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 ປຶຼ້ມຄ ູ່ມືຄູວິຊາຟີຊິກສາດຊັຼ້ນມັດທະຍົມປີທີ 5 ໄດຼ້ພັດທະນາຂ ຶ້ນ ເພືູ່ອຊູ່ວຍໃຫຼ້ຄູສາມາດນໍາໄປ

ຈັດການຮຽນການສອນໃຫຼ້ດີຂຶຼ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາການປັບປຸງການສ ູ່ງຄວາມຮ ຶ້ໃນການສອນ 

ໃຫຶ້ມີຄຸນນະພາບຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ ເພືູ່ອນ າໄປສ ູ່ຜ ນຮັບການຮຽນຮ ຶ້ດີຂ ຶ້ນກວູ່າເກ ູ່າ ຊ ູ່ງເປັນທີູ່ຄາດຫວັງວູ່າ 

ຈະຫັນປູ່ຽນໄປສ ູ່ການເພີູ່ມຂ ຶ້ນຂອງການຈຶ້າງງານດຶ້ວຍການພັດທະນານັກຮຽນໃນສະຕະວັດທີ 21 ໃຫຶ້ເປັນຜ ຶ້ 

ນ າ, ຜ ຶ້ປະກອບການ ແລະ ກ າມະກອນທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃນອະນາຄົດ. 

 ການອອກແບບກິດຈະກໍາໃນປຶຼ້ມຄູີ່ມືຄູແມີ່ນຕຼ້ອງການປັບປີ່ຽນວິທີການສອນແບບຄ ເປັນໃຈກາງໄປສ ູ່ 

ວິທີການສອນແບບເອ າຜ ຶ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ, ປຶຼ້ມຄ ູ່ມືແມູ່ນການລວມເອ າຍຸດທະສາດການສອນຕູ່າງໆ ເພືູ່ອ 

ດ ງດ ດ ແລະ ກະຕຸຶ້ນຈິດໃຈໄວໜຸີ່ມໃຫຼ້ມີຄວາມຢາກຮ ຶ້, ຈິນຕະນາການ ເພືູ່ອພັດທະນາ, ແນວຄິດ 

ແບບວິພາກ, ປະດິດສຶ້າງ, ນະວັດຕະກ າໃໝູ່ ແລະ ສຶ້າງສັນໃໝູ່ ເພືູ່ອຕອບສະໜອງໃນທາງບວກໃຫຶ້ແກູ່ 

ສະພາບການຕ ວຈິງ. 

 ແທຶ້ຈິງແລຶ້ວ, ປຶຼ້ມຄ ູ່ມືນີຶ້ໄດຼ້ຕອບສະໜອງໂດຍກ ງໃຫຶ້ແກູ່ຄ ທັງໝ ດ, ມັນຍັງໄດຶ້ຖືກອອກແບບ ສ າລັບ 

ນັກຮຽນໜຸູ່ມ ແລະ ຜ ຶ້ອາວຸໂສ, ຜ ຶ້ທີູ່ຕຶ້ອງການຢາກປູ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີູ່ພວກເຂ າຄິດ ແລະ ວິທີທີູ່ພວກ 

ເຂ າເບິູ່ງສິູ່ງຕູ່າງໆ ແລະ ແກຶ້ໄຂບັນຫາ. ມັນໄດຶ້ຖືກອອກແບບມາເພືູ່ອພັດທະນາທັງສອງຢູ່າງຄືທາງດຶ້ານ 

ວິຊາການ ແລະ ດຶ້ານທັກສະຂອງນັກຮຽນ, ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ພວກເຂ າຈະມີຄວາມພຶ້ອມ ສ າລັບກ າລັງ 

ແຮງງານ. 

 ປຶຼ້ມເຫ ັຼ້ມນີຼ້ຄົງປາສະຈາກຂໍຼ້ຂາດຕົກບົກພີ່ອງບາງປະການບໍີ່ໄດຼ້. ສະນັຼ້ນ, ເພືີ່ອຊີ່ວຍເຮັດໃຫຼ້ເນືຼ້ອໃນ

ຂອງປຶຼ້ມຫົວນີຼ້ສົມບູນກວີ່າເກົີ່າ, ຂໍໃຫຼ້ຜູຼ້ຊົມໃຊຼ້ ກໍຄືຜູຼ້ທີີ່ໄດຼ້ອີ່ານປຶຼ້ມຫົວນີຼ້ ຖຼ້າເຫັນເນືຼ້ອໃນໃດບໍີ່ແທດເໝາະ ຫ ື 

ຜິດພາດປະການໃດ ກະລຸນາສົີ່ງຄໍາຕິຊົມໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົຼ້ນຄວຼ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພືີ່ອເປັນຂໍຼ້ມູນ

ອຼ້າງອີງໃຫຼ້ແກີ່ການປັບປຸງແກຼ້ໄຂຼ້ໃນໂອກາດຕໍີ່ໄປ. 
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ພາກທີ I. ການເຄ ື່ອນທີື່ (Kinematics) 

 ເວລາ 11 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດ້ານເນ ອ້ໃນ 

ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ປະເພດຕື່າງໆທີື່ສັງເກດໄດ້ໃນ

ຊີວິດປະຈໍາວັນ, ນໍາໃຊ້ຄະນິດສາດສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງບັນດາປະລິມານຟີຊິກ, ອະທິບາຍຄວາມ

ແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ບໍື່ເຄ ື່ອນທີື່, ສົນທະນາກຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕິບດັ 

ພາຍຫ ັງຮຽນຈົບພາກນ້ີແລ້ວ, ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດ 

1). ປຽບທຽບຮູບຮື່າງ, ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງເມັດວັດຖຸ ແລະ ວັດຖຸ. ອະທິບາຍວິທີສ້າງ

ລະບົບເມັດປະສານ ແລະ ແກນເຄ້ົາອ້າງອີງເພ ື່ອໃຊ້ໃນການກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່. ນໍາໃຊ້

ລະບົບແກນເຄ້ົາອ້າງອີງ ແລະ ເມັດປະສານເພ ື່ອແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ໃນ

ຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

2). ອະທິບາຍຄວາມໝາຍກື່ຽວກັບທີື່ຕ້ັງ, ເວລາ, ໄລຍະທາງ, ໄລຍະຫື່າງ, ຄວາມໄວ ແລະ ສັນຍະລັກ

ທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີຂອງວັດຖຸ ດ້ວຍການສົນທະນາເປັນກຸື່ມ. ທົດລອງກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ. ແຕ້ມເສ້ັນສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງກັບເວລາ ເພ ື່ອຊອກຫາຄວາມ

ໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ. 

3). ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ ຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າ

ສະເໝີ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກແບບດາວກະຈາຍ (star bursting). ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ, ສົມຜົນ ແລະ ເສ້ັນສະແດງ

ເຂ້ົາໃນການແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. ແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໂດຍນໍາໃຊ້ສູດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເສ້ັນສະແດງ

ການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະຫື່າງກັບເວລາ ແລະ ລະຫວື່າງຄວາມໄວກັບເວລາ. 

4). ສ້າງແຜື່ນພາບອະທິບາຍການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, ຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງ: 

(1) ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີກັບການເຄ ື່ອນທີື່ມົນປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ, (2) ທິດການເຄ ື່ອນທີື່ກັບທິດຂອງ

ເວັກເຕີຄວາມໄວພາກສື່ວນຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ, (3) ການເຄ ື່ອນທີື່ຊຶື່ງເກີດຂ້ຶນໃນຕົວຈິງຊີວິດປະຈໍາວັນ 

ແລະ ການນໍາໃຊ້. ສາທິດການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ຫາໄດ້ໃນ

ທ້ອງຖິື່ນ/ກັບທີື່. ສະເໜີແນວທາງໃນການພັດທະນາດ້ານການກິລາໂດຍນໍາໃຊ້ມະໂນພາບກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. ແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ ໂດຍໃຊ້ສູດຄິດໄລື່ຄວາມເລັື່ງ 

ແລະ ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

5). ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ນິຍາມ ແລະ ຫ ັກການຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໂດຍໃຊ້ແຜື່ນພາບ. ແກ້ບົດເລກເປັນກຸື່ມ

ໂດຍໃຊ້ສູດ ແລະ ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນ

ທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 



2 
 

II. ສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນ 

ພາກທີ I. ການເຄ ື່ອນທີື່ 

(Kinematics) 

ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ 

ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດ.... 

ບົດທ ີ1. ເປີດຫົວເລ ື່ອງ 

(Introduction) 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ 

2. ເມັດວັດຖຸ 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ 

4. ການກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸ 

5. ການກໍານົດເວລາ 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍການເຄ ື່ອນທີື່ກົນລະສາດ ແລະ ເສ້ັນໂຄຈອນ

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່. 

2) ອະທິບາຍມະໂນພາບກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ. 

3) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ, ຈໍາແນກ

ຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານກັບການເຄ ື່ອນ

ທີື່ແບບອ ື່ນໆ. 

ບົດທ ີ2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ 

(Linear Motion) 

1. ຄວາມໄວການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ 

2. ສົມຜົນ ແລະ ເສ້ັນສະແດງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ 

3. ລັກສະນະທຽບຖານຂອງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ 

4. ການສັງລວມຄວາມແຮງ 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງປະລິມານຟີີຊິກ ແລະ ຫົວໜື່ວຍຂອງ

ມັນທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີຂອງວັດຖຸ. 

2) ວິເຄາະການພົວພັນລະຫວື່າງປະລິມານຟີຊິກຕື່າງໆ ແລະ ຫົວ     

ໜື່ວຍຂອງພວກມັນໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ. 

3) ອະທິບາຍມະໂນພາບກື່ຽວກັບຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະ  

ໝໍື່າສະເໝີພ້ອມວິທີສະແດງໃນຮູບແບບເວັກເຕີ ແລະ ຂະໜາດ

ຂອງມັນ. 

4) ອະທິບາຍຕົວຢື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນ. 

ບົດທ ີ3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະ

ໝໍື່າສະເໝ ີ(Non-Linear 

Motion) 

1. ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ ຄວາມ

ໄວທັນທ ີ

2. ຄວາມເລັື່ງ 

3. ເສ້ັນສະແດງການພົວພັນ

ລະຫວື່າງຄວາມໄວກັບເວລາ 

4. ເສ ັ ້ນສະແດງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະ   

ເໝີ ແລະ ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ 

5. ການຕົກຕາມລໍາພັງ 

1) ອະທິບາຍມະໂນພາບຄວາມໄວທັນທີ, ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ 

ຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

2) ນິຍາມຄວາມເລັື່ງໃນຮູບແບບເວັກເຕີ ແລະ ຂະໜາດ. 

3) ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ 

ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

4) ອະທິບາຍມະໂນພາບ ແລະ ປະລິມານຟີຊິກທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່

ການຕົກຕາມລໍາພັງໂດຍໃຊ້ທິດສະດີການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ການທົດ

ລອງ. 

5) ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະການຕົກຕາມລໍາພັງ ແລະ ນິຍາມກື່ຽວກັບ

ຄວາມເລັື່ງດຶງດູດ (g). 

ບົດທ ີ4. ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄງ້ ແລະ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ (Projectile and 

Circular Motions) 

1) ນິຍາມກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

2) ວິເຄາະສົມຜົນຄວາມໄວຕາມລວງຂະໜານ ແລະ ລວງຕ້ັງສາກກັບ

ລວງເຄ ື່ອນທີື່. ວິເຄາະການພົວພັນລະຫວື່າງທິດການເຄ ື່ອນທີື່ກັບ
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1. ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ 

ທິດທາງຄວາມໄວພາກສື່ວນໃນການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນ

ທີື່ມົນ. 

3) ຂຽນສົມຜົນໄລຍະທາງ, ສົມຜົນຄວາມໄວ ແລະ ສົມຜົນຄວາມເລັື່ງ

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

4) ອະທິບາຍການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັື່ງຂອງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

5) ນິຍາມກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ. 

6) ອະທິບາຍປະລິມານຟີຊິກ ແລະ ຫົວໜື່ວຍທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນ (ໄລຍະທາງ, ຄວາມໄວຊ ື່, ຄວາມໄວມູມ, ເວລາຮອບ

ວຽນ,...). 

7) ວິເຄາະການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມໄວຊ ື່ ແລະ ຄວາມໄວມູມ. 

8) ວິເຄາະທິດທາງຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ ແລະ ສູດຄິດໄລື່. 

9) ສົນທະນາກື່ຽວກັບນິຍາມຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ມົນປື່ຽນແປງສະໝໍື່າ

ສະເໝີ. 

ບົດທ ີ5. ຕົວຢື່າງການແກບ້ດົເລກ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ນິຍາມ ແລະ ຫ ັກການການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະ

ໝໍື່າສະເໝີ, ນໍາໃຊ້ສູດ ແລະ ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ

ແກ້ບົດຝຶກຫັດ. 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ນິຍາມ ແລະ ຫ ັກການການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ, ນໍາໃຊ້ສູດ ແລະ ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີແກ້ບົດຝຶກຫັດ. 

3) ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ນິຍາມ ແລະ ຫ ັກການຂອງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ, ນໍາໃຊ້ສູດ ແລະ ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນເພ ື່ອ

ແກ້ບົດຝຶກຫັດ. 

4) ທົດສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບມະໂນພາບ, ນິຍາມ ແລະ 

ຫ ັກການຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງໂດຍນໍາໃຊ້ສູດ ແລະ ສົມຜົນຂອງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງເພ ື່ອແກ້ບົດຝຶກຫັດ. 

III. ແຜນການຈັດການຮຽນການສອນ 

ໃນພາກນ້ີປະກອບດ້ວຍເນ ້ອໃນຕ້ົນຕໍກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ໂດຍແບື່ງອອກເປັນ 4 ບົດ ໄດ້ແກື່ບົດເປີດ

ຫົວເລ ື່ອງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 

ບົດທີ 1. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກື່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ອນທີື່, ມະໂນພາບກື່ຽວກັບເມັດວັດຖຸ, ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ, ວິທີກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ໂດຍໃຊ້ລະບົບອ້າງອີງ ແລະ ວິທີການກໍາ

ນົດເວລາຂອງການເຄ ື່ອນທີື່. 
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ບົດທີ 2. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາຄວາມໝາຍຂອງໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ໄລຍະຫື່າງ, ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່

ຊ ື່ສະເໝີ. ວິເຄາະການພົວພັນລະຫວື່າງປະລິມານຟີຊິກສາດຕາມສົມຜົນ ແລະ ສູດຕື່າງໆ, 

ອະທິບາຍລັກສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ອນທີື່, ວິທີການສັງລວມ ແລະ ແຍກຄວາມໄວໃນຮູບເວັກ

ເຕີ ແລະ ໃນຮູບປະລິມານບໍື່ມີທິດ. 

ບົດທີ 3. ນັກຮຽນຈະໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ, ຄວາມໝາຍກື່ຽວ

ກັບຄວາມໄວ, ຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ ແລະ ການຕົກຕາມລໍາພັງ. 

ວິເຄາະການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເວລາ, ລະຫວື່າງຄວາມໄວ ແລະ ເວລາໂດຍ

ໃຊ້ເສ້ັນສະແດງ. 

ບົດທີ 4. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສົນທະນາສຶກສາຄວາມໝາຍການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. ວິເຄາະທິດ

ທາງ, ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 

ນັກຮຽນຈະໄດ້ວິເຄາະຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງອົງປະກອບຂອງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັື່ງໃນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 
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ແຜນວາດສະຫ ຸບຫຍ້ໍ

ກື່ຽວກັບພາກການ

ເຄ ື່ອນທີື່ 
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ບົດທີ 1. ເປີດຫົວເລ ື່ອງ (Introduction) 

 ເວລາ 2 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສົງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍມະໂນພາບກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ການຢຸດນ້ິງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ກົນຈັກ, ເມັດວັດຖຸ, 

ລັກສະນະຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ, ລະບົບອ້າງອີງ ແລະ ຈຸດເຄ້ົາເວລາ. 

2) ກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ໃນລະບົບອ້າງອີງທີື່ໃຫ້ກື່ອນ. ນໍາໃຊ້ລະບົບເສ້ັນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ ແລະ 

ລະບົບເມັດປະສານແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 

2. ເນ ອ້ໃນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມີຫ າຍຮູບແບບເຊັື່ນ: ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະເໝີ, ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, ການເຄ ື່ອນທີື່ປິື່ນ, ການສັື່ນໄກວ, ... 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ; 

- ການກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸ; 

- ການກໍານົດເວລາ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ແຜື່ນເຈ້ຍນ້ອຍ (A4 ແບື່ງເປັນ 4 ສື່ວນ), ຊຸດ

ອຸປະກອນຈໍາລອງລະບົບສຸລິຍະ (ຖ້າມີ) ແລະ ສ ື່ການສອນຕື່າງໆທີື່ກື່ຽວຂ້ອງ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

- ແນະນໍາຕົນເອງ, ແນະນໍາວິຊາຮຽນ ແລະ ວິທີ

ການປະເມີນຜົນ. 

- ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ (ມ.4) ໂດຍຄໍາຖາມ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ການຢຸດນ້ິງຂອງວັດຖຸແມື່ນ

ແນວໃດ? 

2). ປະລິມານຟີຊິກ ແລະ ຫົວໜື່ວຍທີື່ສັນຍະລັກ

ໃຫ້ແກື່ການເຄ ື່ອນທີື່ມີຄ ແນວໃດແດື່? 

- ຕິດຕາມການແນະນໍາຕົນເອງຂອງ

ຄູປະຈໍາວິຊາ. 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມຢູື່ກັບທີື່ (ໃນໂຕະ). 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ມະໂນພາບກື່ຽວກບັການເຄ ື່ອນທີື່ 

ໃນກິດຈະກໍານ້ີ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນພິຈາລະນາ: 

1) ເຮັດແນວໃດຈຶື່ງຈະຮູ້ວື່າວັດຖຸໃດໜຶື່ງກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ ຫ   ບໍື່ເຄ ື່ອນທີື່ (ຢຸດນ້ິງ)? 

2) ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸມີຈັກແບບ? ຄ ແບບໃດແດ? 
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3). ເສ້ັນໂຄຈອນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸແມື່ນຫຍັງ? 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ຄິດເອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄົນ

ອື່ານຄໍາຖາມພ້ອມຄິດຫາຄໍາ

ຕອບ. 

 

ຂັ້ນຕອນ 2 ສົນທະນາເປນັຄ ື່ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນນັື່ງເປັນຄູື່ 

- ຢາຍແຜື່ນເຈ້ຍນ້ອຍໃຫ້ແຕື່

ລະຄູື່ເພ ື່ອຂຽນຄໍາຕອບ. 

ຂັ້ນຕອນ 3 ແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບໃນຫ້ອງ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະ 

ເໜີຄໍາຕອບຂອງຕົນ. 

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນພ້ອມກັບ

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ 

ຄິດຫາຄໍາຕອບ. 

 

 

- ແຕື່ລະຄູື່ສົນທະນາຄໍາຕອບ 

ແລະ ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່ແຜື່ນ

ເຈ້ຍນ້ອຍ. 

 

 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບຂອງຕົນເອງ. 

- ນັກຮຽນໃນຫ້ອງປະກອບຄໍາ

ເຫັນເພີື່ມຕ ື່ມ ແລະ ສະຫ ຸບ. 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນການປື່ຽນແປງທີື່ຕ້ັງ

ຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງທຽບກັບວັດຖຸອ ື່ນຕາມ

ເວລາ. 

- ຢາກຮູ້ວື່າວັດຖຸມີການເຄ ື່ອນທີື່ ຫ   ບໍື່ຕ້ອງ

ໃຊ້ວັດຖຸທີື່ຖ ວື່າບໍື່ເຄ ື່ອນທີື່ (ເຮ ອນ, ຕ້ົນໄມ້ 

ເສົາໄຟຟ້າ) ເປັນບື່ອນອີງ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມີຫ າຍຮູບແບບເຊັື່ນ: ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນ 

ແປງສະເໝີ, ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ, ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, ການເຄ ື່ອນທີື່ປິື່ນ, ການສັື່ນ

ໄກວ, ... 

