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 ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว 30201 เรื่อง  การเคลื่อนที่แนวตรง  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้จัดท าให้สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน  
วิชาฟิสิกส์  1 (สาระเพ่ิมเติม ) ได้เข้าใจเนื้อหาวิชา  และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามศักยภาพ       
การเรียนรู้ของตนเอง  และเน้นทักษะคิดค านวณโจทย์ปัญหาให้มีล าดับทางความคิดได้ถูกต้องและ
รวดเร็วโดยอาศัยเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์ของโพลยา เพ่ือน าไปสู่การหาค าตอบอย่างเป็นระบบ  

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย  กระตุ้น    
ความสนใจ และมีทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น  รวมทั้งน าเทคนิคความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้  
ในขั้นสูงต่อไป  
 
 

ทิพย์สุดา  วิลาวัลย์ 
               คร ู
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 ชุดกิจกรรมที่นักเรียนจะศึกษาต่อไปนี้  เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้คิด  
และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดให้ได้ด้วยตนเอง  และจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  เพ่ือให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุด นักเรียนควรปฏิบัติตามค าชี้แจงต่อไปนี้ตามล าดับ  
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ฟิสิกส์  1 รหัสวิชา ว30201 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 8 ชุด ดังนี้ 
ชุดที่ ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 
1 ต าแหน่ง ระยะทาง การกระจัด 2 
2 อัตราเร็วและความเร็ว 2 
3 การวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 3 
4 ความเร่ง 3 
5 การหาความเร่งจากกราฟความเร็วกับเวลา และความเร่งของวัตถุ 

ตกแบบเสรี 
2 

6 กราฟการเคลื่อนที่แนวตรง 2 
7 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งมีค่าคงตัว 3 
8 วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 3 

รวม 20 
 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นชุดที่ 8 เรื่อง วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว ใช้เวลา  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมง มีกิจกรรมและคะแนนดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม คะแนน 
กิจกรรมที่ 8.1 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 10 

กิจกรรมที่ 8.2 เร่ือง การหาปริมาณตา่ง ๆ จากสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถตุกแบบเสรี 10 

รวม 20 
 
 2. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมให้เข้าใจ  
  3. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม  
  4. นักเรียนตอบค าถามและท าแบบทดสอบด้วยตนเอง  
  5. ขณะที่นักเรียนท าชุดกิจกรรม หากมีปัญหา ข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนทันที  
  6. หากนักเรียนท ากิจกรรมไม่ส าเร็จในเวลาที่ก าหนด  สามารถน าไปท าและศึกษาค้นคว้าต่อ
ในเวลาว่างได้  
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เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถ 

  1.  อธิบายการตกของวัตถุแบบเสรีภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงของโลกได้  
  2.  ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตกของวัตถุแบบเสรี 
                 ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ได ้
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ใต้ตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เป็นค าตอบที่ถูกที่สุด 
เพียงค าตอบเดียวของแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยท าลงในกระดาษค าตอบ  

 พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 2 
   A  ความเร็วต้นเป็นศูนย์  
   B  ความเร่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
   C  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลงอย่างสม่ าเสมอ 
   D  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอ  
   E  เมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดความเร็วปลายเป็นศูนย์  
1.  ถ้าปล่อยลูกบอลให้ตกแบบเสรีลูกบอลจะเคลื่อนที่ตามข้อใด  
   ก.  ข้อ A, B และ D    ข. ข้อ A, B และ E  
   ค.  ข้อ A, C และ D   ง. ข้อ A, C และ E  
2. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งลูกบอลจะเคลื่อนที่อย่างไร  
   ก.  ข้อ A, B และ C   ข. ข้อ B, C และ E   
   ค.  ข้อ B, D และ E   ง. ข้อ A, D และ E  
3.  ก้อนหินถูกปล่อยให้ตกจากยอดตึกสูง 80 เมตร เหนือพ้ืนดิน ความเร็วของก้อนหิน 
  ขณะกระทบพ้ืนดินมีขนาดเท่าใด 
  ก.  2 เมตร/วินาที   ข. 8 เมตร/วินาที   
   ค.  20 เมตร/วินาที   ง. 40 เมตร/วินาที  
4. จากข้อ 3 นานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกถึงพ้ืนดิน  
   ก.  1 วินาที     ข. 2 วินาที  
   ค.  4 วินาที       ง. 16 วินาที  
5.  บอลลูกหนึ่งถูกขว้างลงไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 1 เมตร/วินาที จากที่สูง 100 เมตร  
  เหนือพ้ืนดิน ความเร็วของลูกบอลขณะกระทบพ้ืนดินมีขนาดเท่าใด 
   ก.  10.00  เมตร/วินาที    ข. 44.73 เมตร/วินาที   
   ค.  44.71  เมตร/วินาที     ง. 52.16 เมตร/วินาที  
6.  จากข้อ 5 นานเท่าใดลูกบอลจึงตกกระทบพ้ืน  
   ก.  4.37  วินาท ี     ข. 1.00 วินาที  
   ค.  4.53 วินาที     ง. 5.66 วินาที  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว30201      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เรื่องท่ี 8 วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว   จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน         เวลา 10 นาที 
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7. โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 5 เมตร/วินาที  ลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด 
   ก.  2.50  เมตร   ข. 1.25 เมตร   
   ค.  23.00 เมตร    ง. 25.10 เมตร  
8.  จากข้อ 7 ลูกบอลอยู่ในอากาศนานเท่าใด  
   ก.  0.1 วินาที   ข. 0.5 วินาที  
    ค.  1.0 วินาที    ง. 1.5 วินาที 
9.  โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 15 เมตร/วินาที จากปลายสะพานซึ่งสูงจากผิวน้ า 
  20 เมตร ก้อนหินใช้เวลานานเท่าใดจึงตกกระทบผิวน้ าพอดี  
   ก.  4 วินาที    ข. 5 วินาที  
   ค.  8 วินาที   ง. 16 วินาที  
10. บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นจากพ้ืนด้วยความเร่งคงตัวค่าหนึ่ง เมื่อบอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 100 เมตร  
  คนในบอลลูนปล่อยถุงทรายถุงหนึ่งออก หากถุงทรายตกถึงพ้ืนในเวลา 5 วินาที ความเร็ว 
  ของบอลลูนขณะปล่อยถุงทรายมีขนาดเท่าใด 
   ก.  30 เมตร/วินาที   ข. 20 เมตร/วินาที  
   ค.  15 เมตร/วินาที    ง. 5 เมตร/วินาที  
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง วัตถุตกอย่างไรจึงจะเรียกว่าตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 
แล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงหรือระบายสีข้อความที่ส าคัญ 

   การเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัวรูปแบบหนึ่งที่พบได้เสมอคือ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ด้วยความเร่งคงตัวจากผลของความโน้มถ่วงในบริเวณใกล้ผิวโลก การเคลื่อนที่เช่นนี้เกิดขึ้นได้หลายวิธี 
เช่น โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง ปล่อยวัตถุลงในแนวดิ่ง หรือขว้างวัตถุลงก็ได้ ไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยวิธี
ใด การเคลื่อนที่ภายหลังจากนั้น จะมีความเร่งคงตัวเสมอ เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การตกแบบเสรี 
    เมื่อย้อนกลับไปช่วงเวลาประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช อาริสโตเติล (Aristotle.384-
322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)  นักปราชญ์ชาวกรีกเชื่อว่า วัตถุท่ีหนักกว่าจะตกเร็วกว่าวัตถุเบาในสัดส่วน
ตามน้ าหนัก อาจกล่าวได้ว่า วัตถุท่ีหนักเป็นสิบเท่าจะใช้เวลาเพียงหนึ่งในสิบของวัตถุเบาเมื่อตกลง  
ในแนวดิ่งที่ระดับความสูงเท่ากัน ความเชื่อนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ได้รับการยอมรับเป็นเวลายาวนาน 
จนกระท่ังช่วงต้นของศตวรรษท่ี 17 หรือประมาณ 2,000 ปีต่อมา กาลิเลโอ นักฟิสิกส์ชาวอิตาลี 
ได้เสนอแนวคิดแย้งความเชื่อของอาริสโตเติล โดยกล่าวว่า “หากไม่มีแรงต้านการเคลื่อนที่จากอากาศ 
วัตถุทุกประเภทจะตกลงในแนวดิ่งด้วยความเร่งที่มีขนาดคงตัวเท่ากัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของ
วัตถ”ุ 
    กาลิเลโอท าการทดลองเพ่ือยืนยันค ากล่าวของตนเองด้วยการปล่อยวัตถุที่มีน้ าหนักต่างกัน 
จากยอดหอเอนเมืองปิซา ประเทศอิตาลี ผลการทดลองพบว่า เมื่อไม่พิจารณาผลเพียงเล็กน้อย  
จากแรงต้านของอากาศวัตถุท่ีมีน้ าหนักต่างกันและปล่อยให้ตกพร้อมกันจะกระทบพ้ืนในเวลาเดียวกัน  
    ความเร่งที่กาลิเลโอกล่าวถึงนี้เป็น ความเร่งในทิศชี้ลง มีขนาดโดยประมาณในระบบเอสไอ
เท่ากับ 9.8 m/s2 หรือในระบบอังกฤษมีค่าประมาณ 32 ft/s2 ความเร่งนี้เรียกว่า ความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก โดยแทนด้วย g  ซึ่งมาจากค าว่าความโน้มถ่วง (gravity) โดยทั่วไปค่าความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามละติจูดบนผิวโลก แต่ในการใช้งานโดยทั่วไป
สามารถละทิ้งผลนี้ได้ 
    ค าว่า วัตถุตกแบบเสรี ไม่ได้หมายถึงวัตถุที่ตกจากจุดหยุดนิ่งเท่านั้น แต่หมายความถึงวัตถุ
ใด ๆ ซึ่งเคลื่อนที่เสรีภายใต้ความโน้มถ่วง โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ ตัวอย่าง  
ของการตกเสรีแสดงได้ดังรูปที่ 10.1  
 

 

เร่ือง วัตถุตกอย่างไรจึงจะเรียกว่าตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 

ใบความรู้ที ่8.1 
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(ก)            (ข)  

รูปที่ 10.1 แสดงตัวอย่างวัตถุตกแบบเสรี 
ที่มา : หนังสือเสริมการเรียน ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม ม.4 – 6  เล่ม 1 (2554 : 42) 

  รูปที่ 10.1 (ก) แสดงการปล่อยวัตถุตกจากแนวดิ่ง จากรูปจะเห็นได้ว่า ทุก ๆ 1 วินาที  
วัตถุมีความเร็วเพ่ิมข้ึนในทิศชี้ลงเท่ากับ 9.8 m/s ซึ่งเกิดจากความเร่งคงตัว 89.g m/s2 ในทิศชี้ลง 
  รูปที่ 10.1 (ข) แสดงการโยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 29.4 m/s ในทิศชี้ขึ้น 
เนื่องจากมีความเร่งคงตัว 89.g m/s2 ในทิศชี้ลง ดังนั้นความเร็วของวัตถุจึงลดลง 9.8 m/s  
ทุก ๆ 1 วินาที จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดที่วินาทีที่ 3 ซึ่งมีความเร็ว 0v  
  ถึงแม้ที่จุดสูงสุดจะมีความเร็วเท่ากับศูนย์ แต่ความเร่งยังมีค่าคงตัวเท่ากับ 89. m/s2  
ในทิศชี้ลง ดังนั้นวัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่ลงโดยมีความเร็วเพ่ิมข้ึนทุก ๆ วินาทีเท่ากับ 9.8 m/s 
 
  การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ขว้างขึ้นจากนั้นตกย้อนกลับมาดังรูปที่ 10.1 (ข) มีความสมมาตร 
ที่น่าสนใจและสามารถน าไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้คือ 
  เวลาที่ใช้เคลื่อนที่ขึ้นจนถึงจุดสูงสุด เท่ากับเวลาที่วัตถุตกจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดเริ่มต้น 
ในรูปที่ 10.1 (ข) คือ เวลาจาก 0t ถึง 3t s ในช่วงเคลื่อนที่ขึ้น เท่ากับเวลาจาก 3t s  
ถึง 6t s ในช่วงเคลื่อนที่ลง 
  ที่ระดับความสูงจากจุดเริ่มต้น อัตราเร็วในขณะเคลื่อนที่ขึ้นเท่ากับอัตราเร็วในขณะ
เคลื่อนที่ลง แต่ความเร็วมีทิศตรงกันข้าม เช่น อัตราเร็วที่เวลา 0t  กับ 6t s หรือ 1t s  
กับ 5t s เป็นต้น 
 
 

