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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 รหสัวิชา ว 3101  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมเน้ือหาและกิจกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู ้ คําถามเพ่ือทบทวน
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน เน้นทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มแีบบฝึกที่เสริม
ทักษะการคํานวณ มีการเช้ือมโยงเน้ือหาเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถทราบพัฒนาการของตนเอง และมีแรงจูงใจในการศึกษาคน้คว้ามากยิ่งขึ้น 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 รหสัวิชา ว23101   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 6 ชุด ดังน้ี 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1  ความเร่ง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2  แรงกิรยิา แรงปฏิกิริยา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3  แรงพยุง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4  แรงเสียดทาน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5  โมเมนต์ของแรง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 6  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 

 ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน     
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาที่จะนําไปเป็นแนวทาง  
ในการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป 

 ขอขอบพระคุณผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน 
ที่ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ ์มีประสิทธิภาพ และ      
สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ไว้ ณ โอกาสน้ี 

 

 อรวรีย์  พันธ์ประยูร 

 ครูชํานาญการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 

           

 
  

คํานํา

ก
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เรื่อง            หน้า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
ผังมโนทัศน์ 1 
แผนผังขั้นตอนการศึกษา 2 
คําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรม 3 
คําช้ีแจงสําหรับครู 4 
คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 5 
ลําดับขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 
มารตฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 8 
สาระสําคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 9 
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 ความเร่ง 11 
ใบกิจกรรมที่ 1.1 ความเร่งคืออะไร 14 
ใบกิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมการทดลอง การตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 16 
ใบความรู้ที่ 1.1   ความเร่ง และการตกอิสระของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 22 
ใบความรู้ที่ 1.2   มวล (mass) และน้ําหนักของวัตถุ (Weight) 26 
ใบกิจกรรมที่ 1.3 คําถามชวนคิด 27 
ใบความรู้ที่ 1.3   การคํานวณการเคลื่อนทีด้่วยความเร่งคงที่ 28 
ใบกิจกรรมที่ 1.4 แบบฝึกเสริมทักษะ 33 
ใบกิจกรรมที่ 1.5 ภาพใดเอ่ย มีความเร่ง 35 
สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 39 
แบบทดสอบหลังเรียน 41 
สรุปการประเมินผล 44 
บรรณานุกรม 45 
ภาคผนวก 46 
 

สารบัญ

ข



ห น า  |  

อรวรีย์ พันธ์ประยูร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ชุดท่ี 1 ความเร่ง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี
	

 

 

หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนท่ี รายวิชาวทิยาศาสตรพ์ื้นฐาน 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

ผังมโนทัศน์ 

แรงและการเคลื่อนที่ 

1. ความเร่ง 
(Acceleration)

2. แรงกิริยา ปฏิกิริยา 
(Action-Reaction Force)

3. แรงพยุง 
(Buoyant Force)

4. แรงเสียดทาน 
(Friction Force) 

5. โมเมนต์ของแรง 
(Moment)

6. การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ 
(Other movement)
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ศึกษาคําแนะนํา คําช้ีแจงในชุดกิจกรรม 

 
 ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 ศึกษาตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู ้

 
 ศึกษาใบกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม 
 ตอบคําถามในใบกิจกรรม 
 
 ทําแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 ศึกษาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ชุดต่อไป 
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1. เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม   6 ชุด ดังน้ี 

 ชุดที่ 1  ความเร่ง   เวลา   3 ชั่วโมง 
 ชุดที่ 2  แรงกริิยา แรงปฏิกิริยา เวลา     3 ช่ัวโมง 
 ชุดที่ 3  แรงพยุง   เวลา     3 ช่ัวโมง 
 ชุดที่ 4  แรงเสยีดทาน  เวลา     3 ช่ัวโมง 
 ชุดที่ 5  โมเมนต์ของแรง  เวลา     3 ช่ัวโมง 
 ชุดที่ 6  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ เวลา     3 ช่ัวโมง 

2. ก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน จํานวน 40 ข้อ 

3. หลังจากเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครบทั้ง 6 ชุดแล้ว นักเรียนทําแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนจํานวน 40 ข้อ 

4. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดน้ีประกอบด้วย 

 คําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรม 

 คําช้ีแจงสําหรับครู 

 คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

 ลําดับขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

 บัตรกิจกรรม 

 เฉลยบัตรกิจกรรม 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 บรรณานุกรม 
5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความเร่ง  ใช้เวลาในการศึกษา 3 ช่ัวโมง 

 

 คําช้ีแจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 ความเร่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความเร่ง 
2. ครูต้องช้ีแจงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต้ังแต่ต้นจนจบให้นักเรียนเขา้ใจก่อนดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ 
3. ให้ทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักเรียน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
4. ขณะปฏิบัติกิจกรรม ครคูอยกระตุ้นให้นักเรียน เรียนรู้อย่างต้ังใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อ

สงสัยในเน้ือหาที่ไม่เข้าใจ และครูอธิบายเพ่ิมเติมอย่างใกล้ชิด 
5. หลังจบกิจกรรมการเรียนรู้ ทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบ

ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน 
6. หากมีผู้เรียนทาํความเข้าใจในเน้ือหาไม่ทันเพ่ือน หรือ ขาดเรียน อาจมอบหมายงานหรือเอกสารให้ศึกษา

เพ่ิมเติมนอกเวลา 
7. การตรวจนับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 ถ้านักเรยีนทําคะแนนได้น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 ควรให้คําแนะนําและจัดสอนซ่อมเสริม 

 

 

 

 

 

 

  

 คําช้ีแจงสําหรับครู
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1. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐานของ

นักเรียน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 ความเร่ง 
4. นักเรียนทําใบกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยความซื่อสัตย์ ห้ามเปิดดูเฉลยก่อน 
5. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจในเน้ือหาบทเรียน ให้ย้อนกลับไปศึกษาอีกครั้งหรือขอคําแนะนําจากครู 
6. เมื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ข้อ เพ่ือ

เปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียน 
7. ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน พร้อมบันทึกผลคะแนนที่ได้เพ่ือตรวจสอบ

ความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์และให้ศกึษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป แต่ถ้าหาก       ไม่ผ่าน
เกณฑ์ นักเรียนต้องทบทวนเน้ือหาและทําแบบฝึกหัดใหมอี่กครั้ง 

8. นักเรียนควรศึกษาด้วยความเอาใจใส่  รับผดิชอบต่อตนเอง และหากมีขอ้สงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนได้
ทันท ี

9. การประเมินผล 
9.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
9.2 การตรวจกิจกรรมเสริมทักษะ 
9.3 การทดสอบหลังเรียน 

10. เวลาที่ใช้ในชุดกิจกรรม ชุดที ่1 เรื่อง ความเร่ง ทั้งหมด 3 ช่ัวโมง 
 

  

 

 

  

 คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน

5 
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ลําดับข้ันตอนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ชุดที่ 1 ความเร่ง (Acceleration) 

6 

อ่านคําชี้แจงและคําแนะนํา

นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน

เรียนรู้ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้
จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเมินผล

ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80 

ไม่ผ่านเกณฑ์  

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 

ชุดท่ี 1 ความเร่ง (Acceleration) 

 

 

สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี 

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

  ตัวชี้วัด 

 ว 4.1 ม.3/1 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทําต่อวัตถุ 

 

 

 

  

มาตรฐานการเรียนรู ้
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สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบทีแ่น่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 

ตัวชี้วัด 

ว 8.1 ม.1-3/1 ต้ังคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุ่ม และเช่ือถือได้ 

ว 8.1 ม.1-3/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลายๆวิธี 
ว 8.1 ม.1-3/3  เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง

และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว 8.1 ม.1-3/4  รวบรวมข้อมลูจัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม.1-3/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทัง้ที่สนับสนุน 

หรือขดัแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.1-3/6   สร้างแบบจําลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.1-3/7 สร้างคําถามทีนํ่าไปสู่การสํารวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้อง และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ว 8.1 ม.1-3/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ ตรวจสอบ คน้คว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้

ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษพ์ยานใหม่
เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 

ว 8.1 ม.1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ 
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
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 วัตถุที่เคลื่อนทีด้่วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มคี่าไม่เท่ากับ
ศูนย์กระทําต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ 

  

1.  ด้านความรู้  
1.1)  อธิบายเกี่ยวกับความเร่งได้ 
1.2)  อธิบายผลของแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุได้ 
1.2)  อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอิสระในแนวด่ิงได้ 

2.  ด้านทักษะ/กระบวนการ  
2.1)  มทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การจําแนก การลงความคิดเห็น การจัดกระทํา

และสื่อความหมายของข้อมูล 
2.2)  มทีักษะกระบวนการกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมการทดลอง 
2.3)  เก็บรวบรวมข้อมูล แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลงานต่อเพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืน 

3.  ด้านคณุลกัษณะ  
   3.1)  มีวินัย 
     3.2)  ใฝ่เรียนรู ้
    3.3)  มุ่งมั่นในการทํางาน 
      3.4)  มีจิตสาธารณะ 
 

 

