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ผลการเรียนรูแ้ ละสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระ ฟิสิกส์
1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน
และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ผลการเรียนรู้
ม.4 1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทาง
ฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการ
ของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลตอ
การแสวงหาความรู้ใหมและการพัฒนา
เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สสาร พลังงาน อันตรกิริยาระหวางสสารกับพลังงาน
และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ
 การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากการ
สังเกต การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์หรือจากการสร้างแบบจาลองทางความคิด
เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหลานี้
สามารถนาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือ
ทานายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการแสวงหา
ความรู้ใหมเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีสวนในการค้นหา
ความรู้ใหมทางวิทยาศาสตร์ด้วย
2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์  ความรู้ทางฟิสิกส์สวนหนึ่งได้จากการทดลองซึ่ง
ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนาความคลาดเคลื่อน เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ซึ่ง
ในการวัดมาพิจารณาในการนาเสนอผล รวมทั้ง ประกอบด้วยตัวเลขและหนวยวัด
แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์  ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือ
และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง
ตาง ๆ โดยตรงหรือทางอ้อมหนวยที่ใช้ในการวัด
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ผลการเรียนรู้

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวาง
ตาแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรง
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี
ความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้ง
ทดลองหาคาความเรงโน้มถวงของโลก และ
คานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์คือระบบหนวยระหวางชาติ
เรียกยอวาระบบเอสไอ
 ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มีคาน้อยกวาหรือมากกวา 1
มาก ๆ นิยมเขียนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
หรือเขียนโดยใช้คานาหน้าหนวยของระบบเอสไอ
การเขียนโดยใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียน
เพื่อแสดงจานวนเลขนัยสาคัญที่ถูกต้อง
 การทดลองทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดปริมาณตางๆ
การบันทึกปริมาณที่ได้จากการวัดด้วยจานวนเลข
นัยสาคัญที่เหมาะสมและคาความคลาดเคลื่อน การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายจากกราฟ เชน การ
หาความชันจากกราฟเส้นตรง จุดตัดแกน พื้นที่ใต้
กราฟ เป็นต้น
 การวัดปริมาณตาง ๆ จะมีความคลาดเคลื่อนเสมอ
ขึน้ อยูกับเครื่องมือ วิธีการวัด และประสบการณ์ของผู้
วัด ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนสามารถแสดงในการ
รายงานผลทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ
 การวัดควรเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสิ่ง
ที่ต้องการวัด เชนการวัดความยาวของวัตถุที่ต้องการ
ความละเอียดสูงอาจใช้เวอร์เนียร์แคลลิเปิร์ส หรือ
ไมโครมิเตอร์
 ฟิสิกส์อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ค้นคว้า และการสื่อสาร
 ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ได้แก ตาแหนง
การกระจัด ความเร็ว และความเรง โดยความเร็วและ
ความเรงมีทั้งคาเฉลี่ยและคาขณะหนึ่งซึ่งคิดใน
ชวงเวลาสั้น ๆ สาหรับปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเรงคงตัวมี
ความสัมพันธ์ตามสมการ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
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 การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถเขียนอยู

4. อธิบายแรง รวมทั้ง ทดลองและอธิบายการ
หาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทามุมตอกัน

5. เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ทดลองและ
อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้ง คานวณปริมาณตาง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในรูปกราฟตาแหนงกับเวลา กราฟความเร็วกับเวลา
หรือกราฟความเรงกับเวลา ความชันของเส้นกราฟ
ตาแหนงกับเวลาเป็นความเร็ว ความชันของเส้นกราฟ
ความเร็วกับเวลาเป็นความเรง และพื้นที่ใต้เส้นกราฟ
ความเร็วกับเวลาเป็นการกระจัด ในกรณีที่ผู้สังเกตมี
ความเร็ว ความเร็วของวัตถุที่สังเกตได้เป็นความเร็วที่
เทียบกับผู้สังเกต
 การตกแบบเสรีเป็นตัวอยางหนึ่งของการเคลื่อนที่
แนวตรงที่มีความเรงเทากับความเรงโน้มถวงของโลก
 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมีทั้งขนาดและทิศทาง
กรณีที่มีแรงหลาย ๆ แรงกระทาตอวัตถุ สามารถหา
แรงลัพธ์ที่กระทาตอวัตถุโดยใช้วิธีเขียนเวกเตอร์ของ
แรงแบบหางตอหัว วิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของ
แรงและวิธีคานวณ
 สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการ
เคลื่อนที่ เรียกวา ความเฉื่อย มวลเป็นปริมาณที่บอก
ให้ทราบวาวัตถุใดมีความเฉื่อยมากหรือน้อย
 การหาแรงลัพธ์ที่กระทาตอวัตถุสามารถเขียนเป็น
แผนภาพวัตถุอิสระได้
 กรณีที่ไมมีแรงภายนอกมากระทา วัตถุจะไม
เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามกฎการ
เคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
 กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทาโดยแรงลัพธ์ที่
กระทาตอวัตถุไมเป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเรงโดย
ความเรงมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ ความสัมพันธ์
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ระหวางแรงลัพธ์ มวลและความเรง เขียนแทนได้ด้วย
n

