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 การเคลือ่นทีแ่บบต่างๆ 

 

       การเคลื่อนทีข่องวตัถุต่างๆ รอบตวัเรา อาจจะเป็นการเคลื่อนทีแ่นวตรง หรอือาจเป็นแนวโคง้ เช่น ลูกบาสเกต - บอลที่
ก าลงัลอยเขา้ห่วง สายน ้าทีพุ่่งออกจากหวัฉีด ลกูบอลทีถู่กเตะลอยไปในอากาศ การเลีย้วของรถเมื่อเขา้ทางโคง้ การหมุนของ
ใบพดัลม เป็นต้น ในบทนี้เราจะได้ศกึษาการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม และการเคลื่อนทีแ่บบฮารม์อนิกอย่างง่าย 
1.  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์(projectile motion) 
      การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ เป็นการเคลื่อนทีข่องวตัถุอย่างอสิระโดยมแีรงเนื่องจากแรงดงึดดูของโลกมา กระท า
เพยีงแรงเดยีวเท่านัน้ เป็นการเคลื่อนทีท่ีม่วีถิกีารเคลื่อนทีแ่บบวถิโีคง้ เช่น การขวา้งหรอืยงิวตัถุออกไป 
 
 

 
 
 
 

 

รปู 4.1 ภาพแสดงเสน้ทางการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล ์
(ภาพจาก Halliday Resnick Walker - Fundamentals of Physics 9th Edition) 

       การศกึษาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยการปล่อยวตัถุให้ตกอย่างอสิระพร้อมกบัดีดวตัถุอีก 
อนัหนึ่ง ซึง่เหมอืนวตัถุแรกทุกประการออกไปในแนวระดบั จากจุดเดยีวกนัซึง่อยู่สงูจากพืน้ระยะหนึ่ ง แลว้บนัทกึภาพ อย่าง
ต่อเนื่องนบัตัง้แต่เริม่เคลื่อนที ่ดงัรปู 

 
 

รปู 4.2 ภาพแสดงวตัถุทีต่กในแนวดิง่ และถูกดดีในแนวระดบั 
(ภาพจาก Halliday Resnick Walker - Fundamentals of Physics 9th Edition) 

 

จากการเปรยีบเทยีบการเคลื่อนทีข่องวตัถุทัง้สองจากรปู 4.2 พบว่า 
1. วตัถุทีต่กในแนวดิง่มกีารกระจดัในแนวดิง่เพยีงแนวเดยีว วตัถุทีถู่กดดีมกีารกระจดัทัง้ในแนวดิง่และแนวระดบั 
2. ในช่วงเวลาเดยีวกนั วตัถุทัง้สองมกีารกระจดัในแนวดิง่เท่ากนั เพราะตกถงึพืน้พรอ้มกนั 
3. วตัถุทัง้สองถูกแรงดึงดูดของโลกกระท าเพยีงแรงเดียว (โดยไม่ค านึงถึงแรงต้านอากาศ) มีความเร่งในแนวดิ่ง 

เท่ากนันัน่คอื    
4. วตัถุทีต่กในแนวดิง่เคลื่อนทีเ่ป็นเสน้ตรง วตัถุทีถู่กดดีเคลื่อนทีเ่ป็นทางโคง้ในระนาบดิง่แบบพาราโบลา เรยีก “การ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล”์ 
     1.1  เง่ือนไขการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
          การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อมกนั คอื แนวระดบั และแนวดิ่ง ซึ่งพบว่า 
ความเรว็เริม่ตน้ทางแนวระดบั ไม่มผีลต่อการเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่ โดยดจูากการตกของวตัถุทีป่ล่อยและวตัถุทีถู่กดดี  
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ถา้ดดีแรงตกไกล ดดีค่อยตกใกล ้แต่จะตกถงึพืน้พรอ้มกบัวตัถุทีป่ล่อยใหต้กในแนวดิง่ ณ จุดเริม่ตน้เดยีวกนั แสดงว่า การ
เคลื่อนท่ีในแนวระดบัไม่มีผลต่อการเคลื่อนท่ีในแนวด่ิง ดงันัน้ จงึแยกคดิการเคลื่อนทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 2 แนว ดงัรปู 4.3 

 
รปู 4.3 แสดงการเคลื่อนทีข่องวตัถุแบบโพรเจกไทล ์

(ภาพจาก Halliday Resnick Walker - Fundamentals of Physics 9th Edition) 

      1.2  การเคลื่อนท่ีในแนวระดบัของการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
              ขณะทีว่ตัถุเคลื่อนทีอ่ยูใ่นอากาศจะมแีรงดงึดดูของโลก     กระท าเพยีงแรงเดยีวเท่านัน้ โดยในแนวระดบั แรง
กระท าต่อวตัถุมคี่าเป็นศนูย ์   𝑥  0   
         จาก                                                        𝑥       𝑎𝑥  

          เมื่อ                                                        𝑥      0           

       ดงันัน้                                                         𝑎𝑥      0  

 

         ผลคือวตัถเุคลื่อนท่ีด้วยความเรว็คงท่ี   𝒙  𝒖𝒙𝒕  

 
ดงันัน้  สตูรการเคลื่อนทีใ่นแนวระดบัของการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล ์
 

 𝒙  𝒖𝒙𝒕 
 

         โดยที ่                      𝑥         การกระจดัในแนวระดบั (m) 
                                       𝑥        ความเรว็ในแนวระดบั (m/s) 
                                                 เวลาทีใ่ชใ้นการเคลื่อนที ่
      1.3  การเคลื่อนท่ีในแนวด่ิงของการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์  
              เน่ืองจากขณะวตัถุเคลื่อนทีอ่ยู่ในอากาศ จะมแีรงดงึดูดของโลก       กระท าเพยีงแรงเดยีว ความเร่งของวตัถุใน
แนวดิง่ คอื ความเร่งโน้มถ่วง g

  
 
      1.4  การหาการกระจดั และความเรว็ ณ ต าแหน่งต่างๆ ของการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
           

 
รปู 4.4 แสดงการกระจดัของวตัถุในแนวระดบัและแนวดิง่ 
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          จากรปูตอ้งการหาการกระจดัจาก A ถงึ B        

                              การกระจดัของวตัถุในแนวระดบั       
                              การกระจดัของวตัถุในแนวดิง่       

                                                    จะไดว้่า     𝑨𝑩    𝑿
𝟐   𝒚𝟐 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปู 4.5 แสดงความเรว็ของวตัถุในแนวระดบัและแนวดิง่ 
       จากรปู 4.5 ตอ้งการหาความเรว็ ณ จุด B       ซึง่อยู่ในแนวเสน้สมัผสักบัสว่นโคง้ ณ จุด B 
                     𝑥        =        ความเรว็ทางแนวแนวระดบั ณ จดุ B 
                              =        ความเรว็ทางแนวดิง่ ณ จุด B 
 

                               จะไดว้า่             𝒗𝑩    𝒗𝒙
𝟐  𝒗𝒚

𝟐 

 
 

 

      1.5  ลกัษณะการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์แบ่งออกเป็น  2  ประเภท 
            
 
    

1.1 มเีฉพาะความเรว็ตน้ในแนวระดบัเพยีงแนวเดยีว ดงัรปู 4.5 (ก) 
1.2 มคีวามเรว็ทัง้แนวระดบัและแนวดิง่ ดงัรปู 4.5 (ข) และ 4.5 (ค) 

 
 

 
 
 
 
 
 
                 รปู 4.5 แสดงการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทลแ์บบต่างๆ 

        สรปุเง่ือนไขของการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

1. วตัถุตอ้งมกีารเคลื่อนทีอ่ย่างอสิระ มแีรงดงึดดูของโลก mg    กระท าเพยีงแรงเดยีว 