1.  ความเร่งของวัตถุ 
2.  ผลของแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัดถุ หากแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ จะทําให้วัตถมุีความเร่ง 
3.  การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอิสระในแนวด่ิง จะมีความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําเสมอ 

 

  

สาระสําคญั 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนท่ี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชุดท่ี 1 ความเร่ง (Acceleration) 
 

     คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบชุดน้ีมีจํานวน 10 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 15 นาท ี
3. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด และทําลงในกระดาษคําตอบ 

1. ข้อใดไม่ใชค่วามหมายของแรง 
1. สิ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพ                                               
2. สิ่งทีทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
3. สิ่งที่ทําให้วัตถุหยุดน่ิงหรือเคลื่อนที่ช้าลง                          
4. สิ่งที่เป็นปรมิาณสเกลาร์  

2. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเขียนเวกเตอร์ของแรง 
1. ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดของแรง            
2. หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง  
3. หน่วยของแรงคือนิวตัน   
4. สญัลักษณ์แทนแรงคือ 

3.  ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับ ความเร่งของวัตถุ  
    1.  ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไป   
    2.  ความเร็วของวัตถุเป็นศูนย์ 
    3.  ความเร็วของวัตถุคงที่    
    4.  ความเร็วของวัตถุเหมือนเดิม 

4. รถยนต์คันหน่ึง เคลื่อนทีอ่อกจากจุดหยุดน่ิงด้วยความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เมือ่ผ่านไป 1 นาที  พบว่า    
รถยนต์มีความเร็วเป็น 20 เมตรต่อวินาที  จงหาความเร่งของรถยนต์คันน้ี 

1. 0.2 เมตรต่อวินาที2 
2. 0.3 เมตรต่อวินาที2 
3. 1.0 เมตรต่อวินาที2 
4. 20.0  เมตรต่อวินาที2 
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5. สมพรขับรถออกจากจุดหยุดน่ิงด้วยความเร่ง 0.6 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที รถจะมีความเร็ว
เป็นเท่าใด 

1.  18 เมตรต่อวินาที   2.  36 เมตรต่อวินาที 
3.  60 เมตรต่อวินาที   4.  96 เมตรต่อวินาที 

6. จากการทดลอง แถบกระดาษจากเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาในข้อใด แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบมีความหน่วง 

 

7.  ถ้าถังนํ้าใบหนึ่ง มีมวล 5 กิโลกรัม จะได้รับแรงดึงดูดจากโลกกี่นิวตัน  
1.  5.0 นิวตัน    2.  9.8 นิวตัน     
3.  39 นิวตัน    4.  49 นิวตัน  

8. กล่องใบหน่ึงมีมวล 3 กิโลกรัม หากนําไปช่ังนํ้าหนักบนดวงจันทร์ จะมีนํ้าหนักก่ีนิวตัน เมื่อดวงจันทร์มีค่า
ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง 1.62 เมตรต่อวินาที2 

1.  3.00 นิวตัน    2.  29.4 นิวตัน     
3.  1.62 นิวตัน                4.  4.86 นิวตัน                                                 

9. จรวดลําหน่ึงทะยานขึ้นจากพ้ืนโลกในแนวด่ิง ด้วยความเร่ง 14 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที 
จรวดลําน้ีจะมีความเร็วเป็นเท่าไร  
 1.  120  เมตรต่อวินาที        2.  180  เมตรต่อวินาที   
      3.  240  เมตรต่อวินาที        4.  420  เมตรต่อวินาที 

10. การเคลื่อนที่ในข้อใด มคีวามเร่งมากที่สุด 
1.  เปลี่ยนความเร็วในการว่ิงจาก 5 เป็น 15 เมตรต่อวินาที ภายนเวลา 4 วินาท ี
2.  เริ่มเดินออกกําลังกาย จากความเร็ว 0 เป็น 8 เมตรต่อวินาที ภายในเวลา 10 วินาที 
3.  รถยนต์เริม่ออกจากจุดจอดรถ จนมีความเร็วเป็น 30 เมตรต่อวินาที ภายในเวลา 10 วินาท ี
4.  กระถางต้นไม้หล่นจากช้ันดาดฟ้าของตึก ขณะถึงพ้ืนด้านล่าง มีความเร็วเป็น 49 เมตรต่อวินาที 
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ช่ือ ................................................................. ช้ัน ...................... เลขที่.............. 

 

ตัวเลือก 
ข้อที ่

1. 2. 3. 4. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษคําตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

คะแนนที่ได  
 

 คะแนนเต็ม 

10 
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณาภาพดังต่อไปน้ี แล้วตอบคําถามลงในช่องว่างที่กําหนดให้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามที่ 1 จากรูปนักเรียนจะเห็นว่า ขณะที่ยูเซน โบลต์ ขณะกําลังว่ิงเข้าเส้นชัย เขาใช้วิธีโผตัวพุ่งไปทาง
ด้านหน้า โดยมือทั้งสองสะบัดไปด้านหลัง เพราะเหตุใดเขาจึงทําเช่นน้ัน แทนการว่ิงแบบปกติ  

ตอบ ............................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 คําถามที่ 2  ตลอดเส้นทางการว่ิง นักเรียนคิดว่านักว่ิงใช้ความเร็วเท่ากันตลอดเส้นทางหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากัน 
ช่วงไหนที่นักว่ิงจะใช้ความเร็วมากที่สุด 

ตอบ ............................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ยูเซน โบล์ต ในกีฬาโอลิมปิก 2008 
ท่ีมา : http://static.guim.co.uk/sys-images/Sport/Pix/pictures/2012/8/5/1344200215879/Usain-Bolt-wins-
011.jpg (2559). เว็บไซต์ 

ภาพการแข่งขันของ ยูเซน โบลต์ (Usain Bolt) นักว่ิง 100 เมตร ชาวจาเมกา เจ้าของฉายา 
“สายฟ้าแลบ”  (The Lightning Bolt)  และเป็นเจ้าของสถิติโลกในการ ว่ิง 100 เมตร ที่เวลา 9.69 วินาที 
คว้าเหรียญทองว่ิงระยะสั้น กีฬาโอลิมปิก 2008 ณ  กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 

   ความเร่งคืออะไร ? 
ใบกิจกรรมที่ 1.1  

ภาพท่ี 1 ยูเซน โบล์ต ขณะกําลังว่ิงเข้าเสน้ชัย ในกีฬาโอลิมปิก 2008 

เวลา 

(นาท)ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

10 10  
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ภาพท่ี 2 รถไฟพลังแม่เหลก็ของประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/494371 (2559). เว็บไซต 

รถไฟพลังแม่เหล็กของประเทศญี่ปุ่น ทําลายสถิติว่ิงเร็วที่สุดในโลกแล้ว โดยสามารถทําความเร็ว 
ได้ถึง 603 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในการว่ิงทดสอบใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ เป็นของบริษัท “เซน็ทรัล เจแปน เรลเวย์” 
(Central Japan Railway) ทางบริษัทระบุว่า พวกเขาจะเริ่มเปิดให้บริการรถไฟพลังแม่เหล็กเส้นทางระหว่าง
กรุงโตเกียวและเมืองนาโงยะ ความยาว 280 กิโลเมตร ภายในปี 2027 โดยรถไฟพลังแม่เหล็กซึ่งใช้พลังจาก
แม่เหล็กยกตัวรถให้ลอยเหนือราง สามารถเดินทางบนระยะทางดังกล่าวภายในเวลาเพียง 40 นาที หรือไม่ถึง
ครึ่งของเวลาที่ใช้ในปัจจุบัน 
 

  คําถามที่ 1 นักเรียนคิดว่าขณะรถไฟพลังแม่เหล็กกําลังออกตัวเคลื่อนที่ จะสามารถมีความเร็วเป็น     
 603 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ได้ทันทีเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ ............................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

  คําถามที่ 2 นักเรียนคิดว่า ช่วงที่วัดความเร็วรถไฟพลังแม่เหล็กได้สูงสดุ 603 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เป็นช่วงใด 
ระหว่าง ขณะออกตัว, ขณะออกตัวได้แล้วเป็นเวลาหน่ึง, ขณะเบรกเพ่ือหยุดจอด เพราะเหตุใด 

ตอบ ............................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
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คําชีแ้จง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 5-6 คน ทําการทดลอง เรื่อง การตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วง

ของโลก แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกขอ้มูลที่กําหนดให้ 

 จุดประสงค์การทดลอง 
1. ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน และกําหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลองได้ 
2. ทํากิจกรรมและสรุปผลการทาํกิจกรรม เก่ียวกับการตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงได้ 
3. อธิบายความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 
4. คํานวณอัตราเร็วและอัตราเร่งของวัตถุ จากจุดบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้ 

 อุปกรณ์ 
  1. หม้อแปลงโวลต์ตํ่า 1 เครื่อง   
  2.    เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1 เครื่อง 
  3. ถุงทราย 1 ถุง     
  4.    แถบกระดาษ 1 ม้วน 
  5. กรรไกร 1 ด้าม     
  6.    กาว 1 หลอด 
 

 

ภาพท่ี 3 อุปกรณ์การทดลอง การตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
 
  