89. ga
 m/s2

 00  v,t  

89s1 .,  vt m/s 

619s2 .,  vt m/s 

429s3 .,  vt m/s 

จุดสูงสุด  
0s3  v,t m/s 

4290 .,  vt m/s 

619s1 .,  vt m/s 

89s2 .,  vt m/s 

429s6 .,  vt m/s 

619s5 .,  vt m/s 

89s4 .,  vt m/s 

239s7 .,  vt m/s 

89. ga
 m/s2
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  จากการกล่าวมาข้างต้นว่า การตกแบบเสรีเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว  
ในรูปแบบหนึ่ง การวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีจึงยังคงใช้ขั้นตอนเดียวกับการเคลื่อนที่กรณีความเร่ง  
มีค่าคงตัว และยังใช้สมการการเคลื่อนที่กรณีความเร่งมีค่าคงตัว คือ   
 
 
   
   at uv  

    s  t






 

2

vu
 

    s 
2

2

1
att u  

    
2v  as22

u  
     
 
           เมื่อ u  แทน  ความเร็วต้น มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s)  
    v   แทน  ความเร็วปลาย มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s)  
    s   แทน  การกระจัด มีหน่วยเป็น เมตร (m)  
    a  แทน  ความเร่ง มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 (m/s2)  
    t   แทน  เวลา มีหน่วยเป็น วินาที (s) 
    สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบเสรีมีความเร่งค่าคงตัวได้โดยปรับ
สมการการเคลื่อนที่กรณีความเร่งมีค่าคงตัว ที่มีความเร่ง (a ) เป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 
ของโลก (g ) ซึ่งมีค่าคงตัวขนาด 9.8 เมตร/วินาที2 (เพ่ือความรวดเร็วในการค านวณมักใช้ค่า g  
โดยประมาณเท่ากับ 10 เมตร/วินาที2) และมีทิศชี้ลงในแนวดิ่งพุ่งสู่ผิวโลกเสมอ จะได้สมการ 
การเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบเสรีมีความเร่งคงตัว ดังนี้  
   

   gt uv  

    s  t






 

2

vu
 

    s 
2

2

1
gtt u  

    
2v  gs22

u  
     
 
           เมื่อ u  แทน  ความเร็วต้น มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s)  
    v   แทน  ความเร็วปลาย มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s)  
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    s   แทน  การกระจัด มีหน่วยเป็น เมตร (m)  
    g  แทน  ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 (m/s2)  
    t   แทน  เวลา มีหน่วยเป็น วินาที (s) 
 
 

  
  1. ค่า u , v , s , g  เป็นปริมาณเวกเตอร์ ก าหนดให้ทิศของ u เป็นบวกเสมอ ปริมาณใด 
มีทิศตรงข้ามกับ u ปริมาณนั้นจะเป็นลบ ส่วนค่า t  เป็นปริมาณสเกลาร์ ก าหนดให้เป็นบวกเสมอ  
  2. วัตถุท่ีเคลื่อนที่ไปแล้วกลับมา ณ ต าแหน่งเดิม ค่า 0s เสมอ  
  3. กรณปีล่อยวัตถุให้ตกจากที่สูง ค่า 0u  เสมอ 
  4. ณ จุดสูงสุด ค่า 0v   
  5. ความเร็วขาข้ึนเท่ากับความเร็วขาลง แต่ทิศทางตรงกันข้าม  
  6. วัตถุท่ีตกจากยานพาหนะจะมีขนาดความเร็วเท่ากับยานพาหนะและมีทิศเดียวกับ
ยานพาหนะ  
  7. วัตถุพบกันเวลาต้องเท่ากัน 
 
 
 

 
 
 
     

 

 

 

หลักการใช้สมการ 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และอภิปรายสรุปเพื่อตอบค าถามลงในใบบันทึก 
    กิจกรรมที่ 8.1 เรื่องวัตถุตกเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 

1. กรณีปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งแบบเสรีลงสู่พื้นโลก (1 คะแนน) 
  1.1  วัตถุจะมีความเร็วต้นเท่าใด (0.25 คะแนน)  
  1.2   ความเร็วของวัตถุขณะตกลงมาเป็นอย่างไร (0.25 คะแนน)  
  1.3  เมื่อวัตถุตกถึงพ้ืนความเร็วจะมีค่าอย่างไร (0.25 คะแนน) 
  1.4  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (0.25 คะแนน) 

2. กรณีขว้างวัตถุลงมาในแนวดิ่งอย่างเสรีด้วยความเร็ว u (1 คะแนน) 
  2.1  วัตถุจะมีความเร็วต้นเท่าใด (0.25 คะแนน) 
  2.2  ความเร็วของวัตถุขณะตกลงมาเป็นอย่างไร (0.25 คะแนน)  
  2.3  เมื่อวัตถุตกถึงพ้ืนความเร็วจะมีค่าอย่างไร (0.25 คะแนน) 
  2.4  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (0.25 คะแนน) 

3. กรณีโยนวัตถุให้ขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว u (1 คะแนน) 
  3.1  วัตถุจะมีความเร็วต้นเท่าใด (0.25 คะแนน) 
  3.2  ความเร็วของวัตถุขณะเคลื่อนที่ขึ้นเป็นอย่างไร (0.25 คะแนน) 
  3.3  เมื่อวัตถุข้ึนไปถึงจุดสูงสุดความเร็วของวัตถุจะมีค่าเท่าใด (0.25 คะแนน) 
  3.4 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (0.25 คะแนน) 

4. จากสถานการณ์ต่อไปนี้ จงใช้สมการการเคลื่อนที่ของวัตถุตกอย่างเสรี วิเคราะห์สิ่งที่เราทราบ 
  จากโจทย์ เลือกสมการที่ใช้หาค าตอบและหาค าตอบ (7 คะแนน) 
  4.1  โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น u  เวลาที่วัตถุข้ึนไปได้สูงสุดมีค่าเท่าใด (1 คะแนน) 
  4.2  โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น u  ระยะทางท่ีวัตถุข้ึนไปได้สูงสุดมีค่าเท่าใด  
          (1 คะแนน) 

 

เร่ือง วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 

จุดประสงค์ 
      เมื่อท ากิจกรรมนี้จบแล้วนักเรียนสามารถ   

         อธิบายการตกของวัตถุแบบเสรีภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 
  
 

 

ใบกิจกรรม  
ที่ 8.1 
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  4.3  โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น u  เมื่อวัตถุตกลงมาถึงต าแหน่งเดิม เวลาที่ใช้  
        ในการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใด (1 คะแนน) 
  4.4   โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น u  เมื่อวัตถุตกลงมาถึงต าแหน่งเดิม ความเร็วปลาย 
         มีค่าเท่าใด (1 คะแนน)  
  4.5  ปล่อยวัตถุจากที่สูง s  ความเร็วขณะกระทบพ้ืนมีค่าเท่าใด (1 คะแนน)  
  4.6  ปล่อยวัตถุจากที่สูง s  เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใด (1 คะแนน) 
  4.7 ปล่อยวัตถุลงจากท่ีสูงแห่งหนึ่ง วัตถุตกถึงพ้ืนพอดีใช้เวลา t  ต าแหน่งที่ปล่อยวัตถุอยู่สูง 
    จากพ้ืนเท่าใด (1 คะแนน) 
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ชื่อ................................................................................ชั้น.........เลขที.่.................กลุ่มท่ี.........