2. ตอ้งมคีวามเรว็เริม่ตน้ในแนวระดบั     𝑥  สว่นในแนวดิง่        จะมหีรอืไมม่กีไ็ดโ้ดยความเรว็ใน แนว
ระดบัคงทีเ่สมอ 

สรปุ  การหาการกระจดัของวตัถตุ้องรู ้ 𝒙  𝒚 ซ่ึงหาได้จากสมการการเคลื่อนท่ีในแต่ละแนวดงักล่าวมาแลว้ 

สรปุ  การหาความเรว็ของวตัถตุ้องรู ้ 𝒗𝒙 𝒗𝒚 ซ่ึงหาได้จากสมการการเคลื่อนท่ีในแต่ละแนว 

1.  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์แบบทัว่ไปๆ 
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3. เวลาทีใ่ชใ้นการเกดิการกระจดัจากจุดหนึ่งถงึจุดหนึ่งในแนวระดบั (x) เท่ากบัในแนวดิง่ (y) 
4. ณ จุดสงูสดุของโพรเจกไทล ์จากรปู 4.5 (ค) คอื จุด B     0 แต่  𝑥   𝑥 ดงันัน้ความเรว็ ณ 

จุดสงูสดุเท่ากบั  𝑥 
5. การพจิารณาปรมิาณในแนวดิง่ถา้มรทศิลงเพยีงทศิเดยีว 𝑎    แต่ถา้มกีารเคลื่อนที ่2 ทศิทาง มขีึน้

และมลีง 𝑎     
6. สมการการค านวณเหมอืนการเคลื่อนทีใ่นแนวเสน้ตรงทุกประการ 

 
 

   
 มลีกัษณะแนวการเคลื่อนทีเ่ป็นรปูพาราโบลาเตม็รปู 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปู 4.6 แนวทางเดนิของวตัถุ ท ามุม 𝜃 กบัแนวระดบั 

เมื่อปาวตัถุจากจุด A ดว้ยความเรว็ u ท ามุม 𝜃 กบัแนวระดบัดงัรปู 4.6 โจทยก์ าหนดค่ามมุปา 𝜃 และความเรว็ตน้ u ใหส้ิง่ที่
โจทยถ์ามหา คอื 

1. เวลาทีว่ตัถุเคลื่อนทีจ่าก A ถงึ B ซึง่อยู่ในแนวเดยีวกนั (T) 
2. ความสงูของโพรเจกไทล ์CD (H) 
3. ระยะตกไกลตามแนวราบ AB (SX) 

 
การหามมุปาโพรเจกไทล ์ทีท่ าใหว้ตัถุตกไกลทีส่ดุ 
          ค่า SX จะมากทีส่ดุ เมื่อ sin 2𝜃 มากทีส่ดุ เพราะว่า u, g คงที ่sin 2𝜃 มากทีส่ดุ  =  1  
          จาก                                      sin  0               1 
                                                                 2𝜃              0  
                                                                      𝜃             45        
          แสดงว่า เมื่อมุม  𝜃   45   วตัถุจะเคลื่อนทีต่ามแนวราบไดไ้กลทีส่ดุ หรอืถา้ตอ้งการปาวตัถุใหถ้งึทีห่มาย โดยใช้
ความเรว็น้อยทีส่ดุ หรอืถา้ตอ้งการปาวตัถุใหถ้งึทีห่มายโดยใชค้วามเรว็น้อยทีส่ดุ มมุ 𝜃 ตอ้งเท่ากบั 45  
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อมมุปาท ามุม 45  กบัแนวระดบัตกไกลทีส่ดุ           เมื่อมุมปา  𝜃  45° วตัถุตกถงึทีห่มาย u น้อยทีส่ดุ 
 

2.  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล ์เมื่อจดุเร่ิมต้นและจดุสุดท้ายอยู่ในแนวระดบัเดียวกนั 
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     ตวัอยา่งท่ี 1 A และ B เป็นทรงกลมทีม่รีศัมเีท่ากนั แต่มวลของ A เป็นสองเท่าของมวลของ B ถา้ปล่อย A ใหต้กลง ใน
แนวดิง่พรอ้มๆ กบัทีข่วา้ง B ออกไปในแนวระดบัดงัรปู ขอ้ใดต่อไปนี้ถูกตอ้ง ฃถา้ไม่ค านงึถงึความตา้นทานของ อากาศ 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 แนวค าตอบ   วตัถุ A และ B เคลื่อนทีอ่ย่างอสิระปรมิาณการเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่เหมอืนกนั ไดว้่าเวลาเท่ากนั  
                        (tA = tB) แต่ VB > VA เพราะ VB = VX + VY แต่ VA = Vy                     

 ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 4 
 
 

     ตวัอยา่งท่ี 2  ขวา้งวตัถุกอ้นหนึ่งขึน้ไปในอากาศท ามมุ 𝜃 กบัแนวระดบั ดงัรปู วตัถุลอยอยู่ในอากาศนาน t วนิาท ีก่อน
ตกกระทบพืน้ 
 
 

 
 
 
 
 

          แนวค าตอบ  จากตวัเลอืก 1, 2 และ 4 กล่าวถูก ขอ้ 3 ผดิ เนื่องจากความเรว็เป็นปรมิาณเวกเตอร ์ทศิทางการ  
                          เคลื่อนทีข่องวตัถุทีจุ่ด A และจุด B มทีศิทางต่างกนั ความเรว็จงึไม่เท่ากนั 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 3 
 

 

      ตวัอยา่งท่ี 3  วตัถุชนิดเดยีวกนั 2 กอ้น A และ B วตัถุ A ถูกขวา้งออกไปในแนวระดบั สว่นวตัถุ B ถูกปล่อยให ้ตกลง 
ในแนวดิง่ พรอ้มกนั ณ ระดบัสงูเดยีวกนั จงพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ 
       ก.  วตัถุ A ตกถงึพืน้หลงัวตัถุ                                      ข.  วตัถุ A และ B ตกถงึพืน้พรอ้มกนั 
       ค.  ขณะตกถงึพืน้วตัถุ A มอีตัราเรว็สงูกว่าวตัถุ B              ง.  ขณะตกถงึพืน้วตัถุ B มอีตัราเรว็สงูกว่าวตัถุ A 
        
      ข้อใดถกูท่ีสุด 
        1.  ก และ ง                        2.  ข และ ค                      3.  ข และ ง                        4.  ก  และ  ค 
       แนวค าตอบ  1.  วตัถุ A และ B มคีวามเรว็ตน้ในแนวดิง่เท่ากนั จะเคลื่อนทีล่งในแนวดิง่พรอ้มๆ กนั ข้อ ก ผิด 
                                   ข้อ ข ถกู 
                              2.  วตัถุ B มคีวามเรว็แนวดิง่แนวเดยีว สว่นวตัถุ A มคีวามเรว็ทัง้แนวดิง่และแนวระดบั อตัราเรว็ 
                              ณ จุดใดๆ ของวตัถุ A จงึมากกว่าวตัถุ B ข้อ ค ถกู, ข้อ ง ผิด 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 2 
 

 
 

ข้อใดกลา่วผิด 

1. เวลาจาก A ถงึ C เท่ากบัเวลาตาก C ถงึ B   
 

 
 

2. ณ จุด C มคีวามเรว็น้อยทีส่ดุ   cos 𝜃 
3. ความเรว็ ณ จุด A มคี่าเท่ากบัความเรว็ ณ จุด B 
4. ตลอดการเคลื่อนทีค่วามเร่งมขีนาดคงทีเ่สมอ 