     กิจกรรมการทดลอง การตกของวัตถุภายใตแ้รงโน้มถ่วงของโลก
ใบกิจกรรมที่ 1.2 
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  ขั้นตอนการทํากิจกรรม 

1.  ต่อหม้อแปลงโวลต์ตํ่าเข้ากับเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาที่ติดต้ังไว้ตรงขอบโต๊ะ โดยให้ช่องสําหรับใส่
แถบกระดาษของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาอยู่ในแนวดิ่ง และอยู่ห่างขอบโต๊ะ พยายามให้แถบกระดาษสามารถ
เคลื่อนที่ได้อิสระโดยไม่ติดขัด ตามภาพที่ 3 
 2.  ยึดถุงทรายให้ติดกับปลายข้างหน่ึงของแถบกระดาษ สอดแถบกระดาษเข้าในช่องของเคร่ืองเคาะ
สัญญาณเวลา  โดยให้ถุงทรายอยู่ด้านล่างและอยู่ใกล้เครื่องเคาะสัญญาณเวลามากที่สดุ 
 3.  เปิดสวิตช์ให้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาทาํงาน แล้วปล่อยให้ถุงทรายตกลงสู่พ้ืน สังเกตช่วงหา่ง
ระหว่างจุดบนแถบกระดาษ 

4.  เลือกจุดแรกบนแถบกระดาษที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็น จุดเริม่ต้น A (ที่จุด A เวลา t = 0 
วินาที) และจุดถัดไปเป็น จุด B, C, D … จนถึงจุดสุดท้าย 

5.  ตัดแถบกระดาษจากข้อ 4. แต่ละช่วงจุด แล้วนําไปติดบนกระดาษกราฟ เรียงตามลําดับ โดยให้แต่
ละแถบอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากัน ลากเสน้เช่ือมต่อระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละแถบ สังเกตลักษณะกราฟ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 4 แสดงการจัดวางเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
ท่ีมา : หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 สสวท.(2551) หน้า 3 
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กลุ่มที่.........................ช้ัน...................... 

 สมาชิกกลุ่ม  1……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

   2……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

3……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

4……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

5……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

6……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

จุดประสงค์การทดลอง 
1. ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน และกําหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลองได้ 
2. ทําการทดลองการตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงได้ 
3. อธิบายความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 
4. คํานวณอัตราเร็วและอัตราเร่งของวัตถุ จากจุดบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะ

สัญญาณเวลาได้ 

 ปญัหา 

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

 สมมติฐาน 

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

 ตัวแปรต้น………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ตัวแปรตาม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ตัวแปรควบคุม…………………………………………………………………………………………………………………………… 

       เรื่อง  การตกของวัตถุภายใต้แรงโนม้ถ่วงของโลก 
แบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง 

เวลา 

(นาท)ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

50 30  
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     บันทึกผลกิจกรรม 

ลักษณะจุดบนแถบกระดาษ 

 

ระยะหา่งระหว่างจุดบนแถบ
กระดาษ 

ความยาวที่วัดได้ (เซนติเมตร) 

A -> B 
B -> C 
C -> D 
D -> E 
E -> F 
F -> G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ความยาวแถบกระดาษ(cm) 

ชวงแถบ
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 คําถามหลงักิจกรรม 

1. ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละช่วงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. กราฟที่ได้มีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ความเร็วเฉล่ียจากจุด B ไปจุด D เป็นกี่เมตรต่อวินาที (m/s) 

ความเร็วเฉล่ียจุด B ไป D   =  
ระยะกระจัดจาก C ไป D

เวลาจาก B ไป D
   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 
ระยะกระจัด BC + ระยะกระจัด CD   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 															 	 															 	   เซนติเมตร (cm)
วินาที (s)

 

 = 										 	 	    เซนติเมตร (cm)
วินาที (s)

 

 =  …………….. เซนติเมตรต่อวินาที (cm/s) 

ตอบ =  …………….. เมตรต่อวินาที (m/s)       ตอบ 

4. ความเร็วเฉล่ียจากจุด C ไปจุด E เป็นกี่เมตรต่อวินาที (m/s) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตอบ…………………………………………………………..…………………………………………  
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5. ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด C เป็นเท่าไร 

ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด C  =    ความเร็วเฉล่ียจากจุด B ไปจุด D 
  =    ………………………………..เมตรต่อวินาที (m/s) 

6. ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด D เป็นเท่าไร 
ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด D =    ความเร็วเฉล่ียจากจุด B ไปจุด D 
  =    ………………………………..เมตรต่อวินาที (m/s) 

7. ความเร็วที่เปลี่ยนไป(ความเร่ง) จากจุด C ไปยังจุด D เป็นกี่เมตรต่อวินาที2 (m/s2)         

ความเร็วที่เปลี่ยนไป C ->D   =  
ความเร็ว ณ จุด D  -   ความเร็ว ณ จุด C

เวลาจาก C ไป D
 

  = 															 	 	 															 	   
เมตรต่อวินาที (m/s)

วินาที (s)
 

  = 										 		 	    
เมตรต่อวินาที (m/s)

วินาที (s)
 

ตอบ  =  …………….. เมตรต่อวินาที2 (m/s2)          

  

8. จากการทดลองถุงทรายเคลื่อนที่ตกลงมาด้วยความเร่งเท่าใด 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ความเร่ง (Acceleration)  

 การเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆก็ตาม เราจะพบเห็นอยู่เสมอว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุน้ันบางครั้งเคลื่อนที่ช้า  
บางครั้งเคลื่อนที่เร็ว โอกาสท่ีวัตถุจะเคลื่อนด้วยความเร็วสม่ําเสมอในระยะไกลมีน้อยมาก เช่น การขับรถยนต์ 
เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ขับจะใช้ความเร็วคงที่ตลอดเส้นทาง เพราะมีทั้งการเพ่ิมความเร็วและการลดความเร็ว   
เกิดขึ้นตลอดเวลา  การเคลือ่นที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเช่นน้ีเรียกว่า “ความเร่ง” ดังน้ันเราจะ
สามารถให้ความหมายของความเร่งได้ว่า “ความเร็วของวัตถุที่เปลีย่นไปในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตรา       
การเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา” 

 ความเร่งของวัตถุสามารถเป็นได้ทั้งค่า บวก (+) และ ค่าลบ (-) โดยจะเป็นค่าบวกเมื่อวัตถุมีความเร็ว
เพ่ิมขึ้น เช่น การตกของวัตถุ  การเร่งเคร่ืองยนต์ขณะขับรถ เป็นต้น และความเร่งจะมีค่าลบ เมื่อวัตถุมีความเร็ว
ลดลง เช่น การเบรกรถ  การโยนวัตถุขึ้นบนท้องฟ้าในแนวด่ิง เป็นต้น นอกจากน้ีเรายังสามารถเรียกความเร่งที่มี
ค่าติดลบว่า “ความหน่วง”  

 การเปลี่ยนแปลงความเร็ว อาจเปลี่ยนแปลงเฉพาะขนาดอย่างเดียวหรืออาจเปลี่ยนแปลงทิศทาง    
อย่างเดียว หรืออาจเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทางพร้อมกันก็ได้ เน่ืองจากความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 
ความเร่งจึงเปน็ปริมาณเวกเตอร์ด้วย 

กําหนดให้ a


 แทน ความเร่ง   

	 	
ความเร็วที่เปลี่ยนไป

ช่วงเวลาที่ใช้เปลี่ยนแปลงความเร็วน้ัน
 

	

           2 1v v v
a

t t

 
 

 

  
  

เมื่อ 1v


   แทนความเร็วเมื่อเวลา 1t  หรือ ความเร็วตอนต้น  มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) 
 2v


  แทนความเร็วเมื่อเวลา 2t หรือ ความเร็วตอนปลาย  มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) 

 v


  แทนค่าความเร็วที่เปลี่ยนไป  หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)  
 t  แทนค่าเวลาที่เปลี่ยนไป หน่วยเป็นวินาที (s)  
 

ใบความรู้ท่ี 1.1 
ความเร่ง และการตกอิสระของวัตถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง 
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ภาพท่ี 5 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง

 

เน่ืองจากหน่วยความเร่งมีค่า  = 	หน่วยของความเร็ว
หน่วยของเวลา 	  =   /    =   m/s  

ดังน้ัน ความเร่งจึงมีหน่วยเป็น m/s   หรือ เมตรต่อวินาทีกําลังสอง 

การตกอิสระของวัตถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง 

 การเคลื่อนที่ในแนวด่ิงที่คุ้นเคยกันมากคือ การตกของวัตถุลงสู่พ้ืนโลก หรือการโยนวัตถุขึ้นไปตรง ๆ ใน
แนวด่ิงน่ันเอง โดยทั่วไปการตกของวัตถุทุกชนิดจะมีแรงต้านทานของอากาศ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปร่าง
และอัตราเร็วของวัตถุ  
 เมื่อวัตถุตกจากที่สูง แรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดให้วัตถุตกลงมาด้วยความเร่งคงตัวเท่ากับ             
9.8 เมตรต่อวินาที2  ดังน้ัน ถ้านักเรียนโยนวัตถุขึ้นไปตรง ๆแนวด่ิว จะพบว่าวัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อย ๆ จน    
หยุดน่ิงช่ัวขณะ ณ จุดสูงสุด และตกลงมาสูพ้ื่น  ที่เป็นเช่นน้ีเพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทําต่อวัตถุ         
2 ลักษณะ คือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ขณะวัตถุเคลื่อนขึ้นไปในอากาศ  แรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้วัตถุมีความเร็วลดลงอย่างคงที่    
หรือมีความหน่วงเท่ากบั 9.8 เมตรต่อวินาที2  วัตถุจึงเคลื่อนที่ช้าลงสม่ําเสมอจนหยุดน่ิงช่ัวขณะที่จุดสูงสุด     
น่ันคือ ณ จุดสงูสุด วัตถุจะมีความเร็วเป็นศูนย์ 

