ่ง 

• ความเรงขณะหนึ่ง คือ อัตราการเปลี่ยนความเร็วในชวงเวลาท่ีสั้นมาก ๆ 
 
วัตถุประสงค 
 1.  ผูเรียนเขาใจลักษณะการเคลื่อนท่ีแนวตรง 
 2.  ผูเรียนสามารถบอกนิยามของปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแนวตรงได 
 3.  ผูเรียนสามารถทําการทดลองหาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่งได 
 4.  คํานวณหาปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแนวตรง 
 5.  ผูเรียนสามารถวิเคราะหและประยุกตความรูเพ่ืออธิบายการเคลื่อนท่ีแนวตรงใน 
                   ชีวิตประจําวันได 
 6.  ผูเรียนสามารถวิเคราะหหาปริมาณท่ีตองการไดจากกราฟเสนตรง 
 
 



ความรูพ้ืนฐาน 
 1.  การบวกลบเวกเตอร 
 2.  การหาขนาดและทิศทางของเวกเตอรลัพธ 
 
แนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนของผูเรียน 

ความเขาใจคลาดเคล่ือน ความเขาใจท่ีถูกตอง 
ระยะทางกับการกระจัดคือสิ่งเดียวกัน ระยะทางกับการกระจัดเปนปริมาณท่ีตางกัน 

โดยระยะทางเปนระยะตามเสนทางการเคลื่อนท่ี
จริงของวัตถุ และเปนปริมาณ สเกลาร สวนการ
กระจัดเปนระยะทางตามแนวเสนตรงจาก
ตําแหนงเดิมไปยังตําแหนงใหม และเปนปริมาณ
เวกเตอร  

ความเร็วกับอัตราเร็วคือสิ่งเดียวกัน ความเร็วกับอัตราเร็วเปนปริมาณท่ีตางกัน โดย
ความเร็วคือการเปลี่ยนแปลงการกระจัดของวัตถุ
กับชวงเวลานั้น เปนปริมาณเวกเตอร  สวน
อัตราเร็วเปนการเปลี่ยนแปลงของระยะทางของ
วัตถุกับชวงเวลานั้นเชนกันและเปนปริมาณ 
สเกลาร 

วัตถุ ท่ีมีความเรง คือวัตถุ ท่ี มีขนาดความเร็ว
เพ่ิมข้ึน 

วัตถุท่ีมีความเรงไมจําเปนตองมีขนาดความเร็ว
เพ่ิมข้ึนก็ได เพราะการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั้น
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนท่ี  
หรือเปลี่ยนขนาดความเร็ว หรือเปลี่ยนท้ังขนาด
ความเร็วและทิศทางของความเร็วก็ได    

ความเขาใจคลาดเคล่ือน ความเขาใจท่ีถูกตอง 
วัตถุท่ีมีความเรงจะไมสามารถเปลี่ยนทิศได วัตถุท่ีมีความเรงสามารถเปลี่ยนทิศได เพราะ

ความเรงเปนการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ซ่ึง
ความเรงจะเปลี่ยนได ข้ึนกับการเปลี่ยนแปลง
ขนาดความเร็วหรือทิศความเร็ว หรืออาจจะ
เปลี่ยนท้ังขนาดและทิศทางของความเร็วก็ได 

ความเรงจะมีทิศเดียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
เสมอ 

วัตถุท่ีมีความเรงไมจําเปนตองมีทิศเดียวกับการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุเสมอ เชน กรณีวัตถุเคลื่อนท่ี
เปนวงกลมสมํ่าเสมอ ทิศของความเร็วและ
ความเรงจะตั้งฉากกัน 

ถาวัตถุ มีความเร็ ว เปนศูนย  วัต ถุนั้นจะไม มี
ความเรง 

วัตถุท่ีมีความเร็วเปนศูนย สามารถมีความเรง
หรือไมมีความเรงก็ได กรณีท่ีมีความเรง  เชนเม่ือ
โยนวัตถุข้ึนไป เม่ือถึงจุดสูงสุด วัตถุจะมีความเร็ว
ในแนวดิ่ งเปนศูนย  แตความเรง มีคาเทากับ
ความเรงโนมถวงของโลกตลอดการเคลื่อนท่ี 