1. A ตกถงึพืน้ก่อน B 
 

2. A และ B ตกถงึพืน้ดว้ยอตัราเรว็เท่ากนั 
 

3. A ตกถงึพืน้พรอ้มกนั B แต่ A มอีตัราเรว็กระทบพืน้มากกว่า B 
 

4. A ตกถงึพืน้พรอ้มกนั B แต่ A มอีตัราเรว็กระทบพืน้น้อยกว่า B 
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2.  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม (Circular motion) 
       การเคลื่อนทีห่ลายอย่างรอบตวัเรา เช่น รถยนตห์รอืรถจกัรยานยนตก์ าลงัเลีย้วโคง้ หรอื ดาวเทยีมโคจรรอบโลก เป็นการ
เคลื่อนทีท่ีม่แีนวการเคลื่อนทีเ่ป็นวงกลมหรอืสว่นของวงกลม เรยีกการเคลื่อนทีน่ี้ว่า การเคลื่อนทีแ่บบวงกลม (circular 
motion) รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และดาวเทยีม เคลื่อนทีใ่นแนววงกลมหรอืสว่นของวงกลมไดอ้ย่างไร หรอื ท าไมการ
เคลื่อนทีจ่งึเป็นแบบนัน้เราจะไดท้ าการศกึษาต่อไป 
     เพื่อความเขา้ใจการเคลื่อนทีแ่บบวงกลม เราจะเริม่ศกึษาการเคลื่อนทีแ่บบวงกลมทีม่อีตัราเรว็คงตวั ซึง่เรยีกว่า การ
เคลื่อนทีแ่บบวงกลมสม ่าเสมอ (uniform circular motion) นัน่คอืการเคลื่อนทีท่ีม่ขีนาดของความเรว็เท่าเดมิ สม ่าเสมอแต่
ทศิทางเปลีย่นไปทลีะน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปู 4.7 การแกว่งวตัถุใหเ้คลื่อนทีใ่นแนววงกลมในระนาบระดบั 

 
     จากการศกึษาผลของแรงทีม่ต่ีอทศิทางการเคลื่อนทีข่องวตัถุพบว่า 

1. เมื่อแรงมทีศิทางขนานกบัความเรว็ของวตัถุ วตัถุจะมแีนวทางการเคลื่อนทีเ่ป็นเสน้ตรง 
2. เมื่อแรงท ามมุกบัความเรว็โดยมมีุมเปลีย่นแปลงตลอดเวลาระหวา่ง 0° ถงึ 1 0° วตัถุจะมกีารเคลื่อนทีเ่ป็น ทางโคง้

แบบโพรเจกไทล ์
แต่ถา้แรงททีศิทางตัง้ฉากกบัความเรว็ตลอดเวลา แนวทางการเคลื่อนทีข่องวตัถุจะเป็นรปูโคง้แบบวงกลมซึง่จะได ้ศกึษา

รายละเอยีดต่อไป 
ถา้เราน าเชอืกผกูเขา้กบัวตัถุ แลว้แกว่งใหว้ตัถุเคลื่อนทีไ่ปรอบๆ มอื พบว่าวตัถุมแีนวการเคลื่อนทีเ่ป็นแนวโคง้ของ 

วงกลมดงัรปู 4.7 (ก) การเคลื่อนทีข่องลกูกลมโลหะซึง่ถูกดดีใหเ้คลื่อนทีไ่ปตามรางโค้งวงกลมดงัรปู 4.7 (ข) 
จากรปู 4.7 ก. เป็นการเคลื่อนทีข่องวตัถุทีต่ดิกบัเชอืกแลว้ถูกเหวีย่งใหเ้คลื่อนทีใ่นระนาบระดบั พบว่าแรงตงึเชอืก     

กระท าต่อวตัถุตลอดเวลามทีศิพุง่เขา้หาจุด O ซึง่เป็นจุดทีถู่กมอืจบัวตัถุจะอยู่ห่างจากจุด O คงที ่ตลอดเวลาทางเดนิ ของ
วตัถุจงึเป็นรปูวงกลม และพบว่า ทิศทางของแรง      ตัง้ฉากกบัความเรว็ 𝒗     ของวตัถตุลอดเวลา 

จากรปู 4.7 ข. เป็นการเคลื่อนทีข่องลกูกลมโลหะทีถู่กดดีใหเ้คลื่อนทีบ่นรางโคง้ครึง่วงกลมในแนวราบพบว่าทศิทาง ของ
ลกูกลมเป็นทางโคง้วงกลม เน่ืองจากแรงทีร่างดนัลกูกลมทุกต าแหน่งมทีศิทางตัง้ฉากกบัเสน้สมัผสัของวงกลม หรอื  
     ตัง้ฉากกบัความเรว็ 𝒗    ขอลลูกกลมทุกขณะนัน้เอง มผีลท าใหท้ศิทางของลกูกลมเปลีย่นตลอดเวลา 
     ทัง้จากรปู 4.7 ก. และ 4.7 ข. แรง     𝑅   มทีศิพุ่งเขา้หาจุดศนูยก์ลางของทางเดนิของวตัถุตลอดเวลาจงึเรยีกแรง      𝑅    วา่ 
แรงสู่ศนูยก์ลาง      𝑪  

       ดงันัน้ อาจสรุปไดว้่า วตัถจุะเคลื่อนท่ีแบบวงกลมได้ต้องมีแรงลพัธก์ระท าต่อวตัถใุนทิศตัง้ฉากกบัความเรว็ ของ
วตัถตุลอดเวลา  
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   2.1  วตัถเุคลื่อนท่ีแบบวงกลมด้วยอตัราเรว็คงท่ี 
           การเคลื่อนทีข่องวตัถุแบบวงกลมมหีลายลกัษณะ แต่ลกัษณะทีเ่ราศกึษาในบทเรยีนนี้เป็นการเคลื่อนทีแ่บบ- วงกลม
ดว้ยอตัราเรว็คงที ่ดงัรปู 4.8 
 
                
 
 
 
 
 
 
 รปู 4.8 วตัถุเคลื่อนทีใ่นแนววงกลมในระนาบระดบัดว้ยอตัราเรว็คงตวั 
 

      เมื่อวตัถุเคลื่อนทีแ่บบวงกลมดว้ยอตัราเรว็คงที ่คาบ และความถีค่งที ่โดยคาบและความถีส่มัพนัธก์นัโดยคาบ และ 
ความถีส่มัพนัธก์นัโดย 

   
1

𝑓
 

 
      2.2  ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 𝒗   𝒇 

             จากรปู 4.8 วตัถุเคลื่อนทีเ่ป็นวงกลมรอบจุด O มรีศัม ีr ดว้ยอตัราเรว็คงทีเ่มื่อพจิารณาการเคลื่อนทีค่รบ 1 รอบ 
 

                      จาก                                              
 

𝑓
 

 

                      ครบ 1 รอบ                               2𝜋𝑟         (คาบ) 
 

                      ดงันัน้                                      
2𝜋𝑟
 

 
 

                      หรอื                                          2𝜋𝑟𝑓 
 

      2.3  ความเรง่สู่ศนูยก์ลาง   𝒄  
            วตัถุเคลื่อนทีใ่นแนวกลม ดว้ยอตัราเรว็คงทีโ่ดยมแีรงกระท ากบัวตัถุในทศิเขา้สูศ่นูยก์ลางท าใหค้วามเรว็ของ วตัถุ
เปลีย่นไปตลอดเวลาโดยมคีวามเร่งตามกฎขอ้สองของนิวตนั ถา้พจิารณาวตัถุเคลื่อนทีจ่าก A ไป B ในชว่งเวลา สัน้ๆ  
     2.4  การหาแรงท่ีท าให้วตัถเุคลื่อนท่ีแบบวงกลม 
               จากกฎการเคลื่อนทีท่ีข่อ้ทีส่องของนวิตนัและการเคลือ่นทีแ่บบวงกลม แรงลพัธท์ีม่ากระท าต่อวตัถุ กบัความ- เร่ง
ของวตัถุจะมทีศิทางเดยีวกนั คอืพุ่งเขา้หาจุดศนูยก์ลาง ซึง่เขยีนเป็นสมการไดว้่า 
 

           𝑎     (เน่ืองจาก   คอื  𝐶 ) 
 