สมการ  Fi  ma ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สอง
i 1

6. อธิบายกฎความโน้มถวงสากลและผลของ
สนามโน้มถวงที่ทาให้วัตถุมีน้าหนัก รวมทั้ง
คานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของนิวตัน
 เมื่อวัตถุสองก้อนออกแรงกระทาตอกัน แรง
ระหวางวัตถุทั้งสองจะมีขนาดเทากัน แตมีทิศทางตรง
ข้ามและกระทาตอวัตถุคนละก้อน เรียกวา
แรงคูกิริยา-ปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่
ข้อที่สามของนิวตัน และเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่วัตถุทั้ง
สองสัมผัสกันหรือไมสัมผัสกันก็ได้
 แรงดึงดูดระหวางมวลเป็นแรงที่มวลสองก้อน
ดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยแรงขนาดเทากันแตทิศ
ทางตรงข้าม และเป็นไปตามกฎความโน้มถวงสากล
เขียนแทนได้ด้วยสมการ F = G m m
1

G

2

R2

 รอบโลกมีสนามโน้มถวงทาให้เกิดแรงโน้มถวง ซึ่ง

เป็นแรงดึงดูดของโลกที่กระทาตอวัตถุ ทาให้วัตถุมี
น้าหนัก
7. วิเคราะห์ อธิบาย และคานวณแรงเสียดทาน  แรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหวางวัตถุสองก้อนในทิศ
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่
ทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่หรือแนวโน้มที่จะ
วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา เคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกวาแรงเสียดทาน แรงเสียด
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัส ทานระหวางผิวสัมผัสคูหนึ่งๆ ขึ้นกับสัมประสิทธิ์
ของวัตถุคูหนึ่ง ๆ และนาความรู้เรื่องแรงเสียด ความเสียดทานและแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหวาง
ทานไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ผิวสัมผัสคูนั้นๆ
 ขณะออกแรงพยายามแตวัตถุยังคงอยูนิ่ง แรง
เสียดทานมีขนาดเทากับแรงพยายามที่กระทาตอวัตถุ
นั้น และแรงเสียดทานมีคามากที่สุดเมื่อวัตถุเริ่ม
เคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทานนี้วา แรงเสียดทานสถิต
แรงเสียดทานที่กระทาตอวัตถุขณะกาลังเคลื่อนที่
เรียกวาแรงเสียดทานจลน์ โดยแรงเสียดทานที่เกิด
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ คานวณได้จาก
สมการ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
fs  s N
f k  k N
 การเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนที่

8. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และ
ผลรวมของโมเมนต์ที่มีตอการหมุน แรงคูควบ
และผลของแรงคูควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ
เขียนแผนภาพวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูในสมดุล
กล และคานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสาม
แรง

ของวัตถุ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 สมดุลกลเป็นสภาพที่วัตถุรักษาสภาพการเคลื่อนที่
ให้คงเดิมคือหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว
 วัตถุจะสมดุลตอการเลื่อนที่คือหยุดนิ่งหรือ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทาตอ
วัตถุเป็นศูนย์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
n

 Fi  0
i 1

 วัตถุจะสมดุลตอการหมุนคือไมหมุนหรือหมุนด้วย

ความเร็วเชิงมุมคงตัวเมื่อผลรวมของโมเมนต์ที่กระทา
ตอวัตถุเป็นศูนย์เขียนแทนได้ด้วยสมการ
n

 M i  0 โดยโมเมนต์คานวณได้
i 1

9. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ เมื่อแรงที่กระทาตอวัตถุผานศูนย์กลาง
มวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถวงที่มีตอ
เสถียรภาพของวัตถุ