 
 

วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ  5 Es  ดังนี้ 
ข้ันสรางความสนใจ ( Engagement : E1 )                
 1.  นําภาพจํานวน 10 ภาพ ดังใบกิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนจําแนก  โดยผูเรียนจะตองจําแนกใหไดวา
ภาพใดบางเปนการเคลื่อนท่ีแนวตรง  ซ่ึงภาพท้ัง 10 ภาพ  ประกอบดวยภาพดังตอไปนี้ 

• ภาพคนวิ่งแขง 100 เมตร 

• ภาพผลไมตกสูพ้ืนดิน 

• ภาพรถวิ่งตามถนนเสนตรง 

• ภาพรถเลี้ยวโคง 

• ภาพชิงชาสวรรค 

• ภาพลูกตุมนาฬิกา 

• ภาพการแกวงชิงชา 

• ภาพรถไตถัง 

• ภาพดาวเทียมโคจรรอบโลก 

• ภาพการเคลื่อนท่ีของลูกบาสเกตบอล 
 ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีการพิจารณาวาภาพใดบางท่ีเปนภาพการเคลื่อนท่ีแนวตรง  เพ่ือ
นําไปสูความเขาใจลักษณะของการเคลื่อนท่ีแนวตรงวา “การเคลื่อนท่ีแนวตรง เปนการเคลื่อนท่ีท่ีมีระยะทาง
และการกระจัดอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน”   
 

ข้ันสํารวจและคนหา ( Exploration : E2 )                                                                 
 1.  แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5 คน  
 2.  ผูสอนแสดงตารางเวลาการวิ่งแขงขัน100 เมตรชาย  แลวถามผูเรียนวา นักวิ่งคนใดวิ่งเร็วท่ีสุด  

ตารางแสดงเวลาการว่ิงแขงขัน 100 เมตรชายของนักเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่ง 
ช่ือนักว่ิง เวลาท่ีใชในการว่ิง 100 เมตร (วินาที) 

วินัย 11.28 
สมศักดิ์ 10.69 
ประพจน 10.77 
กฤษณะ 10.80 
ภาณุ 9.99 

 
 3.  ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปท่ีวา ในกรณีท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดระยะทาง 

เทากัน เราสามารถบอกวา วัตถุใดเคลื่อนท่ีเร็วกวากันได โดยดูจากเวลาท่ีใชในการเคลื่อนท่ี  ถาเวลาท่ีใชใน
การเคลื่อนท่ีมาก วัตถุนั้นเคลื่อนท่ีชากวาวัตถุท่ีใชเวลานอย 

4. ผูสอนแสดงตารางระยะทางของนักวิ่งแตละคนท่ีใชเวลาในการวิ่ง 10 วินาที แลวถามผูเรียนวานัก
วิ่งคนใดวิ่งเร็วท่ีสุด  

 



            
 

ตารางแสดงระยะทางในการว่ิงแขงขันท่ีใชเวลา 10 วินาทีของนักเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่ง 
ช่ือนักว่ิง ระยะทางท่ีว่ิงไดใน 10 วินาที (เมตร) 
ณภัทร 102 
วรวิทย 105 
พลณพ 110 

ประพฤทธิ์พงศ 113 
คามินทร 117 

 
 5.  ใหผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปท่ีวา วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีในเวลาเทากัน เราสามารถ
บอกวาวัตถุใดเคลื่อนท่ีเร็วกวากัน โดยดูจากระยะทางท่ีใชในการเคลื่อนท่ี ถาระยะทางมาก  วัตถุนั้นเคลื่อนท่ี
เร็วกวาวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีไดระยะทางนอย 