- ເສ້ັນທາງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ໄປຜື່ານ ຫ   

ຮື່ອງຮອຍຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ເອ້ີນວື່າ ເສ້ັນ

ໂຄຈອນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ. 

ກິດຈະກໍາ 3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງເມັດວດັຖຸ 

ກິດຈະກໍາ 1 ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່, ໃນກິດຈະກໍານ້ີ 

ພວກເຮົາມາພິຈາລະນາກື່ຽວກັບ: 

- ເມັດວັດຖຸແມື່ນຫຍັງ? ພ້ອມຍົກຕົວຢື່າງປະກອບ. 

 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1 ຄດິເອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄົນອື່ານ 

ຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດຫາຄໍາ

ຕອບ. 

ຂັ້ນຕອນ 2 ສນົທະນາເປັນຄ ື່ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນນັື່ງສົນທະນາ

ເປັນຄູື່. 

- ຢາຍເຈ້ຍນ້ອຍໃຫ້ແຕື່ລະຄູື່ 

- ໃຫ້ແຕື່ລະຄູື່ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່

ແຜື່ນເຈ້ຍນ້ອຍ. 

 

- ອື່ານຄໍາຖາມຢື່າງລະອຽດ 

ແລະ ຄິດຄໍາຕອບ. 

 

 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ເພ ື່ອສົນທະນາກື່ຽວ

ກັບຄໍາຕອບ. 

 

- ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່ແຜື່ນເຈ້ຍ 

ນ້ອຍທີື່ຄູແຈກໃຫ້. 

2. ເມັດວດັຖ ຸ

- ວັດຖຸໃດໜຶື່ງຊຶື່ງກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ຈະຖ ວື່າ

ເປັນເມັດວັດຖຸໄດ້ກໍຕໍື່ເມ ື່ອຂະໜາດຂອງ

ວັດຖຸດັື່ງກື່າວນ້ອຍທີື່ສຸດເມ ື່ອທຽບກັບລວງ

ຍາວໄລຍະທາງເຄ ື່ອນທີື່ຂອງມັນ. 

ຕົວຢື່າງ: ໜື່ວຍໂລກອາດຖ ວື່າເປັນເມັດ

ວັດຖຸໜຶື່ງເມ ື່ອທຽບລັດສະໝີຂອງມັນກັບ

ເສ້ັນໂຄຈອນອ້ອມດວງອາທິດ. 
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ຂັ້ນຕອນ 3 ແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບໃນຫ້ອງ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະ 

ເໜີຄໍາຕອບຂອງຕົນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຍົກຕົວຢື່າງກື່ຽວ

ກັບວັດຖຸ ແລະ ເມັດວັດຖຸ. 

- ຍົກຕົວຢື່າງກື່ຽວກັບເມັດ

ວັດຖຸ (ແບບຈໍາລອງລະບົບ

ສຸລິຍະ). 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

 

 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບຂອງຕົນ. 

- ສົນທະນາເປັນຄູື່ພ້ອມຍົກ

ຕົວຢື່າງກື່ຽວກັບເມັດວັດຖຸ. 

- ຕິດຕາມການອະທິບາຍ

ຕົວຢື່າງກື່ຽວກັບເມັດວັດຖຸ. 

 

- ສົນທະນາປະກອບຄວາມ

ເຫັນເພີື່ມຕ ື່ມ, ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ 

ດັື່ງທີື່ໄດ້ກື່າວມາຂ້າງເທິງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມີຫ າຍຮູບແບບ, ໜຶື່ງໃນນ້ັນແມື່ນ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ແບບຍ້າຍຂະໜານ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານແມື່ນແນວໃດ? ພ້ອມຍົກຍົກຕົວຢື່າງ. 

 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1 ຄດິເອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄົນ

ອື່ານຄໍາຖາມ ແລ້ວຄິດຄໍາ

ຕອບ. 

ຂັ້ນຕອນ 2 ສນົທະນາເປັນຄ ື່ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນນັື່ງເປັນຄູື່ກັນ

ເພ ື່ອສົນທະນາກື່ຽວກັບຄໍາ

ຕອບ. 

- ຢາຍແຜື່ນເຈ້ຍນ້ອຍໃຫ້ແຕື່

ລະຄູື່ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່. 

ຂັ້ນຕອນ 3 ແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບໃນຫ້ອງ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະ 

ເໜີຄໍາຕອບ. 

 

- ອື່ານຄໍາຖາມຢື່າງລະອຽດ

ພ້ອມຄິດຫາຄໍາຕອບ. 

 

 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ເພ ື່ອສົນທະນາ

ແລກປື່ຽນຄໍາຕອບເຊິື່ງກັນ 

ແລະ ກັນ. 

- ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່ແຜື່ນເຈ້ຍ 

ນ້ອຍທີື່ຄູແຈກໃຫ້. 

 

 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບຂອງຕົນໃນຫ້ອງ. 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ ຊຶື່ງໃນນ້ັນແຕື່ລະ

ຈຸດໃນວັດຖຸຂີດເປັນເສ້ັນໂຄຈອນຄ ກັນ, 

ເສ້ັນຊ ື່ທີື່ຕໍື່ລະຫວື່າງສອງຈຸດຕາມໃຈເທິງ

ວັດຖຸນ້ັນຢູື່ທີື່ຕ້ັງຕື່າງໆເທິງເສ້ັນໂຄຈອນຈະ

ຂະໜານກັບມັນເອງຕະຫ ອດ ເອ້ີນວື່າ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ. 

ຕົວຢື່າງ: ບານປະຕູປິື່ນອ້ອມແກນຕ້ັງທີື່ໄປ

ຜື່ານບານພັບ, ຊຸກກ໋ອງໃຫ້ເຄ ື່ອນທີື່ຕາມ 

ໜ້າພຽງນອນ, ດັື່ງຮູບລຸື່ມນ້ີ. 

 

 

 

 

 

 

ໜວ່ຍໂລກ ເສ ັ້ນວງົໂຄຈອນ 

ດວງອາທິດ 𝑣Ԧ 

 

A 

B 

A’ 

B’ 

A’

’ 

B’’ 

 A A’ 

B B’ 
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- ໃຫ້ຕາງໜ້ານັກຮຽນໃນຫ້ອງ 

1 ຫ   2 ຄົນສາທິດກື່ຽວກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

- ຕິດຕາມການສາທິດການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ. 

- ສົນທະນາປະກອບຄວາມ

ເຫັນເພີື່ມຕ ື່ມ ແລ້ວສະຫ ຸບ. 

 

ຕົວຢື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ 

 

 

ກິດຈະກໍາ 4. ການກໍານດົທີື່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ 

ເມ ື່ອພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່, ການກໍານົດທີື່ຕ້ັງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີື່ສຸດ. 

1). ທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນຫຍັງ? 

2). ການກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນເຮັດແນວໃດ? 

3). ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸໃນສອງມິຕິແມື່ນແນວໃດ? 

ກດິຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1 ຄດິເອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄົນ

ອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດຫາຄໍາ

ຕອບ. 

ຂັ້ນຕອນ 2 ສນົທະນາເປັນຄ ື່ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນນັື່ງຈັບຄູື່ເພ ື່ອ

ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄໍາຕອບ. 

- ຢາຍແຜື່ນເຈ້ຍນ້ອຍໃຫ້

ນັກຮຽນແຕື່ລະຄູື່ຂຽນຄໍາຕອບ 

ຂັ້ນຕອນ 3 ແລກປື່ຽນຄວາມ

ຄິດເຫັນ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະ 

ເໜີຄໍາຕອບຂອງຕົນ. 

- ໃຫ້ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1 ຫ   2 

ຄົນຂ້ຶນໄປແຕ້ມລະບົບແກນ

ເຄ້ົາຕ້ັງສາກ ແລະ ຕົວປະ 

ສານຂອງເມັດ M  ແລະ 

ເມັດ P . 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍສັນ 

ຍະລັກທີື່ສະແດງເມັດປະສານ

 

- ອື່ານຄໍາຖາມຢື່າງລະອຽດ

ແລ້ວຄິດຫາຄໍາຕອບ. 

 

 

- ນັື່ງເປັນຄູື່, ສົນທະນາແລກ 

ປື່ຽນຄໍາຕອບ. 

- ຂຽນຄໍາຕອບຂ້ໍ 1) ໃສື່ແຜື່ນ

ເຈ້ຍນ້ອຍທີື່ຄູແຈກໃຫ້. 

 

 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບຂອງຕົນໃນຫ້ອງ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນຂ້ຶນແຕ້ມ

ລະບົບແກນເຄ້ົາ ແລະ ເມັດ

ປະສານ. ນັກຮຽນໃນຫ້ອງ

ສົນທະນາ ແລະ ປະກອບ

ຄວາມເຫັນເພີື່ມຕ ື່ມ. 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການ

ອະທິບາຍຂອງຄູ. 

4. ການກໍານົດທີື່ຕັງ້ຂອງວັດຖຸ 

- ທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນທີື່ຕ້ັງຂອງ

ວັດຖຸໃນຂະນະເວລາທີື່ພິຈາລະນາ. 

- ວິທີການກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ແມື່ນນໍາໃຊ້ລະບົບອ້າງອີງແກນເຄ້ົາຕ້ັງ

ສາກ, ດັື່ງໃນຮູບລຸື່ມນ້ີ. 

 

 

 

 

 

 

 

- ທີື່ຕ້ັງຂອງເມັດ M ແລະ ເມັດ P ກໍານົດ

ດ້ວຍເມັດປະສານດັື່ງນ້ີ: 

( , ) (3,3)x yM M M M=  ແລະ 

( , ) ( 3, 2)x yP P P P= −  

x (m) 0 1 2 3 x’ -1 -2 -3 

y (m) 

1 

2 

3 

y’ 

-1 
-2 

-3 

M 
• 

P 
• 
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ໃນລະບົບແກນເຄ້ົາອ້າງອີງ, 

ເຊັື່ນ: ( , )x yM M M  ແລະ 

( , )x yP P P , ເມັດປະສານດັື່ງ 

ກື່າວພົວພັນກັບທີື່ຕ້ັງຂອງ

ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຄ ແນວໃດ? 

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນພ້ອມກັນ

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

 

 

 

 

- ນັກຮຽນສົນທະນາ ແລະ 

ປະກອບຄວາມເຫັນແລະ 

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

 

ກິດຈະກໍາ 5. ການກໍານດົເວລາ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

- ການພິຈາລະນາວັດຖຸເຄ ື່ອນ

ທີື່, ນອກຈາກຈະພິຈາລະນາ

ຊະນິດຂອງການເຄ ື່ອນທີື່, ກໍາ

ນົດທີື່ຕ້ັງຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ແລ້ວການກໍານົດຈຸດເຄ້ົາເວ 

ລາ ແລະ ເວລາທີື່ໃຊ້ໃນການ

ເຄ ື່ອນທີື່ກໍມີຄວາມສໍາຄັນຊຶື່ງ 

ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ. 

- ເວລາແມື່ນຫຍັງ? ອຸປະ 

ກອນ ຫ   ເຄ ື່ອງມ ທີື່ໃຊ້ສໍາລັບ

ວັດແທກເວລາແມື່ນຫຍັງ? 

ຂັ້ນຕອນ 1 ຄດິເອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄົນ

ຄິດຄໍາຕອບ ແລະ ຂຽນໃສື່

ແຜື່ນເຈ້ຍ. 

ຂັ້ນຕອນ 2 ສນົທະນາເປັນຄ ື່ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຈັບຄູື່ເພ ື່ອ

ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄໍາຕອບ. 

ຂັ້ນຕອນ 3 ແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບໃນຫ້ອງ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະ 

ເໜີຄໍາຕອບຂອງຕົນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການນໍາສະ   

ເໜີຂອງຄູ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ອື່ານຄໍາຖາມຢື່າງລະອຽດ

ແລ້ວຂຽນຄໍາຕອບຂອງຕົນໃສື່

ແຜື່ນເຈ້ຍ. 

 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ ເພ ື່ອສົນທະນາ

ແລກປື່ຽນຄໍາຕອບເຊິື່ງກັນ 

ແລະ ກັນ. 

 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບຂອງຕົນໃນຫ້ອງ. 

5. ການກໍານົດເວລາ 

ໃນຟີຊິກສາດ, ເວລາກໍານົດດ້ວຍຊື່ວງຂອງ

ການວັດແທກ; ເວລາເປັນຄື່າ ຫ   ປະລິມານ

ທີື່ອື່ານໄດ້ຈາກເຄ ື່ອງບັນທຶກໄດ້. 

- ອຸປະກອນທີື່ໃຊ້ວັດແທກເວລາ ເອ້ີນວື່າ

ໂມງ ຫ   ນາລິກາ. ໂມງ ຫ   ນາລິກາມີຫ າຍ

ຮູບແບບ ແລະ ມີຫ າຍຂະໜາດແຕກຕື່າງ

ກັນ, ດັື່ງສະແດງໃນຮູບ. 

 

 

 

 

 

 

 

- ເວລາສັນຍະລັກດ້ວຍອັກສອນ "𝑡" ມີຫົວ

ໜື່ວຍເປັນວິນາທີ (s), ນາທີ (mn), 

ຊົື່ວໂມງ (hr),... 

• 
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- ຄູສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. - ນັກຮຽນໃນຫ້ອງສົນທະນາ 

ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນເພີື່ມ

ຕ ື່ມ. 

- ສົນທະນາ, ສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບຄ ນເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

ກິດຈະກໍາ 6. ພາກປະຕບິັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

- ຄູນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນຫ້ອງ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນພ້ອມມີຄໍາຖາມ ຫ   ມີຂ້ໍສະເໜີແນະ. 

- ຄູມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

ບົດທ ີ2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ (Uniform Linear Motion) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ລັກສະນະກື່ຽວກັບຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ, ຂຽນ

ສູດຄິດໄລື່ໄລຍະທາງເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ ແລະ ຮູບລັກສະນະຂອງສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ. 

2) ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ດໍາເນີນການທົດລອງກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ. 

3) ແຕ້ມເສ້ັນສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງກັບເວລາຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ. 

 
2. ເນ ອ້ໃນ 

- ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ; 

- ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ;  

- ລັກສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ 

- ການສັງລວມຄວາມໄວ 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ເຈ້ຍ A4 (ຕັດເປັນ 4 ສື່ວນ) ແລະ ສ ື່ການສອນຕື່າງໆ. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ຮາງລົມ (Air Track) ພ້ອມດ້ວຍໝາກລ໋ອກ, Photogate Sensors ການເຄ ື່ອນ

ທີື່, Interface sensor, ລົດລ້ໍ (Carts) ແລະ ແຜື່ນເລ ື່ອນ (Glider), ເຄ ື່ອງເປົື່າລົມ (Air Blower), 

ເຄ ື່ອງຈັບເວລາ (Smart timer) ແລະ ຄູື່ມ ແນະນໍາການທົດລອງ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູເລີື່ມຕ້ົນດ້ວຍການຖາມບົດຮຽນເກົື່າ:   
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1). ວັດຖຸ ແລະ ເມັດວັດຖຸຕື່າງກັນຄ ແນວໃດ? 

2). ລະບົບແກນເຄ້ົາອ້າງອີງແມື່ນຫຍັງ? ຈົື່ງຍົກ

ຕົວຢື່າງວິທີກໍານົດທີື່ຕ້ັງຂອງລົດຊຶື່ງກໍາລັງເຄ ື່ອນ

ທີື່ເທິງເສ້ັນທາງພຽງ. 

3). ການເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານແມື່ນແນວໃດ? 

ພ້ອມຍົກຕົວຢື່າງ. 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 2-3 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມຢູື່ກັບທີື່ (ໃນໂຕະ) 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2 ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສງັເກດ 

- ສົມມຸດວື່າມີ 3 ຄົນເລີື່ມ

ເຄ ື່ອນທີື່ອອກຈາກຈຸດ A 

ພ້ອມກັນ ເພ ື່ອໄປຍັງຈຸດ B; 

ຜູ້ທີໜຶື່ງຍື່າງ, ຜູ້ທີສອງຂີື່ລົດ 

ຖີບ ແລະ ຜູ້ທີສາມຂີື່ລົດຈັກ. 

ຖາມວື່າທັງສາມຄົນຈະໄປ

ເຖິງຈຸດ B ພ້ອມກັນ ຫ   ບໍື່? 

ຖ້າໄປເຖິງບໍື່ພ້ອມກັນ, ຜູ້ໃດ

ຈະໄປເຖິງກື່ອນ ແລະ ຜູ້ໃດ

ຈະໄປເຖິງສຸດທ້າຍ? ຍ້ອນ

ຫຍັງ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຂຽນຄໍາ

ຕອບໃສື່ເຈ້ຍ, ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມ

ຕອບ: ຜູ້ທີສາມຈະໄປເຖິງຈຸດ B 

ກື່ອນ ແລະ ຜູ້ທີໜຶື່ງຈະໄປເຖິງ B 

ເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍຕາມລໍາດັບ 

ເພາະວື່າລົດຈັກຈະໄປໄວກວື່າ

ລົດຖີບ ແລະ ລົດຖີບຈະໄປໄວ

ກວື່າຄົນຍື່າງ. 

1. ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າ

ສະເໝ ີ

- ຄວາມໄວແມື່ນຫຍັງ? 

ມີວິທີຄິດໄລື່ຄ ແນວໃດ? 

- ຖ້າວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າ

ສະເໝີ, ຈະຕ້ອງໃຊ້ແກນເຄ້ົາ

ອ້າງອີງຄ ແນວໃດເພ ື່ອກໍານົດ

ທີື່ຕ້ັງຂອງມັນ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມເພ ື່ອຫາຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມຕອບຄໍາ

ຖາມ. 

- ຕ້ອງການພຽງແກນເຄ້ົາດຽວ 

(ແກນ 𝑂𝑥). 

- ປະລິມານຟີຊິກທີື່ໃຊ້ພັນລະນາການໄວ 

ຫ   ຊ້າຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງເຄ ື່ອນທີື່ ເອ້ີນວື່າ: 

ຄວາມໄວ. 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ຖ້າມີສອງຄົນເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະ

ໝໍື່າສະເໝີດ້ວຍຄວາມໄວ

ເທົື່າກັນ, ຜູ້ໃດໃຊ້ເວລາໃນ

 

- ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄວາມເປັນ

ໄປໄດ້ຂອງຂ້ໍສົມມຸດຖານ. 

- ດໍາເນີນການທົດລອງເພ ື່ອກວດ

ສອບຂ້ໍສົມມຸດຖານ. 

 

 

 

 

 

x O 
M0 M x0 S 

x 

𝑣𝐴 

 
𝑣𝐵 
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ການເຄ ື່ອນທີື່ດົນກວື່າຈະໄປ

ໄດ້ໄລຍະທາງໄກກວື່າ. 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍ້

ສົມມຸດຖານ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນ 4 ຄົນສະໝັກ

ຂ້ຶນມາປະກອບກິດຈະກໍາ. 

- ອະທິບາຍວິທີ ແລະ ຂັ້ນ

ຕອນການເຮັດກິດຈະກໍາ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນເອົາຂ້ໍມູນທີື່ທົດ

ລອງໄດ້ແທນໃສື່ສູດເພ ື່ອ

ຄິດໄລື່ໄລຍະທາງທີື່ A ແລະ 

B ໄປໄດ້ຕາມລໍາດັບ. 

 

 

- ລໍາດັບນັກຮຽນ A, B, C ແລະ 

D ພ້ອມແບື່ງໜ້າທີື່ກັນດັື່ງນ້ີ: 

+ ໃຫ້ A ແລະ B ຍື່າງພາຍໃນ

ໄລຍະເວລາສ້ັນຍາວຕື່າງກັນ. 

+ ໃຫ້ C ໃຊ້ໂມງຈັບເວລາໃນ

ການຍື່າງຂອງ A ແລະ B. 

+ ໃຫ້ D ໃຊ້ແມັດກ້ໍແທກໄລຍະ

ທາງທີື່ A ແລະ B ໄປໄດ້ໃນຊື່ວງ

ເວລາດັື່ງກື່າວ. 