 

1. กรณีปล่อยวัตถุให้ตกในแนวดิ่งแบบเสรีลงสู่พื้นโลก (1 คะแนน) 
  1.1   วัตถุจะมีความเร็วต้นเท่าใด (0.25 คะแนน) 
       ตอบ............................................................................................................................. ...... 
  1.2  ความเร็วของวัตถุขณะตกลงมาเป็นอย่างไร (0.25 คะแนน)  
    ตอบ............................................................................................................................. ......  
  1.3 เมื่อวัตถุตกถึงพ้ืนความเร็วจะมีค่าอย่างไร (0.25 คะแนน) 
    ตอบ...................................................................................................................................  
  1.4  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (0.25 คะแนน)  
    ตอบ.................................................................................................... ...............................  
2. กรณีขว้างวัตถุลงมาในแนวดิ่งอย่างเสรีด้วยความเร็ว u (1 คะแนน)  
  2.1 วัตถุจะมีความเร็วต้นเท่าใด (0.25 คะแนน)  
    ตอบ................................................................................... ................................................  
  2.2 ความเร็วของวัตถุขณะตกลงมาเป็นอย่างไร (0.25 คะแนน) 
    ตอบ............................................................................................................................. ......  
  2.3 เมื่อวัตถุตกถึงพ้ืนความเร็วจะมีค่าอย่างไร (0.25 คะแนน) 
    ตอบ............................................................................................................................. ......  
  2.4 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (0.25 คะแนน) 
    ตอบ.................................................................................................................................. .  
3. กรณีโยนวัตถุให้ขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว u  (1 คะแนน)  
  3.1 วัตถุจะมีความเร็วต้นเท่าใด (0.25 คะแนน) 
    ตอบ............................................................................................................................. ...... 

  3.2 ความเร็วของวัตถุขณะเคลื่อนที่ขึ้นเป็นอย่างไร (0.25 คะแนน)  
   ตอบ...................................................................................................................................  
  3.3 เมื่อวัตถุข้ึนไปถึงจุดสูงสุดความเร็วของวัตถุจะมีค่าเท่าใด (0.25 คะแนน) 
   ตอบ...................................................................................................................................  

เร่ือง วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 

 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 8.1 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

  3.4 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด (0.25 คะแนน) 
   ตอบ...................................................................................................................................  

4. จากสถานการณ์ต่อไปนี้ จงใช้สมการการเคลื่อนที่ของวัตถุตกอย่างเสรี วิเคราะห์สิ่งที่เราทราบ 
  จากโจทย์ เลือกสมการที่ใช้หาค าตอบและหาค าตอบ (7 คะแนน) 

สถานการณ ์ สิ่งท่ีเราทราบจากโจทย์ 
และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 

สมการที่ใช้และค าตอบ 

4.1 โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง  
     ด้วยความเร็วต้น u   
     เวลาที่วัตถุข้ึนไป 
     ได้สูงสุดมีค่าเท่าใด  
     (1 คะแนน) 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 

4.2 โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง 
     ด้วยความเร็วต้น u   
     ระยะทางท่ีวัตถุข้ึน 
     ไปได้สูงสุดมีค่าเท่าใด  
     (1 คะแนน) 
 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 

4.3 โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง 
     ด้วยความเร็วต้น u   
     เมื่อวัตถุตกลงมา 
     ถึงต าแหน่งเดิม  
     เวลาที่ใช้ในการ 
     เคลื่อนที่มีค่าเท่าใด 
     (1 คะแนน) 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 

4.4 โยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง 
     ด้วยความเร็วต้น u   
     เมื่อวัตถุตกลงมา  
     ถึงต าแหน่งเดิม  
     ความเร็วปลาย  
     มีค่าเท่าใด (1 คะแนน) 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

สถานการณ์ สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ 

สมการที่ใช้และค าตอบ 

4.5 ปล่อยวัตถุจากที่สูง s   
     ความเร็วขณะกระทบ 
     พ้ืนมีค่าเท่าใด  
     (1 คะแนน) 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 

4.6 ปล่อยวัตถุจากที่สูง s   
     เวลาที่ใช้ในการ 
     เคลื่อนที่มีค่าเท่าใด  
     (1 คะแนน) 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 

4.7  ปล่อยวัตถุลงจากท่ีสูง 
 แห่งหนึ่ง วัตถุตกถึง  
  พ้ืนพอดีใช้เวลา t  
  ต าแหน่งที่ปล่อยวัตถุ 
  อยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด  
  (1 คะแนน) 

(0.5 คะแนน) 
สิ่งที่เราทราบจากโจทย์ 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ...………… 

(0.5 คะแนน) 
สมการที่ใช้ ; ................................  
แทนค่า       ................................  
                ................................   
ค าตอบ ;     ................................ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

 
 

 
 

 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง  เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง วัตถุตกแบบเสรีมีค่า
ความเร่งคงตัว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา แล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงหรือระบายสี
ข้อความที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว  
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ใบความรูท้ี ่8.2 

เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya’Problem Solving Steps) 

 

      1.ขั้นท าความเข้าใจปัญหา  
   (Understanding the problem) 

 

อ่านสถานการณ์ให้เข้าใจ  
เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์  
ที่เป็นปัญหานั้น ๆ แล้วจ าแนกออก  
เป็น 3 ประเด็น 
1. สิ่งที่สถานการณ์ให้มา 
2. สิ่งที่ต้องการให้หา 
3. สถานการณ์มีการซ่อนเงื่อนไข 
    ในการแก้ไขไว้หรือไม่ 

3.ขั้นด าเนินการตามแผน
(Carrying Out the plan) 

