
                         แนวการตอบคําถามท้ายบท หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์  ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 สสวท. 

 

แนวการตอบคําถามทา้ยบท 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง การเคลื่อนที ่

1. ถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งพูดว่า “รถแข่งวิ่งบนทางโค้งด้วยความเร็วคงตัว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง”  ซึ่ง
เป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง ผู้เรียนจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจถูกต้องว่าอย่างไร 
  แนวคําตอบ  รถที่ว่ิงด้วยความเร็วคงตัว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แสดงว่ารถวิ่งด้วยความเร็ว
ที่มีขนาด 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทิศที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่รถเคลื่อนที่ ดังนั้นคําพูดที่ว่า 
“รถแข่งวิ่งบนทางโค้งด้วยความเร็วคงตัว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” จึงไม่ถูกต้อง เพราะรถแข่งมีการ
เปลี่ยนทิศตลอดเวลาเนื่องจากถนนโค้ง การที่ทิศเปลี่ยนแสดงว่าความเร็วไม่คงตัว ตามสถานการณ์นี้
คําพูดที่ถูกต้องควรเป็น “รถแข่งวิ่งบนทางโค้งด้วยอัตราเร็วคงตัว  100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. รถไฟชานเมืองสายกรุงเทพ-หัวตะเข ้มีกําหนดการเดินรถดังตาราง  อัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟ
ระหว่างสถานคีลองตนัและสถานีหัวหมาก และอัตราเรว็เฉลี่ยทัง้หมดเป็นเทา่ใด 
 

 

 

 

 

 

แนวคําตอบ   อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่าง สถานีคลองตันและสถานีหัวหมาก 

   =    อนที่ในการเคลื่เวลาท่ีใช
กถานีหัวหมาลองตันและสวางสถานีคระยะทางระห  

 ระยะทางระหว่างสถานีทั้งสอง = (15 – 10) กิโลเมตร = 5 กิโลเมตร 

  เวลาที่ใช้ระหว่างสถานีทั้งสอง = (15.54 น. – 15.45 น. ) = 9 นาที =   20
3    ช่ัวโมง 

  ดังนั้น อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างสถานีทั้งสอง =    
h20

3
km5   =  33.3 km/h 

  ทํานองเดียวกัน อัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมด = h1
km31  = 31 km/h 
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3. ถ้ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งบนทางตรงไปทางทิศตะวันออก รถยนต์คันนี้มีโอกาสที่จะมีความเร่งไปทางทิศ
ตะวันตกหรือไม่ อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง 

แนวคําตอบ  รถยนต์ที่ว่ิงตรงไปทางทิศตะวันออก ณ เวลาขณะหนึ่ง รถอาจจะมีความเร็ว
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือมีความเร็วคงตัว ความเร็วเพิ่มขึ้น หรือความเร็วลดลง ก็ได้ในกรณีที่รถยนต์มี
ความเร็วคงตัว ความเร่งของรถยนต์เป็นศูนย์ หรือไม่มีความเร่งในกรณีที่รถยนต์มีความเร็วเพิ่มขึ้น 
รถยนต์จะมีความเร่งในทิศตะวันออก ดังภาพ 

 

  ความเร็วที่เปลี่ยน = v2 - v1 มีค่าเปน็บวก 
  เวลาที่ใช ้= t2 - t1 มีค่าเป็นบวก 

  ดังนั้น ความเร่ง a =  
12

12

t
vv
t−

−     มีค่าเป็นบวก มีทิศเดียวกับความเร็ว 

  ในกรณีทีร่ถยนต์มีความเร็วลดลง V2 – V1 รถยนต์จะมคีวามเรง่ในทศิตะวันตก ดังภาพ 

 