2. ขณะวัตถุเคลื่อนที่ลงสูพ่ืน้ แรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้วัตถุมีความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างคงที่  วัตถุ       
จึงตกลงมามีความเร่งคงที่เท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที จนกระทั่งวัตถุตกลงสู่พ้ืนดิน 

การตกอย่างอิสระของวัตถุ ถ้าไม่คิดแรงต้านทานของอากาศ วัตถุจะมีความเร่งคงที่ ซึง่เป็นความเร่ง
เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกและไม่ขึ้นกับมวลของวัตถุ  การเคลื่อนที่แบบน้ีเรียกว่า การตกแบบอิสระ หรือ 
การตกแบบเสรี (Free Fall)  
  

เคลื่อนท่ีข้ึน
ด้วยความหน่วงคงท่ี 

= -9.8 m/s2 

จุดสูงสุด
= 0 m/s

เคลื่อนท่ีลง 
ด้วยความเร่งคงท่ี 

= -9.8 m/s2 

ลงสู่พ้ืนด้วยความเร็วเท่ากับ
ตอนเร่ิมเคลื่อนท่ีข้ึน
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ภาพท่ี 6 หอเอนเมืองปีซา 

ท่ีมาภาพ : http://images.thaiza.com/38/38_20090411104537..jpg (2559). เว็บไซต์ 

ในยุคราวๆก่อนปี ค.ศ. 1500 ทุกคนต่างเช่ือกันว่าวัตถุ “หนัก” จะตกลงพ้ืนเร็วกว่าวัตถุ “เบา” ซึ่งเป็น
แนวคิดของบุคคลที่ได้ช่ือว่าชาญฉลาดที่สุดในยุคกรีกโบราณ คือ “อารสิโตเติล” (Aristotle: ก.ค.ศ.3 84-322) 
นักวิชาการในยุโรปในสมัยน้ันต่างก็สืบสาย ความรู้มาจากกรีกโบราณ จึงถือว่าสิ่งน้ีเป็น “กฎ”  โดยไมม่ีข้อสงสัย
ใดๆ 

แต่เมื่อราวปี ค.ศ. 1600 กาลเิลโอ กาลเิลอี ศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยปีซา กลับ
คัดค้านกับแนวคิดดังกล่าว โดยมีแนวคิดว่า วัตถุสามารถตกถึงพ้ืนได้พร้อมกันแมม้ีมวลต่างกันก็ตาม  กาลิเลโอ
นําของสองอย่างที่มีนํ้าหนักแตกต่างกันคือ ลูกกระสนุปนืใหญ่กับลูกบอลทําด้วยไม้  ขึน้ไปบนหอเอนเมืองปีซา 
ประเทศอิตาลี แล้วทิ้งของสองอย่างน้ันลงมาพร้อมกัน เพ่ือพิสูจน์ให้เหน็ว่าของสองอย่างที่มีนํ้าหนักต่างกัน จะ
ตกลงมาถึงพ้ืนพร้อม ๆ กัน แต่การทดลองครั้งน้ี ลูกกระสนุเหล็กตกถึงพ้ืนก่อนลูกบอลไม้เล็กน้อยพอสงัเกตออก 
(เป็นเพราะอากาศบริเวณน้ัน ทําให้เกิดแรงต้านอากาศ) ทําให้พวกนักวิชาการสายกรีกที่พากันมาดูการทดลอง
ไม่ให้ความสําคัญ และเลือกที่จะเช่ืออย่างเดิม  

 

สาเหตุที่การทดลองในคร้ังน้ัน กระสุนปืนใหญ่ตกถึงพ้ืนก่อนลูกบอลไม้ เป็นเพราะการทดลองกระทําใน
สถานที่เปิด มลีมพัดตลอดเวลา ทําให้เกิดแรงต้านอากาศในทิศขึ้น ส่งผลให้แรงที่กระทาํต่อวัตถุทั้งสองไม่ได้มีแต่
แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงอย่างเดียว จึงทําให้การทดลองของกาลิเลโอในครั้งน้ันผิดพลาด และขาดความ
น่าเช่ือถือไป  การที่จะทําใหผ้ลการทดลองแม่นยําน้ัน กาลิเลโอจําเป็นจะต้องทําในห้องปิดสนิท และสูบอากาศ
ออกจนเกือบหมด จึงจะทําใหแ้รงตา้นอากาศมีค่าเป็นศูนย์ และแน่นอนว่า วิทยาการสมัยน้ันไม่สามารถทําได้ 
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ปัจจุบันนักฟิสิกส์จึงได้ทําการทดลองเพ่ือพิสูจน์แนวคิดของกาลิเลโอซ้ําอีกครั้งในห้องทดลองขนาดใหญ่
ที่สูบอากาศออกจนหมด และปล่อยวัตถุที่มีมวลต่างกันมากๆ เช่น ลกูโบวลิ่งกับขนนก โดยปล่อยลงมาพร้อมกัน          
ดังภาพที่ 7 ผลที่ได้คือ ตลอดการเคล่ือนที่ต้ังแต่จุดปล่อยจนถึงพ้ืน  วัตถุทั้งสองเคลื่อนด้วยความเร็วที่เท่ากัน 
และมีความเร่งเท่ากัน คือ 9.8 เมตรต่อวินาที2 แสดงให้เหน็ว่า มวลของวัตถุไม่มีผลต่อความเรง่ในการตกแบบ
อิสระ 

 

        

ภาพท่ี 7 การตกของลูกบอลกับขนนก ภายในห้องที่สบูอากาศออกหมด 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs/ (2559). เว็บไซต์ 
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง มวล (mass) และ นํ้าหนักของวัตถุ (Weight) 
 

มวล (mass) เป็นสมบัติของก้อนสสารที่บ่งบอกถึงค่าความต้านทานในการเปลี่ยนสภาพการ 
เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับค่าความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของดาว เป็นปริมาณสเกลาร์  มีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม (kg) 

น้ําหนักของวัตถุ (Weight) คือ แรงโน้มถว่งระหว่างมวลของโลกกับมวลของวัตถุใด ๆ น่ันคือ นํ้าหนัก
ของวัตถุเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําต่อมวลของวัตถุ เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น “นิวตัน” 

 มวลและนํ้าหนักเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 

   

 

 เมื่อ  W


  แทน นํ้าหนักของวัตถุ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) 
   m   แทน มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 

   g


  แทน ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 

 จะเห็นได้ว่า ค่านํ้าหนักของวัตถุจะมีค่าไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับคา่ g
  ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ

ความสูง หรือมวลของดาวน้ันๆ 

ตารางแสดง ขนาดของค่า g บนดาวเคราะห์ต่างๆ 

ดาว ค่าความโน้มถ่วง g (เมตรต่อวินาที2) 
ดวงจันทร ์ 1.622
ดาวพุธ 3.701
ดาวศุกร ์ 8.870

ดาวพฤหัสบดี 23.12
ดาวเสาร ์ 8.96

 
 
 
  

 

ใบความรู้ท่ี 1.2 
มวล (mass) และ น้ําหนักของวัตถุ (Weight) 
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามลงในช่องว่างที่กําหนดให้ต่อไปน้ี 

คําถามที่ 1 จากการทํากิจกรรมการทดลอง การตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก  สามารถนําไปอธิบาย
การตกของวัตถุอ่ืนในธรรมชาติได้หลายเหตุการณ์ จงยกตัวอย่างอย่างน้อย 3 เหตุการณ์              (5 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………. 

คําถามที่ 2  หากโยนก้อนหินขึ้นในแนวด่ิง ขณะก้อนหินเคลื่อนที่ขึ้นและตกลงมา มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน
แต่ละช่วงอย่างไร              (5 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……………. 