                             ไดว้่า            𝐶          𝑎𝑥  ;   𝑎  
  

 
  

 

                             หรอื                     
𝑚  

 
  

 
       2.5  อตัราเรว็เชิงมุม (Angular speed) 
            อตัราเรว็ของวตัถุทีเ่คลื่อนทีแ่บบวงกลมทีก่ล่าวมาแลว้นัน้คอื ความยาวของเสน้โคง้ทีว่ตัถุเคลื่อนทีไ่ดใ้นเวลา 1 
วนิาท ีซึง่เราอาจเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า อตัราเรว็เชิงเส้น  𝒗  

ปรมิาณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนทีแ่บบวงกลมดว้ยอตัราเรว็คงที่ 
1. คาบ (period) “ T ” คอื เวลาทีว่ตัถุเคลื่อนทีค่รบ 1 รอบ 

หน่วยเป็นวนิาท/ีรอบ หรอืวนิาท ี
2. ความถ่ี (Frequency) “ f ” คอื จ านวนรอบทีว่ตัถุเคลื่อนที ่

ไดภ้ายในเวลา 1 วนิาท ีหน่วยเป็น รอบ/วนิาท ีหรอื เฮริตซ ์
(Hz) 
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            แต่ในทีน่ี้ยงัมอีตัราเรว็อกีประการหนึ่ง ซึง่เป็นการบอกอตัราการเปลีย่นแปลงของมมุทีจุ่ดศนูยก์ลาง เนื่องจาก 
การกวาดไปของรศัมใีน 1 วนิาท ีเรยีกว่า อตัราเรว็เชิงมมุ  𝝎  อ่านว่า โอเมก้า 

 
 
 
 
 
 
 
         การบอกมุมนอกจากจะมหีน่วยเป็นองศาแลว้ยงัอาจใช้หน่วยเรเดียน (radian) โดยมีนิยามว่า มมุ 1 เรเดียน มีค่า
เท่ากบัมุมท่ีจดุศนูยก์ลางของวงกลม ซ่ึงมีส่วนโค้งรองรบัมมุยาวเท่ากบัรศัมี หรอืกล่าวไดว้่า มมุในหน่วย เรเดียน คอื 
อตัราส่วนระหวา่งส่วนเส้นโค้งท่ีรองรบัมมุกบัรศัมีของวงกลม 
            ถา้          s     คอื  ความยาวของสว่นโคง้ทีร่องรบัมมุ 
                       r      คอื  รศัมขีองสว่นโคง้ 
                       𝜃      คอื  มุมทีจุ่ดศนูยก์ลางเป็นเรเดยีน 
 

จะไดว้่า                                                   𝜃        
 

 
 = 

   

 
 

 

และจากนิยมอตัราเรว็เชงิมมุจะไดว้่า                 𝜔        
 

 
 = 

  

 
 

 

              เมื่อพจิารณาวงกลม พบว่ามมุรอบจุดศนูยก์ลางของวงกลมเท่ากบั 360 องศา โดยสว่นโคง้ทีร่องรบัมมุกค็อื เสน้รอบ
วงนัน่เอง   
  ดงันัน้  สรปุได้ว่ามมุ 360 องศา เทียบเท่ากบัมมุ 𝟐𝝅  เรเดียน 
 
 
      2.6  การเคลื่อนท่ีบนทางโค้ง 
             1)  รถว่ิงบนทางโค้งราบ 
 
 
 
 
 
 
 
          รปู 4.10 แรงกระท าต่อรถขณะเลีย้วบนถนนโคง้ราบ 
                        ดงันัน้          แรงเสยีดทาน              =            แรงสูศ่นูยก์ลาง 
                                                    𝑓                                     𝐶   

                       µmg    
𝑚  

𝑅
 

 
     

นิยามอตัราเรว็เชิงมมุ  𝝎  คอื มุมทีร่ศัมกีวาดไปไดใ้น 1 วนิาท ีมหีน่วยเป็นเรดยีนต่อ 
วนิาท ี จากรปู 4.9 วตัถุเคลื่อนทีแ่บบวงกลม รศัม ี r ดว้ยอตัราเรว็คงที ่ จาก A ไป B ใน 
เวลา t วนิาท ี โดยมรีศัม ี r กวาดไปเป็นมุม 𝜃  เรเดยีน ณ จุดศนูยก์ลางของวงกลมพบว่า 
ทุกๆ จุดบนรศัม ีOA จะมกีารเคลื่อนทีไ่ปยงั OB ในเวลาเดยีวกนัมอีตัราเรว็เชงิเสน้  𝒗 ไม่
เท่ากนั (ระยะทางต่างกนัในเวลาเดยีวกนั) แต่มอีตัราเรว็เชงิมุม  ω  เท่ากนั (มุมท่ี
เกิดขึน้เท่ากนัในเวลาเดียวกนั)        

รปู 4.9 การเคลือ่นทีแ่บบวงกลมท าใหม้มุที ่
          จุดศนูยก์ลางเปลีย่นแปลง 

ขณะรถเลีย้วโคง้บนถนนโคง้ราบซึง่มแีนวทางการเคลื่อนทีเ่ป็น 
สว่นโคง้ของวงกลมดงัรปู 4.10 ดงันัน้ ตอ้งมแีรงสูศ่นูยก์ลางมา 
กระท าต่อรถในแนวระดบัพบว่าขณะเลีย้วรถพยายามไถลออก 
จากโคง้จงึมแีรงเสยีดทานจงึมแีรงเสยีดทานทีพ่ืน้กระท าต่อลอ้รถ 
ในทศิทางพุ่งเขา้ในแนวผ่านจุดศูนยก์ลางความโคง้ 
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            2)  รถเลี้ยวบนทางโค้งเอียงลื่น 
 
 
 
 
 
 

 
      ตวัอยา่งท่ี 4 วตัถเุคลื่อนท่ีเป็นวงกลมในระนาบระดบัด้วยอตัราเรว็คงท่ี ผลคือ 
          1.  ความเร่งเป็นศนูย ์                                             2.  ความเร่งอยูใ่นแนวเสน้สมัผสักบัวงกลม 
        3.  ความเร่งอยู่ในแนวพุง่ออกจากจุดศนูยก์ลาง              4.  ความเร่งอยูใ่นแนวพุ่งเขา้หาจุดศนูยก์ลาง 
      แนวค าตอบ  เมื่อวตัถุเคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมในระนาบระดบัดว้ย v คงตวัจะมคีวามเร่งพุ่งเขา้หาจุดศนูยก์ลาง 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 4 
       ตวัอยา่งท่ี 5  มวลก้อนหน่ึงเคลื่อนท่ีเป็นวงกลม รศัมี 1 หน่วยในแนวราบ จะสรปุได้ว่าขอ้ความต่อไปน้ี  
       ข้อใดไม่เป็นจริง 

1. ขนาดของความเรว็เฉลีย่ของวตัถุมคี่าคงที ่              2.  ขนาดของความเรว็ทีเ่วลาใดๆ ของวตัถุมคี่าคงที ่
         3.  ความเรว็เชงิมมุทีเ่วลาใดๆ ของวตัถุจะตอ้งมคี่าคงที ่   4.  ความเร่งทีเ่วลาใดๆ ของวตัถุจะตอ้งคงที ่
      แนวค าตอบ  พจิารณาจากตวัเลอืกขอ้ทีผ่ดิคอืขอ้ 4 เพราะความเร่งเป็นปรมิาณเวกเตอร ์ทศิทางของวงกลม ความเร่งมี
ทศิพุ่งหาจุดศนูยก์ลางตลอดเวลาตลอดเวลาและตัง้ฉากกบัทศิทางการเคลื่อนที ่จงึมทีศิทางเปลีย่นแปลง 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 4 
       ตวัอย่างท่ี 6 การเคลื่อนท่ีของวตัถเุป็นวงกลมด้วยอตัราเรว็สม า่เสมอ ถ้ารศัมีของการเคลื่อนท่ีเพ่ิมขึน้เป็น  
        2 เท่า โดยท่ีอตัราเรว็ยงัคงเท่าเดิม จะต้องใช้แรงเข้าสู่ศนูยก์ลาง  
           1.  เท่ากบัครึง่หนึ่งของคา่เดมิ                                   2.  เท่าเดมิ 
         3.  เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า                                             4.  เพิม่ขึน้เป็น 4 เท่า 
      แนวค าตอบ  เมื่อ m, v คงตวั R2 = 2R1 ตอ้งการหา FC   
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 𝐶                                     ค าตอบท่ีถกูต้องคือขอ้ 1 