 6.  ใหผูเรียนดูตารางการวิ่งแขงขันแตละประเภทของนักวิ่งหญิงแตละคน และถามผูเรียน 
วานักวิ่งคนใดวิ่งเร็วท่ีสุด  

 
ตารางการว่ิงแขงขันแตละประเภทของนักว่ิงหญิง 5 คนของนักเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่ง 

ช่ือนักว่ิง ระยะทาง (เมตร) เวลาท่ีใชในการว่ิง 
(วินาที) 

สุรีย 100 11.82 
สมศรี 200 24.07 
ปวีณา 400 55.54 
ปริศนา 800 134.21 

สุภาภรณ 1,500 293.15 
 
 7.  ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปท่ีวา วัตถุเคลื่อนท่ีระยะทางตางกันและ 

ใชเวลาตางกัน เราสามารถบอกวาวัตถุใดเร็วกวากันได  โดยการใชอัตราเร็วเฉลี่ยเปนตัวเปรียบเทียบ ซ่ึงก็คือ
การเปรียบเทียบระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดในเวลา 1 วินาที  

อัตราเร็วเฉลี่ย = ระยะทางการเคลื่อนท่ี /เวลาท่ีใชในการเคลื่อนท่ี 
ในเวลาท่ีเทากันวัตถุท่ีมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกวา จะเคลื่อนท่ีเร็วกวา และเคลื่อนท่ีไดระยะทางท่ีมากกวา 

 8.  ผูสอนชี้ใหผูเรียนเห็นวา อัตราเร็วเฉลี่ยเปนคาเฉลี่ยของอัตราเร็วตลอดระยะทางการวิ่ง  
ไมไดหมายความวา เราวิ่งดวยอัตราเร็วนี้ตลอดเวลา บางชวงอาจวิ่งดวยอัตราเร็วมากกวาอัตราเร็วเฉลี่ย  แต
บางชวงอาจวิ่งชากวาอัตราเร็วเฉลี่ย  ถาเราตองการทราบวา ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง วัตถุกําลังเคลื่อนท่ีดวย
อัตราเร็วเทาใด เราจะทราบไดอยางไรใหศึกษาจากการทํากิจกรรมการทดลองท่ี 1 

 9.  ใหผูเรียนทํากิจกรรมการทดลองท่ี 1 เพ่ือหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่ง โดย 
ผูสอนแจกใบกิจกรรมการทดลองท่ี 1 พรอมใหขอแนะนํากอนการทดลองกับนักเรียนตามขอแนะนํากอนทํา
การทดลองในคูมือครู หนา 46 

 10.  ใหเวลา 30 นาทีในการทําการกิจกรรมการทดลองท่ี 1  



ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ( Explanation :  E3 )                                                                      
 1.  ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลองดังนี้ 
 

 
ภาพแสดงตัวอยางแถบกระดาษบันทึกขอมูลผานเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 

 
จากลักษณะของจุดตาง ๆ ท่ีปรากฏบนแถบกระดาษบงบอกถึงการเคลื่อนท่ีของรถ 

ทดลอง ถาชวงจุดกวาง รถทดลองจะเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วสูงกวาในชวงท่ีมีชวงจุดแคบกวา เนื่องจากแตละ
ชวงจุดใชเวลาเทากัน ถาระยะระหวางจุดมากแสดงวาระยะทางมาก  อัตราเร็วเฉลี่ยก็จะมีคามากดวยเชนกัน  

 จากการสังเกตจุดบนแถบกระดาษท่ีไดจากการทดลอง จะพบวารถทดลองเคลื่อนท่ีดวย 
อัตราเร็วไมคงตัว  ในการหาคาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถทดลองตลอดการเคลื่อนท่ีหาไดจากการนําระยะทาง
ท้ังหมดหารดวยเวลาท่ีใชท้ังหมด โดยในแตละชวงจุดบนแถบกระดาษใชเวลาเทากันคือ 1/50 วินาที ไมวาชวง
จุดจะกวางหรือแคบก็ตาม   