คําถามที่ 3 นําถุงทรายผูกติดกับแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา หากโยนถุงทรายขึ้นในแนวด่ิง 
นักเรียนคิดว่า จุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษ จะมีลักษณะเป็นแบบใด         (5 คะแนน) 

 

 

คําถามที่ 4  การเคล่ือนที่ของนักกระโดดร่ม ขณะกางร่มชูชีพเป็นการเคลื่อนที่ตกแบบอิสระหรือไม่         
เพราะเหตุใด (5 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

ท่ีมาภาพ :  http://www.dailynews.co.th/images/718491?s=750x500  

เวลา 

(นาท)ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

15 20       คําถามชวนคิด  
ใบกิจกรรมที่ 1.3 
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การคํานวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งคงที่ 
 

สมการการเคลื่อนที่ เม่ือวัตถุมีความเร่งคงท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ   u


 แทน ความเร็วที่เวลาเร่ิมต้น 
       v


 แทน ความเร็วปลาย 

        a


  แทน ความเร่ง 
        s


 แทน การกระจัด 

         t  แทน เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที ่
        g


 แทน ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) 
มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) 
มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 (m/s2) 
มีหน่วยเป็น เมตร (m) 
มีหน่วยเป็น วินาที (s) 
มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 (m/s2) 

 

ข้อสังเกต : ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก สามารถเปลี่ยน a จากสูตรข้างต้น เป็น g ได้ 
นอกจากนี้การใช้สมการข้างต้นจะต้องกําหนดเครื่องหมายของปริมาณต่างๆด้วย โดยทั่วไปจะกําหนดให้ u มีค่า
เป็นบวก ปริมาณใดที่มีทิศเดียวกับ u จะเป็นบวก และปรมิาณที่มีทศิตรงข้ามกับ u จะเป็นลบ 
 

ใบความรู้ท่ี 1.3 
การคํานวณการเคลื่อนท่ีด้วยความเร่งคงท่ี 

วัตถุเคลื่อนทีด้่วยความเร่งคงท่ี 

 

1.  

2.  

3.  

4.

วัตถุเคลื่อนทีแ่นวด่ิง 

      +g 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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ไปดูตัวอยางการคํานวณกันคะ 
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ตัวอย่าง 1  ถา้เคร่ืองบินต้องใช้เวลาในการเร่งเคร่ือง 20 วินาที จากจุดหยุดน่ิง และใช้ระยะทาง 400 เมตร 
ก่อนที่เครื่องบินจะยกตัวขึ้นได้  จงหาอัตราเร็วของเครื่องบินขณะที่ขึ้นจากทางว่ิง 

  
 
 
  
 
 สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ คือ 
   ขนาดความเร็วต้น (u) = 0  
   ขนาดการกระจัด (s) = 400 เมตร(m)  
   เวลา (t)  =  20 วินาที 
 สิ่งที่โจทย์ต้องการ คือ  
   ความเร็วปลาย (v) = ? 
 สมการทีใ่ช้ 

 (u+v)
 s  =  t

2
 

 แทนค่า 

                               (0 + v)
(400 m) =   × (20 s)

2
  

        400×2  =  20v  

            800   =   20v  

                                         v   =   40 m/s  
 
 ตอบ  ขณะเคร่ืองบินยกตัวขึ้น จะมีความเรว็ 40 เมตรต่อวินาที (m/s) 
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ตัวอย่าง 2  รถไฟฟ้าคันหน่ึงหน่ึงแล่นด้วยความเร่ง 10 เมตรต่อวินาที2  จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเปลี่ยน
ความเร็วจาก 20 เมตรต่อวินาที  เป็น 50 เมตรต่อวินาที 
  

  
 
 สิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือ 
   ขนาดความเร็วต้น (u) = 20 เมตรต่อวินาที  
   ขนาดความเร็วปลาย (v) = 50 เมตรต่อวินาที 
   ขนาดความเร่ง (a)  =  10 เมตรต่อวินาที2 
 สิ่งที่โจทย์ต้องการ คือ  
   เวลา (t)  =  ? 
 สมการทีใ่ช้ 

        v    =   u + at 

 แทนค่า 
                              (50 m/s)    =   (20 m/s) + (10 m/s2) t 
                                 50 – 20   =   (10) t 
                                        30   =   (10) t 
                                          t   =    3  s 
 
 ตอบ  รถไฟฟ้าต้องใช้เวลาทั้งหมด  3 วินาที 
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ตัวอย่าง 3  ขว้างลูกบอลลงมาในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที ใช้เวลา 2 วินาที จึงจะถึงพ้ืนดิน ถาม
ว่าตําแหน่งที่ขว้างลูกบอลอยู่สูงจากพ้ืนกี่เมตร 

  u = 15 m/s 
  
 
 
 
 
 
 

 
 สิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือ 
   ขนาดความเร็วต้น (u) = 15 เมตรต่อวินาที (m/s) 
   เวลา (t) = 2  วินาที (s) 
   ขนาดความเร่ง (g)  =  9.8  เมตรต่อวินาที2 (m/s2) 
 สิ่งที่โจทย์ต้องการ คือ  
   ขนาดของการกระจัด (s)  =  ? 
 สมการทีใ่ช้ 
    s      =    ut + 0.5gt2 
 แทนค่า 
                                      s      =   (15 m/s)(2 s) + (0.5)(9.8 m/s2)(2 s)2 
                                        s      =    49.6  m 
 
 ตอบ    ลูกบอลอยู่สูงจากพ้ืนดิน  49.6  เมตร 
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนทําแบบฝึกเสริมทักษะ ลงในช่องว่างที่กําหนดให้ 
 
 

 

 
 ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีเห็นว่าถูก  
และทําเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความท่ีเห็นว่าผิด (10 คะแนน) 

 

…………..1.  ความเร่งสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 

…………..2.  ผลแอปเป้ิลที่หลน่จากต้น เคลือ่นที่ลงสู่พ้ืนด้วยความเร็วคงท่ี 

…………..3.  แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้วัตถทุุกช้ินที่อยู่บนโลกมีนํ้าหนัก 

…………..4.  มวลของสมศรีทีข่ณะอยู่บนดวงจันทร์ กับอยู่บนโลก มีค่าไมเ่ท่ากัน 

…………..5.  นํ้าหนักของวัตถุบนดาวอังคาร หมายถึงแรงดึงดูดของดาวอังคารที่กระทําต่อวัตถุน้ันมีทิศ 

 เข้าสู่ศูนย์กลางของดาวอังคาร 
 

 

 
 

  

เวลา 

(นาท)ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

15 25  

ตอนท่ี 1

     แบบฝึกเสริมทักษะ  
ใบกิจกรรมที่ 1.4 
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      ให้นักเรียนแสดงวิธีทําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (15 คะแนน) 
  กําหนดให ้ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (m/s2) 

1. ต้ัมมีน้ําหนัก 490 นิวตันบนโลก ต้ัมจะมีมวลเท่าใด ถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์   (5 คะแนน) 

วิธีทํา สิ่งที่โจทย์กําหนด………………………………………………………................………………… 

สิ่งที่โจทย์ต้องการ.…………………………………………………………………………………...... 

สมการทีใ่ช้………………………………………………………………................………............. 

แทนค่าในสมการ จะได้.……………………………................…...............……................ 

 

ตอบ...………………................…...............……................……………….......................... 

2.  เด็กชายแจ๊ส ออกแรง โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวด่ิง ด้วยความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที  ถ้าแรงต้านอากาศ
ขณะนั้น มีค่าน้อยมาก หินกอ้นน้ี จะขึ้นไปได้สูงสุดก่ีเมตร       (5 คะแนน) 

วิธีทํา สิ่งที่โจทย์กําหนด………………………………………………………................………………… 

สิ่งที่โจทย์ต้องการ.…………………………………………………………………………………...... 
สมการทีใ่ช้………………………………………………………………................………............. 
แทนค่าในสมการ จะได้.……………………………................…...............……................ 

 
ตอบ...………………................…...............……................……………….......................... 

 
     3.  รถยนต์คันหน่ึงแล่นด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที เมื่อถึงไฟแดงจึงเบรกด้วยความหน่วง              

2.5 เมตรต่อวินาที2  จนรถหยุดน่ิง ระยะเวลาใช้ในการเบรกของรถยนต์คันน้ีเป็นเท่าไร       (5 คะแนน) 

วิธีทํา สิ่งที่โจทย์กําหนด………………………………………………………................………………… 

สิ่งที่โจทย์ต้องการ.…………………………………………………………………………………...... 
สมการทีใ่ช้………………………………………………………………................………............. 
แทนค่าในสมการ จะได้.……………………………................…...............……................ 

 
ตอบ...………………................…...............……................……………….......................... 

ตอนท่ี 2
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คําชี้แจง  วัตถุในภาพดังต่อไปน้ี มีความเร่งหรือไม่?  ถ้าวัตถุมีความเร่ง ให้ระบุด้วยว่าแรงใดที่ทําให้วัตถุมี
ความเร่ง 
 
ตัวอย่าง  เครือ่งบินโดยสารกําลังยกตัวขึน้จากรันเวย ์

ท่ีมาภาพ : http://www.crewsociety.com/4 (2559). เว็บไซต์ 

 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 
แรงฉุดของเครื่องยนต์ใน111
เครื่องบิน11111111111111  

…………………………………........... 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

เวลา 

(นาท)ี 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

10 15  

การที่วัตถุมีความเรงเกดิข้ึนไดน้ัน เปนผลมาจาก 

มีแรงลัพธที่ไมเปนศูนย มากระทําตอวัตถุ 

     ภาพใดเอ่ย มีความเร่ง?  
ใบกิจกรรมที่ 1.5 
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ภาพท่ี 1  ผลแอปเปิลหลน่จากต้น 
 
 

 
 
ท่ีมาภาพ : http://www.english-idioms.com/index_files/the-
apple-does-not-fall-from-the%20tree.html (2559). เว็บไซต์ 

 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

……………………………………………...................... 