        ตวัอย่างท่ี 7   อนุภาคตวัหน่ึงเคลื่อนท่ีเป็นวงกลมในระนาบด้วยอตัราเรว็เชิงมมุคงท่ี ค ากล่าวต่อไปน้ี   
                              ข้อใดผิด 

1. ณ จุดใดๆ ทีต่รงขา้มกนับนวงกลม อนุภาคจะมคีวามเรว็เท่ากนั 
2. ทีทุ่กๆ จุดบนวงกลม อนุภาคมอีตัราเรว็เท่ากนั 
3. ทีทุ่กๆ จุดบนวงกลม ความเร่งสูศ่นูยก์ลางของอนุภาคมขีนาดเทา่กนั 
4. ทีทุ่กๆ จุดบนวงลกม แรงเขา้สูศ่นูยก์ลางของอนุภาคมขีนาดเท่ากนั 
5. คาบการโคจรของอนุภาคมคี่าคงที ่

        แนวค าตอบ  พจิารณาทลีะตวัเลอืก พบว่าขอ้ทีผ่ดิคอืขอ้ 1 ณ จุดใดๆ ทีต่รงขา้มกนั บนวงกลมความเรว็มขีนาด 
  เท่ากนัแต่ทศิทางตรงขา้มกนั จงึไม่เท่ากนั                          ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 1          

    จากการเลีย้วรถบนถนนโคง้ราบพบว่ารถเลีย้วโคง้เรว็ หรอืชา้อย่างปลอดภยั   
ขึน้อยู่กบัค่าสมัประสทิธิข์องความเสยีดทานระหว่างพืน้กบัลอ้ ถา้มมีากรถเลีย้ว 
ไดด้ว้ยความเรว็สงู แต่ถา้มน้ีอยรถตอ้งเลีย้วดว้ยอตัราเรว็ต ่า และ สมัประสทิธิ ์
ของความเสยีดทานระหว่างพืน้กบัลอ้เป็นศนูย ์ รถจะไม่สามารถเลีย้วโคง้ไดเ้ลย 
ดงันัน้ จงึมกีารแกไ้ขโดยการเอยีงพืน้ถนนเพื่ออาศยัแรงปฏกิริยิาทีพ่ืน้กระท า 
ต่อรถเป็นแรงสูศ่นูยก์ลางโดยไมต่อ้งอาศยัแรงเสยีดทานดงัรปู 4.11  รปู 4.11 แรงกระท าต่อรถขณะเลีย้วบนถนนโคง้ 

            เอยีงกบัมมุ 𝜃  กบัพืน้ระดบั 
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        ตวัอย่างท่ี 8  รถเลี้ยวโค้งได้เน่ืองจากแรงใด 

1. แรงเสยีดทานสถติยร์ะหว่างยางกบัถนนในแนวเดยีวกบัการเคลือ่นที ่
2. แรงเสยีดทานจลน์ระหว่างยางกบัถนนในแนวเดยีวกบัการเคลื่อนที ่
3. แรงเสยีดทานสถติยร์ะหว่างยางกบัถนนในแนวดา้นขา้ง 
4. แรงเสยีดทานจลน์ระหว่างยางกบัถนนในแนวดา้นขา้ง 

       แนวค าตอบ  รถเลีย้วโคง้ทางเดนิเป็นรปูวงกลม แรงเสยีดทานสถติยป์ระพฤตติวัเป็นแรงสูศ่นูยก์ลางกระท าต่อ  ตา้น
ขา้งของยางรถยนตพ์ุง่เขา้หาจุดศนูยก์ลาง                                        

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 3 
 

         ตวัอย่างท่ี 9  ในการเลี้ยวรถจกัรยานบนทางโค้งราบ เพื่อไมใ่ห้รถล้มผูข่ี้ต้องเอียงตวัและรถให้พอเหมาะ กบั
แนวด่ิงเพื่อ 

1. หน้ายางสมัผสัพืน้มากทีส่ดุ แรงเสยีดทานจะไดม้คีา่มากทีส่ดุ 
2. แนวแรงลพัธท์ีพ่ืน้กระท าต่อรถและคนผ่านศนูยก์ลางมวลของรถและคน 
3. ใหเ้กดิแรงลพัธใ์นแนวผ่านศนูยก์ลางมากทีส่ดุ 
4. ใหแ้รงลพัธเ์ป็นศนูย ์โมเมนตล์พัธจ์ะไดเ้ป็นศนูยด์ว้ย 

       แนวค าตอบ  ในการเลีย้วรถจกัรยานบนทางโคง้ราบ ผูข้ ีต่อ้งเอยีงตวัและรถเพื่อแรงลพัธท์ีพ่ืน้กระท าต่อรถและ คนผ่าน
ศนูยก์ลางมวลของรถและคน ซึง่เป็นจุดหมุน โมเมนตร์วมจงึมคี่าเป็นศนูย ์รถจะไดไ้ม่คว ่า 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 2 
 

2.8   การเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์, ดาวเทียม 
           จากการศกึษาการเคลื่อนที่ของเคราะห์ต่างๆ ของนักดาราศาสตร์ หรอืการเคลื่อนที่ของดาวเทียมต่างๆ รอบโลก 
พบว่าทางโคจรเป็นรปูโคง้แบบวงรแีละแบบวงกลม ซึง่ในทีน่ี้เราจะศกึษาดาวเคราะหแ์ละดาวเทยีมทีม่วีงโคจรเป็นรปู วงโคจร
โคง้แบบวงรแีละแบบวงกลม ซึง่ในทีน่ี้เราจะศกึษาดาวเคราะหแ์ละดาวเทยีมทีม่วีงโคจรเป็นรูปวงกลมอย่างเดยีว จากความรู้
เรื่องการเคลื่อนทีแ่บบวงกลม ดาวเคราะหห์รอืดาวเทยีมขณะเคลื่อนที่  จะมแีรงสู่ศูนยก์ลางกระท าและจาก ความรู้เรื่องแรง
ดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน ขณะดาวเคราะห์หรือดาวเทียมก าลังเคลื่อนที่แรงดึงดูดระหว่างมวลท าหน้า ที่เป็นแรงสู่
ศนูยก์ลางดงัรปู 4.12 
 
 
 
 
 
  