- ສົມມຸດໃຫ້ 𝑡𝐴 ແມື່ນເວລາທີື່ນັກຮຽນ A 

ໃຊ້ເພ ື່ອໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 𝑆𝐴. ໃຫ້ 𝑡𝐵 

ແມື່ນເວລາທີື່ນັກຮຽນ B ໃຊ້ເພ ື່ອໄປໄດ້

ໄລຍະທາງ 𝑆𝐵. ສົມມຸດວື່າ 𝑡𝐵 >  𝑡𝐴. 

- ສ້າງອັດຕາສື່ວນລະຫວື່າງໄລຍະທາງ

ກັບເວລາ, ຈະໄດ້ສົມຜົນດັື່ງນ້ີ: 

𝑆𝐴

𝑡𝐴
=   𝑣𝐴 → 𝑆𝐴 =  𝑣𝐴𝑡𝐴     (1) 

 
𝑆𝐵

𝑡𝐵
=  𝑣𝐵 → 𝑆𝐵 =  𝑣𝐵𝑡𝐵    (2) 

ເນ ື່ອງຈາກວື່າ 𝑣𝐴  =   𝑣𝐵 ແລະ 𝑡𝐵 >

𝑡𝐴, ເອົາ (1) = (2). ສະນ້ັນ, 𝑆𝐵 > 𝑆𝐴 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສະຫ ຸບຄ ນໂດຍ

ອີງໃສື່ຂໍ້ສົມມຸດຖານ ແລະ 

ຜົນການທົດສອບ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມກື່ຽວກັບຜົນ

ການທົດລອງ ແລະ ສະຫ ຸບຜົນ

ຕາມການຕ້ັງຂ້ໍສົມມຸດຖານ. 

- ຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ເປັນ

ປະລິມານຟີຊິກສາດທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່

ການເຄ ື່ອນທີື່ໄວ ຫ   ຊ້າຂອງວັດຖຸ ແລະ 

ວັດແທກດ້ວຍອັດຕາສື່ວນລະຫວື່າງ

ໄລຍະທາງໄປໄດ້ ແລະ ເວລາທີື່ໃຊ້ໃນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງໄລຍະທາງດັື່ງກື່າວ 

𝑣 =  
𝑆

𝑡
 

ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວຄິດໄລື່ຕາມສູດ: 

|𝑣Ԧ| =  |
∆𝑆Ԧ

∆𝑡
| 

- ຖ້າໄລຍະທາງວັດແທກດ້ວຍແມັດ (m), 

ເວລາວັດແທກດ້ວຍວິນາທີ (s), ຄວາມ

ໄວວັດແທກດ້ວຍແມັດຕໍື່ວິນາທີ (m/s). 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3 ສົມຜົນ ແລະ ເສັ້ນສະແດງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

- ດັື່ງທີື່ໄດ້ນໍາສະເໜີມາຂ້າງ

ເທິງ, ຄວາມໄວເປັນປະລິ 

ມານທີື່ສະແດງເຖິງການພົວ 

- ຕິດຕາມການສະເໜີຂອງຄູ. 2. ສົມຜນົການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ 

Experiment-Base Teaching  
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ພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງ 

ແລະ ເວລາການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸ. 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກກິດ

ຈະກໍາ 1 ຂ້າງເທິງ, ສອງວັດຖຸ

ເຄ ື່ອນທີື່ດ້ວຍຄວາມໄວເທົື່າ

ກັນ, ວັດຖຸໃດເຄ ື່ອນທີື່ດົນ

ກວື່າຈະໄປໄດ້ໄລຍະທາງ

ຍາວກວື່າ. 

 

- ສົນທະນາຜົນການດໍາເນີນກິດ

ຈະກໍາ 1 ຂ້າງເທິງ. 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ເຮົາສາມາດສະແດງການ

ພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງ 

ແລະ ເວລາຂອງການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸໂດຍໃຊ້ສົມຜົນທາງ

ຄະນິດສາດ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມກື່ຽວກັບຂ້ໍ

ສົມມຸດຖານ: 

- ສໍາລັບການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າ

ສະເໝີທີື່ມີຄວາມໄວບໍື່ປື່ຽນແປງ, 

ໄລຍະທາງທີື່ວັດຖຸໄປໄດ້ຈະຂຶ້ນ

ກັບເວລາເທົື່ານ້ັນ. 

- ສົນທະນາເພ ື່ອຊອກສົມຜົນ

ສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງ

ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ. 

- ເນ ື່ອງຈາກວື່າໄລຍະທາງການເຄ ື່ອນທີື່

ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີຂຶ້ນກັບເວລາ. ສະນ້ັນ,

ເຮົາສາມາດສະແດງການພົວພັນດັື່ງກື່າວ

ໂດຍໃຊ້ຕໍາລາທາງຄະນິດສາດຄ : 

𝑥 = 𝑓(𝑡) 

ຂັ້ນຕອນ 3. ດໍາເນີນການທດົ

ລອງ 

- ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງ

ບົດທົດລອງ 

- ອະທິບາຍຊ ື່, ໜ້າທີື່ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ຂອງອຸປະກອນ

ທົດລອງແຕື່ລະຊະນິດ, ດັື່ງ

ທີື່ນໍາສະເໜີໃນອຸປະກອນທົດ

ລອງຂ້າງເທິງ. 

- ແນະນໍາວິທີການຕິດຕ້ັງ

ອຸປະກອນ, ອະທິບາຍວິທີ

ການ ແລະ ຂ້ັນຕອນດໍາເນີນ

ການທົດລອງ (ລາຍລະອຽດ

ເບິື່ງໃນຄູື່ມ ທົດລອງ). 

 

 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ

ຈຸດປະສົງ, ການແນະນໍາ

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້ຂອງ

ແຕື່ລະຊະນິດ. 

 

 

 

- ສຶກສາວິທີຕິດຕ້ັງອຸປະກອນ 

ແລະ ຂັ້ນຕອນທົດລອງ. 

- ສົມມຸດວື່າ ວັດຖຸ M ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ

ຈາກຈຸດ A, ໄລຍະຫື່າງຈາກຈຸດ A ເຖິງ

ຈຸດເຄ້ົາ O ແມື່ນ 𝑥0 ແລະ ທິດຂອງເວັກ

ເຕີຄວາມໄວເຕັງກັບທິດບວກຂອງແກນ

ເຄ້ົາ (+𝑥). ຄິດໄລື່ໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ 𝑆 

ປື່ຽນແປງຕາມເວລາ (𝑡) ຂອງວັດຖຸ M. 

ທີື່ຕ້ັງຂອງ M ໃນຂະນະນນ້ັນຄ ດັື່ງໃນຮູບ

ລຸື່ມນ້ີ: 

 

0 

x0 

M 

+x 

A 

S 
• 

v 
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ຂັ້ນຕອນ 4. ຜົນການທົດລອງ 

- ແນະນໍານັກຮຽນເຮັດທົດ

ລອງຕາມຂ້ັນຕອນທີື່ລະບຸໃນ

ຄູື່ມ ທົດລອງ ແລະ ບັນທຶກຂ້ໍ

ມູນໃສື່ຕາຕະລາງ. 

- ດໍາເນີນການທົດລອງ: 

+ ໝາຍຈຸດ 0, A, M 

+ ແທກໄລຍະຫື່າງພ້ອມບັນທຶກ

ຄື່າ OA̅̅ ̅̅ = 𝑥0 

+ ປື່ອຍໃຫ້ລົດລ້ໍເຄ ື່ອນທີື່ເທງິຮາງ

ລົມໄປຜື່ານ sensor gates, 

ໄລຍະທາງລົດລ້ໍເຄ ື່ອນທີື່ໄປໄດ້ຄ  

AM̅̅̅̅̅ = 𝑆. ຈົດຄື່າໃສື່ຕາຕະລາງ

ບັນທຶກຂ້ໍມູນທົດລອງ. 

ຕາຕະລາງບັນທຶກຂ້ໍມູນທົດລອງ 

No. 𝑥0 (cm) 𝑆 (cm) 𝑡 (𝑠) 

1    

2    

3    

4    

5    
 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຂໍ້ມ ນ 

ແລະ ຜນົການທົດລອງ 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມ

ເສ້ັນສະແດງການພົວພັນ

ລະຫວື່າງໄລຍະທາງເຄ ື່ອນທີື່

ກັບເວລາໃນລະບົບແກນເຄ້ົາ

ຕ້ັງສາກ. 

 

- ອະທິບາຍຮູບລັກສະນະ 

ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງເສ້ັນ

ສະແດງ. 

 

 

- ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນການທົດລອງໃນ

ຕາຕະລາງ, ແຕ້ມເສ້ັນສະແດງ

ການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງ

ກັບເວລາໃນລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງ

ສາກ (Cartesian coordinate 

system). 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງ

ເສ້ັນສະແດງ. 

 

 

ລັກສະນະຂອງລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກຄ 

ດັື່ງຮູບລຸື່ມນ້ີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ອີງໃສື່ລັກສະນະຂອງເສ້ັນສະແດງ, 

ສາມາດຂຽນສົມຜົນການພົວພັນໄດ້ດັື່ງນ້ີ: 

𝑥 =  𝑥0 + 𝑆  

ຫ     𝑥 =   𝑥0  +   𝑣(𝑡 − 𝑡0) 

ໃນກໍລະນີ 𝑥0 = 0, 𝑡0 = 0   

→   𝑥 =   𝑣𝑡   →   𝑥 =   𝑓(𝑡) 

- ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ, ສາມາດ

ສະແດງການເຄ ື່ອນທີື່ດ້ວຍສົມຜົນ

ຄະນິດສາດໄດ້ດັື່ງນ້ີ: 

𝑥 =  𝑥0 + 𝑆 =  𝑥0 + 𝑣𝑡 

- ລັກສະນະຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າ

ສະເໝີຄ : 

+ ເສ້ັນໂຄຈອນການເຄ ື່ອນທີື່ເປັນເສ້ັນຊ ື່ 

0 1 

2 

3 

S(cm
) 

2 3 t(s) 

1 
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+ ຄວາມໄວສະເລື່ຍຢູື່ທຸກໆຈຸດເທິງເສ້ັນ

ໂຄຈອນມີຄື່າເທົື່າກັນ. 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນຄ ນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ຕົວຢື່າງ 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ 

ແລະ ສະຫ ຸບບົດຮຽນຄ ນ 

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ. 

- ສໍາລັບການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ, ສົມຜົນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນກັບທີື່ຕ້ັງ ແລະ ເວລາ

ຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່, ກື່າວຄ  

𝑥 =   𝑓(𝑡) 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 4 ລັກສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ເມ ື່ອເວົ້າວື່າວັດຖຸໃດໜຶື່ງກໍາ

ລັງເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນເຮົາໄດ້ສົມ

ທຽບວັດຖຸດັື່ງກື່າວນ້ັນກັບ

ວັດຖຸອ ື່ນຢູື່ອ້ອມຂ້າງມັນ. 

- ລັກສະນະທຽບຖານຂອງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນແນວໃດ? 

ຍົກຕົວຢື່າງ. 

- ນັື່ງເປັນກຸື່ມ, ຟັງການອະທິບາຍ

ຂອງຄູ. 

 

 

- ສົນທະນາ, ອະທິບາຍຄວາມ 

ໝາຍຂອງລັກສະນະທຽບຖານ 

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່. 

3. ລກັສະນະທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ 

- ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ ຫ   ວັດຖຸຢຸດນ້ິງລ້ວນແຕື່ມີ

ລັກສະນະທຽບຖານ. ຕົວຢື່າງລົດເຄ ື່ອນທີື່

ເມ ື່ອທຽບກັບຕ້ົນໄມ້ ຫ   ເສົາໄຟຟ້າຢູື່ແຄມ

ທາງ, ແຕື່ຕ້ົນໄມ້ ຫ   ເສົາໄຟຟ້າ ຊ້ໍາພັດ

ເຄ ື່ອນທີື່ພ້ອມກັບໜື່ວຍໂລກເມ ື່ອທຽບກັບ

ດວງອາທິດ. 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ວັດຖຸທີື່ໃຊ້ເພ ື່ອສົມທຽບກັບ

ວັດຖຸກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ຈະຕ້ອງມີ

ລັກສະນະຄ ແນວໃດ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຂຽນຄໍາ

ຕອບໃສື່ແຜື່ນເຈ້ຍທີື່ຄູຢາຍໃຫ້, 

ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມສະເໜີຄໍາ

ຕອບໃນກຸື່ມຂອງຕົນ. 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ເມ ື່ອເຮົານັື່ງໃນລົດຊຶື່ງກໍາລັງ

ເຄ ື່ອນທີື່, ນ້ັນມີຄວາມໝາຍ

ວື່າເຮົາກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ ຫ   ວື່າ

ເຮົາກໍລັງຢູື່ຄົງທີື່ກໍໄດ້. 

 

- ສົນທະນາ, ຕອບຄໍາຖາມ ແລະ 

ອະທິບາຍເຫດຜົນ: ເຮົາກໍາລັງ

ເຄ ື່ອນທີື່ພ້ອມກັບລົດເມ ື່ອທຽບ

ກັບຕຶກອາຄານ, ຕ້ົນໄມ້ຢູື່ແຄມ

ທາງ ແລະ ເຮົາຢູື່ຄົງທີື່ເມ ື່ອທຽບ

ກັບລົດຄັນທີື່ກໍາລັງນັື່ງຢູື່ນ້ັນ. 

- ທຸກໆວັດຖຸທີື່ບອກວື່າພວກມັນກໍາລັງ

ເຄ ື່ອນທີື່ ຫ   ກໍາລັງຢູື່ຄົງທີື່ນ້ັນແມື່ນລ້ວນ

ແລ້ວແຕື່ມີລັກສະນະທຽບຖານ 

(Relativity) ທັງນ້ັນ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍ້

ສົມມຸດຖານ 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ແລກປື່ຽນ

ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ. 

ຕົວຢື່າງ: ໂຊເຟີລົດຈະຢູື່ຄົງທີື່ທຽບກັບລົດ

ຂອງລາວເອງ, ແຕື່ລາວຈະເຄ ື່ອນທີື່ເມ ື່ອ

Discovery Learning 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍພ້ອມ

ຍົກຕົວຢື່າງປາກົດການເຄ ື່ອນ

ທີື່ຊຶື່ງມີລັກສະນະທຽບຖານທີື່

ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

- ສັງເກດການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງຄົນ

ຢື່າງ, ຄົນຂີື່ລົດຈັກ ແລະ ຄົນຂີື່

ລົດໃຫຍື່. ອະທິບາຍລັກສະນະ

ທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ແຕື່ລະຊະນິດ. 

ທຽບໃສື່ຕຶກອາຄານ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີື່ຢູື່

ແຄມທາງ. 

ຂັນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບຄ ນໂດຍຫຍ້ໍເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນກື່ຽວກັບລັກສະນະ

ທຽບຖານຂອງການເຄ ື່ອນທີື່. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ

ຄ ນ ແລະ ສະຫ ຸບຕາມຂໍ້ສົມມຸດ

ຖານ. 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 5 ການສງັລວມຄວາມໄວ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ປະສົບການ 

- ຄວາມໄວເປັນປະລິມານ 

ເວັກເຕີ ທີື່ສະແດງທັງລວງ 

ແລະ ທິດຂອງການເຄ ື່ອນທີື່. 

- ມີວິທີການຄິດໄລື່ຄວາມໄວ

ຄ ແນວໃດກໍລະນີໃນຂະນະ

ດຽວກັນ ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ໄປ

ຕາມສອງທິດທາງ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຄິດຫາຄໍາ 

ຕອບ: ນໍາໃຊ້ຫ ັກການສັງລວມ

ຄວາມໄວ. 

4. ການສັງລວມຄວາມໄວ 

 

 

- ສົມມຸດວື່າ ມີສອງເວັກເຕີຄວາມໄວ 𝑣Ԧ𝐴 

ແລະ 𝑣Ԧ𝐵, ດັື່ງສະແດງໃນຮູບລຸື່ມນ້ີ: 

 

 

 

- ພິຈາລະນາທິດ, ລວງ ແລະ ຂະ   ໜາດ

ຂອງຄວາມໄວສັງລວມ: 

 

 

ກ). ຄວາມໄວ 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ມີລວງ ແລະ 

ມີທິດທິດຮື່ວມກັນ. ດັື່ງນ້ັນ, ຄວາມໄວ

ສັງລວມຄິດໄລື່ຕາມສູດ: 

𝑣Ԧ𝐴𝐵 = 𝑣Ԧ𝐴 + 𝑣Ԧ𝐵 

ແລະ ຂະໜາດຄວາມໄວສັງລວມ: 

𝑣𝐴𝐵 = 𝑣𝐴 + 𝑣𝐵 

ຂັ້ນຕອນ 2. ແບື່ງປນັ 

(ສົນທະນາ) 

- ເນ ື່ອງຈາກຄວາມໄວເປັນ

ປະລິມານເວັກເຕີ. ສະນ້ັນ, 

ຫ ັກການບວກເວັກເຕີຈຶື່ງມີ

ຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະນໍາມາໃຊ້

ໃນການສັງລວມຄວາມໄວ

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່. 

 

- ສົນທະນາ, ທົບທວນຄ ນຫ ັກ 

ການບວກເວັກເຕີທີື່ໄດ້ຮຽນໃນ

ວິຊາຄະນິດສາດ, ແບື່ງປັນ

ປະສົບການບວກເວັກເຕີໃຫ້ໝູື່ໃນ

ຫ້ອງຮຽນ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ຂະບວນການ 

ດໍາເນນີງານ 

 

 

 

𝑣Ԧ𝐴 𝑣Ԧ𝐵 
(ກ) 

x (ຂ) 
O 𝑣Ԧ𝐴 𝑣Ԧ𝐵 
• 

𝑣Ԧ𝐴𝐵 
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- ແນະນໍານັກຮຽນດໍາເນີນ

ການສັງລວມຄວາມໄວ 

ໂດຍນໍາໃຊ້ຫ ັກການບວກເວັກ

ເຕີ. 

- ແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມໄວ 𝑣Ԧ𝐴 

ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ໃສື່ກະດານກໍລະນີ: 

+ 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ຮື່ວມລວງ, 

ຮື່ວມທິດ. 

+ 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ຮື່ວມລວງ, 

ປ້ີນທິດ. 

+ 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ປະກອບ

ເປັນມູມ  ໃດໜຶື່ງ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມແຕ້ມ

ເວັກເຕີສັງລວມພ້ອມຂຽນ

ສູດຄິດໄລື່ໃສື່ໃນເຈ້ຍຄໍາ

ຕອບ. 

- ນໍາໃຊ້ວິທີການບວກເວັກເຕີ

ເພ ື່ອຄິດໄລື່ຄວາມໄວສັງລວມ. 

 

 

- ແຕື່ລະກຸື່ມແຕ້ມເວັກເຕີ

ສັງລວມໃນແຕື່ລະກໍລະນີ. 

- ຕາງໜ້າກຸື່ມນໍາສະເໜີຄໍາຕອບ

ຂອງກຸື່ມຕົນ. 

 

 

ຂ). ຄວາມໄວ 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ມີລວງດຽວ

ກັນ ມີທິດກົງກັນຂ້າມ. ສະນ້ັນ, ຄວາມໄວ

ສັງລວມຄິດໄລື່ຕາມສູດ: 

−𝑣Ԧ𝐴𝐵 = 𝑣Ԧ𝐴 − 𝑣Ԧ𝐵 

  ຫ    𝑣Ԧ𝐵 =  𝑣Ԧ𝐴𝐵 + 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ ມີຂະໜາດ

ຄ : 𝑣𝐴𝐵 = 𝑣𝐵 − 𝑣𝐴 

 

 

 

 

 

ຄ). ຄວາມໄວ 𝑣Ԧ𝐴 ແລະ 𝑣Ԧ𝐵 ປະກອບກັນ

ເປັນມູມ . ຄວາມໄວສັງລວມຄິດໄລື່

ຕາມສູດ: 𝑣Ԧ𝐴𝐵 = 𝑣Ԧ𝐴 + 𝑣Ԧ𝐵 ແລະ ຂະ   

ໜາດຄິດໄລື່ຕາມສູດ: 

𝑣𝐴𝐵 = √𝑣𝐴
2 + 𝑣𝐵

2 + 2𝑣𝐴𝑣𝐵 cos 𝛼 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍພ້ອມ

ຍົກຕົວຢື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸໄປຕາມສອງທິດທາງໃນ

ຂະນະເວລາດຽວກັນ. 