……………………………………………...................... 

……………………………………………...................... 

 

ภาพท่ี 2  สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ประเทศอังกฤษ 
 

 
 

ท่ีมาภาพ : http://travel.mthai.com/world-travel/96220.html 
(2559). เว็บไซต์ 

 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

……………………………………………..................... 

……………………………………………..................... 

……………………………………………..................... 
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ภาพท่ี 3  น้ําตกทีลอซู จังหวัดตาก 
 

 
ท่ีมา : http://www.muangthai.com/27396  (2559). เว็บไซต์ 

 

 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

……………………………………………..................... 

……………………………………………..................... 

…………………………………………….....................

 

 

ภาพท่ี 4  บันไดเลื่อนในหา้งสรรพสนิค้า 
 

 

ท่ีมาภาพ : http://guru.sanook.com/9444/  (2559). เว็บไซต์ 
 

 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

……………………………………………..................... 

……………………………………………..................... 

…………………………………………….....................
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ภาพท่ี 5  เรือสําเภาที่เคลื่อนที่ตามแรงลม 
 

 
 

ท่ีมาภาพ : 
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2012/10/K127884
68/K12788468.html  (2559). เว็บไซต์ 
 

 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

……………………………………………........... 

……………………………………………........... 

……………………………………………............ 
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    สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
 
       หนังสือ 

 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ 5 : สสวท. 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เลม่ 1 : อักษรเจริญทัศน์ อจท. 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 : แม็ค 
แบบวัดและบันทึกผลการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3. : อักษรเจริญทศัน์ อจท. 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ เล่มรวม ม.3. : ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง. 
Science Mthayomsuksa3 : Institute of Academic Development (IAD). 
 

        เว็บไซต์ 
  

 

เว็บไซต์ คลังสือ่การสอน DLIT
http://www.dlit.ac.th/pages/resources/viewresources.php?rid=002481&title 

 

 
คลิปสื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง ความเร่ง 
https://www.youtube.com/watch?v=xmmGHcmMU_c  
 

 

 
คลิปสื่อการสอน เปรียบการตกของลูกบอลกับขนนก ภายในห้องสูญกาศ 
https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs 

 

 
คลิปสื่อการสอน What is Acceleration? 
https://www.youtube.com/watch?v=vxFYfumAAlY 
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หลังจากจบชุดกิจกรรม
แลว ทําแบบทดสอบหลัง

เรียน  กันนะคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนท่ี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชุดท่ี 1 ความเร่ง (Acceleration) 
 

     คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบชุดน้ีมีจํานวน 10 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
2. คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 15 นาท ี
3. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด และทําลงในกระดาษคําตอบ 

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเขียนเวกเตอร์ของแรง 
1. ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดของแรง            
2. หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง  
3. หน่วยของแรงคือนิวตัน   
4. สญัลักษณ์แทนแรงคือ 

2. ข้อใดไม่ใชค่วามหมายของแรง 
1. สิ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพ                                               
2. สิ่งทีทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
3. สิ่งที่ทําให้วัตถุหยุดน่ิงหรือเคลื่อนที่ช้าลง                          
4. สิ่งที่เป็นปรมิาณสเกลาร์  

3. จากการทดลอง แถบกระดาษจากเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาในข้อใด แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบมีความหน่วง 
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4.  ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับ ความเร่งของวัตถุ  
    1.  ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไป  2.  ความเร็วของวัตถุเป็นศูนย์ 
    3.  ความเร็วของวัตถุคงที่   4.  ความเร็วของวัตถุเหมือนเดิม 

5. รถยนต์คันหน่ึง เคลื่อนทีอ่อกจากจุดหยุดน่ิงด้วยความเร็วเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เมือ่ผ่านไป 1 นาที  พบว่า    
รถยนต์มีความเร็วเป็น 20 เมตรต่อวินาที  จงหาความเร่งของรถยนต์คันน้ี 

1. 0.2 เมตรต่อวินาที2 
2. 0.3 เมตรต่อวินาที2 
3. 1.0 เมตรต่อวินาที2 
4. 20.0  เมตรต่อวินาที2 

6. สมพรขับรถออกจากจุดหยุดน่ิงด้วยความเร่ง 0.6 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที รถจะมีความเร็ว
เป็นเท่าใด 

1. 18 เมตรต่อวินาที   2.  36 เมตรต่อวินาที 
3.   60 เมตรต่อวินาที   4.  96 เมตรต่อวินาที 

7. การเคลื่อนที่ในข้อใด มีความเร่งมากที่สดุ 
1.  เปลี่ยนความเร็วในการว่ิงจาก 5 เป็น 15 เมตรต่อวินาที ภายนเวลา 4 วินาท ี
2.  เริ่มเดินออกกําลังกาย จากความเร็ว 0 เป็น 8 เมตรต่อวินาที ภายในเวลา 10 วินาที 
3.  รถยนต์เริม่ออกจากจุดจอดรถ จนมีความเร็วเป็น 30 เมตรต่อวินาที ภายในเวลา 10 วินาท ี
4.  กระถางต้นไม้หล่นจากช้ันดาดฟ้าของตึก ขณะถึงพ้ืนด้านล่าง มีความเร็วเป็น 49 เมตรต่อวินาที 

8. กล่องใบหน่ึงมีมวล 3 กิโลกรัม หากนําไปช่ังนํ้าหนักบนดวงจันทร์ จะมีนํ้าหนักก่ีนิวตัน เมื่อดวงจันทร์มีค่า
ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง 1.62 เมตรต่อวินาที2 

1. 3.00 นิวตัน    2. 29.4 นิวตัน     
3. 1.62 นิวตัน                4. 4.86 นิวตัน                                                 

9.  ถ้าถังนํ้าใบหนึ่ง มีมวล 5 กิโลกรัม จะได้รับแรงดึงดูดจากโลกกี่นิวตัน  
1. 5.0 นิวตัน    2. 9.8 นิวตัน     
3. 39 นิวตัน    4. 49 นิวตัน  

10. จรวดลําหน่ึงทะยานขึ้นจากพ้ืนโลกในแนวด่ิง ด้วยความเร่ง 14 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 30 วินาที 
จรวดลําน้ีจะมีความเร็วเป็นเท่าไร  
 1.  120  เมตรต่อวินาที        2.  180  เมตรต่อวินาที   
      3.  240  เมตรต่อวินาที        4.  420  เมตรต่อวินาที 
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ช่ือ ..................................................................... ช้ัน ...................... เลขที่.............. 

 

ตัวเลือก 
ข้อที ่

1. 2. 3. 4. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

 

  

กระดาษคําตอบ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนที่ได  
 

 คะแนนเต็ม 
10 



ห น า  | 44 

อรวรีย์ พันธ์ประยูร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

ชุดท่ี 1 ความเร่ง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี

 

 

 

ประเมินผล คะแนน
ก่อนเรียน

คะแนนใบกิจกรรม คะแนน
หลังเรียน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 รวม 

คะแนนเต็ม 10 10 30 20 25 15 100 10 
คะแนนท่ีได้    

ร้อยละ    
 

 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเป็นอย่างดีเย่ียม 

 ได้คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 50  นักเรียนควรต้ังใจศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ใบกิจกรรม 

 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80  ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ได้คะแนนน้อยกว่า  ร้อยละ 80  นักเรียนควรปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 

 ได้คะแนนไมน้่อยกว่า  ร้อยละ 80  ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ได้คะแนนน้อยกว่า  ร้อยละ 80  นักเรียนควรปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

 

 

 

  

การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 
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เฉลย   
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
ชุดท่ี 1  ความเร่ง 

 

 

        ก่อนเรียน                หลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อที่ คําตอบ 
1. 4 
2. 4 
3. 1 
4. 2 
5. 1 
6. 3 
7. 4 
8. 4 
9. 4 
10. 4 

ข้อที่ คําตอบ 
1. 4 
2. 4 
3. 3 
4. 1 
5. 2 
6. 2 
7. 4 
8. 4 
9. 4 
10. 4 
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คําชีแ้จง  ให้นักเรยีนพิจารณาภาพดังต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามลงในช่องว่างที่กําหนดให้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําถามที่ 1 จากรูปนักเรียนจะเห็นว่า ขณะที่ยูเซน โบลต์ ขณะกําลังว่ิงเข้าเส้นชัย เขาใช้วิธีโผตัวพุ่งไปทาง
ด้านหน้า โดยมือทั้งสองสะบัดไปด้านหลัง เพราะเหตุใดเขาจึงทําเช่นน้ัน แทนการว่ิงแบบปกติ  

แนวตอบ  การว่ิงโผตัวพุ่งไปข้างหน้าจะเป็นการเพ่ิมความเร็วในการว่ิงช่วงเวลาสั้นๆ  จึงทําให้นักว่ิงสามารถทํา
เวลาได้ดีขึ้นกดห1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 คําถามที่ 2  ตลอดเส้นทางการว่ิง นักเรียนคิดว่านักว่ิงใช้ความเร็วเท่ากันตลอดเส้นทางหรือไม่ ถ้าไม่
เท่ากัน ช่วงไหนที่นักว่ิงจะใช้ความเร็วมากที่สุด 