จากสมการ M  Fl
 เมื่อมีแรงคูควบกระทาตอวัตถุ แรงลัพธ์จะเทากับ
ศูนย์ ทาให้วัตถุสมดุลตอการเลื่อนที่แตไมสมดุลตอ
การหมุน
 การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ สามารถนามาใช้ใน
การพิจารณาแรงลัพธ์และผลรวมของโมเมนต์ที่
กระทาตอวัตถุเมื่อวัตถุอยูในสมดุลกล
 เมื่อออกแรงกระทาตอวัตถุที่วางบนพื้นที่ไมมีแรง
เสียดทานในแนวระดับ ถ้าแนวแรงนั้นกระทาผาน
ศูนย์กลางมวลของวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่
โดยไมหมุน
 วัตถุที่อยูในสนามโน้มถวงสม่าเสมอ ศูนย์กลาง
มวลและศูนย์ถวงอยูที่ตาแหนงเดียวกัน ศูนย์ถวงของ
วัตถุมีผลตอเสถียรภาพของวัตถุ
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
10. วิเคราะห์ และคานวณงานของแรงคงตัว
จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหวางแรงกับตาแหนง รวมทั้งอธิบายและ
คานวณกาลังเฉลี่ย

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 งานของแรงที่กระทาตอวัตถุหาได้จากผลคูณของ
ขนาดของแรงและขนาดของการกระจัดกับโคไซน์ของ
มุมระหวางแรงกับการกระจัด ตามสมการ
W = F  x cos  หรือหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟ
ระหวางแรงในแนวการเคลื่อนที่กับตาแหนง โดยแรง
ที่กระทาอาจเป็นแรงคงตัวหรือไมคงตัวก็ได้
 งานที่ทาได้ในหนึ่งหนวยเวลา เรียกวา กาลังเฉลี่ย
ดังสมการ P = W
av

11. อธิบายและคานวณพลังงานจลน์ พลังงาน
ศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์
ระหวางงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์
ระหวางงานกับพลังงานศักย์โน้มถวง
ความสัมพันธ์ระหวางขนาดของแรงที่ใช้ดึง
สปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์
ระหวางงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุน รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหวางงานของแรงลัพธ์
และพลังงานจลน์ และคานวณงานที่เกิดขึ้นจาก
แรงลัพธ์

t

 พลังงานเป็นความสามารถในการทางาน
 พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่

คานวณได้จากสมการ

1
mv 2
2

Ek =

 พลังงานศักย์เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหนง

หรือรูปรางของวัตถุ แบงออกเป็นพลังงานศักย์โน้ม
ถวง คานวณได้จากสมการ E = mgh และ
พลังงานศักย์ยืดหยุน คานวณได้จากสมการ
p

Eps 

1 2
kx
2

 พลังงานกลเป็นผลรวมของพลังงานจลน์และ

พลังงานศักย์ตามสมการ E  E  E
 แรงที่ทาให้เกิดงานโดยงานของแรงนั้นไมขึ้นกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ เชน แรงโน้มถวงและแรงสปริง
เรียกวา แรงอนุรักษ์
 งานและพลังงานมีความสัมพันธ์กันโดยงานของ
แรงลัพธ์เทากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป ตาม
ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
k

W  Ek

p
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ผลการเรียนรู้
12. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้ง
วิเคราะห์ และคานวณปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สถานการณ์ตาง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงานกล

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 ถ้างานที่เกิดขึ้นกับวัตถุเป็นงานเนื่องจากแรง
อนุรักษ์เทานั้น พลังงานกลของวัตถุจะคงตัว ซึ่ง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล เขียนแทนได้
ด้วยสมการ E  E  คาคงตัว
โดยที่พลังงานศักย์อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์
 กฎการอนุรักษ์พลังงานกลใช้วิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ตาง ๆ เชน การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดสปริง
การเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถวงของโลก
13. อธิบายการทางาน ประสิทธิภาพและการ  การทางานของเครื่องกลอยางงาย ได้แก คาน
ได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด รอก พื้นเอียง ลิ่ม สกรู และ ล้อกับเพลา ใช้หลักของ
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้ง
งานและสมดุลกลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพ
คานวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงาย
ประสิทธิภาพคานวณได้จากสมการ
k