 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງ

ການສັງລວມແບບເວັກເຕີ ແລະ 

ການສັງລວມແບບປະລິມານບໍື່ມີ

ທິດ. 

 

ຂັ້ນຕອນ 5. ການນໍາໃຊ້ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຍົກຕົວຢື່າງ

ການນໍາໃຊ້ຄວາມໄວສັງລວມ

ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ໃນ

ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ. 

- ຄວາມໄວສັງລວມມີການນໍາໃຊ້

ຢື່າງຫ ວງຫ າຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 

ແລະ ໃນວິທະຍາສາດ. ຕົວຢື່າງ: 

ການພາຍເຮ ອຂ້າມແມື່ນ້ໍາ, .. 

 

ກິດຈະກໍາ 6. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ຄູປະເມີນຜົນການຮຽນດ້ວຍວິທີໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມແບບຮຽນ.  

  

O 
x 

𝑣Ԧ𝐴 𝑣Ԧ𝐵 
• (ຄ) 𝑣Ԧ𝐴𝐵 

 
O x 

𝑣Ԧ𝐴 
 

𝑣Ԧ𝐵 

𝑣Ԧ𝐴𝐵 
 

(d) 
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ບົດທ ີ3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ (Non-Uniform Linear Motion) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ລັກສະນະຄວາມໄວຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ນິຍາມການຕົກຕາມລໍາພັງຂອງວັດຖຸ. 

3) ສ້າງສົມຜົນຄວາມໄວ ແລະ ສົມຜົນໄລຍະທາງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ. 

4) ແຕ້ມເສ້ັນສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງກັບເວລາ ແລະ ຄວາມໄວກັບເວລາຂອງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ ຄວາມໄວທັນທີ 

- ຄວາມເລັື່ງການເຄ ື່ອນທີື່ 

- ສົມຜົນຄວາມໄວ 

- ສົມຜົນໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

- ເສ້ັນສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມໄວ ແລະ ເວລາ 

- ການຕົກຕາມລໍາພັງ 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປຶ້ມຄູື່ມ ຄູ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ຮູບແຕ້ມການຕົກຕາມລໍາພັງ ແລະ ຊຸດທົດລອງນິວ

ເຕິນ (ຖ້າມີ). 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ຊຸດການທົດລອງຕົກຕາມລໍາພັງ (ແທື່ງເຫ ັກ, ຂາຕັ້ງ, ນ໋ອດຈັບ), Photogate 

Sensors ການເຄ ື່ອນທີ ື່ , Interface sensor, ວ ັດຖຸນ້ອຍ, ເຄ ື່ອງຈັບເວລາ (Smart timer), 

ບັນທັດ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີແມື່ນແນວໃດ? 

ພ້ອມຍົກຕົວຢື່າງປະກອບ.  

2). ຈົື່ງຂຽນສູດຄິດໄລື່ຄວາມໄວການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະ

ໝໍື່າສະເໝີຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງ, ພ້ອມອະທິບາຍ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຫົວໜື່ວຍພ ້ນຖານໃນລະບົບ 

SI ຂອງປະລິມານຟີຊິກໃນສູດດັື່ງກື່າວ 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນຕອບຄໍາ

ຖາມ ແລະ ອີກ 1-2 ຄົນຂ້ຶນຂຽນສູດ 

ຢູື່ກະດານ ພ້ອມອະທິບາຍ. 
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ກິດຈະກໍາ 2. ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ ຄວາມໄວທັນທີ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ສັງເກດ 

- ໃນບົດທີື່ຜື່ານມາພວກເຮົາ

ໄດ້ພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່

ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີຂອງວັດຖຸ, 

ໃນຕົວຈິງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸເກ ອບທັງໝົດເປັນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະ

ໝໍື່າສະເໝີ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງ

ສະໝໍື່າສະເໝີແມື່ນແນວ 

ໃດ? 

- ລັກສະນະເສ້ັນໂຄຈອນ

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນ 

ແປງສະໝໍື່າສະເໝີເປັນຄ 

ແນວໃດ? 

- ຂະໜາດຄວາມໄວທັນທີ

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນ 

ແປງສະໝໍື່າສະເໝີຄິດໄລື່

ແນວໃດ? 

 

- ຕິດຕາມຟັງການສະເໜີຂອງ

ຄູ. 

 

 

 

 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ

ຊຶື່ງໃນນ້ັນ ຄວາມໄວປື່ຽນແປງ

ຕາມເວລາຢື່າງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ

ແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່ຊຶື່ງມີຄວາມໄວປື່ຽນແປງ 

ຕາມເວລາຢື່າງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

 

 

 

 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ

ແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່ຊຶື່ງມີເສ້ັນໂຄຈອນເປັນ

ເສ້ັນຊ ື່ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວ

ປື່ຽນແປງເພີື່ມຂ້ຶນ ຫ   ຫ ູດລົງຢື່າງສະໝໍື່າສະ  

ເໝີ. 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດ

ຖານ 

- ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າ

ສະເໝີ, ຄວາມໄວສະເລື່ຍ

ໃຊ້ເພ ື່ອກໍານົດການເຄ ື່ອນທີື່

ໄວ ຫ   ຊ້າຂອງວັດຖຸ, ແຕື່ໃນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະ

ໝໍື່າສະເໝີເຮົາບໍື່ສາມາດໃຊ້

ຄວາມໄວສະເລື່ຍເພ ື່ອຕີ

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ, ເຮາົ

ພິຈາລະນາພາວະການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸຢູື່ແຕື່ລະທີື່ຕ້ັງເທິງ

ເສ້ັນໂຄຈອນ ເອ້ີນວື່າ ຄວາມ

ໄວທັນທີ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ້ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີມີ

ສອງແບບຄ : 

+ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຊຶື່ງໃນນ້ັນຂະໜາດ

ຂອງຄວາມໄວເພີື່ມຂ້ຶນຢື່າງສະໝໍື່າສະເໝີ

ຕາມເວລາ ເອ້ີນວື່າ ການເຄ ື່ອນທີື່ເລັື່ງສະໝໍື່າ

ສະເໝີ. 

+ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຊຶື່ງໃນນ້ັນຂະໜາດ

ຂອງຄວາມໄວຫ ູດລົງຢື່າງສະໝໍື່າສະເໝີ
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ລາຄາພາວະການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸໄດ້. 

ຕາມເວລາ ເອ້ີນວື່າ ການເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ອນສະ 

ໝໍື່າສະເໝີ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍ້

ສົມມຸດຖານ 

- ອະທິບາຍວິທີຄິດໄລື່

ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ 

ຄວາມໄວທັນທີຂອງວັດຖຸ

ເຄ ື່ອນທີ. 

- ຕິດຕາມການພິຈາລະນາ

ຄວາມໄວຂອງນັກຮຽນແຕື່

ລະກຸື່ມ. 

 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ 

 

 

- ນໍາໃຊ້ສົມຜົນ 

𝑣 =  
∆𝑆

∆𝑡
  

ເພ ື່ອຄິດໄລື່ຄວາມໄວການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ. 

1. ຄວາມໄວສະເລື່ຍ ແລະ ຄວາມໄວທັນທີ 

- ຄວາມໄວສະເລື່ຍຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີຄິດໄລື່ຕາມສູດ 

�̅� =  
𝑆

𝑡
                 (1) 

- ຖ້າພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່ໃນຊື່ວງເວລາ

ອັນສ້ັນໆ, ສູດ (1) ກາຍເປັນ: 

𝑣 =  
∆𝑆

∆𝑡
                (2) 

ໃນນ້ີ; ∆𝑆1 = 𝑆 − 𝑆0;  ∆𝑆2 = 𝑆1 − 𝑆; … 

∆𝑡1 = 𝑡 − 𝑡0;  ∆𝑡2 = 𝑡1 − 𝑡; … 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະ ແລະ 

ສະຫ ຸບຄ ນໂດຍຫຍ້ໍ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ໃຫ້ນັກ 

ຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບ 

ບົດຮຽນໂດຍຫຍ້ໍ. 

𝑣1 =  
∆𝑆1

∆𝑡1
 ;  𝑣2 =  

∆𝑆2

∆𝑡2
; … 

ຖ້າ ∆𝑡 ≪ ນ້ອຍໆ, ສູດ (2) ເອ້ີນວື່າ ຂະ    

ໜາດຂອງຄວາມໄວທັນທີ. 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ຄວາມເລັື່ງ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ສັງເກດ 

- ປະລິມານທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້

ແກື່ການປື່ຽນແປງໄວ ຫ   ຊ້າ

ຂອງຄວາມໄວໃນການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າ

ສະເໝີນັ້ນກໍຄ ຄວາມເລັື່ງ. 

- ຄວາມເລັື່ງແມື່ນຫຍັງ? 

ມີວິທີຄິດໄລື່ຄ ແນວໃດ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ 

2. ຄວາມເລັື່ງການເຄ ື່ອນທີື່ 

- ສົມຜົນສໍາລັບສະແດງຄວາມເລັື່ງຂອງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີມີຮູບຮື່າງດັື່ງນ້ີ: 

𝑎Ԧ =
𝑣Ԧ − 𝑣Ԧ0

𝑡 − 𝑡0
 =

∆𝑣Ԧ

∆𝑡
        (3) 

ແລະ 

𝑎 =  
∆𝑣

∆𝑡
=  

𝑣 − 𝑣0

𝑡 − 𝑡0
      (4) 

ຂັ້ນຕອນ 2. ສ້າງຂໍ້ສົມມຸດ

ຖານ 

- ມີປະລິມານຟີຊິກສາດທີື່

ໃຊ້ເພ ື່ອອະທິບາຍການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າ

 

- ສັນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: 

+ ປະລິມານຟີຊິກສາດທີື່ໃຊ້

ເພ ື່ອອະທິບາຍການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

- ຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ເປັນປະລິ 

ມານທີື່ວັດແທກດ້ວຍອັດຕາສື່ວນລະຫວື່າງ

ປະລິມານການປື່ຽນແປງຄວາມໄວ ແລະ 

ຊື່ວງໄລຍະເວລາ, ໂດຍທີື່ ∆𝑣 = 𝑣 − 𝑣0 ຄ 

Discovery Learning 
 



22 
 

ສະເໝີໄດ້ແກື່ໄລຍະທາງ, 

ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາທີື່ໃຊ້

ໃນການເຄ ື່ອນທີື່. 

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີໄດ້ແກື່

ໄລຍະການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຫ   

ໄລຍະທາງ (𝑆), ປະລິມານ

ການປື່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວ 

(∆𝑣) ແລະ ເວລາທີື່ໃຊ້ (∆𝑡). 

ປະລິມານການປື່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວພາຍ

ໃນຊື່ວງເວລາ ∆𝑡, (∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡0). 

- ດັື່ງນ້ັນ, ຄວາມເລັື່ງກໍຄ ປະລິມານຟີຊິກ

ສາດທີື່ວັດແທກໂດຍອັດຕາສື່ວນລະຫວື່າງ

ປະລິມານການປື່ຽນແປງຄວາມໄວ ແລະ 

ເວລາ, ມີຫົວໜື່ວຍເປັນ 𝑚/𝑠2
 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍ້

ສົມມຸດຖານ 

- ປະລິມານການປື່ຽນແປງ

ຂອງຄວາມໄວ ∆𝑣 ແລະ 

ເວລາ ∆𝑡 ມີການພົວພັນກັນ

ຄ ແນວໃດ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ວິເຄາະວື່າ: 

+ ເມ ື່ອເວລາ 𝑡0 ຄວາມໄວ 𝑣0 

+ ເມ ື່ອເວລາ 𝑡 ຄວາມໄວ 𝑣 

+ ເມ ື່ອເວລາ ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡0 

ຄວາມໄວແມື່ນ ∆𝑣 

- ການພົວພັນລະຫວື່າງ ∆𝑣 

ແລະ ∆𝑡 ມີຄ : ∆𝑣 = 𝑎∆𝑡 

- ປະລິມານເວັກເຕີຂອງຄວາມເລັື່ງຄ : 

𝑎Ԧ =  
∆𝑣Ԧ

∆𝑡
=  

𝑣Ԧ − 𝑣Ԧ0

𝑡 − 𝑡0
            (5) 

+ ມີຈຸດຕົ້ນຢູື່ທີື່ວັດຖຸ 

+ ມີລວງຕິດແປະກັບເສ້ັນໂຄຈອນ ແລະ ມີ

ທິດດຽວກັບທິດເວັກເຕີຄວາມໄວ, ຂະໜາດ

ສະແດງເຖິງຄື່າຂອງຄວາມເລັື່ງ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບຄ ນເນ ້ອໃນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະ

ໝໍື່າສະເໝີ, ຄວາມເລັື່ງເປັນ

ປະລິມານຄົງຄື່າ. 

- ຄວາມເລັື່ງຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງເປັນປະລິມານ

ທີື່ມີຄື່າຄົງທີື່. 

 

 

ກິດຈະກໍາ 4. ສົມຜົນຄວາມໄວ ແລະ ສົມຜົນໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ສັງເກດ 

- ຕາມສົມຜົນ (4), ຄວາມ

ໄວສາມາດຄິດໄລື່ໄດ້ທຸກ

ເວລາ ຫ   ບໍື່? ໃຫ້ນັກຮຽນ 

ນໍາໃຊ້ສົມຜົນ (4) ເພ ື່ອຖອນ

ເອົາສົມຜົນສໍາລັບຄິດໄລື່

ຄວາມໄວໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ 

 

- ສົນທະນາຄວາມໝາຍ ແລະ 

ການພົວພັນຂອງປະລິມານຟີ

ຊິກທີື່ປາກົດໃນສົມຜົນ (4). 

3. ສົມຜນົຄວາມໄວ 

- ຈາກສົມຜົນ (4), ຖ້າກໍານົດໃຫ້ຈຸດເຄ້ົາ

ເວລາຢູື່ທີື່ 𝑡0(𝑡0 = 0)  →  ∆𝑡 = 𝑡 ສົມຜົນ 

ດັື່ງກື່າວກາຍເປັນ: 

𝑎 =   
𝑣 − 𝑣0

𝑡
 →  𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 (6) 

4. ສົມຜນົໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

𝑆 = 𝑣0𝑡 +  
1

2
𝑎𝑡2           (7) 

ຈາກສົມຜົນ (6) ແລະ (7), ເຮົາຖອນໄດ້: 

𝑣2 − 𝑣0
2 = 2𝑎𝑆        (8) 

ຂັ້ນຕອນ 2. ສ້າງຂໍ້ສົມມຸດ

ຖານ 

 

- ອະທິບາຍສົມຜົນຄວາມໄວ

ພາຍໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ 

Discovery Learning 
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- ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາໃນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະ

ໝໍື່າສະເໝີການພົວພັນກັນ

ກົງນໍາກັນ. 

- ໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ຄວາມ

ໄວ ແລະ ຄວາມເລັື່ງຂອງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະ

ໝໍື່າສະເໝີມີການພົວພັນກັນ

ຕາມສົມຜົນຂ້ັນສອງ. 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 

 

- ສົນທະນາ ແລະ ຖອນເອົາ

ສົມຜົນການພົວພັນລະຫວື່າງ

ໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ຄວາມໄວ 

ແລະ ຄວາມເລັື່ງໃນການເຄ ື່ອນ

ທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

5. ເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມ

ໄວ ແລະ ເວລາ 

 

ກ). ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ເລັື່ງສະໝໍື່າສະເໝີ 

 

 

 

 

 

 

ຂ). ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ຜື່ອນສະໝໍື່າສະເໝີ 

 

 

 

 

 

ຄ). ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍ້

ສົມມຸດຖານ 

- ນໍາພານັກຮຽນແຕ້ມເສ້ັນ

ສະແດງການພົວພັນ

ລະຫວື່າງຄວາມໄວ ແລະ 

ເວລາໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

 

 

- ນໍາໃຊ້ເຈ້ຍຕາກະໂລແຕ້ມ

ເສ້ັນສະແດງການພົວພັນຕື່າງໆ

ຕາມສົມຜົນ (6), (7) ແລະ 

(8). 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງເສ້ັນສະແດງ 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ຈາກເສ້ັນສະແດງເຮົາສາ 

ມາດຖອນໄດ້ປະລິມານຟີ

ຊິກໃດແດື່? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາ, 

ສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອ

ໃນບົດຮຽນ. 

 

- ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄໍາຖາມ, 

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງເສ້ັນສະແດງ. 

- ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

 

 

 

 

 

𝑣(𝑚/𝑠) 

𝑡(𝑠) 𝑂 

𝑣0 

𝑣(𝑚/𝑠) 

𝑡(𝑠) 𝑂 

𝑣0 

𝑣(𝑚/𝑠) 

𝑡(𝑠) 𝑂 

𝑣0 
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ກິດຈະກໍາ 5. ການຕົກຕາມລໍາພັງ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ດັື່ງທີື່ສັງເກດເຫັນ, ຢູື່

ລະດັບສູງເທົື່າກັນໃນ

ອາກາດ, ຍ້ອນຫຍັງກ້ອນ

ຫີນຈຶື່ງຕົກໄວກວື່າໃບໄມ້? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນ 2-3 ຄົນ ສະ

ໝັກຕອບການຕົກຕາມລໍາ

ພັງຂອງວັດຖຸແມື່ນ

ແນວໃດ? 

 

- ນັື່ງເປັນກຸື່ມ, ສົນທະນາຄໍາ

ຖາມ, ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່ແຜື່ນ

ເຈ້ຍ. 

 

- ນັກຮຽນ 2-3 ຄົນສະໝັກ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

- ນັກຮຽນໃນຫ້ອງປະກອບເພີື່ມ

ຕ ື່ມ. 

4. ການຕົກຕາມລໍາພັງ 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດ

ຖານ 

- ແມື່ນແທ້ບໍື່ທີື່ວັດຖຸໜັກ

ກວື່າຈະຕົກລົງພ ້ນໄວກວື່າ

ວັດຖຸທີື່ເບົາກວື່າ? ຕອບຄໍາ

ຖາມ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຂຽນຄໍາ

ຕອບໃສື່ແຜື່ນເຈ້ຍ 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມປະກອບ

ຄວາມເຫັນພ້ອມຍົກເຫດຜົນ. 

- ອາກາດເປັນປັດໄຈທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ການ 

ຕົກຂອງວັດຖຸແມື່ນບໍື່? 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງການທດົ

ລອງ 

- ນໍາສະເໜີອຸປະກອນທົດ

ລອງ, ຫ ັກການເຮັດວຽກ 

ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້. 

- ອະທິບາຍບົດທົດລອງ

ການຕົກຕາມລໍາພັງເພ ື່ອ

ຊອກຄື່າ g ພ້ອມຂ້ັນຕອນ 

ແລະ ວິທີທົດລອງ. 

 

 

- ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີຂອງ

ຄູ. 

- ສຶກສາ ແລະ ທໍາຄວາມຄຸ້ນ

ເຄີຍກັບອຸປະກອນທົດລອງ 

- ສັງເກດເບິື່ງການແນະນໍາຂ້ັນ 

ຕອນ ແລະ ວິທີທົດລອງຂອງຄູ. 

 

 

ທົດລອງກື່ຽວກັບການຕົກຕາມລໍາພັງຂອງ

ວັດຖຸໃນອາກາດ ແລະ ໃນສູນຍາກາດ (ຖ້າມີ

ເງ ື່ອນໄຂ). 