แนวตอบ  ตลอดเส้นทางการว่ิง จะใช้ความเร็วไม่เท่ากัน และจะใช้ความเร็วมากที่สุดขณะกําลังเข้าเส้นชัยกหก
111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000001111111111111111

   ความเร่งคืออะไร ? 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ยูเซน โบลต ในกฬีาโอลิมปก 2008 
ที่มา : http://static.guim.co.uk/sys-images/Sport/Pix/pictures/2012/8/5/1344200215879/Usain-Bolt-wins-
011.jpg (2559). เว็บไซต์ 

ภาพการแข่งขันของ ยูเซน โบลต์ (Usain Bolt) นักว่ิง 100 เมตร ชาวจาเมกา เจ้าของฉายา 
“สายฟ้าแลบ”  (The Lightning Bolt)  และเป็นเจ้าของสถิติโลก ว่ิง 100 เมตร ที่เวลา 9.69 วินาที คว้า
เหรียญทองว่ิงระยะสั้น กีฬาโอลิมปิก 2008 ณ  กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 

ภาพท่ี 1 ยูเซน โบล์ต ขณะกําลังว่ิงเข้าเสน้ชัย ในกีฬาโอลิมปิก 2008 
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ภาพท่ี 2 รถไฟพลังแม่เหลก็ของประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/494371 (2559). เว็บไซต 

รถไฟพลังแม่เหล็กของประเทศญี่ปุ่น ทําลายสถิติว่ิงเร็วที่สุดในโลกแล้ว โดยสามารถทําความเร็ว 
ได้ถึง 603 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในการว่ิงทดสอบใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ เป็นของบริษัท “เซน็ทรัล เจแปน เรลเวย์” 
(Central Japan Railway) ทางบริษัทระบุว่า พวกเขาจะเริ่มเปิดให้บริการรถไฟพลังแม่เหล็กเส้นทางระหว่าง
กรุงโตเกียวและเมืองนาโงยะ ความยาว 280 กิโลเมตร ภายในปี 2027 โดยรถไฟพลังแม่เหล็กซึ่งใช้พลังจาก
แม่เหล็กยกตัวรถให้ลอยเหนือราง สามารถเดินทางบนระยะทางดังกล่าวภายในเวลาเพียง 40 นาที หรือไม่ถึง
ครึ่งของเวลาที่ใช้ในปัจจุบัน 
 

 คําถามที่ 1 นักเรียนคิดว่าขณะรถไฟแม่เหล็กกําลังออกตัวเคลื่อนที่ จะมีความเร็วเป็น 603 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง ทันทีเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

แนวตอบ  ไม่ทันที  เพราะ รถไฟออกตัวจากจุดหยุดน่ิง ความเร็วตอนต้นจึงเป็นศูนย์ และเมื่อออกตัว ความเร็ว
จะค่อยๆเพ่ิมขึน้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนมีความเร็วสูงสุดเป็น 603 กิโลเมตร/ช่ัวโมง กไ33333333333ดหดหก 

 คําถามที่ 2 นักเรียนคิดว่าช่วงที่นักวิทยาศาสตร์วัดความเร็วรถไฟแม่เหลก็ได้สูงสุด 603 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เป็นช่วงใด ระหว่าง  ขณะออกตัว, ขณะออกตัวได้แล้วเป็นเวลาหน่ึง, ขณะเบรกเพ่ือหยุดจอด 

แนวตอบ  ขณะออกตัวได้เป็นเวลาหน่ึง เพราะเป็นช่วงที่รถไฟมีความเร็วเริ่มคงที่ กไ3333333333322222222 

3333333333322222222ดหดหก3333333333322222222ดหดหก3333333333322222222ดหดหก33333 
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กลุ่มที่.........................ช้ัน...................... 

 สมาชิกกลุ่ม  1……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

   2……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

3……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

4……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

5……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

6……………………………………………………….เลขท่ี………………. 

จุดประสงค์การทดลอง 
1. ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน และกําหนดตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลองได้ 
2. ทําการทดลองการตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงได้ 
3. อธิบายความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 
4. คํานวณอัตราเร็วและอัตราเร่งของวัตถุ จากจุดบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะ

สัญญาณเวลาได้ 

ปัญหา 

การตกของวัตถุแบบอิสระในแนวด่ิง มีการเคลื่อนที่อย่างไรffffffffffffff.fffffffffffffffffffffffffffffff                        
สมมติฐาน 

การตกของวัตถุแบบอิสระในแนวด่ิง จะมีความเร็วเพ่ิมขึ้นfffffffffffffffffffffffffจจfffffffffffffffffffff  

ตัวแปรต้น00  การตกของถุงทรายในแนวด่ิง            fแจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจff 

    ตัวแปรตาม00อัตราเร็วของถุงทราย fแจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจff 

    ตัวแปรควบคุม00ความถี่ของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ f 

  

  

            เรื่อง การตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.1  
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     บันทึกผลกิจกรรม 

ลักษณะจุดบนแถบกระดาษ 

 

ระยะหา่งระหว่างจุดบนแถบ
กระดาษ 

ความยาวที่วัดได้ (เซนติเมตร) 

A -> B 1.53 
B -> C 1.90 
C -> D 2.30 
D -> E 2.68 
E -> F 3.06 
F -> G 3.45 

****หมายเหตุ ค่าที่ได้จากการทดลองอาจเป็นค่าอ่ืนที่ไม่ตรงตามตารางข้างต้น แต่จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาวแถบกระดาษมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

ความยาวแถบกระดาษ(cm)  

ชวงแถบ

 

           A-B         B-C           C-D        D-E         E-F         F-G
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คําถามหลังกิจกรรม 

1. ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละช่วงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

แนวตอบfเปลี่ยนแปลง โดย ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระดาษ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นffffffffffffffffffffจจ 

2. กราฟที่ได้มีลักษณะอย่างไร 

แนวตอบfกราฟมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นfffffffffff222222222222222222222222222222222222ffffffffจจ 
 

3. ความเร็วเฉล่ียจากจุด B ไปจุด D เป็นกี่เมตรต่อวินาที (m/s) 

ความเร็วเฉล่ียจุด B ไป D   =  
ระยะกระจัดจาก C ไป D

เวลาจาก B ไป D
   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 
ระยะกระจัด BC + ระยะกระจัด CD   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 			 . 				 	 				 . 				 	   เซนติเมตร (cm)
วินาที (s)

 

 = 		4.20		 	 	    เซนติเมตร (cm)
วินาที (s)

 

 =  …105….. เซนติเมตรต่อวินาที (cm/s) 

ตอบ =  …1.05……….. เมตรต่อวินาที (m/s)        

4. ความเร็วเฉล่ียจากจุด C ไปจุด E เป็นกี่เมตรต่อวินาที (m/s) 

ความเร็วเฉล่ียจุด C ไป E   =  
ระยะกระจัดจาก C ไป E

เวลาจาก C ไป E
   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 
ระยะกระจัด CD + ระยะกระจัด DE   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 									
. 		 		 . 	   เซนติเมตร (cm)

วินาที (s)
 

 = 	4.98		 	 	    เซนติเมตร (cm)
วินาที (s)

 

 =  124.5  เซนติเมตรต่อวินาที (cm/s) 

ตอบ =  1.245  เมตรต่อวินาที (m/s)       
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5. ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด C เป็นเท่าไร 

ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด C  =    ความเร็วเฉล่ียจากจุด B ไปจุด D  (ข้อ 3.) 
  =    1.05  เมตรต่อวินาที (m/s) 

6. ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด D เป็นเท่าไร 
ความเร็วขณะหน่ึง ณ จุด D =    ความเร็วเฉล่ียจากจุด B ไปจุด D  (ข้อ 4.) 
  =    1.245  เมตรต่อวินาที (m/s) 

7. ความเร็วที่เปลี่ยนไป(ความเร่ง) จากจุด C ไปยังจดุ D เป็นกี่เมตรต่อวินาที2 (m/s2)         

ความเร็วที่เปลี่ยนไป C ->D   =  
ความเร็ว ณ จุด D  -   ความเร็ว ณ จุด C

เวลาจาก C ไป D
 

  = 	 . 	 	 	 		 . 		 	  
เมตรต่อวินาที (m/s)

วินาที (s)
 

  = 	0.195		 	   
เมตรต่อวินาที (m/s)

วินาที (s)
 

ตอบ  =  9.75 เมตรต่อวินาที2 (m/s2)            

8. จากการทดลอง ถุงทรายเคลือ่นที่ตกลงมาด้วยความเร่งเท่าใด 
 

แนวตอบf    จากการคํานวณถุงทรายเคลือ่นลงมาด้วยความเร่ง 9.75 เมตร/วินาที2fffffffffff222ffffff 
 

 สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามลงในช่องว่างที่กําหนดให้ต่อไปน้ี  

คําถามที่ 1 จากการทํากิจกรรมการทดลอง การตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก  สามารถนําไปอธิบาย
การตกของวัตถุอ่ืนในธรรมชาติได้หลายเหตุการณ์ จงยกตัวอย่างอย่างน้อย 3 เหตุการณ์   (5 คะแนน) 