รปู 4.12 แรงสูศ่นูยก์ลางทีโ่ลกกระท ากบัดาวเทยีม 
             
            จากกฎแรงดงึดดูระหว่างมวลของนิวตนักบัการเคลื่อนทีใ่นแนววงกลม  ไดว้่า 
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 เมื่อ    mE  และ m  เป็นมวลของโลก และดาวเทยีม 
           V  เป็นอตัราเรว็ของดาวเทยีมทีโ่คจรรอบโลก 
            r   เป็นรศัมวีงโคจรของดาวเทยีม 
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จากสมการทีไ่ดเ้ราสามารถค านวณหาอตัราเรว็ของดาวเทยีมทีโ่คจรรอบโลก ณ ต าแหน่งวงโครต่างๆ ได ้
          การสง่ดาวเทยีมขึน้ไปสูว่งโคจรต่างๆ รอบโลกนัน้ไดม้กีารก าหนดรศัมวีงโคจรไวก้่อนแลว้ค านวณหาแรงสู่ศูนย ์กลาง
ทีก่ระท ากบัดาวเทยีมและอตัราเรว็เชงิเสน้ในวงโคจรนัน้ๆ เมื่อยงิดาวเทยีมขึน้ไปจนมคีวามสูงหรอืรศัมขีองการ โคจรตาม
ตอ้งการแลว้จงึปรบัทศิทางและอตัราเรว็ของดาวเทยีมตามทีก่ าหนดไวเ้พื่อใหเ้ขา้สูว่งโคจรรอบโลก 
         ในขณะทีด่าวเทยีมโคจรรอบโลก ดาวเทยีมจะมคีวามเร่งในแนวเขา้สูจุ่ดศนูยก์ลางของโลกตลอดเวลาซึง่ความเร่ง 
 𝑎    นี้จะมคี่าเท่ากบัความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง   ′  มนุษยอ์วกาศทีอ่ยู่ในดาวเทยีมกเ็ช่นกนั ดงันัน้ จงึไม่มแีรง ที่
เทา้กระท าต่อพืน้ ในขณะนัน้มนุษยอ์วกาศจะอยู่ในสภาพไรน้ ้าหนกัซึง่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัคนทีต่กลงมาพรอ้ม กบัลฟิต์
ทีข่าด (ความเร่งคนเท่ากบัลฟิต)์ 
            ปจัจุบนัดาวเทยีมทีโ่คจรรอบโลกเป็นจ านวนมากดาวเทยีมแต่ละดวงจะท าหน้าทีต่่างกนัเช่นเป็นดาวเทยีม อุตุนิยม
บา้ง ส ารวจทรพัยากรบา้ง ใชป้ระโยชน์ดา้นการสื่อสารบ้าง ใชเ้ป็นดาวเทยีมจารกรรมบา้ง ดาวเทยีมแต่ละดวง จะมรีศัมวีง
โคจรต่างกนั อตัราเรว็ของการโคจรจงึแตกต่างกนั ยกเว้นดาวเทยีมที่มอีตัราเรว็เชงิมุมเท่ากบัโลก ดาวเทยีม เหล่านี้ จะมี
ต าแหน่งแน่นอนเมื่อเทยีบกบัผวิโลก  ปจัจุบนัมดีาวเทยีมเช่นน้ีหลายดวงเพื่อการสือ่สารตดิต่อไดร้อบโลก 
         ตวัอย่างท่ี 10 ดาวเทียมดวงหน่ึง เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดปูรากฏวา่เหน็ลอยอยู่น่ิงๆ แสดงวา่ 

1. ดาวเทยีมไม่ไดโ้คจรรอบโลก 
2. ดาวเทยีมมคีาบมากจนหาค่าไมไ่ด ้
3. ดาวเทยีมมอีตัราเรว็เชงิเสน้เท่ากบัวตัถุทีอ่ยู่นิ่งบนผวิโลก 
4. ดาวเทยีมมอีตัราเรว็เชงิมุมเท่ากบัโลกหมุนรอบตวัเอง 

       แนวค าตอบ  ดาวเทยีมทีโ่คจรรอบโลกเมื่อมองเหน็อยู่นิ่งเมื่อเทยีบกบัโลก แสดงว่ามคีาบ (T), ความถี ่(f) และอตัราเรว็
เชงิมมุ  𝜔  เท่ากบัโลก 

      ค าตอบท่ีถกูต้องคือขอ้ 4 
 

         ตวัอย่างท่ี 11 ดวงจนัทรโ์คจรรอบโลกโดยหนัดา้นเดียวเข้าหาโลกตลอด เมือ่ดวงจนัทรโ์คจรรอบโลกครบ 1 
รอบ จะหมุนรอบจดุศนูยก์ลางตวัเองก่ีรอบ 

1. 0  รอบ 
2. 1/2 รอบ 
3. 1  รอบ 
4. 2𝜋  รอบ 

      แนวค าตอบ   เมื่อดวงจนัทรโ์คจรรอบโลก 1 รอบ โดยหนัดา้นเดยีวเขา้หาโลกตลอด จะไดว้่าดวงจนัทรห์มุนรอบ จุด
ศนูยก์ลางตวัเอง 1 รอบดว้ย 

      ค าตอบท่ีถกูต้องคือขอ้ 3 
 
 
3.  การเคล่ือนท่ีแบบฮารม์อนิกอย่างง่าย 
            การเคลื่อนที่ของสิง่ต่างๆ เช่น การแกว่งของชงิช้า การแกว่งของลูกตุ้ม การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกบัปลายแผ่น 
สปรงิ การเคลื่อนทีข่ ึน้ลงของน ้าขณะเกดิคลื่นผวิน ้า การเคลื่อนทีข่องสิง่เหล่านี้แตกต่างจากการเคลื่อนทีท่ี่ เคยทราบ มาแลว้
อย่างไร 
         การเคลื่อนทีข่องชงิชา้ ลกูตุม้ และมวลทีป่ลายแผ่นสปรงิมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั นัน่คอืถ้าเราเริม่สงัเกตวตัถุดงั- กล่าว
จะเคลื่อนทีผ่่านต าแหน่งสมดุลไปในทศิทางหนึ่ง และอตัราเรว็จะลดลงเรื่อยๆ จนหยุดแลว้เคลื่อนทีย่อ้นกลบัมา ตามแนวทาง
เดมิโดยอตัราเรว็เพิม่ขึน้เรื่อยๆ และมอีตัราเรว็สงูสดุเมื่อผ่านต าแหน่งสมดุล จากนัน้อตัราเรว็จะลดลงจน หยุดอกีครัง้หนึ่ง 
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      3.1  การเคลื่อนท่ีของวตัถติุดสปริง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         หลงัจากรถทดลองมคีวามเรว็เป็นศูนยแ์รง F3 จะดนัรถทดลองใหเ้คลื่อนทีก่ลบัไปทางขวาเขา้หาต าแหน่งสมดุล ดว้ย
ความเร่ง การกระจดัจะลดลงจนเป็นศนูยเ์มื่อถงึต าแหน่งสมดุลดงัรูป 4.13 ซ. ณ ต าแหน่งนี้รถทดลองจะมคีวามเรว็ สงูสุดไป
ทางขวา หลงัจากนัน้ลวดสปรงิจะยดืออก ท าให้เกดิแรงดงึในสปรงิ F4 ต้านการเคลื่อนที่ของรถทดลองท าให้รถ ทดลอง
เคลื่อนทีช่า้ลดลงจนความเรว็เป็นศนูย ์เมื่อเคลื่อนทีถ่งึต าแหน่งขวาสดุ (จุดปลาย) ดงัรปู 4.13 ญ. 
         จากการศกึษาการเคลื่อนทีแ่บบสัน่ของรถทดลอง   เมื่อไม่มแีรงเสยีดทานภายนอกมากระท าต่อรถทดลอง  
รถทดลองจะเคลื่อนท่ีกลบัไปกลบัมาตลอดไปดว้ยแรงจากขดลวดสปรงิเพยีงอย่างเดยีว 

         ให ้    เป็นแรงทีล่วดสปรงิกระท าต่อรถทดลอง ณ ต าแหน่งทีก่ารกระจดัของรถทดลองเท่ากบั X จะไดว้่า 
 

              𝑘𝑥  
 

                                              และ                   𝑎                 (กฎการเคลื่อนทีข่อ้สองของนิวตนั) 
 

                                               ดงันัน้    𝑎         𝑘𝑥  
 

                                                หรอื      𝑎        
𝑘𝑥 

𝑚
 

 