4.1. ການຕົກໃນອາກາດ 

- ໃນອາກາດບໍື່ແມື່ນທຸກກໍລະນີວັດຖຸໜັກຈະ

ຕົກໄວກວື່າວັດຖຸເບົາ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການ

ທົດລອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດການ

ຕົກຂອງວັດຖຸໃນສູນຍາ 

- ດໍາເນີນການທົດລອງໃຕ້ການ

ແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ປື່ອຍໝາກບີື່ໃຫ້ຕົກຈາກ

ລະດັບສູງໃດໜຶື່ງ ໂດຍບໍື່ມີ

ຄວາມໄວທໍາອິດ (𝑣0𝑦 = 0) 

4.2. ການຕົກໃນສ ນຍາກາດ 

- ໃນສູນຍາກາດ, ວັດຖຸທີື່ມີຮູບຮື່າງ ແລະ 

ລັກສະນະຕື່າງກັນລ້ວນແຕື່ຕົກລົງດ້ວຍ

ຄວາມໄວເທົື່າກັນ. 

Experiment-Base Teaching 
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ກາດໂດຍນໍາໃຊ້ຊຸດທົດລອງ

ຂອງນິວເຕິນ. 

- ອະທິບາຍຈຸດປະສົງ, 

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

ທົດລອງ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນດໍາເນີນການ

ທົດລອງການຕົກຕາມລໍາພັງ 

ເພ ື່ອຄິດໄລື່ຄື່າ g. 

(ເບິື່ງໃນຄູື່ມ ທົດລອງ) 

+ ແທກລະດັບສູງການຕົກ. 

+ ຈັບເວລາການຕົກ. 

+ ບັນທຶກຂ້ໍມູນໃສື່ຕາຕະລາງ. 

ລ/ດ ℎ(m) 𝑡(s) 

1   

2   

- ເຮັດທົດລອງການຕົກຂອງ

ວັດຖຸໃນສູນຍາກາດ (ຖ້າມີ). 

 

 

 

 

 

 

 

ຊຸດທົດລອງຂອງນິວເຕິນ 

https://aziza-physics.com/en/free-fall/ 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົ

ການທດົລອງ 

- ມີປັດໄຈໃດແດື່ທີື່ສົື່ງຜົນ

ກະທົບຕໍື່ການຕົກຂອງ

ວັດຖຸ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມເສ້ັນ

ສະແດງການພົວພັນ

ລະຫວື່າງລວງສູງ ℎ ແລະ 

ເວລາ 𝑡2
 ຂອງການຕົກ. 

- ລະດັບຄວາມຊັນຂອງເສ້ັນ

ສະແດງດັື່ງກື່າວໝາຍເຖິງ

ຫຍັງ? 

- ຈາກສູດ: 

ℎ =  
g𝑡2

2
→ g =

2ℎ

𝑡2
 

- ແຕ້ມເສ້ັນສະແດງໃນລະບົບ

ແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 

 

 

 

 

 

 

 

- ລະດັບຄວາມຊັນຂອງເສ້ັນ

ສະແດງນ້ີກໍຄ ຄື່າຄວາມເລັື່ງດຶງ

ດູດ. 

- ການຕົກຕາມລໍາພັງແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມ

ແຮງຖື່ວງໜັກ. 

4.3. ລັກສະນະວັດຖຸຕກົຕາມລໍາພັງ 

- ຕົກຕາມລວງຕ້ັງ, ມີທິດລົງລຸື່ມ 

- ສົມຜົນການຕົກຕາມລໍາພັງ: 

+ ຄວາມເລັື່ງດຶງດູດ: 𝑎 = g  

+ ການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມໄວ ແລະ 

ຄວາມເລັື່ງ: 𝑣 = gt (𝑣0 = 0) 

+ ໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ: 

ℎ =  
g𝑡2

2
  and 𝑣2 = 2gℎ   (9) 

+ ຢູື່ທີື່ຕ້ັງໃກ້ໜ້າໜື່ວຍໂລກ, ທຸກວັດຖຸລ້ວນ

ແຕື່ຕົກດ້ວຍຄວາມເລັື່ງ g. ຖ້າບໍື່ຕ້ອງການ

ຄວາມຊັດເຈນສູງ, ໃຊ້ 

g = 9.8 m/𝑠2 ≈ 10 m/𝑠2
 

ຂັ້ນຕອນ 6 ສະຫ ຸບ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ, 

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ 

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

 

 

ກິດຈະກໍາ 6. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນຫ້ອງ ແລະ 

ສະຫ ຸບຄ ນເນ ້ອໃນບົດຮຽນໂດຍຫຍ້ໍ. 

- ມອບວຽກບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້

ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມແບບຮຽນ.  

 

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງເປັນກຸື່ມ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍໃຫ້. 

 

ℎ(𝑚) 

𝑡2(𝑠) 𝑂 

https://aziza-physics.com/en/free-fall/
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ບົດທ ີ4. ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ (Projectile and Circular Motions) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍການເຄ ື່ອນທີໂຄ້ງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, ມູມກວາດການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, ຄວາມ

ໄວມູມ, ຄວາມຖີື່, ເວລາຮອບວຽນ ແລະ ຄວາມເລັື່ງມູມ. 

2) ວິເຄາະສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ ຕາມລວງນອນຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. ວິເຄາະ

ຄວາມເລັື່ງຊ ື່ ແລະ ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 

3) ແຕ້ມເສ້ັນສະແດງການພົວພັນລະຫວື່າງໄລຍະທາງທີື່ວັດຖຸໄປໄດ້ກັບມູມທີື່ປະກອບກັບລວງນອນ

ຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ, ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມສອງທິດທາງຢື່າງເອກະລາດຕໍື່ກັນພາຍໃນຂະນະເວລາ

ດຽວກັນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ ແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່ມີເສັ້ນໂຄຈອນເປັນຮູບວົງມົນ. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີແມື່ນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໜຶື່ງນອກຈາກມີເສັ້ນໂຄຈອນເປັນຮູບວົງມົນແລ້ວຄວາມໄວສະເລື່ຍຢູື່ທຸກຈຸດເທິງເສ້ັນ

ໂຄຈອນມີຄື່າເທົື່າກັນ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ 

- ອຸປະກອນການຈໍາລອງແບບ: LCD-Projector ພ້ອມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂປຣແກຣມຈໍາລອງ

ແບບການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ (ຖ້າມີ), ຊຶື່ງສາມາດເຂ້ົາເບິື່ງໄດ້ທີື່: 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion. 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ຊຸດທົດລອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ (ME-6825B mini launcher), ໝາກບີື່ເຫ ັກ,  

ໝາກບີື່ຢາງ, ແມັດກ້ໍ, ໂມງຈັບເວລາ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີແມື່ນ

ແນວໃດ? 

2). ການຕົກຕາມລໍາພັງຂອງວັດຖຸມີຄຸນລັກສະນະ

ຄ ແນວໃດ? 

3). ຈົື່ງອະທິບາຍຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງສົມຜົນ

ໄລຍະເຄ ື່ອນຍ້າຍ (ໄລຍະທາງ) ຂອງການ

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 2-3 ຄົນຕອບຄໍາ

ຖາມ 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion
https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits


27 
 

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ ແລະ ສົມຜົນ

ການຕົກຕາມລໍາພັງ 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ເມ ື່ອເຕະບານຂ້ຶນໄປຕາມລວງ

ປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມ  ໃດໜຶື່ງ 

ເສ້ັນໂຄຈອນຂອງມັນຈະເປັນ

ແນວໃດ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ເສ້ັນໂຄຈອນຂອງໝາກ

ບານເປັນຮູບປາຣາໂບນ 

(parabola) 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄງ້ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງ

ປະກອບກັບໜ້າພຽງນອນເປັນມູມ   

ໃດໜຶື່ງ ມີລັກສະນະຄ ດັື່ງຮູບລຸື່ມນ້ີ 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງແມື່ນການເຄ ື່ອນ

ທີື່ໄປຕາມສອງທິດທາງໃນເວລາ

ດຽວກັນ. 

- ປັດໄຈທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງແມື່ນຄວາມແຮງຕ້ານ

ຂອງອາກາດ ແລະ ຄວາມແຮງດຶງ

ດູດຂອງໜື່ວຍໂລກ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ: ວິທີສຶກສາ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງແມື່ນນໍາໃຊ້

ລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 

(Cartesian coordinate). 

- ອະທິບາຍລັກສະນະການ

ກະທົບຂອງຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 

ຫ   ຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ 

ຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດຕໍື່

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງການທດົລອງ 

- ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງບົດທົດລອງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

- ແນະນໍາອຸປະກອນ, ວິທີນໍາໃຊ້ 

ແລະ ຂັ້ນຕອນທົດລອງ (ເບິື່ງລາຍ

ລະອຽດໃນຄູື່ມ ທົດລອງ). 

- ສາທິດການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງໂດຍໃຊ້

ການຈໍາລອງແບບ (ຖ້າມີ). 

- ແນະນໍາວິທີຕິດຕ້ັງອຸປະກອນທົດ

ລອງ. 

 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການອະທິ 

ບາຍຂອງຄູ. 

- ສຶກສາເພ ື່ອທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການນໍາ

ໃຊ້. 

- ຕິດຕາມການສາທິດການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງຈາກແບບຈໍາລອງ. 

- ຕິດຕ້ັງອຸປະກອນ, ພາຍໃຕ້

ການແນະນໍາຢື່າງໃກ້ຊິດຂອງຄູ. 

 

 

 

ຮູບລັກສະນະຂອງແບບຈໍາລອງ 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົລອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດທົດລອງຕາມຂ້ັນ

ຕອນທີື່ແນະນໍາໃນຄູື່ມ ທົດລອງ. 

 

- ເຮັດທົດລອງເພ ື່ອສຶກສາການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ

Experiment-Base Teaching  
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ຈາກພ ້ນຕາມລວງປະກອບກັບ

ພ ້ນເປັນມູມ  ແລະ ແກວື່ງຈາກ

ຈຸດສູງ ℎ ໃດໜຶື່ງໄປຕາມລວງ

ນອນ. ບັນທຶກຂ້ໍມູນໃສື່

ຕາຕະລາງ 

ຄ້ັງ 𝜃 𝑥(m) 

1   

2   

3   
 

ຊຸດທົດລອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ 

 

 

 

 

 

- ກໍານົດໃຫ້ຈຸດແກນເຄ້ົາຢູື່ທີື່ 

𝑥0 = 0,  𝑦0 = 0 ແລະ 𝑡0 = 0. 

- ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ພາຍໃຕ້ການກະທົບ

ຈາກຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ. 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

- ນໍາຂ້ໍມູນທີື່ໄດ້ຈາກການທົດລອງ 

ມາແຕ້ມເສ້ັນສະແດງການພົວພັນ

ລະຫວື່າງມູມ θ ແລະ ໄລຍະທາງ

ວັດຖຸໄປໄດ້ 𝑥 ແທກຕາມລວງນອນ. 

- ຄິດໄລື່: 

1). ຄວາມໄວທໍາອິດ 𝑣0. 

2). ໄລຍະທາງທີື່ວັດຖຸໄປໄດ້ໄກສຸດ

ຕາມລວງນອນ. 

3). ລະດັບສູງສຸດທີື່ວັດຖຸຂ້ຶນໄປໄດ້. 

4). ເວລາວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ແຕື່ຈຸເລີື່ມ

ຕ້ົນເຖິງຈຸດສູງສຸດ ແລະ ເວລາເຄ ື່ອນ

ທີື່ໃນອາກາດທັງໝົດ (ຈາກຈຸດເລີື່ມ

ຕ້ົນເຖິງຈຸດຕົກແທດດິນ). 

 

 

- ສົນທະນາ ແລະ ວິເຄາະຜົນ

ການທົດລອງ. 

 

 

 

 

- ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນທີື່ໄດ້ຈາກການທົດ

ລອງ ຫ   ຈາກແບບຈໍາລອງເພ ື່ອ

ຄິດໄລື່ ຫ   ທົດສອບຄວາມ

ຖ ກຕ້ອງຂອງສູດ ແລະ ສົມຜົນ

ກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ, ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ຕາມສອງທິດທາງຢື່າງເອກະລາດຕໍື່

ກັນພາຍໃນຂະນະເວລາດຽວກັນ. 

+ ເຄ ື່ອນທີື່ຕາມແກນເຄ້ົາ 𝑥 ເປັນ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະເໝີ, ໂດຍທີື່ 

𝑣0𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑥0 = 0,  𝑎𝑥 = 0 

𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝜃             (1) 

+ ເຄ ື່ອນທີື່ຕາມແກນເຄົາ 𝑦 ເປັນ

ການເຄ ື່ອນທີື່ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ

ດ້ວຍຄວາມເລັື່ງບໍື່ປື່ຽນແປງ 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 +
1

2
𝑎𝑥𝑡2

 

= (𝑣0𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑡                           (2) 

𝑣0𝑦 =  𝑣0 sin 𝜃, 

 𝑦0  = 0,  𝑎𝑦 = −g 

𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 + 𝑎𝑦𝑡 = 𝑣0 sin 𝜃 − g𝑡 

(3) 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 +
1

2
𝑎𝑦𝑡2

 

= (𝑣0 sin 𝜃)𝑡 −
1

2
g𝑡2       (4) 

ເອົາສົມຜົນ (2) ແລະ (4) ລວມກັນ, 

ຈະໄດ້ສົມຜົນ: 

𝑦 = 𝑥tg𝜃 −
1

2
g

𝑥2

𝑣0
2𝑐𝑜𝑠2𝜃

    (5) 

+ ໄລຍະສູງສຸດວັດຖຸຂ້ຶນໄປໄດ້ 

(𝑣𝑦 = 0), ຈາກ (3) ຈະໄດ້ 

 0 
𝜃 

𝑦 

𝑥 
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0 = 𝑣0 sin 𝜃 − g𝑡 → 𝑡 =
𝑣0 sin 𝜃

g
 

ແທນໃສື່ (4): 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝑣0

2𝑠𝑖𝑛2𝜃

2g
      (6) 

+ ໄລຍະໄກສຸດວັດຖຸໄປໄດ້ (𝑥𝑚𝑎𝑥) 

ຢູື່ຈຸດວັດຖຸຕົກລົງກະທົບພ ້ນ      

(𝑦 = 0), ໝາຍຄວາມວື່າ 

(𝑣0 sin 𝜃)𝑡 −
1

2
g𝑡2 = 0 

→ 𝑡 =
2𝑣0 sin 𝜃

g
 

ແທນໃສື່ (2) ຈະໄດ້ 

𝑙 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑣0

2 sin 2𝜃

g
          (7) 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບ

ຄ ນ: ນິຍາມ, ສົມຜົນ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ 

ແລະ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ້ອໃນກື່ຽວກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ. 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງເຂັມໂມງ, 

ໃບພັດລົມ,... ແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່

ມົນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແມື່ນແນວ 

ໃດ? ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ

ແມື່ນແນວໃດ? 

- ຈົື່ງຍົກຕົວຢື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ

ທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາຖາມ, 

ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່ແຜື່ນເຈ້ຍ.  

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມຂ້ຶນປະກອບ 

ຄໍາເຫັນ. 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ ແມື່ນການເຄ ື່ອນ

ທີື່ມີເສ້ັນໂຄຈອນເປັນຮູບວົງມົນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີແມື່ນການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໜຶື່ງນອກຈາກມີເສ້ັນໂຄຈອນ

ເປັນຮູບວົງມົນແລ້ວຄວາມໄວ

ສະເລື່ຍຢູື່ທຸກຈຸດເທິງເສ້ັນໂຄຈອນ

ມີຄື່າເທົື່າກັນ. 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ວັດຖຸໜຶື່ງເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ, 

ປະລິມານຟີຊິກທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບ

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ອະທິບາຍຂ້ໍ

ສົມມຸດຖານວື່າດ້ວຍປະລິມານຟີ
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ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໄດ້ແກື່: ຄວາມ

ໄວຊ ື່ (𝑣), ຄວາມໄວມູມ (𝜔), 

ເວລາຮອບວຽນ (𝑇), ຄວາມຖີື່ 

(𝑓) ແລະ ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ 

(𝑎𝑐). 

ຊິກທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ

ເຊັື່ນ: ຄວາມໄວຊ ື່ (𝑣), ຄວາມ

ໄວມູມ (𝜔), ເວລາຮອບວຽນ (𝑇), 

ຄວາມຖີື່ (𝑓) ແລະ ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາ

ສູນ (𝑎𝑐). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍສ້ົມມຸດ

ຖານ 

- ອະທິບາຍອຸປະກອນ, ຈຸດປະ 

ສົງການທົດລອງ ແລະ ວິທີດໍາ

ເນີນການທົດລອງ: ກ້ອນຫີນ ຫ   

ວັດຖຸນ້ອຍທີື່ສາມາດມັດດ້ວຍ

ເຊ ອກແລບ (Nylon). 

- ອະທິບາຍວິທີນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ 

ແລະ ໂປ ແກຣມຈໍາລອງແບບ 

(ຖ້າມີ). 

- ຄູສາທິດການທົດລອງ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງໃຫ້

ນັກຮຽນສັງເກດ. 

- ໃຫ້ແຕື່ລະກຸື່ມເຮັດທົດລອງເພ ື່ອ

ວິເຄາະການພົວພັນລະຫວື່າງ

ປະລິມານຟີຊິກທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມສັງເກດ

ການປື່ຽນແປງລະຫວື່າງຄວາມ

ໄວ ແລະ ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ. 

- ປະລິມານປື່ຽນແປງຄວາມໄວ

ເປັນຄື່າທີື່ຄື່າທີື່ບົື່ງບອກເຖິງ

ລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ໄວ ຫ   ຊ້າ 

ຫ   ບໍື່? ຍ້ອນຫຍັງ? 

 

- ຕິດຕາມ, ຮັບຟັງການອະທິບາຍ 

ແລະ ການສາທິດກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນຂອງຄູ. 

- ດໍາເນີນການທົດລອງເປັນກຸື່ມ 

+ ກໍລະນີໃຊ້ອຸປະກອນ 

 

+ ກໍລະນີໃຊ້ແບບຈໍາລອງ 

 

- ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ, 

ຄວາມໄວສະເລື່ຍບໍື່ແມື່ນຄື່າທີື່ບົື່ງ

ບອກເຖິງການເຄ ື່ອນທີື່ໄວ ຫ   ຊ້າໃນ

ຂະນະທີື່ພິຈາລະນາ, ແຕື່ເປັນຄື່າທີື່

ບົື່ງບອກເຖິງການເຄ ື່ອນທີື່ໄວ ຫ   ຊ້າ

ບົນເສ້ັນທາງໃນໜຶື່ງເວລາ 

ຮອບວຽນ. 

ຄວາມໄວຊ ື່ ແລະ ຄວາມໄວມູມ 

- ຂະໜາດຄວາມໄວຊ ື່: 

𝑣 =
∆𝑆

∆𝑡
 , (∆𝑆, ∆𝑇 ≪)      (8) 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ, ຄວາມໄວ

ຢູື່ທຸກໆຈຸດເທິງເສ້ັນໂຄຈອນມີຂະ   

ໜາດເທົື່າກັນ. 

 

 

 

 

 

∆𝑆Ԧ (∆𝑆 ≪ ) ເວັກເຕີເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ເວັກເຕີຄວາມໄວ ແລະ ຂະໜາດ: 

𝑣Ԧ =
∆𝑆Ԧ

∆𝑡
    ແລະ     𝑣 =

∆𝑆

∆𝑡
 

- ຄວາມໄວມູມ (𝜔): 

𝜔 =
∆𝛼

∆𝑡
                   (9) 

ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

ແລະ ຫົວໜື່ວຍຂອງ 𝜔 ຄ  rad/s. 

ຈາກ 2𝜋 (rad) = 360° 

→ 1𝑟𝑎𝑑 =
180°

𝜋
 𝑜𝑟 

 1° =
𝜋

180°
 𝑟𝑎𝑑 

- ເວລາຮອບວຽນ (𝑇: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
  (𝑠)             (10) 

 

• 

• 

𝑟 𝜃 

𝑣Ԧ 
𝑣Ԧ 
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- ຄວາມຖີື່ (𝑓): 

𝑓 =
1

𝑇
=  

𝜔

2𝜋
  (
ຮອບ

s
ຫ   Hz) 

(11) 

- ການພົວພັນລະຫວື່າງ 𝑣 ແລະ 𝜔 

𝑣 = 𝑟𝜔              (12) 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະການພົວພັນ

ລະຫວື່າງບັນດາປະລິມານຟີຊິກ

ສາດທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຊອກຫາຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມປະກອບ

ຄວາມເຫັນ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ. 

- ທິດທາງຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນ

ທີື່ມົນສະເໝີ: 

𝑎Ԧ =
∆𝑣Ԧ

∆𝑡
=

𝑣Ԧ2 − 𝑣Ԧ1

∆𝑡
 

𝑎Ԧ ↑↑ ∆𝑣Ԧ   ເມ ື່ອ  ∆𝑡 ≪ ມີຄື່ານ້ອຍໆ 

ເມ ື່ອ ∆𝑡 ນ້ອຍໆ ∆𝑣Ԧ → 𝑎Ԧ ມີທິດທາງ

ເຂ້ົາຫາໃຈກາງວົງມົນ ເອ້ີນວື່າ 

ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ. 

- ຂະໜາດຂອງຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ

ຄິດໄລື່ຕາມສູດ: 

𝑎𝑐 =  
𝑣2

𝑟
= 𝑟𝜔2    (13) 

ກິດຈະກໍາ 4. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນຫ້ອງຮຽນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບຄ ນເນ ້ອໃນບົດຮຽນ

ໂດຍຫຍ້ໍ.  

- ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ;  

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ, ໂດຍການແນະນໍາຂອງຄູ 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ.  
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ບົດທີ 5. ຕົວຢື່າງການແກ້ບົດເລກການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ 

ເນ ້ອໃນຂອງບົດທີ 5 ເປັນພຽງການສອນລ ້ມຄ ນບົດຮຽນທີື່ໄດ້ຮຽນມາແລ້ວ. ເພ ື່ອບໍື່ເປັນການສອນລ ້ມ

ຄ ນບົດຮຽນແບບເກົື່າຫ າຍຄ້ັງ ແລະ ກໍເພ ື່ອປະຢັດເວລາ. ດັື່ງນ້ັນ, ຮຽນສະເໜີເຖິງຄູສອນ ແລະ ຜູ້ທີື່ກື່ຽວຂ້ອງ

ຈົື່ງເອົາບົດເລກຕົວຢື່າງໃນບົດທີ 5 ນ້ີໄປໂຮມໃສື່ກັບບົດທີື່ກື່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນບົດເລກຕົວຢື່າງໃນບົດນ້ັນ ແລະ 

ບົດຝຶກຫັດໃນບົດນ້ີກໍໃຫ້ເອົາໄປໂຮມກັບບົດດັື່ງກື່າວພ້ອມເລີຍ. 
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ພາກທີ II. ຄວາມແຮງເດີນເຄ ື່ອນ (Dynamics) 

 ເວລາ 10 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດ້ານເນ ອ້ໃນ 

ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບມະໂນພາບຂອງຄວາມແຮງ, ວທິີການແຍກ 

ແລະ ການສັງລວມຄວາມແຮງ, ມະໂນພາບກື່ຽວກັບຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງ, ເນ ້ອໃນກົດເກນຕື່າງໆຂອງນິວເຕິນ, 

ມະໂນພາບຄວາມແຮງດຶງດູດຈັກກະວານ, ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ, ຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ 

1) ພາຍຫ ັງຮຽນຈົບໃນພາກນ້ີແລ້ວ, ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຮງ, 

ວິທີແຍກ ແລະ ສັງລວມເວັກເຕີຄວາມແຮງ. ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍເນ ້ອໃນກົດເກນຕື່າງໆຂອງນິວ

ເຕິນ. ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຮງດຶງດູດ, ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງນ້ໍາໜັກ ແລະ ມວນ

ສານຂອງວັດຖຸ. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

2) ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດຈໍາແນກສັນຍະລັກຟີຊິກສາດກື່ຽວກັບຄວາມແຮງປະເພດຕື່າງໆ ແລະ ສູດທີື່

ສະແດງເຖິງການພົວພັນລະຫວື່າງບັນດາປະລິມານດັື່ງກື່າວ. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສູດເພ ື່ອຕອບຄໍາ

ຖາມ ແລະ ແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບຄວາມແຮງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

 

II. ສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນ 

ພາກທີ II. ຄວາມແຮງເດນີ

ເຄ ື່ອນ (Dynamics) 

ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ 

ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດ.... 

ບົດທ ີ6. ຄວາມແຮງ 

(Forces) 
1. ມະໂນພາບຄວາມແຮງ 

2. ວທິີສະແດງຄວາມແຮງ 

3. ການສັງລວມຄວາມແຮງ 

4. ການແຍກຄວາມແຮງ 

1) ກໍານົດມະໂນພາບກື່ຽວກັບຄວາມແຮງ, ປະລິມານຟີຊິກ ແລະ ຫົວໜື່ວຍທີື່

ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ຄວາມແຮງ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງ ແລະ ບົດບາດ

ຂອງຄວາມແຮງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

2) ອະທິບາຍວິທີສະແດງຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸດ້ວຍຮູບແຕ້ມ ແລະ ຂຽນ

ສົມຜົນບົື່ງບອກຄວາມແຮງແຕື່ລະຊະນິດ. 

3) ວິເຄາະທິດທາງການກະທົບຂອງຄວາມແຮງໃສື່ວັດຖຸ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດຸນດື່ຽງ

ຂອງຄວາມແຮງ. 

ບົດທ ີ7. ກົດເກນນິວເຕນິ 

(Newton’s Laws) 
1. ກົດເກນທີ I ນິວເຕິນ 

2. ຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງຂອງວັດຖຸ 

3. ກົດເກນທີ II ນິວເຕິນ 

5. ກົດເກນທີ III ນິວເຕິນ 

1) ຮັບຮູ້ ແລະ ອະທິບາຍການພົວພັນລະຫວື່າງມວນສານ, ຄວາມແຮງ ແລະ 

ຄວາມເລັື່ງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ. 

2) ນໍາສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍເນ ້ອໃນກົດເກນທີ I, II ແລະ III ຂອງນິວເຕິນ

ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຢື່າງ ແລະ ຜົນການທົດລອງ. 

3) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງກົດເກນນິວເຕິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະ

ຈໍາວັນ. 
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ບົດທ ີ8. ຄວາມແຮງດງຶດ ດ 

ແລະ ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ 

(Attractive and Elastic 
Forces) 
1. ຄວາມແຮງດຶງດູດ 

2. ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນໃນລະບົບ

ດາວເຄາະຈັກກະວານ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

2) ວິເຄາະປະລິມານຟີຊິກທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ຄວາມແຮງດຶງດູດ, ຕົວປະກອບ

ການດຶງດູດ ແລະ ຫົວໜື່ວຍທີື່ກົງກັບມັນ. 

3) ຈໍາແນກຄວາມໝາຍຂອງມວນສານ ແລະ ນ້ໍາໜັກຂອງວັດຖຸ. 

4) ສົນທະນາດ້ວຍການຍົກຕົວຢື່າງກື່ຽວກັບຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມ

ແຮງຫົດຢ ດທີື່ເກີດຂ້ຶນຕົວຈິງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

5) ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງຄວາມແຮງຕາມກົດເກນນິວເຕິນ, ຄວາມ

ແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ 

ບົດທ ີ9. ຄວາມແຮງຮຸກຖ  

ແລະ ຄວາມແຮງເຂົ້າສ ນ 

(Friction and Centrifugal 
Forces) 
1. ຄວາມແຮງຮຸກຖູ 

2. ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ປະລິມານຟີຊິກທີື່

ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ຄວາມແຮງດັື່ງກື່າວນ້ີ. 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ ແລະ ປະລິມານຟີຊິກທີື່

ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ຄວາມແຮງດັື່ງກື່າວ. 

3) ອະທິບາຍບົດບາດຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນຕໍື່ການນໍາ

ໃຊ້ໃນວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

4) ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ກື່ຽວກັບຄວາມແຮງຮຸກຖູ, ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ ແລະ 

ຄວາມແຮງໜີສູນໃນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

5) ນໍາໃຊ້ສູດຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນເພ ື່ອແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນ

ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ໃນຕົວຈິງ. 

III. ແຜນການຈັດການຮຽນການສອນ 

 ໃນພາກນ້ີປະກອບມີ 4 ບົດ ຊຶື່ງກວມເອົາເນ ້ອໃນທີື່ສໍາຄັນໄດ້ແກື່ຄວາມແຮງ, ບັນດາກົດເກນນິວເຕິນ, 

ຄວາມແຮງດຶງດູດ, ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ, ຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

ບົດທີ 6 ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາ ແລະ ການສົນທະນາກື່ຽວກັບມະໂນພາບຄວາມແຮງ, ວິທີການສະແດງເວັກເຕີ

ຄວາມແຮງ, ວິທີການແຍກ ແລະ ສັງລວມຄວາມແຮງ. 

ບົດທີ 7 ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາ ແລະ ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄວາມໝາຍອ້ຶງຕ້ຶງຂອງວັດຖຸ, ຮຽນການພົວພັນ

ລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ ພາວະຂອງວັດຖຸ (ກົດເກນທີ I ນິວເຕິນ). ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາຄວາມໝາຍ 

ແລະ ການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມແຮງກະທົບ, ມວນສານ, ຄວາມເລັື່ງທີື່ວັດຖຸຖ ກກະທົບຄວາມແຮງ

ໄດ້ຮັບ, ສູດສະແດງການພົວພັນດັື່ງກື່າວ (ກົດເກນທີ II ນິວເຕິນ). ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາທໍາມະຊາດ

ຂອງຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ ຊຶື່ງເປັນສອງຄວາມແຮງທີື່ມີລວງດຽວກັນ, ມີຂະ

ໜາດເທົື່າກັນ ແຕື່ມີທິດກົງກັນຂ້າມ (ກົດເກນທີ III ນິວເຕິນ). 

ບົດທີ 8 ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມແຮງດຶງດູດທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຈັກກະວານ 

ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ຮຽນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈການພົວພັນລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງວັດຖຸ. 

ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງຫົດຢ ດ, ເນ ້ອໃນກົດເກນ Hooke. 
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ບົດທີ 9 ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມ

ແຮງເຂ້ົາສູນ, ການພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

 

 

 

  

ແຜນວາດສະຫ ຸບ

ຫຍ້ໍກື່ຽວກັບພາກ

ຄວາມແຮງເດີນ

ເຄ ື່ອນ 
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ບົດທີ 6. ຄວາມແຮງ (Force) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ສາມາດອະທິບາຍນິຍາມຄວາມແຮງ, ຄວາມແຮງດຸນດື່ຽງ ແລະ ວິທີສະແດງເວັກເຕີຄວາມແຮງ. 

2) ສະແດງວິທີການສັງລວມສອງຄວາມແຮງໃນແຕື່ລະກໍລະນີ, ນໍາໃຊ້ຫ ັກເກນ cosine ໃນຮູບສາມແຈ

ທົື່ວໄປ. 

3) ແຕ້ມເວັກເຕີສັງລວມຄວາມແຮງໄດ້ຢື່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫ ັກເກນ cosine ເພ ື່ອຄິດໄລື່ຂະ    

ໜາດຂອງຄວາມແຮງ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ຄວາມແຮງແມື່ນປະລິມານເວັກເຕີ ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການກະທົບຂອງວັດຖຸໜຶື່ງໃສື່ວັດຖຸອ ື່ນ, ຜົນໄດ້

ຮັບຄ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸໄດ້ຮັບຄວາມເລັື່ງ ຫ   ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປື່ຽນຮູບຮື່າງ. 

- ການສັງລວມຄວາມແຮງ. 

- ການແຍກຄວາມແຮງ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ໂຕ້ນຊິງ, 

ອຸປະກອນສະແດງປະຈັກຕາງື່າຍດາຍທີື່ຜະລິດເອງ, LCD-Projector ແລະ ຄອມພິວເຕີ (ຖ້າມີ). 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງແມື່ນແນວໃດ? 

2). ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີຕື່າງກັນຄ ແນວໃດ? 

3). ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແມື່ນແນວໃດ? 

4). ຍົກຕົວຢື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນ

ທີື່ມົນທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນຕອບຄໍາ

ຖາມ 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ຄວາມແຮງ (Force) 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ  1. ມະໂນພາບຄວາມແຮງ 

Discovery Learning 
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- ເປັນຫຍັງເມ ື່ອເຕະໝາກບານ, 

ໝາກບານຈຶື່ງເກີດການເຄ ື່ອນທີື່? 

- ແມື່ນຫຍັງທີື່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້

ໝາກບານເກີດການເຄ ື່ອນທີື່? 

- ສົນທະນາ, ຄາດເດົາ ແລະ 

ຕິດຕາມເນ ້ອໃນບົດຮຽນ 

1.1. ຄວາມແຮງແມື່ນປະລິມານເວັກເຕີ 

ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການກະທົບຂອງວັດຖຸ

ໜຶື່ງໃສື່ວັດຖຸອ ື່ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຄ ເຮັດໃຫ້

ວັດຖຸໄດ້ຮັບຄວາມເລັື່ງ ຫ   ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ

ປື່ຽນຮູບຮື່າງ. 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ຄວາມແຮງເປັນສາເຫດທີື່ເຮັດ

ໃຫ້ວັດຖຸ (ໝາກບານ) ເກີດການ 

ເຄ ື່ອນທີື່. 

- ວັດຖຸທີື່ຖ ກກະທົບດ້ວຍສອງ

ຄວາມແຮງຊຶື່ງມີຂະໜາດເທົື່າກັນ

ມັນຈະຢູື່ພາວະດຸນດື່ຽງ. 

- ຄວາມແຮງເປັນປະລິມານເວັກ

ເຕີ.  

- ເມ ື່ອວັດຖຸມີຄວາມເລັື່ງ 𝑎 = 0 

ຈະເປັນການເຄ ື່ອນທີື່ສະໝໍື່າສະ    

ເໝີ ແລະ ເມ ື່ອວັດຖຸມີຄວາມເລັື່ງ 

𝑎 ≠ 0 ຈະເປັນການເຄ ື່ອນທີື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ. 

 

- ຄ້ົນຄິດ, ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ 

- ເມ ື່ອວັດຖຸຢູື່ຄົງທີື່ ຫ   ເຄ ື່ອນທີື່

ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ, ຄວາມເລັື່ງ 

𝑎 = 0. 

- ຖ້າຄວາມແຮງສັງລວມທີື່

ກະທົບໃສື່ວັດຖຸຫາກດຸນດື່ຽງ, 

ຄວາມເລັື່ງທີື່ວັດຖຸໄດ້ຮັບຄ   

𝑎 = 0 ແລະ ປີ້ນຄ ນ. 

- ສົນທະນາ ແລະ ຕອບຄໍາ

ຖາມ 

 

 

 

 

1.2. ຄວາມແຮງດຸນດື່ຽງແມື່ນບັນດາ

ຄວາມແຮງ ຊຶື່ງເມ ື່ອກະທົບໃສື່ວັດຖຸໃດ

ໜຶື່ງພ້ອມກັນ, ບໍື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ 

ວັດຖຸດັື່ງກື່າວນ້ັນເກີດມີຄວາມເລັື່ງ. 

1.3. ເສ້ັນຊ ື່ທີື່ໃຊ້ສະແດງເວັກເຕີຄວາມ

ແຮງ ເອ້ີນວື່າ ລວງຂອງຄວາມແຮງ. 

ສອງຄວາມແຮງດຸນດື່ຽງ ແມື່ນສອງ

ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸໃດໜຶື່ງ

ພ້ອມກັນທີື່ມີລວງດຽວກັນ, ມີຂະໜາດ

ເທົື່າກັນ ແຕື່ມີທິດກົງກັນຂ້າມ. 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍສ້ົມມຸດ

ຖານ 

- ນໍາສະເໜີອຸປະກອນທົດລອງ: 

ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ 

ບັນທັດ ແລະ ໂຕ້ນຊິງ, ສະແດງ

ວິທີຕິດຕ້ັງອຸປະກອນທົດລອງ. 

- ເອ້ີນນັກຮຽນຂ້ຶນກະດານແຕ້ມ

ຄວາມແຮງເຄັື່ງ 𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2 

- ຜົນກະທົບຂອງຄວາມແຮງ  

𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2 ຄ  ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຕ້ນຊິງ

ດຸນດື່ຽງ. 

- ແຕ້ມຄວາມແຮງດຸນດື່ຽງ 𝐹Ԧ3? 

- ຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ ສາມາດປື່ຽນແທນ

ບັນດາຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2 ໃນການ

ຮັກສາໃຫ້ໂຕ້ນຊິງຢູື່ຄົງທີື່ບື່ອນ

 

- ສັງເກດອຸປະກອນທົດລອງ 

 

 

 

- ຂ້ຶນກະດານເພ ື່ອສະແດງ

ຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2 ດ້ວຍການ

ແຕ້ມຮູບ. 

 

 

- ຂ້ຶນກະດານແຕ້ມຄວາມແຮງ 

𝐹Ԧ3 

- ຂ້ຶນກະດານແຕ້ມຄວາມແຮງ 

𝐹Ԧ ດຸນດື່ຽງກັບຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ3 

 

2. ການສັງລວມຄວາມແຮງ 

2.1. ທົດລອງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

𝐹Ԧ1 𝐹Ԧ2 

𝐹Ԧ3 
𝑂 

𝑀 𝑁 

𝐹Ԧ1 𝐹Ԧ2 

𝐹Ԧ3 

𝑂 

𝑀 𝑁 

𝐹Ԧ 

𝐵ሬԦ 𝐴Ԧ 

𝐵ሬԦ 

𝐴Ԧ 

|𝐹Ԧ| = |𝐹Ԧ3| 
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ເກົື່າ? ສະນ້ັນ 𝐹Ԧ ແມື່ນຄວາມແຮງ

ສັງລວມຂອງ 𝐹Ԧ1 ແລະ 𝐹Ԧ2. 

- ຖອນໄດ້ຂ້ໍສະຫ ຸບຫຍັງກື່ຽວກັບ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງ? 

- ສັງເກດເບິື່ງລະຫວື່າງຄວາມແຮງ 

𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2 ແລະ 𝐹Ԧ3  ມີການພົວພັນຄ 

ແນວໃດ? 

- ເອ້ີນນັກຮຽນຂ້ຶນກະດານເພ ື່ອຂີດ

ຕໍື່ຈຸດປາຍຂອງ 𝐹Ԧ ໃສື່ປາຍ 𝐹Ԧ1 

ແລະ ປາຍ 𝐹Ԧ ໃສື່ປາຍ 𝐹Ԧ2. 

- ຫ ັກການສັງລວມຄວາມແຮງນ້ັນ

ກໍຄ ຫ ັກການຮູບສີື່ແຈຂ້າງຂະໜານ. 

- ແນະນໍານັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ.  

- ສະເໜີໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບ

ຄວາມເຫັນກື່ຽວກັບວິທີການແຍກ

ຄວາມແຮງ. 

- ເມ ື່ອເບິື່ງຮູບແຕ້ມພວກນ້ອງເຫັນ

ບັນດາຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2 ແລະ 𝐹Ԧ3  

ພົວພັນກັນຄ ແນວໃດ? 

- ສະນ້ັນ, ຖ້າຕ້ອງການແຍກ

ຄວາມແຮງໜຶື່ງອອກເປັນສອງ

ຄວາມແຮງພາກສື່ວນທີື່ຮູ້ຈັກລວງ

ແລ້ວຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 

 

- ຄວາມແຮງເປັນປະລິມານ

ເວັກເຕີ. 

- ອາດຈະຍົກຜົນການສັງເກດ

ຂອງຕົນເອງ. 

- ສັງເກດເບິື່ງຮູບສີື່ແຈຂ້າງຂະ

ໜານ (O𝐹Ԧ1𝐹Ԧ𝐹Ԧ2) 

 

- ນໍາສະເໜີຫ ັກການຮູບສີື່ແຈ

ຂ້າງຂະໜານ. 

- ຕອບຄໍາຖາມຕາມການແນະ

ນໍາ. 

- ເຮັດໃຫ້ເຊ ອກສອງຂ້າງເຄັື່ງ

ອອກ. 

 

- ນໍາສະເໜີວິທີແຍກເວັກເຕີ

ຄວາມແຮງ. 