Efficiency =

p

Wout
100%
Win

การได้เปรียบเชิงกล

คานวณได้จากสมการ M.A.=
14. อธิบาย และคานวณโมเมนตัมของวัตถุ
และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหวางแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหวางแรงดลกับ
โมเมนตัม

Fout sin

Fin sout

 วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัมซึ่งเป็นปริมาณ

เวกเตอร์มีคาเทากับผลคูณระหวางมวลและความเร็ว
ของวัตถุ ดังสมการ p = mv
 เมื่อมีแรงลัพธ์กระทาตอวัตถุจะทาให้โมเมนตัมข
องวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เทากับอัตราการเปลี่ยน
โมเมนตัมของวัตถุ
 แรงลัพธ์ที่กระทาตอวัตถุในเวลาสั้น ๆ เรียกวา
แรงดล โดยผลคูณของแรงดลกับเวลา เรียกวา
การดล ตามสมการ

 n 
I    Fi  t
 i 1 

ซึ่งการดล

อาจหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหวางแรงดลกับเวลา
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ผลการเรียนรู้
15. ทดลอง อธิบายและคานวณปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ
ยืดหยุน ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกัน
ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม

16. อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 ในการชนกันของวัตถุและการดีดตัวออกจากกัน
ของวัตถุในหนึ่งมิติ เมื่อไมมีแรงภายนอกมากระทา
โมเมนตัมของระบบมีคาคงตัวซึ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม เขียนแทนได้ด้วยสมการ
pi  p f

โดย pi เป็นโมเมนตัมของระบบกอนชน และ p f
เป็นโมเมนตัมของระบบหลังชน
 ในการชนกันของวัตถุ พลังงานจลน์ของระบบอาจ
คงตัวหรือไมคงตัวก็ได้ การชนที่พลังงานจลน์ของ
ระบบคงตัวเป็นการชนแบบยืดหยุน สวนการชนที่
พลังงานจลน์ของระบบไมคงตัวเป็นการชนแบบไม
ยืดหยุน
 การเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลาภายใต้สนาม
โน้มถวง โดยไมคิดแรงต้านของอากาศเป็นการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ วัตถุมีการเปลี่ยนตาแหนง
ในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกันและเป็นอิสระ
ตอกัน สาหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่
ที่มีแรงโน้มถวงกระทาจึงมีความเร็วไมคงตัว ปริมาณ
ตาง ๆ มีความสัมพันธ์ตามสมการ
vy  u y  a yt

 u y  vy 
y  
t
2


y  u y t 

1
ayt 2
2

vy2  u y2  2ay y

สวนการเคลื่อนที่ในแนวระดับไมมีแรงกระทาจึงมี
ความเร็วคงตัว ตาแหนง ความเร็ว และเวลา มี
ความสัมพันธ์ตามสมการ x  uxt
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ผลการเรียนรู้
17. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวาง
แรงสูศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุใน
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ
รวมทั้งคานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
การอธิบายการโคจรของดาวเทียม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือสวนของวงกลม
เรียกวา วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งมีแรง
ลัพธ์ที่กระทากับวัตถุในทิศเข้าสูศูนย์กลาง เรียกวา
แรงสูศูนย์กลาง ทาให้เกิดความเรงสูศูนย์กลางที่มี
ขนาดสัมพันธ์กับรัศมีของการเคลื่อนที่และอัตราเร็ว
เชิงเส้นของวัตถุ ซึ่งแรงสูศูนย์กลางคานวณได้จาก
สมการ

mv 2
Fc =
r

 นอกจากนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมยังสามารถ

ม.5
ม.6

-

อธิบายได้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
อัตราเร็วเชิงเส้นตามสมการ v   r และแรงสู
ศูนย์กลางมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุมตาม
สมการ Fc  m 2r
 ดาวเทียมที่โคจรในแนววงกลมรอบโลกมีแรงดึงดูด
ที่โลกกระทาตอดาวเทียมเป็นแรงสูศูนย์กลาง
ดาวเทียมที่มีวงโคจรค้างฟ้าในระนาบของเส้นศูนย์
สูตรมีคาบการโคจรเทากับคาบการหมุนรอบตัวเอง
ของโลก หรือมีอัตราเร็วเชิงมุมเทากับอัตราเร็วเชิงมุม
ของตาแหนงบนพื้นโลก ดาวเทียมจึงอยูตรงกับ
ตาแหนงที่กาหนดไว้บนพื้นโลกตลอดเวลา
-