 2.  ผูสอนใหความรูเรื่องอัตราเร็วขณะหนึ่งวา อัตราเร็ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถหาได 
โดยการหาอัตราเร็วเฉลี่ยในชวงเวลาสั้นๆ  ซ่ึงจากขอมูลการเคลื่อนท่ีท่ีบันทึกขอมูลผานเครื่องเคาะ
สัญญาณเวลาลงบนแถบกระดาษ ถาวัดระยะ 2 ชวงจุดท่ีติดกัน(จุด 3 จุด) ซ่ึงบันทึกเวลาหางกัน 2/50 วินาที 
อัตราเร็วเฉลี่ยท่ีไดถือวาเปนอัตราเร็ว ณ จุดก่ึงกลางเวลานั้น ซ่ึงเรียกวา อัตราเร็วขณะหนึ่ง (instantaneous 
speed)  
  
ข้ันขยายความรู ( Elaboration : E4 )                                                                                     
 1.  ผูสอนใหความรูเก่ียวกับความเรงตามรายละเอียดในบทเรียน 
 2. ใหผูเรียนทํากิจกรรมการทดลองท่ี 2 เพ่ือหาความเรงในการตกแบบเสรีของถุงทราย โดยใชความรู
เก่ียวกับขอมูลท่ีไดจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาและนิยามของความเรง  

3.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปท่ีวา วัตถุใด ๆ ท่ีตกสูพ้ืนหรือเคลื่อนท่ีลงในแนวดิ่ง
ภายใตแรงโนมถวงของโลกโดยไมคิดแรงตานอากาศ วัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงตัว ซ่ึงเรียกวา ความเรง
โนมถวง ซ่ึงมีคาประมาณ 9.8 2/m s และมีทิศสูศูนยกลางโลก และเรานิยมกําหนดให g  แทนความเรงโนม
ถวง 
 

ข้ันประเมิน ( Evaluation : E5 )                                                                                             
1.  ใหผูเรียนยกตัวอยางการเคลื่อนท่ีแนวตรงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน 1 ตัวอยาง และบรรยาย

ลักษณะการเคลื่อนท่ีนั้น 
2. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ – นายไกรศักดิ์วิ่งรอบสนามแหงหนึ่งซ่ึงมีระยะทางท้ังหมด 400 เมตร 

ใชเวลาในการวิ่งครบ 1 รอบ(กลับมาท่ีจุดเริ่มตน)เทากับ 30 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยในการวิ่ง
ของนายไกรศักดิ์เปนเทาไหร 

3.  ใหผูเรียนลองหาอัตราเร็ว ณ จุดใดจุดหนึ่ง เชน จุดท่ี 7 บนแถบกระดาษของผูเรียนแต ละคน 



4.  ใหผูเรียนเลือกชวงเวลาใดเวลาหนึ่งบนแถบกระดาษ แลวลองหาความเรงเฉลี่ยในชวงเวลาดังกลาว 
 
การวัดและประเมินผล 
 การตอบคําถาม และการอภิปรายในชั้นเรียน 
 วัดทักษะทางวิทยาศาสตรและกระบวนการกลุมของการทํากิจกรรมการทดลอง 
 รายงานการทดลอง 
 แบบทดสอบ 
 
การเตรียมตัวลวงหนาของวิทยากร 
 เตรียมรูปภาพการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ จํานวน 10 รูป 
 เตรียมอุปกรณการทดลองท่ี 1 และท่ี 2 จํานวน 10 ชุด 
 เตรียมแบบทดสอบ 50  ชุด 
 กระดาษ A4 50 แผน  
 
ความรูเพ่ิมเติมสําหรับผูสอน 

ความรูเรื่องการใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 1 
คําส่ัง  ใหจําแนกภาพท่ีเปนภาพแสดงการเคล่ือนท่ีแนวตรงจากภาพท้ัง 10 ภาพขางลางนี้ 
กิจกรรมการทดลองท่ี 1  การหาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