 

- ຖ້າຕໍື່ປາຍຂອງ 3 ເວັກເຕີ

ຄວາມແຮງໃສື່ກັນ, ກໍຈະໄດ້ຮູບ

ສີື່ແຈຂ້າງຂະໜານໜຶື່ງ. 

- ສົນທະນາ, ຕອບຄໍາຖາມ. 

2.2. ນິຍາມ 

ການສັງລວມຄວາມແຮງເປັນການແທນ

ບັນດາຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸໃດ

ໜຶື່ງພ້ອມກັນນ້ັນດ້ວຍຄວາມແຮງໜຶື່ງທີື່

ມີຜົນການກະທົບຄ ກັນກັບບັນດາຄວາມ

ແຮງກະທົບດັື່ງກື່າວ. 

 

 

 

 

2.3. ເງ ື່ອນໄຂດນຸດື່ຽງຂອງວັດຖຸ 

ໃຫ້ວັດຖຸໃດໜຶື່ງຢູື່ໃນພາວະດຸນດື່ຽງ, ຜົນ

ບວກບັນດາຄວາມແຮງທີື່ກະທົບພ້ອມ

ກັນໃສື່ວັດຖຸດັື່ງກື່າວຕ້ອງເທົື່າສູນຄ  

𝐹Ԧ1 + 𝐹Ԧ2 + 𝐹Ԧ3 + ⋯ =  0ሬԦ 

2.4. ການແຍກຄວາມແຮງ 

1). ນິຍາມ 

ການແຍກຄວາມແຮງແມື່ນວິທີການ

ປື່ຽນແທນຄວາມແຮງໃດໜຶື່ງດ້ວຍສອງ 

ຫ   ຫ າຍຄວາມແຮງ ຊຶື່ງມີຜົນກະທົບ

ດ້ານຄວາມແຮງທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ 

 

 

 

 

2). ເອົາໃຈໃສື່: 

ໃນການແຍກຄວາມແຮງເຮົາກໍສາມາດ 

ນໍາໃຊ້ຫ ັກການຂອງຮູບສີື່ແຈຂ້າງຂະ   

ໜານ, ແຕື່ຈະໃຊ້ເມ ື່ອຮູ້ຈັກຄວາມແຮງ

ກະທົບຕາມສອງລວງທີື່ແນື່ນອນແລ້ວ

ແຍກອອກຕາມສອງລວງດັື່ງກື່າວ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນຄ ນ ແລະ ສະຫ ຸບ.  

 

- ສົນທະນາ, ສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບຄ ນບົດຮຽນ. 

 

𝐹Ԧ 
𝐹Ԧ1 

𝐹Ԧ2 
𝑂 

𝐹Ԧ1 𝐹Ԧ2 

𝑂 

𝐹Ԧ3 
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- ຄູສະຫ ຸບຄ ນເນ ້ອໃນບົດຮຽນ.  

- ຄູຕ້ັງຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເລກແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ຢູື່ໃນຫ້ອງຮຽນ (ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ). 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ຄວາມແຮງ, ການສັງລວມ ແລະ ການແຍກຄວາມແຮງໃນຊີວິດຕົວຈິງ. 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດຢູື່ທ້າຍປ້ຶມແບບຮຽນ. 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ

ຄ ນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ. 

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ ພາຍໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

- ຮັບເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ.  
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ບົດທີ 7. ກົດເກນນິວເຕິນ (Newton’s Laws) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍໄດ້ເນ ້ອໃນກົດເກນທີ I, II, III ຂອງນິວເຕິນ. 

2) ນໍາໃຊ້ກົດເກນທີ I, II, III ນິວເຕິນ ເພ ື່ອແກ້ບົດເລກກໍລະນີມີໜຶື່ງວັດຖຸ ຫ   ສອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່. 

3) ນໍາໃຊ້ການພົວພັນລະຫວື່າງມວນສານ ແລະ ລະດັບຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງຂອງວັດຖຸເພ ື່ອອະທິບາຍປາກົດ 

ການທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ໃນວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ເນ ້ອໃນກດົເກນທ ີI ນວິເຕິນ: ຖ້າບໍື່ມີຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸ ຫ   ມີບັນດາຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ 

ແຕື່ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມມີຄື່າເທົື່າສູນ, ວັດຖຸທີື່ກໍາລັງຢຸດນ້ິງກໍຈະຢຸດນ້ິງຕະຫ ອດໄປ 

ແລະ ວັດຖຸກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ ກໍຈະເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ຕະຫ ອດໄປ.      𝐹Ԧ = 0ሬԦ  ຫ    ∑ 𝐹Ԧ =  0ሬԦ   →  𝑎Ԧ = 0ሬԦ 

- ເນ ້ອໃນກດົເກນ II ນວິເຕິນ: ຄວາມເລັື່ງຂອງວັດຖຸໜຶື່ງຮື່ວມລວງດຽວກັນກັບລວງຄວາມແຮງກະທົບ, 

ມີຂະໜາດເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນກົງກັບຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນປ້ີນກັບ

ມວນສານຂອງວັດຖຸນ້ັນ.  𝑎Ԧ =  
𝐹Ԧ

𝑚
    ຫ      𝐹Ԧ = 𝑚𝑎Ԧ 

- ເນ ້ອໃນກດົເກນທ ີIII ນິວເຕນິ: ໃນທຸກກໍລະນີ, ເມ ື່ອວັດຖຸ A ກະທົບຄວາມແຮງໜຶື່ງໃສື່ວັດຖຸ B, 

ວັດຖຸ B ກໍຈະກະທົບຄ ນດ້ວຍຄວາມແຮງໜຶື່ງໃສື່ວັດຖຸ A. ຄວາມແຮງທັງສອງຢູື່ລວງດຽວກັນ, ມີຂະ

ໜາດເທົື່າກັນ ແຕື່ມີທິດກົງກັນຂ້າມ 𝐹Ԧ𝐵→𝐴 = −𝐹Ԧ𝐴→𝐵  ຫ    𝐹Ԧ𝐵𝐴 = −𝐹Ԧ𝐴𝐵 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ອຸປະກອນສະແດງປະຈັກຕາແບບງື່າຍດາຍທີື່ຜະລິດ

ເອງ, LCD-Projector ຄອມພິວເຕີ (ຖ້າມີ). 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ຮາງໄມ້ ຫ   ຮາງເຫ ັກທີື່ສາມາດປັບລະດັບງື່ຽງ, ໝາກບີື່ເຫ ັກ ແລະ ໝາກບີື່ຢາງ, 

ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ຮາງລົມ (Air Track), Photogate Sensors ການເຄ ື່ອນທີື່, 

Interface sensor, ລົດລ້ໍ (Carts) ແລະ ແຜື່ນເລ ື່ອນ (Glider), ເຄ ື່ອງເປົື່າລົມ (Air Blower), 

ເຄ ື່ອງຈັບເວລາ (Smart timer) ແລະ ຄູື່ມ ແນະນໍາການທົດລອງ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ຄວາມແຮງແມື່ນຫຍັງ? 

2). ສິື່ງທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສື່ ເມ ື່ອກື່າວເຖິງຄວາມແຮງ

ມີຫຍັງແດື່? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 
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3). ເພິື່ນໄດ້ອີງໃສື່ຫ ັກການຫຍັງໃນການສັງລວມ ຫ   

ແຍກຄວາມແຮງ? 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 2-3 ຄົນຕອບຄໍາ

ຖາມ. 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ກົດເກນທີ I ນວິເຕນິ (Newton First’s Laws) 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ຄວາມແຮງເປັນປັດໄຈທີື່ເຮັດໃຫ້

ວັດຖຸເກີດການເຄ ື່ອນທີື່ແມື່ນ ຫ   ບໍື່? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມຕາມທີື່ໄດ້

ຈັດແບື່ງ 

1. ກດົເກນທີ I ນິວເຕິນ 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ຄວາມແຮງບໍື່ແມື່ນປັດໄຈທີື່ເຮັດ

ໃຫ້ວັດຖຸເກີດການເຄ ື່ອນທີື່, ຈະໄດ້

ສຶກສາໃນບົດນ້ີ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ.  1.1. ການທດົລອງຂອງກາລີເລ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຖ້າບໍື່ມີຄວາມແຮງຮຸກຖູລະຫວື່າງ  

ໝາກບີື່ກັບຮາງເຫ ັກ ແລະ ຮາງເຫ ັກ

ທີ 2 ວາງຂະໜານກັບພ ້ນພຽງ ໝາກ

ບີື່ຈະກ້ິງດ້ວຍຄວາມໄວບໍື່ປື່ຽນແປງ

ຕະຫ ອດໄປ. 

1.2. ເນ ອ້ໃນກດົເກນທີ I ນວິເຕນິ 

- ຖ້າບໍື່ມີຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸ 

ຫ   ມີບັນດາຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ 

ແຕື່ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍສ້ົມມຸດຖານ 

- ແຕ້ມຮູບການທົດລອງຂອງທື່ານ 

ກາລີເລ (Galileo). 

- ສະເໜີອຸປະກອນທົດລອງ. 

- ຍ້ອນຫຍັງໝາກບີື່ຈຶື່ງບໍື່ກ້ິງຂ້ຶນໄປ

ເຖິງລະດັບສູງເທົື່າກັບລະດັບທີື່ປື່ອຍ 

ຮູບ (ກ). 

- ຖ້າຫ ູດລະດັບສູງຂອງຮາງເຫ ັກທີ 

2 (ຮູບ ຂ), ໝາກບີື່ຈະກ້ິງຄ ແນວ 

ໃດ? 

- ຖ້າວາງຮາງເຫ ັກທີ 2 ລົງຂະໜານ

ກັບພ ້ນພຽງ (ຮູບ ຄ), ໄລຍະທາງທີື່

ໝາກບີື່ກ້ິງໄປໄດ້ຈະເປັນແນວໃດ

ທຽບກັບທີື່ຕ້ັງເບ ້ອງຕ້ົນ? 

- ຖ້າຮາງເຫ ັກທີ 2 ວາງລົງຂະໜານ

ກັບພ ້ນພຽງ ແລະ ບໍື່ມີຄວາມແຮງຮຸກ

ຖູ, ໝາກບີື່ຈະເຄ ື່ອນທີື່ເປັນແນວໃດ? 

- ສັງເກດຮູບແຕ້ມການທົດລອງ, 

ສະຫ ຸບຜົນການສັງເກດ. 

 

 

- ຍ້ອນມີຄວາມແຮງຮຸກຖູ

ລະຫວື່າງໝາກບີື່ກັບຮາງເຫ ັກ. 

 

- ໝາກບີື່ຈະກ້ິງໄປໄດ້ໄລຍະ

ທາງໄກກວື່າ. 

 

- ຄ້ົນຄິດ, ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ 

ແລ້ວປະກອບຄໍາເຫັນ (ຈະກ້ິງໄປ

ໄດ້ໄລຍະທາງໄກກວື່າ). 

 

- ໝາກບີື່ຈະກ້ິງໄປຕະຫ ອດ. 

Discovery Learning 
 

1 2 

(ກ) 

2 1 

(ຂ) 

2 

1 

(ຄ) 
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ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ຄວາມແຮງເປັນປັດໄຈທີື່ເຮັດໃຫ້

ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ບໍື່? 

- ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ນັກຮຽນເວົ້າຄ ນ

ມະໂນພາບຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງທີື່ໄດ້ຮຽນຢູື່ 

ມ.1.  

- ຕາມກົດເກນທີ I, ການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ສະໝໍື່າສະເໝີແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່

ຕາມຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງ. ສະນ້ັນ, ຄວາມ

ອ ້ງຕ້ຶງແມື່ນຫຍັງ? 

 

- ບໍື່ສະເໝີໄປ 

- ນໍາສະເໜີເນ ້ອໃນກົດເກນທີ I 

ນິວເຕິນ. 

- ເວົ້າຄ ນມະໂນພາບຄວາມອ້ຶງ

ຕ້ຶງ. 

- ມີທື່າອື່ຽງຮັກສາຄວາມໄວທັງ

ລວງ ແລະ ຂະໜາດ. 

- ຄອບຄໍາຖາມ. 

ສັງລວມມີຄື່າເທົື່າສູນ, ວັດຖຸທີື່ກໍາລັງ

ຢຸດນ້ິງກໍຈະຢຸດນ້ິງຕະຫ ອດໄປ ແລະ 

ວັດຖຸກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ ກໍຈະເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ຕະຫ ອດໄປ. 

𝐹Ԧ = 0ሬԦ  ຫ    ∑ 𝐹Ԧ =  0ሬԦ   →  𝑎Ԧ = 0ሬԦ 

1.3. ຄວາມອຶງ້ຕຶງ້ 

- ຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງແມື່ນຄຸນລັກສະນະ 

ໜຶື່ງຂອງທຸກໆວັດຖຸທີື່ມີທື່າອື່ຽງ

ຮັກສາຄວາມໄວທັງລວງ, ທັງທິດ 

ແລະ ທັງຂະໜາດ. 

 

 

 

 

ກດິຈະກໍາ 3. ກົດເກນທີ II ນິວເຕິນ (Newton Second’s Laws) 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ເປັນຫຍັງເມ ື່ອຊຸກວັດຖຸທີື່ມີມວນ

ສານຕື່າງກັນ, ວັດຖຸດັື່ງກື່າວຈຶື່ງ

ເຄ ື່ອນທີື່ໄວ ຫ   ຊ້າຕື່າງກັນ? 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ, ນອກ 

ຈາກຂ້ຶນກັບຄວາມແຮງກະທົບແລ້ວ

ຍັງຂ້ຶນກັບປັດໄຈອ ື່ນໆໃດແດື່? 

- ເພ ື່ອສຶກສາການພົວພັນລະຫວື່າງ

ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ມວນສານ

ຂອງວັດຖຸ, ພວກເຮົາມາຮຽນກື່ຽວ

ກັບເນ ້ອໃນກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ວັດຖຸໜັກຈະເຄ ື່ອນທີື່ຊ້າ 

ແລະ ວັດຖຸເບົາຈະເຄ ື່ອນທີື່ໄວ

ກວື່າ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ໃຕ້ການກະທົບ

ຄວາມແຮງຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງ, 

ນອກຈາກຂ້ຶນກັບຂະໜາດຂອງ

ຄວາມແຮງກະທົບແລ້ວຍັງຂ້ຶນ

ກັບມວນສານຂອງວັດຖຸດັື່ງກື່າວ 

ນໍາອີກ. 

2. ກດົເກນທີ II ນິວເຕນິ 

 

2.1. ທົດລອງ 

- ສຶກສາການພົວພັນລະຫວື່າງ

ຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ ມວນສານ 𝑚 ແລະ 

ຄວາມເລັື່ງ 𝑎Ԧ. 

- ຜົນການທົດລອງ 

ລ/ດ 𝐹(N) 𝑚(kg) 𝑎 =
𝐹

𝑚
 

1    

2    

3    

 

2.2. ເນ ອ້ໃນກດົເກນ II ນິວເຕິນ 

- ຄວາມເລັື່ງຂອງວັດຖຸໜຶື່ງຮື່ວມລວງ

ດຽວກັນກັບລວງຄວາມແຮງກະທົບ, 

ມີຂະໜາດເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນ

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ຖ້າເຮົາຊຸກແກັດສິນຄ້າໜຶື່ງທີື່ໜັກພໍ

ສົມຄວນໄປຕາມພ ້ນພຽງ, ຄວາມ

ເລັື່ງຂອງແກັດສິນຄ້າດັື່ງກື່າວຂ້ຶນກັບ

ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ມວນສານ

ຂອງມັນ. 

 

- ສົນທະນາພ້ອມຈິນຕະນາການ

ກື່ຽວກັບຂ້ໍສົມມຸດຖານ. 
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- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ, ນອກ 

ຈາກຂ້ຶນກັບຄວາມແຮງກະທົບ ແລ້ວ 

ຍັງຂ້ຶນກັບມວນສານຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກ

ກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ. 

ກົງກັບຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ເປັນ

ອັດຕາສື່ວນພົວພັນປ້ີນກັບມວນ

ສານຂອງວັດຖຸນ້ັນ. 

𝑎Ԧ =  
𝐹Ԧ

𝑚
    ຫ      𝐹Ԧ = 𝑚𝑎Ԧ 

ໃນນ້ີ: 

+ 𝑎 ອັດຕາເລັື່ງວັດຖຸ (m/𝑠2
) 

+ 𝐹 ແມື່ນຄວາມແຮງກະທົບ (N) 

+ 𝑚 ມວນສານຂອງວັດຖຸ (kg) 

2.3. ມວນສານ ແລະ ຄວາມອຶ້ງຕຶງ້ 

ກ. ນຍິາມ 

ມວນສານເປັນປະລິມານສັນຍະລັກ

ໃຫ້ແກື່ລະດັບຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງຂອງວັດຖຸ 

ຂ. ຄນຸລກັສະນະຂອງມວນສານ 

ມວນສານເປັນປະລິມານບໍື່ມີທິດ, 

ມີຄື່າເປັນບວກ ແລະ ບໍື່ປື່ຽນແປງ. 

 

- ຄວາມເລັື່ງທີື່ວັດຖຸໃດໜຶື່ງໄດ້ຮັບ

ເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນກົງກັບ

ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ເປັນອັດຕາ

ສື່ວນພົວພັນປ້ີນກັບມວນສານຂອງ

ວັດຖຸນ້ັນ. 

𝑎Ԧ =  
𝐹Ԧ

𝑚
  →  𝐹Ԧ = 𝑚𝑎Ԧ 

+ ມວນສານ (𝑚) ໃຫຍື່ຄວາມເລັື່ງ 

(𝑎) ນ້ອຍ 

+ 𝑎 ແລະ 𝐹 ຮື່ວມລວງ 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງການທດົລອງ 

- ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງບົດທົດລອງ

ກື່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວື່າງ

ຄວາມແຮງກະທົບ, ມວນສານ ແລະ 

ຄວາມເລັື່ງ. 

- ອະທິບາຍຊ ື່ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້

ຂອງອຸປະກອນແຕື່ລະຊະນິດ. 

- ແນະນໍາວິທີຕິດຕ້ັງອຸປະກອນ 

ແລະ ຂັ້ນຕອນການທົດລອງ. 

 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ

ກື່ຽວກັບບົດທົດລອງຂອງຄູ. 

 

 

- ສຶກສາການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ

ທົດລອງ. 

- ຕິດຕ້ັງອຸປະກອນທົດລອງ ພາຍ

ໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົລອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນດໍາເນີນການທົດລອງ

ຕາມຂ້ັນຕອນໃນຄູື່ມ ທົດລອງ. 

- ສຶກສາການພົວພັນລະຫວື່າງ

ຄວາມແຮງ ແລະ ມວນສານ: 

+ ປື່ຽນແປງຂະໜາດຄວາມແຮງ, 

ມວນສານຄົງຄື່າ. 

+ ປື່ຽນແປງຄື່າມວນສານ, ຮັກສາຄື່າ

ຄວາມແຮງກະທົບ. 

- ດໍາເນີນການທົດລອງພາຍໃຕ້

ການແນະນໍາຂອງຄູ ແລະ ປະຕິ 

ບັດຂ້ັນຕອນໃນຄູື່ມ ທົດລອງ. 

- ບັນທຶກຜົນການທົດລອງໃສື່

ຕາຕະລາງ. 

ລ/ດ 𝐹(N) 𝑚(kg) 

1   

2   

3   
 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຄິດໄລື່ອັດຕາສື່ວນ 

ລະຫວື່າງຄວາມແຮງ 𝐹 ແລະ 

ມວານສານ 𝑚. 

 

- ນໍາພານັກຮຽນສັງເກດຄື່າອັດຕາ

ສື່ວນດັື່ງກື່າວ ແລະ ຄວາມໝາຍ

ຂອງມັນ. 

 

- ຄິດໄລື່ອັດຕາສື່ວນ 

𝐹

𝑚
 

- ອັດຕາສື່ວນລະຫວື່າງຄວາມ

ແຮງກະທົບກັບມວນສານຂອງ

ວັດຖຸເປັນປະລິມານບໍື່ປື່ຽນແປງ. 

- ປະລິມານທີື່ບໍື່ປື່ຽນແປງດັື່ງ 

ກື່າວ ເອ້ີນວື່າ ຄວາມເລັື່ງຂອງ

ວັດຖຸ. 