         จากสมการ  𝑎     
𝑘𝑥 

𝑚
  แสดงว่า ความเร่งมขีนาดแปรผนัตรงกบัขนาดขนาดของการกระจดัแต่มทีศิตรง- ขา้ม 

เราอาจเรยีกการเคลื่อนทีแ่บบนี้ว่า การเคลื่อนทีแ่บบฮารม์อนิกอย่างง่ายหรอืซมิเปิลฮารม์อนิก (simple harmonic motion) 
การทีใ่ชค้ าว่าอย่างง่ายเพราะการเคลื่อนทีแ่บบนี้บรรยายไดด้ว้ยฟงักช์นัไซน์และความถีเ่ดยีวซึง่จะไดศ้กึษา  ต่อไป 
         ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮารม์อนิก 
         1)  แอมพลจิดู (A) คอื ขนาดการกระจดัของวตัถุทีว่ดัจากต าแหน่งสมดุลถงึจุดปลายทัง้สองขา้ง ซึง่มคี่ามากทีส่ดุ และ
มคี่าคงทีเ่สมอ 

2) คาบ (T) คอื ช่วงเวลาทีว่ตัถุเคลือ่นทีค่รบหนึ่งรอบ มหีน่วยเป็นวนิาทต่ีอรอบหรอืวนิาท ี

     จากการพจิารณาเมื่อน าปลายขา้งหนึ่งของขดลวดสปรงิยดึตดิกบัรถทดลอง 
สว่นปลายอกีขา้งหนึ่งยดึแน่นกบัผนังโดยรถทดลอง วางบนพืน้ราบซึง่ไม่มแีรง 
เสยีดทานจดัใหล้วดสปรงิขนานกบัพื้น ดงัรูป 4.13 ก. ต าแหน่งเริม่ต้นเมื่อ   
สปรงิยงัไม่ยดืหรอืหด เรยีกต าแหน่งนี้ว่า ต าแหน่งสมดลุ 
      ออกแรง F1 ดงึรถทดลองเพื่อใหส้ปรงิยดืออกจากต าแหน่งเริม่ต้นไปทาง  
ขวาเป็นระยะ X ดงัรูป 4.13 ข. X เป็นการกระจดัของรถทดลองมทีศิจาก 
ต าแหน่งสมดุลไปยงัรถทดลอง 
     เมื่อปล่อยมอืแรง F1 จะหมดไป เหลอืแรง F2 ซึง่เป็นแรงดงึกลบั (restoring 
force) เน่ืองจากสปรงิท าใหร้ถทดลองเคลื่อนที ่ไปทางซา้ยดว้ยความเร่ง ดงัรูป 
4.13 ค. เขา้หาต าแหน่งสมดุลการกระจดัลดลงเรื่อยๆ จนกระทัง่เป็นศูนยเ์มื่อ 
ผ่านต าแหน่งสมดลุ ดงัรปู 4.13 จ. ซึง่ ณ ต าแหน่งสมดุลรถทดลองมคีวามเรว็ 
สงูสดุ และมทีศิไปทางซา้ยพรอ้มกบัอดัลวดสปรงิใหห้ดสัน้เขา้ลวดสปรงิจะออก 
แรง F3 ต้านการเคลื่อนทีท่ าใหค้วามเรว็ของรถทดลองลดลงเรื่อยๆ จนกระทัง่ 
ความเรว็เป็นศนูยเ์มื่อเคลื่อนทีไ่ปถงึ จุดซา้ยสดุ (จุดปลาย) ดงัรปู 4.13 ข. 

รปู 4.13 การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ของรถทดลองทีต่ดิกบัปลายลวดสปรงิ 
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3) ความถี ่(f) คอื จ านวนทีว่ตัถุเคลือ่นทีไ่ดใ้นหนึ่งหน่วยเวลามหีน่วยเป็นรอบต่อวนิาท ีหรอื เฮริตซ ์(Hz) 
 

           การหาคาบและความถ่ีของการสัน่ของวตัถท่ีุติดสปริง 
 
 

              อตัรเรว็เชงิมุม  ;                                                            𝝎             
𝐤

𝐦
 

 

               

              คาบของการสัน่ของวตัถุทีต่ดิสปรงิ ;                             𝟐𝛑 
𝐦

𝐤
 

 
 
 

              ความถีข่องการสัน่ของวตัถุทีต่ดิสปรงิ  ;               𝒇           𝟐𝛑
 𝐤
𝐦 

 

   

      3.2  การเคล่ือนท่ีแบบลกูตุ้มนาฬิกา 
          พจิารณาจากรปู 4.14 เป็นการเคลื่อนทีแ่บบลกูตุม้นาฬกิา (simple pendulum) ซึง่เป็นการเคลื่อนทีแ่บบ ซมิเปิลฮาร์
มอนิกอกีลกัษณะหนึ่งโดยน าวตัถุมวล m ผกูเชอืกยาว l เมื่อวตัถุแกว่งเป็นมมุแคบๆ (𝜃 มคี่าน้อยๆ) ซึง่ถอื ไดว้่าแรงลพัธท์ี่
ท าใหว้ตัถุเคลื่อนทีม่ทีศิทางขนานกบัเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องวตัถุ และสว่นโคง้ของวงกลมจากต าแหน่ง สมดุลถงึต าแหน่ง
ต่างๆ ของวตัถุเป็นเสน้ตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปู 4.14 การแกว่งของลกูตุม้นาฬกิา 
 

       -  การหาคาบและความถ่ีของการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกา 
 

              อตัรเรว็เชงิมุมของการแกว่งลกูตุม้นาฬกิา  ;                     𝝎             
𝒈

𝐥
 

 

               

              คาบของการแกว่งลกูตุม้นาฬกิา ;                                           𝟐𝛑 
𝐥

𝐠
 

 
 
 

              ความถีข่องการแกว่งลกูตุม้นาฬกิา  ;                                  𝒇           
𝟐𝛑

 
𝐠
𝐥
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      ตวัอย่างท่ี 12  การเคลื่อนท่ีของวตัถแุบบซิมเปิลฮารม์อนิก ข้อสรปุท่ีถกูต้องท่ีสุด คือ 

1. วตัถุมคีวามเรว็และความเร่งแปนผนัตรงกบัการกระจดัโดยแอมพลจิดูคงที ่
2. วตัถุมคีวามเรว็แปรผนัตรงกบัการกระจดั แต่ความเร่งเป็นศนูยเ์มื่อมกีารกระจดัมากทีส่ดุ โดยมแีอมพลจิดูคงที่ 
3. วตัถุมคีวามเร่งแปรผนัตรงกบัการกระจดั แต่ความเรว็เป็นศนูยเ์มื่อมกีารกระจดัมากทีส่ดุ โดยมแีอมพลจิดูคงที่ 
4. วตัถุมคีวามเร่งแปรผนัตรงกบัการกระจดั แต่ความเรว็แปรผนักบัการกระจดันัน้ และมแีอมพลจิดูไม่คงที ่

 

     แนวค าตอบ  พจิารณาทลีะขอ้ความ 
1. ความเรว็ไม่ไดแ้ปรผนัตรงกบัการกระจดั                                                                             (ผิด) 
2. เหมอืนกบัขอ้ 1                                                                                                           (ผิด) 
3. ความเร่งแปรผนัตรงกบัการกระจดั เมื่อการกระจดัมากทีส่ดุความเรว็เป็นศนูย ์โดยแอมพลจิดูคงที่       (ถกู) 
4. ความเรว็ไม่ไดแ้ปรผกผนักบัการกระจดั                                                                              (ผิด) 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 3 
 
 

       ตวัอยา่งท่ี 13 วตัถหุน่ึงก าลงัมีการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮารม์อนิก ข้อความใดถกูต้อง 
            ก.  แรงสุทธิท่ีกระท าต่อวตัถมีุทิศทางตรงข้ามกบัการกระจดัของวตัถจุากต าแหน่งสมดลุ 
            ข.  เมื่อวตัถมีุความเรว็สูงสุด วตัถมีุความเรง่สูงสุดด้วย 
            ค.  ความเรง่ของวตัถมีุขนาดแปนผนัตรงกบัขนาดของการกระจดัจากต าแหน่งสมดลุแต่มีทิศทางตรง  
                 กนัข้าม 
            ง.  ถ้าวตัถนัุน้สัน่ด้วยแอมพลิจดูท่ีเลก็ลง วตัถนัุจ้ะสัน่ด้วยความถ่ีมากขึน้ 
       ค าตอบคือ 
            1.  ก, ข และ ค                2.  ก และ ข                3.  ขอ้  ง  เท่านัน้                  4.  ค าตอบเป็นอย่างอื่น 
 