เป็นการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 
และต้องตรวจสอบแต่ละข้ันตอน     
ที่ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ 

4. ขั้นการตรวจค าตอบ 
หรือการมองย้อนกลับ 

(Looking Back) 

ตรวจสอบโดยมองย้อนกลับหรือ
ตรวจสอบแต่ละข้ันตอน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา  
วิธีอ่ืน ๆ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ว่า
ตรงกันหรือไม่ 

2.ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา
(Devising a plan) 

เป็นการวางแผนแก้ปัญหา  
โดยใช้ยุทธวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เร่ืองวัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya’Problem Solving Steps) 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

 จากสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุตก แบบเสรีมีความเร่งคงตัว ในกิจกรรมที่ผ่านมา  สามารถ
น าไปใช้ ในการค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของวัตถุตกแบบเสรีด้วย 
ความเร่งคงตัวเมื่อก าหนดสถานการณ์ให้  ในส่วนต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาวัตถุตก
แบบเสรี โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์ของโพลยา ซึ่งรูปแบบของโจทย์แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ 
เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่แนวตรงในหัวข้อที่ผ่านมา แต่เพื่อฝึกให้นักเรียนสังเกตรูปแบบของโจทย์
ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งในระหว่างการสอบไม่มีรูปแบบของโจทย์ให้เหมือนในต ารา ดังนั้นครูจึงน าโจทย์
ปัญหาเรียงต่อเนื่องกันไปโดยไม่ระบุรูปแบบ  (เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการค านวณ  ก าหนดค่า 

10g เมตร/วินาที2) 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 1   โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 5 เมตร/วินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ 
  เคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด  

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
ก าหนดให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก ดังนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
  โยนลูกบอลขึ้นด้วยความเร็วต้น 5 เมตร/วินาที 5u  m/s 
  นานเท่าใด      ?t  
  ถึงจุดสูงสุด     0v  
  ตกแบบเสรีและเคลื่อนที่ขึ้น   10g  m/s2 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  นานเท่าใด ?t  
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
 
วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 

  

0v  (จุดสูงสุด) 

gg   

วิธีท า 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ (Looking Back) 

 

  
 

 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งเราทราบจากโจทย์ u , v ,g  หา t  ใช้สมการ gt uv  
  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ เวลา ( t ) 

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
   - ใช้สมการ gt uv  

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
 จากสมการ   gt uv  

  แทนค่า  t)( )( 2m/s10m/s50   

                             510 t   

    
10

5
t   

   t 50.  s 
ดังนั้น นาน 0.5 วินาที ลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด  ตอบ 

 

 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งเราทราบจากโจทย์ u , v ,g  หา t  ใช้สมการ gt uv  
 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        ถูกตอ้ง  ตรวจสอบไดด้งันี้  
 เมื่อแทนค่า t 50.  s  ลงในสมการ 
  จากสมการ   gt uv  
   แทนค่า  ).)(( s50m/s10m/s5 2

 )(v  

                               0v   
จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่า นาน 0.5 วินาที ลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the Problem) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ตัวอย่างท่ี 2  จากตัวอย่างท่ี 1 เป็นเวลานานเท่าใดลูกบอลจึงตกกลับลงมาถึงต าแหน่งเริ่มต้น  

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
ก าหนดให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก ดังนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
 โยนบอลขึ้นด้วยความเร็วต้น 5 เมตร/วินาที 5u  m/s 
  ตกกลับลงมาถึงต าแหน่งเริ่มต้น    0s  
  ตกแบบเสรีและเคลื่อนที่ขึ้น   10g  m/s2 
  นานเท่าใด      ?t  
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  นานเท่าใด ?t  
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 

  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , s ,g  หา t  ใช้สมการ s  2

2

1
gtt u  

  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ เวลา ( t ) 

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   

   - ใช้สมการ s  2

2

1
gtt u  

  
gg   

s 0 5u m/s 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  

   จากสมการ  s 
2

2

1
gtt u  

  แทนค่า  0 
22m/s10

2

1
m/s5 t)t( )(  

       0 
255 tt      

       055 2
 tt    

          02
 tt   

          01  )(tt   
                    0t , 1t s 
ดังนั้น เวลานาน  1 วินาที ลูกบอลจึงตกกลับลงมาถึงต าแหน่งเริ่มต้น ตอบ 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 

   - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , s ,g  หา t  ใช้สมการ s  2

2

1
gtt u  

 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        - ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ดังนี้ 
 เมื่อแทนค่า t 1  s  ลงในสมการ 

   จากสมการ   s 
2

2

1
gtt u  

   แทนค่า   s 
22 s1m/s10

2

1
s1m/s5 )())(( )(  

                                s 0   
จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่า นาน 1 วินาที ลูกบอลจึงจะตกกลับลงมาถึงต าแหน่งเริ่มต้น 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ตัวอย่างท่ี 3  ปล่อยให้วัตถุตกลงในแนวดิ่งแบบเสรี หากวัตถุนั้นตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที  
  วัตถุตกกระทบพ้ืนด้วยความเร็วเท่าใด  

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
ก าหนดให้ทิศชี้ลงเป็นบวก ดังนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
 ปล่อยให้วัตถุตกลงในแนวดิ่งแบบเสรี  0u  m/s 
  ในเวลา 5 วินาที     5t  s 
  วัตถุตกลงมา     10g  m/s2 
  วัตถุตกกระทบพ้ืนด้วยความเร็วเท่าใด   ?v    
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  วัตถุตกกระทบพ้ืนด้วยความเร็วเท่าใด ?v   
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , t ,g  หา v  ใช้สมการ gt uv  
  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ ความเร็วของวัตถุขณะตกกระทบพื้น ( v ) 

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
   - ใช้สมการ gt uv  

 
 
 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
 

0u   

  

5t s 

gg   
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

   จากสมการ  gt uv  

  แทนค่า   ))(( s5m/s100 2
v  

      50v  m/s 
ดังนั้น วัตถุตกกระทบพ้ืนด้วยความเร็วขนาด 50 เมตร/วินาท ีมีทิศชี้ลง  ตอบ 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
   - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , t ,g  หา v  ใช้สมการ gt uv  
 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        - ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ดังนี้ 
 เมื่อแทนค่า 50v  m/s  ลงในสมการ 

จากสมการ  gt uv  

  แทนค่า     t)( 2m/s10050m/s                                 
                 5t   

จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่าวัตถุตกกระทบพ้ืนด้วยความเร็วขนาด 50 เมตร/วินาที มีทิศชี้ลง   
 