0001. การตกของก้อนหินลงจากหน้าผา000000000000000000000000000000000000000000000000 
0002. มะม่วงหล่นจากต้นไม0้0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0003. กระถางต้นไม้หล่นจากระเบียง00000000000000000000000000000000000000000000000000 
คําถามที่ 2  หากโยนก้อนหินขึ้นในแนวด่ิง ขณะก้อนหินเคลื่อนที่ขึ้นและตกลงมา มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน
แต่ละช่วงอย่างไร (5 คะแนน) 

000ขณะโยนกอ้นหินขึ้น ในช่วงขาขึ้น ก้อนหินจะมีความเร็ว ขณะปล่อยมือสูงที่สุด และจะค่อยๆลดความเร็วลง 
จนเป็นศูนย์ที่ตําแหน่งสูงสุด จากน้ันก้อนหินจะเคลื่อนที่ตกลงมา ด้วยความเร็วที่ค่อยๆเพ่ิมขึ้นจนเท่ากบั00000
ความเร็วขณะปล่อยมือ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000จจจ000 
คําถามที่ 3 นําถุงทรายผูกติดกับแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา หากโยนถุงทรายขึ้นในแนวด่ิง 
นักเรียนคิดว่า จุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษ จะมีลักษณะเป็นแบบใด     (5 คะแนน) 

 

 

คําถามที่ 4  การเคล่ือนที่ของนักกระโดดร่ม ขณะกางร่มชูชีพเป็นการเคลื่อนที่ตกแบบอิสระหรือไม่         
เพราะเหตุใด (5 คะแนน) 

……………………………………………00ไม่เป็น เพราะ ขณะกางร่มชูชีพ จะมีแรงต้านอากาศในทิศขึ้น00000000  

  00ทําให้ความเร่งในการตกไม่คงที่ จึงไม่จดัเป็นการตกแบบอิสระ00000000 

ท่ีมาภาพ :  http://www.dailynews.co.th/images/718491?s=750x500  

     คําถามชวนคิด  
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.3  
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คําชี้แจง  ให้นักเรียนทําแบบฝึกเสริมทกัษะ ลงในช่องว่างที่กําหนดให้ 
 

 

 
ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีเห็นว่าถูก  
และทําเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความท่ีเห็นว่าผิด  (10 คะแนน) 

 

……….. 1.  ความเร่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุมีการเปล่ียนแปลงความเร็ว 

………... 2.  ผลแอปเป้ิลทีห่ล่นจากต้น เคลื่อนที่ลงสู่พ้ืนด้วยความเร็วคงที่ 

……….. 3.  แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้วัตถุทุกช้ินที่อยู่บนโลกมีนํ้าหนัก 

………... 4.  มวลของสมศรทีี่ขณะอยู่บนดวงจันทร์ กับอยู่บนโลก มีค่าไม่เท่ากัน 

……….. 5.  นํ้าหนักของวัตถุบนดาวอังคาร หมายถึงแรงดึงดูดของดาวอังคารที่กระทําต่อวัตถุน้ัน  

      และมทีิศเข้าสู่ศูนย์กลางของดาวอังคาร 
 

 

 
 

  

     แบบฝึกเสริมทักษะ  

ตอนท่ี 1

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.4  
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   ให้นักเรยีนแสดงวิธีทําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  
 กําหนดให้  ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (m/s2) 

1. ต้ัมมีน้ําหนัก 490 นิวตันบนโลก ต้ัมจะมีมวลเท่าใด ถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์   (5 คะแนน) 
วิธีทํา สิ่งที่โจทย์กําหนด  ขนาดน้ําหนักนายต้ัมบนโลก (W) = 490 นิวตัน (N) 

สิ่งที่โจทย์ต้องการ  มวลของนายต้ัม (m)  =  ? 
สมการทีใ่ช้                         W   =     mg  
แทนค่าในสมการ จะได้      (490 N)  =     m (9.8 m/s2)  

                                      
490
9.8

  =     m 
        m =     50  kg 

ตอบ  เมื่ออยู่บนดวงจันทร์ นายต้ัมจะมีมวล  50 กิโลกรัม 

2. เด็กชายแจ๊ส ออกแรง โยนก้อนหินขึ้นไปในแนวด่ิง ด้วยความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที  ถ้าแรงต้านอากาศ
ขณะนั้น มีค่าน้อยมาก หินกอ้นน้ี จะขึ้นไปได้สูงสุดก่ีเมตร       (5 คะแนน) 

วิธีทํา สิ่งที่โจทย์กําหนด  ขนาดของความเร็วตอนต้น (u) = 12 เมตรต่อวินาที 
      ตําแหน่งที่ก้อนหินอยู่สูงที่สุด ความเร็ว (v) = 0 เมตรต่อวินาที (m/s) 

สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ระยะที่ก้อนหินเคลื่อนที่ได้สูงที่สุด (s) = ? 
สมการทีใ่ช้                          v2    =   u2 + 2gs 
แทนค่าในสมการ จะได้ (0 m/s)2     =   (10 m/s)2  +  2(-9.8 m/s2)s 

                                                   s     =   5.10  m 
ตอบ ก้อนหิน เคลื่อนที่ขึ้นได้สูงสุด 5.10 เมตร 

3. รถยนต์คันหน่ึงแล่นด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที เมื่อถึงไฟแดงจึงเบรกด้วยความหน่วง              
2.5 เมตรต่อวินาที2  จนรถหยุดน่ิง ระยะเวลาใช้ในการเบรกของรถยนต์คันน้ีเป็นเท่าไร  (5 คะแนน) 

วิธีทํา สิ่งที่โจทย์กําหนด  ขนาดของความเร็วตอนต้น (u) = 25 เมตรต่อวินาที (m/s) 
     ขนาดของความเร็วตอนปลาย (v) = 0 เมตรต่อวินาที (m/s) 
     ขนาดของความหน่วง (a) = -2.5 เมตรต่อวินาที (m/s2) 

สิ่งที่โจทย์ต้องการ  ระยะเวลาต้ังแต่เบรกรถจนกระทั่งหยุดน่ิง (t) = ? 
สมการทีใ่ช้                           v   =    u  +  at 
แทนค่าในสมการ จะได้     0 m/s)   =    (25 m/s)  + (-2.5 m/s2)(t) 

                                                  t     =    10  s 
ตอบ   ระยะเวลาที่ใช้ในการเบรก คือ 10 วินาท ี  

ตอนท่ี 2
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คําชี้แจง  วัตถุในภาพดังต่อไปน้ี มีความเร่งหรือไม่?  ถ้าวัตถุมีความเร่ง ให้ระบุด้วยว่าแรงใดที่ทําให้วัตถุมี
ความเร่ง           (15 คะแนน) 

ตัวอย่าง  เครือ่งบินโดยสารกําลังยกตัวขึน้จากรันเวย ์

ท่ีมา : http://www.crewsociety.com/4 (2559). เว็บไซต์ 

 
 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 
แรงฉุดของเครื่องยนต์ในเครื่องบิน 

……………………………………………........... 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     ภาพใดเอ่ย มีความเร่ง?  
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.5  
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ภาพท่ี 1  ผลแอปเปิล้หล่นจากต้น 
 
 

 
 
ท่ีมา : http://www.english-idioms.com/index_files/the-apple-does-
not-fall-from-the%20tree.html (2559). เว็บไซต์ 

 
 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อ0000     
ผลแอปเป้ิล000000000000000000 

……………………………………………................... 

 

ภาพท่ี 2  สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ประเทศอังกฤษ 
 

 
ท่ีมา : http://travel.mthai.com/world-travel/96220.html  (2559). 
เว็บไซต์ 

 
 มีความเร่ง     
 ไม่มีความเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

…………………-………………………..................... 

……………………………………………..................... 

…………………………………………….....................
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ภาพท่ี 3  น้ําตกทีลอซู จังหวัดตาก 
 

 
ท่ีมา : http://www.muangthai.com/27396  (2559). เว็บไซต์ 
 

 
 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อ0000     
หยดน้ํา00จจจ0000000000000000 

…………………………………………….................... 

 

 

ภาพท่ี 4  บันไดเลื่อนในห้างสรรพสนิค้า 
 

 
ท่ีมา : http://guru.sanook.com/9444/  (2559). เว็บไซต์ 
 

 
 มีความเร่ง     
 ไม่มีความเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

………………………-…………………..................... 

……………………………………………..................... 

……………………………………………..................... 
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ภาพท่ี 5  เรือสําเภาท่ีเคลื่อนท่ีตามแรงลม 
 

 
ท่ีมา : 
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2012/10/K12788468/K
12788468.html  (2559). เว็บไซต์ 
 

 
 มีความเร่ง     
 ไม่มคีวามเร่ง 
แรงที่เก่ียวข้อง (ถ้ามีความเร่ง) 

แรงลมที่กระทาํต่อใบเรือสําเภา โดย
ความแรงและทิศทางของลมจะมีค่า
ไม่คงที่ จึงทําให้เรือเคลื่อนทีด้่วย
ความเร็วไม่คงที่0000000000000 
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