     แนวค าตอบ 
            พจิารณาทลีะขอ้ความ 
          ก.  แรงสทุธทิีก่ระท าต่อวตัถุมทีศิตรงกนัขา้มกบัการกระจดั                                                         (ถกู) 
          ข. เมื่อวตัถุมคีวามเรว็สงูสดุ ความเร่งเป็นศนูย ์                                                                       (ผิด) 
          ค.  ขนาดความเร่งแปรผนัตรงกบัการกระจดัแต่ทศิตรงขา้มกนั                                                     (ถกู) 
          ง.  ความถีข่องการสัน่ไม่ขึน้กบัแอมพลิจดู                                                                             (ผิด) 

ค าตอบท่ีถกูต้องคือ 2 
 

      ตวัอย่างท่ี 14  ในการศึกษาการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮารม์อนิก ถ้ามีลูกทรงกลมเบาบรรจนุ ้าภายในแขวน ไว้
ด้วยเชือกท าให้เกิดการแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกา ปรากฏวา่ทรงกลมเลก็น้ีมีรรู ัว่ตรงส่วนล่างท าให้น ้าร ัว่ออก ได้อย่าง
ช้าๆ ถ้ามีนาฬิกาท่ีจบัคาบของการแกว่งได้อยา่งละเอียดแล้ว จะพบว่า 

1. คาบของการแกว่งจะคงทีเ่สมอ 
2. คาบของการแกว่งจะมคี่ามากทีส่ดุในตอนทีน่ ้ารัว่หมด 
3. คาบของการแกว่งตอนทีน่ ้ารัว่หมดจะมคี่าน้อยกว่าคาบของการแกว่งตอนทีก่ าลงัรัว่ 
4. คาบของการแกว่งจะเพิม่ขึน้จนกระทัง่น ้าหมด คาบของการแกวง่จงึจะคงที ่
แนวค าตอบ  เมื่อน ้าเตม็และน ้าหมด L เท่ากนั ตอนน ้ารัว่ L เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
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ตวัอยา่งท่ี  15  ในการทดลองเรือ่งลูกตุ้มอย่างง่าย ให้ T เป็นคาบของการแกว่ง L เป็นความยาวของเชือก g 

เป็นความเรง่เน่ืองจากความโน้มถ่วงกราฟระหวา่งปริมาณในข้อใดจะเป็นเส้นตรง 
1.  T  กบั                           2.  T  กบั  L                     3.  T  กบั  L2                     4.  T2  กบั     
 

แนวค าตอบ  ตอ้งการหาความสมัพนัธ ์T, L 

                                      จาก                    2𝜋 
 

 
     

                                                                   
 

                  ไดว้่า เมื่อเขยีนกราฟระหว่าง T กบั    จะเป็นกราฟเสน้ตรง               ค าตอบท่ีถกูต้องคือข้อ 1 
 

สรปุสาระส าคญั 
 

     การเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล ์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนทีข่องวตัถุในแนวเสน้โคง้พาราโบลา ถ้าไม่คดิแรง ต้าน
ของอากาศ การเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทลป์ระกอบดว้ยการเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่และแนวระดบัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั การ เคลื่อนที่
ในแนวดิง่เป็นอสิระต่อกนั การเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่เป็นการเคลื่อนทีท่ีม่คีวามเรว็คงตวั 
     การเคลื่อนทีแ่บบวงกลมดว้ยอตัราเรว็คงตวั (uniform circular motion) เป็นการเคลื่อนทีข่องวตัถุในแนววงกลมดว้ย 

อตัราเร็วคงตัวแต่ความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งท าให้เกิดความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีขนาด 𝑎  
  

 
 โดยมีทิศทางสู ่

ศนูยก์ลางทีม่ขีองวงกลมและตัง้ฉากกบัความเรว็ขณะหนึ่ง 
     แรงที่ท าให้วตัถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมมทีศิทางสู่ศูนยก์ลางของวงกลม ทศิเดยีวกบัความเร่งสู่ศูนยก์ลาง เรยีกว่า  แรงสู่

ศนูยก์ลาง (centripetal force) ซึ่งมขีนาด    
𝑚  

 
 แรงนี้อาจเป็นแรงโน้มถ่วง แรงดงึในเชอืก แรงเสยีดทาน หรอืแรง

ชนิดอื่น 
     รถทีก่ าลงัเลีย้วโคง้จะมแีรงเสยีดทานทีม่ทีศิทางเขา้สูศ่นูยก์ลางของทางโค้ง ท าหน้าทีเ่ป็นแรงสู่ศูนยก์ลางซึง่ต้องม ีขนาด
เพยีงพอทีจ่ะท าใหร้ถไม่ไถลออกนอกทางโคง้ 
     การเลีย้วโคง้ดว้ยอตัราเรว็ทีม่คี่ามาก พืน้ถนนบรเิวณทางโคง้จะถูกสรา้งใหเ้อยีงท ามุมกบัพืน้ระดบัโดยขอบนอกสงู กว่า

ขอบใน ดงัสมการ  tan 𝜃   
  

  
   

       วตัถุทีเ่คลื่อนทีแ่บบวงกลมสม ่าเสมอมอีตัราเรว็เชงิมุม 𝜔  ทีส่มัพนัธก์บัอตัราเรว็เชงิเสน้   ดงัสมการ   𝜔𝑟 โดย 

𝜔  2𝜋𝑓  
  

 
 จงึสามารถเขยีนแรงสูศ่นูยก์ลางเป็น    

𝑚  

 
   

       ดาวเทยีมสื่อสารมวล m มีการเคลื่อนที่แบบวงกลมรอบโลกโดยมแีรงดึงดูดที่โลกกระท าต่อดาวเทยีมเป็นแรงสู่ - 

ศนูยก์ลาง    
𝐺𝑚𝑚𝑒

  
 เมื่อ    เป็นมวลของโลก 

       การเคลื่อนทีแ่บบฮารม์อนิกอย่างง่าย (simple harmonic motion) เป็นการเคลื่อนทีข่องวตัถุกลบัไปมาซ ้าทาง เดมิผ่าน
ต าแหน่งสมดุลโดยมขีนาดของการกระจดัสูงสุดคงตวั เรยีกว่า แอมพลิจูด ช่วงเวลาทีว่ตัถุเคลื่อนทีค่รบหนึ่ง รอบเรยีกว่า 
คาบ T และจ านวนรอบทีว่ตัถุเคลื่อนทีไ่ดใ้นหนึ่งหน่วยเวลา เรยีกว่า ความถ่ี f 
         การเคลื่อนทีข่องรถทดลองมวล m ทีต่ดิกบัปลายลวดสปรงิทีม่คี่าคงตวั k จะเป็นการเคลื่อนทีแ่บบฮารม์อนิกอย่าง ง่าย 

โดยความเร่งมขีนาดแปรผนัตรงกบัขนาดของการกระจดั แต่มทีศิทางตรงขา้ม หรอื 𝑎   
𝑘

𝑚
𝑥  และการแกว่ง ของลูกตุ้ม

อย่างง่าย โดยความเร่งของลกูตุม้แปรผนัตรงกบัการกระจดัและมทีศิทางตรงขา้มกนั หรอื 𝑎   
 

𝑙
𝑥 และคาบการแกว่ง

ของลกูตุม้อย่างง่าย    2𝜋 
𝑙

 
 

 
         