 
ตัวอย่างท่ี 4  โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึกด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที หากก้อนหิน 
  ตกกระทบพื้นล่างด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที จงหาความสูงของตึก  
 

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
ก าหนดให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก ดังนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
  โยนก้อนหินขึ้นด้วยความเร็วต้น 30 เมตร/วินาที 30u  m/s 
  ตกกระทบพื้นล่างด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที 40v  m/s 
  ตกแบบเสรีและเริ่มต้นวัตถุเคลื่อนที่ข้ึน 10g  m/s2 
  ค านวณหาความสูงของตึก   ?s  
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ความสูงของตึก  ?s   
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , v ,g  หา s  ใช้สมการ 2v  gs22

u  
  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ ความสูงของตึก ( s ) 

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
   - ใช้สมการ  2v  gs22

u  

 
 
 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
   จากสมการ  2v  gs22

u  

  แทนค่า      
2m/s40 )(   )s()(

2m/s102m/s30 2
  

                    6001,  s20900   

                s
20

6001900 ,
  m 

                
20

700
s  m 

                35s  m 
ดังนั้น ตึกมีความสูงเท่ากับ 35 เมตร  ตอบ 
 

40v m/s 

  

30u m/s 

10g m/s2 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
   - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , v ,g  หา s  ใช้สมการ 2v  gs22

u  
 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        - ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ดังนี้ 
 เมื่อแทนค่า        35s  m ลงในสมการ 
 จากสมการ  2v  gs22

u  

  แทนค่า       2v  ))(()( m35m/s102m/s30 22
  

              40v  m/s  
จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่าตึกมีความสูง 35 เมตร   
 
ตัวอย่างท่ี 5 บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นจากพ้ืนด้วยความเร่งคงตัว เมื่อบอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 200 เมตร  
    คนในบอลลูนปล่อยแท่งเหล็กออกมาแท่งหนึ่ง หากแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนในเวลา  
   10 วินาที  จงค านวณหา 
      ก. ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็ก 
    ข. ความเร่งของบอลลูน 
    ค. บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด เมื่อแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนพอดี  
 

ก. ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็ก 
 

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
ก าหนดให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก ดังนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
  ตกถึงพ้ืนในเวลา 10 วินาที  10t s 
  สูงจากพ้ืน 200 เมตร ตกถึงพ้ืน  200s  m 
  ตกแบบเสรี  10g  m/s2 
  หาความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็ก          ?u  
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็ก ?u   
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 

  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ t , s ,g  หา u  ใช้สมการ s  2

2

1
gtt u  

  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ ความเร็วของบอลลนูขณะปลอ่ยแทง่เหล็ก (u ) 

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   

   - ใช้สมการ  s  2

2

1
gtt u  

 
 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
 จากรูปแสดงการเคลื่อนที่ของบอลลูนและแท่งเหล็ก บอลลูนเริ่มลอยขึ้นจากพ้ืนด้วย
ความเร่งคงตัว บอลลูนจึงมีความเร็วมากขึ้นท าให้แท่งเหล็กที่อยู่ในบอลลูนมีความเร็วเพิ่มข้ึนด้วย  
และมีค่าเท่ากับความเร็วของบอลลูนเสมอ  เมื่อบอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 200 เมตร การปล่อยแท่งเหล็ก
จึงไม่ได้หมายความว่าแท่งเหล็กในขณะนั้นมีความเร็วเท่ากับศูนย์ ในทางตรงกันข้ามแท่งเหล็ก  
กลับมีความเร็วค่าหนึ่งในทิศชี้ขึ้น ซึ่งเท่ากับความเร็วของบอลลูนในขณะนั้น ความเร็วของบอลลูน
ในขณะปล่อยแท่งเหล็กจึงหาได้จากความเร็วต้นของแท่งเหล็กท่ีถูกปล่อยออกมา 

 จากสมการ           s 
2

2

1
gtt u  

  แทนค่า           m)200( 
22 s10m/s10

2

1
s10 ))(()( u  

200 m 

บอลลูนa  

u  

  

10g m/s2 

10t s 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

                        200  50010 u   
              u10  500200     
              u10  300  

                 u 
10

300
   

               u  30m/s 
ดังนั้น ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็กมีขนาดเท่ากับ 30 เมตร/วินาที ในทิศชี้ขึ้น  ตอบ 
 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 

  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ t , s ,g  หา u  ใช้สมการ s  2

2

1
gtt u  

 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        - ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ดังนี้ 
 เมื่อแทนค่า        u  30m/s ลงในสมการ 

 จากสมการ  s 
2

2

1
gtt u  

  แทนค่า       s 
22 s10m/s10

2

1
s10m/s30 ))(()()(   

             200s  m  
จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่าความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็กมีขนาดเท่ากับ 30 
เมตร/วินาที ในทิศชี้ขึ้น 
 
ข. ความเร่งของบอลลูน 
 

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
ก าหนดให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก ดังนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
  บอลลูนลอยขึ้นจากพ้ืน                           0u  
  บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 200 เมตร                  200s  m 
  ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยแท่งเหล็กเท่ากับ 30 เมตร/วินาที  30v  m/s 
  ความเร่งของบอลลูน    ?a    
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ความเร่งของบอลลูน  ?a  

วิธีท า 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , s , v  หา ?a  ใช้สมการ 2v  as22

u  
  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ ความเร่งของบอลลูน ( a )  

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
   - ใช้สมการ  2v  as22

u  
 

 
 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
 ความเร่งของบอลลูนค านวณได้จากการเคลื่อนที่ของบอลลูน ตั้งแต่เริ่มลอยขึ้นจากพ้ืนจนอยู่
สูงจากพ้ืน 200 เมตร 
   จากสมการ           2v  as22

u  

  แทนค่า              
2m/s30 )(  )( m2002(0) 2

a  
                             900  a400   
              a400  900     

                    a 
400

900
 

200 m 

30v m/s   

10g m/s2 

0u  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

                   a  252.  m/s2 
ดังนั้น ความเร่งของบอลลูนมีขนาดเท่ากับ 252.  เมตร/วินาที2  ในทิศชี้ขึ้น  ตอบ 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , s , v  หา ?a  ใช้สมการ 2v  as22

u  
 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        - ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ดังนี้ 
 เมื่อแทนค่า        a  252.  m/s2 ลงในสมการ 
 จากสมการ            2v  as22

u  

  แทนค่า                          2v  m)200)(m/s252(2(0) 22 .  