  ความเร็วที่เปลี่ยน = v2 - v1 มีค่าเปน็ลบ 
  เวลาที่ใช ้= t2 - t1 มีค่าเป็นบวก 

  ดังนั้น ความเร่ง a =  
12

12

t
vv
t−

−    มีค่าเป็นลบ มีทิศตรงขา้มกับความเร็ว 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ถ้าผู้สอนบอกผู้เรียนว่า รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว ผู้เรียนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่
การเคลื่อนที่ของรถยนต์คันดังกล่าวจะเกิดความเร่ง อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
  แนวคําตอบ  รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว อาจมีความเร่งได้ เช่น รถยนต์ที่ว่ิงบนถนน
โค้ง จึงมีทิศการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แสดงว่าความเร็วของรถยนต์เปลี่ยนไปด้วย     การ
ที่ความเร็วของรถยนต์เปลี่ยนไป แสดงว่ารถยนต์มีความเร่ง 
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5. เด็กชายดลวิ่งบนลู่ว่ิงทางตรงด้วยความเร่ง 1.6 เมตรต่อวินาที2 ถ้าเขาเริ่มต้นจากหยุดนิ่ง 5  
วินาทีต่อมา เขาจะมีความเร็วเท่าใด 
  แนวคําตอบ  เด็กชายดลวิ่งบนลู่ว่ิงทางตรงด้วยความเร่ง 1.6 เมตรต่อวินาที2 หมายความว่า
ทุกวินาทีที่ผ่านไปความเร็วจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ 1.6 เมตรต่อวินาที ดังนั้นถ้าเขาเริ่มต้นจากหยุดนิ่ง   
เม่ือเวลาผ่านไป 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 วินาที ดลจะมีความเร็วเป็น 1.6 , 3.2 , 4.8 , 6.4 และ 8.0  
เมตรต่อวินาที ตามลําดับ นั่นคือ เม่ือเวลาผ่านไป 5 วินาที เ ขาจะมีความเร็ว 8.0 เมตรต่อวินาที 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. เหรียญขนาดเท่ากันสองเหรียญ เหรียญหนึ่งถูกดีดบนพื้นโต๊ะเรียบ ขณะเหรียญหลุดจากขอบโต๊ะ 
อีกเหรียญหนึ่งก็ถูกปล่อยจากขอบโต๊ะ ผู้เรียนคิดว่าเวลาที่เหรียญทั้งสองอยู่ในอากาศแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร 
  แนวคําตอบ  ระยะเวลาที่เหรียญทั้งสองอยู่ในอากาศเท่ากัน เหรียญทั้งสองเคลื่อนที่ออกจาก
ขอบโต๊ะในเวลาเดียวกัน และจะตกกระทบพื้นในเวลาพร้อมกันด้วย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. ยิงปืนสองครั้ง แต่ละครั้งตั้งลํากล้องทํามุม 45 องศากับพื้น ถ้าความเร็วของลูกปืนที่หลุดออกจาก
ลํากล้องครั้งแรกมากกว่าครั้งหลัง ลูกปืนจะขึ้นสูงจากพื้นเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
  แนวคําตอบ  ยิงปืนสองครั้ง แต่ละครั้งตัง้ลํากล้องทํามมุ 45 องศากบัพื้น ถ้าความเร็วของ
ลูกปืนทีห่ลุดออกจากลํากล้องครั้งแรกมากกว่าครั้งหลัง ลูกปืนที่ถูกยิงครั้งแรก จะขึน้สูงกว่าครั้งหลัง 
เพราะมีความเร็วต้นมากกวา่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. นักตกปลาขว้างเบ็ด 3 ครั้ง ได้ระยะทางตามภาพ เหตุใดการขว้างครั้งที่ 3 จึงไปได้ไกลกว่าครั้งที่ 1 
และ 2 

 

  แนวคําตอบ  การขว้างเบ็ดทั้ง 3 ครั้ง ได้ระยะทางตามแนวราบไม่เทา่กัน เพราะความเร็วต้น
ของการขวา้งแต่ละครัง้ไม่เท่ากัน การขว้างครัง้ที ่3 มีความเร็วต้นมากกว่าครั้งที ่2 และ 1 
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9. เหตุใดดวงจันทร ์จึงโคจรรอบโลกได้ทัง้ที่ไม่มีเชือกผกูดึงไว้ 
  แนวคําตอบ  ดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลก โดยวงโคจรของดวงจันทร์เป็นรูปวงกลม การ
เคลื่อนที่ของดวงจันทร์ จึงถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางกระทําต่อดวง
จันทร์ในทิศผ่านศูนย์กลางของโลก แรงสู่ศูนย์กลางดังกล่าวคือแรงที่โลกดึงดูดดวงจันทร์ 
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