  

 
 

  

ดาวเทียม 

 โลก 



จุดประสงคการทดลอง   
1. บอกไดวาเวลา 1 ชวงจุดใดๆบนแถบกระดาษท่ีถูกลากผานเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเทากับ 1/50 

วินาที 
2. ทดลองหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่งของรถทดลองโดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

เวลาท่ีใช 30 นาที 
วัสดุอุปกรณ 

1.  เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
2.  แถบกระดาษ 
3.  หมอแปลงโวลตต่ํา 

วิธีการทําการทดลอง 
1. ตอเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเขากับหมอแปลงโวลตต่ําท่ีมีความตางศักยไฟฟา 4-6 โวลตสอดแถบ

กระดาษผานใตกระดาษคารบอนของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ติดแถบกระดาษกับถุงทราย เปดสวิตช
หมอแปลงโวลตต่ําแลวผลักคันเคาะของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา เลือกจุดเริ่มตนและจุดสุดทายบน
แถบกระดาษท่ีสามารถวัดระยะทางไดสะดวก 

2. นําแถบกระดาษมาวิเคราะหเพ่ือหาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่งท่ี s
50
7t =  

3. นําขอมูลท่ีไดมาอภิปรายในประเด็นตอไปนี้ 
-  ระยะทางระหวางจุดเริ่มตนและจุดสุดทายเปนเทาใด และมีก่ีชวงจุด 
-  ชวงเวลาระหวางจุดเริ่มตนและจุดสุดทายเปนเทาใด 
-  อัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนท่ีในชวงดังกลาวเปนเทาใด 
-  ระยะทางระหวางจุดท่ี 6 กับจุดท่ี 8 เปนเทาใด และมีก่ีชวงจุด 
-  ชวงเวลาระหวางจุดท่ี 6 กับจุดท่ี 8 เปนเทาใด 

-  อัตราเร็วขณะหนึ่งท่ี s
50
7t =  เปนเทาใด 

4. สรุปและนําเสนอผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการทดลองท่ี 2 ถุงทรายตกแบบเสรี 
จุดประสงค 

1. บอกจากการสังเกตไดวาถุงทรายเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง 
2. บอกไดวาถุงทรายมีความเร็วเพ่ิมข้ึนหรือมีความเรง หลังจากปลอยใหตกแบบเสรีดวยการสังเกตจาก

ขณะทดลองและจากระยะทางจุดบนแถบกระดาษ 
เวลาท่ีใช 30 นาที 
ขอแนะนํากอนการทดลอง 

1. ตรวจสอบและปรับใหแผนกระดาษคารบอนหมุนไดคลอง และสามารถบันทึกจุดบนแถบกระดาษได
ชัดเจน 

2. ตรวจสอบและปรับใหแถบกระดาษผานเขาชองบนเครื่องเคาะสัญญาณเวลาไดสะดวก 
3. ไมควรใชวัสดุอ่ืนๆแทนถุงทราย 

วัสดุอุปกรณ 
1. ถุงทราย  
2. เครื่องเคาะสัญญาณ 
3. แถบกระดาษ 
4. หมอแปลงโวลตต่ํา 

วิธีการทําการทดลอง 
1. ตอเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเขากับหมอแปลงโวลตต่ําท่ีมีความตางศักยไฟฟา 4-6 โวลตสอดแถบ

กระดาษผานใตกระดาษคารบอนของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ติดแถบกระดาษกับถุงทราย เปดสวิตช
หมอแปลงโวลตต่ําแลวผลักคันเคาะของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา เลือกจุดเริ่มตนและจุดสุดทายบน
แถบกระดาษท่ีสามารถวัดระยะทางไดสะดวก 

2. นําแถบกระดาษมาวิเคราะหเพ่ือหาความเร็วเฉลี่ยในแตละชวงของแถบกระดาษ และนําขอมูลท่ีไดมา
เขียนกราฟ 

3. สรุปและนําเสนอผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ 
ขอสอบเลือกตอบ 

ขอ 1.  วัดพฤติกรรม ความเขาใจ   
ในการเคลื่อนท่ีแนวตรงของวัตถุหนึ่ง พบวา ความเร็วของวัตถุมีคาเปนบวก แตความเรงมีคาเปนลบ แสดงวา
วัตถุนี้มีการเคลื่อนท่ีอยางไร 
1. วัตถุเคลื่อนท่ีชาลง   2. วัตถุเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน 
3. วัตถุเคลื่อนท่ีอยางสมํ่าเสมอ  4. วัตถุเคลื่อนท่ีเร็วข้ึนจากนั้นเคลื่อนท่ีชาลง 
 

ขอ 2.  วัดพฤติกรรม ความเขาใจ   
ก และ ข ข่ีรถจักรยานไปตามถนนตรงในทิศ +x  ถาตําแหนงของคนข่ีจักรยานท้ังสองในชวงเวลาหนึ่ง เปนดัง
กราฟ  

 
 

จงพิจารณาวา ท่ีเวลา 1t  ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง  
1. อัตราเร็วของ ข มากกวาของ ก   2. ก และ ข มีอัตราเร็วเทากัน 
3. ข กําลังเคลื่อนท่ีชาลง   4. ก นําหนา ข 
 

ขอ 3.  วัดพฤติกรรม ความเขาใจ   
ก วิ่งเปนแนวตรงจากหยุดนิ่ง โดยใชเวลาวิ่ง 5 วินาที ดวยความเรงคงตัว 2 เมตรตอวินาที2 อัตราเร็วสุดทาย
ของ ก มีคาเทาใด 
1.    1 m/s  2.      5  m/s  3.     10  m/s    4.     50  m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอสอบเขียนตอบ 

ขอ 1.  วัดพฤติกรรม การนําไปใช 
รถคันหนึ่งเคลื่อนท่ีจากจุด ก ไปยังจุด ค ตามเสนทาง กขค ดังรูป 

 

 
  

ก. ระยะทางท่ีรถคันนี้เคลื่อนท่ีเปนเทาใด (1 คะแนน) 
ข. ขนาดการกระจัดของรถคันนี้เปนเทาใด (1 คะแนน) 
ค. ถารถใชเวลาในการเคลื่อนท่ีจากจุด ก ไปจุด ข 4 วินาที และจากจุด ข ไป จุด ค ในเวลา 3 วินาที  
    อัตราเร็วเฉลี่ยของรถยนตในการเคลื่อนท่ีจากจุด ก ไป จุด ค เปนเทาใด (1 คะแนน) 
ง. ความเร็วเฉลี่ยของรถยนตในการเคลื่อนท่ีจากจุด ก ไปยังจุด ค เปนเทาใด (1 คะแนน) 
  

ขอ 2.  วัดพฤติกรรม กระบวนการ 
จากการศึกษาการเคลื่อนท่ีของรถทดลองโดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลาบันทึกขอมูลลงบนแถบกระดาษ เม่ือ

วิเคราะหขอมูลบนแถบกระดาษ  พบวาอัตราเร็วของรถทดลอง (v) ท่ีเวลาตางๆ (t) เปนดังตาราง  
 

t  (× 
50
1

s) 0 2 4 6 8 10 

v (m/s) 0 0.15 0.32 0.45 0.58 0.75 

คําถาม 

ก.  จงเขียนกราฟระหวางอัตราเร็วและเวลา โดยใหแกนตั้งแทนอัตราเร็ว และแกนนอนแทนเวลา     
      (3 คะแนน) 
ข.  จากกราฟ ท่ีเวลาเทากับ 0.1 วินาที รถทดลองมีอัตราเร็วเทาใด (1 คะแนน) 
ค.  จากกราฟ รถทดลองมีความเรงเทาใด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 