             30v  m/s 
จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่าความเร่งของบอลลูนมีขนาดเท่ากับ 252.  เมตร/วินาที2 ในทิศชี้ขึ้น   
 
ค. บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด เมื่อแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนพอดี 
 

 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
การเคลื่อนที่ของบอลลูนในช่วงที่แท่งเหล็กตกแบบเสรี จะจะเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขได้ดังนี้ 
  ความเร็วต้นคือความเร็วที่ความสูง  200 เมตร 30u  m/s 
  ใช้เวลาเท่ากับการตกของแท่งเหล็ก  10t s 

  ความเร่งของบอลลูน  252.a  m/s2 
  หาระยะการเคลื่อนที่ของบอลลูน  ?s   
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ระยะการเคลื่อนที่ของบอลลูน เมื่อแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนพอดี  ?s  
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 

วิธีท า 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 

  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , t , a  หา  ?s  ใช้สมการ  s  2

2

1
att u  

  2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
    - มี 1 ปริมาณ ระยะการเคลื่อนที่ของบอลลูน เมื่อแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนพอดี  ( s )  

2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   

   - ใช้สมการ  s  2

2

1
att u  

 
 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
 เราจะ ค านวณระยะที่บอลลูนลอยขึ้นในระหว่างปล่อยแท่งเหล็กจนกระทั่งแท่งเหล็กตกถึง
พ้ืน จากนั้นน าไปรวมกับความสูง 200 เมตร จะได้ความสูงของบอลลูนจากพ้ืนตามที่โจทย์ต้องการ 
 

  จากสมการ   s 
2

2

1
att u  

200 m 

  

u  30m/s 

a    252.  m/s2
 

10t s 

s  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

   แทนค่า   s 
22 s10m/s252

2

1
s10m/s30 ))(())(( .  

     s  5112300 .   
     s  5412.  m 
 ดังนั้น เมื่อแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนพอดี บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่ากับ 200 + 412.5 612.5 เมตร  ตอบ 

 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 

  - ปริมาณการเคลื่อนที่ซึ่งทราบจากโจทย์ u , t ,a  หา ?s  ใช้สมการ s  2

2

1
att u  

 4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
        - ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ดังนี้ 
 เมื่อแทนค่า    s  5412.  m ลงในสมการ 

 จากสมการ           s 
2

2

1
att u  

  แทนค่า                  412.5 u 22 s10m/s252
2

1
s10 ))(()( .  

                      30u  m/s  
จะได้ว่าสมการเป็นจริง นั่นแสดงว่าเมื่อแท่งเหล็กตกถึงพ้ืนพอดี บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่ากับ 612.5 
เมตร พอดี     
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และอภิปรายสรุปเพื่อตอบค าถามลงในใบบันทึก 
  กิจกรรมที่ 8.2 เรื่อง การหาปริมาณต่าง ๆ จากสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบเสรี 
 
1.  โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที จงค านวณหา  (3 คะแนน) 
    1.1  นานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด  (1 คะแนน) 
   1.2  ขณะถึงจุดสูงสุดลูกบอลอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด  (1 คะแนน) 
   1.3  เป็นเวลานานเท่าใดลูกบอลจึงตกกลับลงมาถึงต าแหน่งเริ่มต้น (1 คะแนน) 

2.  ปล่อยให้ลูกบอลตกลงในแนวดิ่งแบบเสรี หากลูกบอลตกกระทบพื้นดินในเวลา 10 วินาที  
  จงค านวณหา  (2 คะแนน) 
   2.1  ลูกบอลตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าใด  (1 คะแนน) 
   2.2  ต าแหน่งที่ปล่อยลูกบอลอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด  (1 คะแนน) 

3.  โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึกสูง 45 เมตร ด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  
  จงค านวณหา  (2 คะแนน) 
   3.1  นานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกถึงพ้ืนดิน  (1 คะแนน) 
   3.2  ขณะตกกระทบพื้นดินก้อนหินมีความเร็วเท่าใด  (1 คะแนน) 

4.  บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นจากพ้ืนด้วยความเร่งคงตัวค่าหนึ่ง เมื่อบอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 400 เมตร  
   คนในบอลลูนปล่อยถุงทรายออกมาถุงหนึ่ง หากถุงทรายตกถึงพ้ืนในเวลา 20 วินาที  
  จงค านวณหา   (3 คะแนน) 
   4.1 ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยถุงทราย  (1 คะแนน) 
   4.2 บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด เมื่อถุงทรายตกถึงพ้ืนพอดี  (1 คะแนน) 
   4.3 บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด เมื่อถุงทรายตกถึงพ้ืนพอดี (1 คะแนน) 

 
 

เร่ือง การค านวณหาปริมาณต่าง ๆ จากสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบเสร ี

จุดประสงค์ 
    เมื่อท ากิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
  ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตกของวัตถุแบบเสรีภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง
ของโลกเมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ได้ 
  

 

 

ใบกิจกรรม  
ที่ 8.2 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

 

 

 

 

ชื่อ................................................................................ชั้น.........เลขที.่.................กลุ่มท่ี.........

 

1.  โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที จงค านวณหา 
1.1  นานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด  (1 คะแนน) 
วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง การหาปริมาณต่าง ๆ จากสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุตกแบบเสร ี

 

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 8.2 

วิธีท า 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

1.2  ขณะถึงจุดสูงสุดลูกบอลอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด  (1 คะแนน) 
วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีท า 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

 
 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.3  เป็นเวลานานเท่าใดลูกบอลจึงตกกลับลงมาถึงต าแหน่งเริ่มต้น (1 คะแนน) 

วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีท า 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ปล่อยให้ลูกบอลตกลงในแนวดิ่งแบบเสรี หากลูกบอลตกกระทบพื้นดินในเวลา 10 วินาที  
  จงค านวณหา  
2.1  ลูกบอลตกกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่าใด  (1 คะแนน) 
วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2  ต าแหน่งที่ปล่อยลูกบอลอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด  (1 คะแนน) 

วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึกสูง 45 เมตร ด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที จงค านวณหา 

3.1  นานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกถึงพ้ืนดิน  (1 คะแนน) 

วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2  ขณะตกกระทบพื้นดินก้อนหินมีความเร็วเท่าใด  (1 คะแนน) 

วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 
 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นจากพ้ืนด้วยความเร่งคงตัวค่าหนึ่ง เมื่อบอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 400 เมตร  
  คนในบอลลูนปล่อยถุงทรายถุงหนึ่งออก หากถุงทรายตกถึงพ้ืนในเวลา 20 วินาที จงค านวณหา 
   4.1 ความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยถุงทราย  (1 คะแนน) 

วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

4.2  ความเร่งของบอลลูน (1 คะแนน) 
วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา  (Understanding the Problem) 

………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.3  บอลลูนอยู่สูงจากพ้ืนเท่าใด เมื่อถุงทรายตกถึงพ้ืนพอดี (1 คะแนน) 
วิธีท า 
 
 
 ปริมาณที่โจทย์ก าหนดให้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปริมาณที่โจทย์ต้องการหา  ……………………………………………………………………………………………………. 
น าเสนอข้อมูลเป็นรูปอย่างง่าย โดยระบุปริมาณท่ีเกี่ยวข้องในรูป 

 

วาดรูปจากการวิเคราะห์โจทย์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

ขั้นที่ 2  ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา  (Devising a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน (Carrying Out the plan) 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการตรวจค าตอบหรือการมองย้อนกลับ  (Looking Back) 

 

 
 
 2.1  นักเรียนคิดว่าควรใช้หลักการ กฎ หรือสูตรใดบ้าง ให้แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ      
ที่เก่ียวข้องอยู่ในรูปสมการ 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  มีปริมาณท่ีไม่ทราบค่ากี่ปริมาณ อะไรบ้าง 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………  
 2.3  นักเรียนจะเลือกใช้สมการใดในการแก้ปัญหา   
………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 แสดงวิธีค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.1  หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหามีว่าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  ค าตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่  ตรวจสอบได้อย่างไร 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

 

 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ใต้ตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เป็นค าตอบที่ถูกที่สุด 
เพียงค าตอบเดียวของแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยท าลงในกระดาษค าตอบ  

 พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 2 
   A  ความเร็วต้นเป็นศูนย์  
   B  ความเร่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
   C  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ลดลงอย่างสม่ าเสมอ 
   D  เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอ  
   E  เมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดความเร็วปลายเป็นศูนย์  
1. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งลูกบอลจะเคลื่อนที่อย่างไร  
   ก.  ข้อ A, D และ E   ข. ข้อ A, B และ C 
   ค.  ข้อ B, C และ E     ง. ข้อ B, D และ E 
2.  ถ้าปล่อยลูกบอลให้ตกแบบเสรีลูกบอลจะเคลื่อนที่ตามข้อใด  
   ก.  ข้อ A, B และ E  ข. ข้อ A, C และ D  
   ค.  ข้อ A, C และ E   ง. ข้อ A, B และ D    
3.  บอลลูกหนึ่งถูกขว้างลงไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 1 เมตร/วินาที จากที่สูง 100 เมตร  
  เหนือพ้ืนดิน ความเร็วของลูกบอลขณะกระทบพ้ืนดินมีขนาดเท่าใด 
   ก.  10.00 เมตร/วินาที   ข. 52.16 เมตร/วินาที 
   ค.  44.73 เมตร/วินาที     ง. 44.71 เมตร/วินาที  
4.  จากข้อ 3 นานเท่าใดลูกบอลจึงตกกระทบพ้ืน  
   ก.  1.00 วินาที  ข. 4.53 วินาที  
   ค.  5.66 วินาที   ง. 4.37 วินาที    
5.  ก้อนหินถูกปล่อยให้ตกจากยอดตึกสูง 80 เมตร เหนือพ้ืนดิน ความเร็วของก้อนหิน 
  ขณะกระทบพ้ืนดินมีขนาดเท่าใด 
   ก.  8 เมตร/วินาที   ข. 40 เมตร/วินาที    
   ค.  2 เมตร/วินาที    ง. 20 เมตร/วินาที 
6. จากข้อ 5 นานเท่าใดก้อนหินจึงจะตกถึงพ้ืนดิน  
   ก.  2 วินาที     ข. 4 วินาที  
   ค.  1 วินาที   ง. 16 วินาที 

แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ฟิสิกส์1 รหัสวิชา ว30201      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เรื่องท่ี 8 วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว   จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน         เวลา 10 นาที 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

7. บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นจากพ้ืนด้วยความเร่งคงตัวค่าหนึ่ง เมื่อบอลลูนอยู่สูงจากพ้ืน 100 เมตร  
  คนในบอลลูนปล่อยถุงทรายถุงหนึ่งออก หากถุงทรายตกถึงพ้ืนในเวลา 5 วินาที ความเร็ว 
  ของบอลลูนขณะปล่อยถุงทรายมีขนาดเท่าใด 
   ก.  5 เมตร/วินาที   ข. 20 เมตร/วินาที   
   ค.  30 เมตร/วินาที   ง. 15 เมตร/วินาที 
8.  โยนก้อนหินขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 15 เมตร/วินาที จากปลายสะพานซึ่งสูงจากผิวน้ า 
  20 เมตร ก้อนหินใช้เวลานานเท่าใดจึงตกกระทบผิวน้ าพอดี  
   ก.  5 วินาที    ข. 8 วินาที  
   ค.  16  วินาที     ง. 4 วินาที    
9. โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 5 เมตร/วินาที  ลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด 
   ก.  25.10  เมตร     ข. 2.50 เมตร     
   ค. 1.25 เมตร       ง. 23.00 เมตร  
10. จากข้อ 9 ลูกบอลอยู่ในอากาศนานเท่าใด  
  ก.  1.0 วินาที       ข. 0.1 วินาที  
   ค.  1.5 วินาที    ง. 0.5 วินาที 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 

 

 
 

 

 

ช่ือ – สกุล..............................................................................................ช้ัน....................เลขท่ี............. 

 

 

ข้อที ่ ก ข ค ง คะแนนที่ได้ 

1      

2     

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 กระดาษค าตอบการทดสอบหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8  

เรื่อง วัตถุตกแบบเสรีมีค่าความเร่งคงตัว 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 8 
 เร่ือง วตัถตุกแบบเสรีมีคา่ความเร่งคงตวั 
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  พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2555.  
________. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ฟิสิกส์เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  
  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว, 2555. 
ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  
  การเคลื่อนที่หนึ่งและสองมิติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.cpn1.go.th/ 
  media/thonburi/lesson/01_Motion/index.html. (วันที่ค้นข้อมูล 25 กุมภาพันธ์  
  2558) 
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