- ກໍລະນີວັດຖຸຖ ກກະທົບດ້ວຍ

ຫ າຍຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ1, 𝐹Ԧ2, 𝐹Ԧ3, … 
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- ຖ້າມີຫ າຍຄວາມແຮງກະທົບໃສື່

ວັດຖຸ, ກົດເກນທີ II ນິວເຕິນ ຈະນໍາ

ໃຊ້ຄ ແນວໃດ? 

- ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງມວນ

ສານທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸ. 

𝐹Ԧ ສູດໃນກົດເກນທີ II ນິວເຕິນ

ຂຽນເປັນ: 

∑ 𝐹Ԧ =  𝐹Ԧ1 + 𝐹Ԧ2 + 𝐹Ԧ3 + ⋯ 

ແລະ ເມ ື່ອນ້ັນ ∑ 𝐹Ԧ =  𝑚 ∑ 𝑎Ԧ 

- ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງ

ມວນສານ.  

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນກົດເກນ. 

 

- ສົນທະນາ, ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນຄ ນ 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 4. ກົດເກນທີ III ນິວເຕິນ (Newton Third’s Laws) 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ປ້ຶມທີື່ວາງໄວ້ເທິງໜ້າໂຕະ, ຈະມີ

ຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ມັນບໍື່? ຖ້າມີ, 

ຈະແມື່ນຄວາມແຮງມາຈາກໃສ? ມີ

ລວງ ແລະ ມີທິດຄ ແນວໃດ? 

- ນ້ໍາໜັກແມື່ນຫຍັງ? ຄວາມແຮງ

ຖື່ວງໜັກແມື່ນຫຍັງ? 

- ນ້ໍາໜັກ ແລະ ມວນສານມີສູດ

ພົວພັນກັນຄ ແນວໃດ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ: ມີສອງຄວາມແຮງ

ກະທົບໃສື່, ບັນດາຄວາມແຮງ

ກະທົບດັື່ງກື່າວແມື່ນມາຈາກໜ້າ

ໂຕະ ແລະ ນ້ໍາໜັກຂອງປ້ຶມຊຶື່ງມີ

ລວງຕ້ັງສາກກັບໜ້າໂຕະ, ມີທິດ

ຊ້ີຂ້ຶນເທິງ ແລະ ຊ້ີລົງລຸື່ມຕາມລໍາ

ດັບ. 

- ສອງຄວາມແຮງດັື່ງກື່າວມີຂະ

ໜາດເທົື່າກັນ ແຕື່ມີທິດກົງກັນ 

ຂ້າມກັນ. 

2.4. ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ ແລະ ນໍ້າ

ໜັກ 

- ແຮງຖື່ວງໜັກ (𝑃ሬԦ) ແມື່ນຄວາມ

ແຮງທີື່ໜື່ວຍໂລກກະທົບໃສື່ວັດຖຸ, ກໍ

ໃຫ້ເກີດຄວາມເລັື່ງຕົກຕາມລໍາພັງ. 

- ຂະໜາດຂອງແຮງຖື່ວງໜັກ ເອ້ີນ

ວື່າ ນໍ້າໜັກ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ 𝑃. ນ້ໍາ

ໜັກວັດແທກດ້ວຍເຄ ື່ອງວັດຄວາມ

ແຮງ. 

- ສູດຄິດໄລື່ແຮງຖື່ວງໜັກ 

𝑃ሬԦ = 𝑚gሬԦ 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ເມ ື່ອກະທົບໃສື່ວັດຖຸດ້ວຍຄວາມ

ແຮງໃດໜຶື່ງ (ຄວາມແຮງກະທົບ), 

ວັດຖຸດັື່ງກື່າວນ້ັນກໍຈະກະທົບຄ ນ

ດ້ວຍຄວາມແຮງ (ຄວາມແຮງ

ປະຕິກິລິຍາ) ທີື່ມີຂະໜາດເທົື່າກັນ 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ທົບທວນ

ຄວາມຮູ້ກື່ຽວກັບຄວາມແຮງ

ກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງ

ປະຕິກິລິຍາ. 

3. ກດົເກນທີ III ນິວເຕນິ 

3.1. ການກະທົບເຊິື່ງກັນແລະກັນ

ລະຫວື່າງວັດຖຸ 

 

 

 

 

 

A B ການກະທບົ 

A ກະທບົໃສ ່B 

B ກະທບົໃສ ່A 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນດຶງລໍຊໍ ຫ   ໃຊ້ຟາມ ຕີ  

ໜ້າໂຕະ ແລ້ວຖາມມີຄວາມຮູ້ສຶກຄ 

ແນວໃດ? 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງການທດົລອງ 

- ເພ ື່ອທົດສອບສອງຄວາມແຮງທີື່

ໄດ້ກື່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຮົາເຮດັທົດ

ລອງກື່ຽວກັບຄວາມແຮງກະທົບ 

ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ. 

- ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງ, ອຸປະກອນ 

ແລະ ວິທີໃຊ້ (ຮາງລົມ, Sensors 

ການເຄ ື່ອນທີື່, Interface sensor, 

ລົດລ້ໍ ຫ   ແຜື່ນເລ ື່ອນ, ເຄ ື່ອງເປົື່າລົມ, 

ເຄ ື່ອງຈັບເວລາ), ຂ້ັນຕອນການທົດ

ລອງ. 

 

- ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີຂອງຄູ. 

 

 

 

- ສຶກສາອຸປະກອນ ແລະ ວິທີ

ການນໍາໃຊ້, ອື່ານຂ້ັນຕອນທົດ

ລອງໃນຄູື່ມ . 

- ທົດລອງການຕໍາກັນລະຫວື່າງສອງ

ວັດຖຸ 

 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົລອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນ 2 ຄົນ ສະໝັກຂ້ຶນ

ສາທິດກື່ຽວກັບຄວາມແຮງກະທົບ. 

 

 

 

 

 

- ນັກຮຽນ 2 ຄົນຈັບສົ້ນໜຶື່ງຂອງ

ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມແຮງແບບລໍ

ຊໍ, ເອົາສ້ົນທີື່ເຫ  ອເກາະໃສື່ກັນ

ແລ້ວດຶງ, ພ້ອມສັງເກດລະດັບ

ການຢ ດອອກຂອງເຄ ື່ອງວັດ

ຄວາມແຮງແຕື່ລະອັນ. 

3.2. ເນ ອ້ໃນກດົເກນທີ III ນິວເຕິນ 

- ໃນທຸກກໍລະນີ, ເມ ື່ອວັດຖຸ A 

ກະທົບຄວາມແຮງໜຶື່ງໃສື່ວັດຖຸ B, 

ວັດຖຸ B ກໍຈະກະທົບຄ ນດ້ວຍຄວາມ

ແຮງໜຶື່ງໃສື່ວັດຖຸ A. ຄວາມແຮງທັງ

ສອງຢູື່ລວງດຽວກັນ, ມີຂະໜາດເທົື່າ

ກັນ ແຕື່ມີທິດກົງກັນຂ້າມ 

𝐹Ԧ𝐵→𝐴 = −𝐹Ԧ𝐴→𝐵 

ຫ    𝐹Ԧ𝐵𝐴 = −𝐹Ԧ𝐴𝐵 

3.3. ຄວາມແຮງກະທບົ ແລະ 

ຄວາມແຮງປະຕກິິລຍິາ 

ກ. ລກັສະນະ 

- ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມ

ແຮງປະຕິກິລິຍາຍາມໃດກໍປາກົດ

ຂ້ຶນ ຫ   ຫາຍໄປພ້ອມກັນ. 

- ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມ

ແຮງປະຕິກິລິຍາ ມີລວງດຽວກັນ, ມີ

ຂະໜາດເທົື່າກັນ, ແຕື່ມີທິດກົງກັນ 

ຂ້າມກັນ. ສອງຄວາມແຮງທີື່ມີ

- ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂ, ໃຫ້ນໍາພານັກຮຽນ 

ເຮັດການທົດລອງການຕໍາກັນຂອງ

ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ເທິງຮາງລົມ 

(ລາຍລະອຽດເບິື່ງໃນຄູື່ມ ທົດລອງ) 

- ດໍາເນີນການທົດລອງ, ບັນທຶກ

ຂ້ໍມູນໃສື່ຕາຕະລາງ: 

ລ/ດ 𝑚1 𝑆1 𝑚2 𝑆2 

1     

2     

3     

𝑚1, 𝑚2: ມວນສານຂອງລົດລ້ໍທີ 

1 ແລະ 2 ຕາມລໍາດັບ. 

𝑆1, 𝑆2: ໄລຍະທາງຂອງລົດລ້ໍທີ 1 

ແລະ 2 ເຄ ື່ອນທີື່ໄປໄດ້ຫ ັງຕໍາ

ກັນ. 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

 

 

0 

𝑚1 𝑚2 

0 

𝑆1 𝑆2 
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- ພາຍຫ ັງລົດທີື່ມີມວນສານ 𝑚1 

ແລະ 𝑚2 ຕໍາກັນ, ນັກຮຽນສັງເກດ

ເຫັນຫຍັງກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ລັດທັງສອງຄັນ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດການພົວພັນ

ລະຫວື່າງມວນສານຂອງວັດຖຸກັບ

ໄລຍະທາງທີື່ວັດຖຸທັງສອງໄປໄດ້

ຫ ັງຕໍາກັນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຍົກຕົວຢື່າງກື່ຽວກັບ

ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງ

ປະຕິກິລິຍາທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະ

ຈໍາວັນ. 

- ເມ ື່ອ 𝑚1 ກະທົບໃສື່ 𝑚2, ໃນ

ຂະນະດຽວກັນ 𝑚2 ກໍຈະກະທົບ

ຄ ນໃສື່ 𝑚1 ຄ ກັນ, ລົດທັງສອງ

ຄັນລ້ວນແຕື່ໄດ້ຮັບຄວາມເລັື່ງ. 

- ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນທີື່ໄດ້ຈາກການທົດ

ລອງເພ ື່ອສົມທຽບການພົວພັນ

ລະຫວື່າງ 𝑚 ແລະ 𝑆. 

- ຄ້ອນຕີກະທົບຄວາມແຮງໃສື່

ຕະປູ, ສື່ວນຕະປູຈະບໍື່ກະທົບ

ຄວາມແຮງໃສື່ຄ້ອນຕີ. 

ລັກສະນະດັື່ງກື່າວ ເອ້ີນວື່າ ສອງ

ຄວາມແຮງກົງກັນຂ້າມ. 

 

 

 

- ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມ

ແຮງປະຕິກິລິຍາບໍື່ດຸນດື່ຽງກັນ 

ເພາະວື່າເປັນສອງຄວາມແຮງທີື່

ກະທົບໃສື່ສອງວັດຖຸຕື່າງກັນ. 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ຄູ ແລະ ນັກຮຽນພ້ອມກັນສະຫ ຸບ

ໂດຍຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

  

ກິດຈະກໍາ 5. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ

ຄ ນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ. 

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ ພາຍໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

- ຮັບເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 

  

𝐹ຄອ້ນຕີ 
𝐹ຕະປູ 
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ບົດທ ີ8. ຄວາມແຮງດຶງດ ດ ແລະ ຄວາມແຮງຫດົຢ ດ (Attractive and Elastic Forces) 

 ເວລາ 2 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍໄດ້ເນ ້ອໃນກົດເກນດຶງດູດ ແລະ ຂຽນສູດຂອງກົດເກນດັື່ງກື່າວ. 

2) ອະທິບາຍເນ ້ອໃນກົດເກນ Hooke,ຂຽນສູດກົດເກນດັື່ງກື່າວຕໍື່ກັບການປື່ຽນຮູບຮື່າງຂອງລໍຊໍ ແລະ 

ຄິດໄລື່ສໍາປະສິດຢ ດຫົດຂອງລໍຊໍ. 

3) ນໍາໃຊ້ກົດເກນດຶງດູດ ແລະ ກົດເກນ Hooke ເພ ື່ອແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການປື່ຽນຮູບຮື່າງຂອງລໍຊໍ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ຄວາມແຮງດຶງດູດ, ກົດເກນດຶງດູດຈັກກະວານ ແລະ ນ້ໍາໜັກຂອງວັດຖຸ. 

- ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ, ກົດເກນ Hooke ແລະ ການນໍາໃຊ້ກົດເກນ Hooke. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ຊຸດຂາຕ້ັງເຫ ັກ (ແທື່ງເຫ ັກຍາວ 100cm ແລະ 30cm, ຖານຕ້ັງ, ນ໋ອດຈັບ), ລໍຊໍ

ທີື່ມີຄື່າສໍາປະສິດຫົດຢ ດຕື່າງກັນ, ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ໂຕ້ນຊິງແບບມີຂໍເກາະທີື່ມີມວນ

ສານຕື່າງກັນ, ບັນທັດຊ ື່, ສໍດໍາ, ວັດຖຸຕື່າງໆທີື່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິື່ນ. 

- ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂ, ໃຫ້ໃຊ້ LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີທີ ື່ມີໂປຣແກຣມການຈໍາລອງແບບ ຊຶື່ງ

ສາມາດເຂ້ົາເບິື່ງໄດ້ທີື່: https://phet.colorado.edu/en/simulations/hookes-law 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ຈົື່ງເວົ້າເນ ້ອໃນກົດເກນທີ I ນິວເຕິນ ແລະ 

ຄວາມໝາຍຄວາມອ້ຶງຕ້ຶງ, ຍົກຕົວຢື່າງ. 

2). ຈົື່ງເວົ້າເນ ້ອໃນ ແລະ ສູດກົດເກນທີ II ນິວເຕິນ, 

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍປະລິມານຟີຊິກ ແລະ 

ຫົວໜື່ວຍໃນສູດ. 

3). ຈົື່ງເວົ້າເນ ້ອໃນກົດເກນ III ນິວເຕິນ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນຕອບຄໍາ

ຖາມ. 
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ກິດຈະກໍາ 2. ຄວາມແຮງດງຶດ ດ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ຄວາມແຮງໃດທີື່ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນ

ເຄ ື່ອນທີື່ອ້ອມໜື່ວຍໂລກ? ຄວາມ

ແຮງໃດທີື່ເຮັດໃຫ້ໜື່ວຍໂລກ ແລະ 

ບັນດາດາວເຄາະເຄ ື່ອນທີື່ອ້ອມ

ດວງຕາເວັນ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ. 

1. ຄວາມແຮງດຶງດ ດ 

- ຄວາມແຮງດຶງດູດ ແມື່ນຄວາມແຮງ

ກະທົບດູດຊຶື່ງກັນແລະກັນຂອງທຸກໆ

ວັດຖຸໃນຈັກກະວານ. 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ເມ ື່ອປື່ອຍວັດຖຸຈາກລະດັບສູງ

ໃດໜຶື່ງ, ວັດຖຸຈະຕົກລົງສູື່ພ ້ນ, ນ້ັນ

ກໍເພາະວື່າມີຄວາມແຮງກະທົບໃສື່

ວັດຖຸຕົກດັື່ງກື່າວ, ນ້ັນແມື່ນຄວາມ

ແຮງຫຍັງມີລັກສະນະຄ ແນວໃດ? 

 

- ອື່ານຄໍາຖາມ, ສົນທະນາກື່ຽວ

ກັບຄໍາຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນ

ລຸກຂ້ຶນຕອບຄໍາຖາມ (ແມື່ນ

ຄວາມແຮງດຶງດູດ). 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງການທດົລອງ 

- ເພ ື່ອທົດສອບຂໍ້ສົມມຸດຖານທີື່

ກື່າວມາຂ້າງເທິງ, ຄູນໍາພານັກຮຽນ

ເຮັດທົດລອງກື່ຽວກັບຄວາມແຮງ

ດຶງດູດ. 

- ແນະນໍາອຸປະກອນທົດລອງ, ຂ້ັນ

ຕອນ ແລະ ວິທີທົດລອງ (ເບິື່ງລາຍ

ລະອຽດໃນຄູື່ມ ທົດລອງ). 

 

- ນັກເປັນກຸື່ມ, ກຸື່ມລະປະມານ 

3-4 ຄົນ. 

 

- ຕິດຕາມການອະທິບາຍຂອງ

ຄູ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ກົດເກນດງຶດ ດຈັກກະວານ 

 

 

 

ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວື່າງສອງວັດຖຸ 

ເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນກົງກັບຜົນຄູນ

ມວນສານທັງສອງ ແລະ ເປັນອັດຕາ

ສື່ວນພົວພັນປ້ີນກັບໄລຍະຫື່າງ

ລະຫວື່າງສອງວັດຖຸຍົກກໍາລັງສອງ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົລອງ 

- ຢາຍອຸປະກອນທົດລອງໃຫ້

ນັກຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມ. 

- ໃຫ້ແຕື່ລະກຸື່ມເຮັດທົດລອງ 

- ຄວາມແຮງຫຍັງເຮັດທີື່ໃຫ້ວັດຖຸ

ແຕື່ລະຢື່າງຕົກລົງມາໄດ້? 

- ປື່ອຍວັດຖຸທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ 

(ກັບເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ ສໍດໍາ,...) 

ໃຫ້ຕົກລົງພ ້ນ. 

- ອື່ານຄໍາຖາມ, ສົນທະນາຄໍາ

ຕອບ (ຄວາມແຮງດຶງດູດ

ລະຫວື່າງໜື່ວຍໂລກກັບວັດຖຸ). 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

- ໂດຍທົື່ວໄປ: ທຸກວັດຖຸໃນ

ຈັກກະວານລ້ວນແຕື່ດູດກັນ

ຕາເວນັ 
ໂລກ 

ເດອືນ 

Experiment-Base Teaching 
 

• 
• 
𝑚1 𝑚2 

𝑟 
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- ສອງວັດຖຸມີມວນສານ 𝑚1 ແລະ 

𝑚2 ວາງຫື່າງກັນໄລຍະ 𝑟. 

1). ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວື່າງ

ສອງວັດຖຸມີລວງ ແລະ ທິດຄ 

ແນວໃດ? 

 

 

2). ສູດຂອງຄວາມແຮງດຶງດູດ

ລະຫວື່າງສອງວັດຖຸມີຄ ແນວໃດ? 

3). ເປັນຫຍັງມະນຸດ (ພວກເຮົາ) 

ຈຶື່ງບໍື່ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມແຮງດຶງດູດ? 

ດ້ວຍຄວາມແຮງໜຶື່ງ ເອ້ີນວື່າ 

ຄວາມວື່າດຶງດູດ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1 ຄົນ ຂ້ຶນ

ແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມແຮງດຶງດູດ

ໃນກະດານ 

 

 

- ອີງຕາມເນ ້ອໃນກົດເກນ, 

ຂຽນໄດ້: 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

- ເມ ື່ອແທນຄື່າຕື່າງໆໃສື່ສູດ

ເທິງ, ຈະເຫັນວື່າ 𝐹 ມີຄື່ານ້ອຍ, 

ເຮົາຈຶື່ງບໍື່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

ໃນນ້ີ: 𝑚1, 𝑚2 ແມື່ນມວນສານຂອງ

ວັດຖຸທັງສອງ (kg), 𝑟 ແມື່ນໄລຍະຫື່າງ

ລະຫວື່າງວັດຖຸ (𝑚). 

𝐺 = 6,67 × 10−11 Nm2/kg2
 ເອ້ີນ

ວື່າ ສໍາປະສິດດຶງດູດ. 

- ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກແມື່ນຫຍັງ? 

 

- ຈຸດກະທົບຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກຢູື່

ໃສ? ຈຸດຖື່ວງໜັກຂອງວັດຖຸແມື່ນ

ຫຍັງ? 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນສ້າງສູດ

ຄິດໄລື່ຄວາມເລັື່ງດຶງດູດ. ຄວາມ

ແຮງຖື່ວງໜັກກໍຄ ຄວາມແຮງດຶງ

ດູດ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂ້ຶນກະດານຂຽນສູດ, 

ຄູສັງເກດ. 

- ຈົື່ງຂຽນສູດຄິດໄລື່ນ້ໍາໜັກຂອງ

ວັດຖຸຕາມກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

- ຈາກ (1) ແລະ (2) ຖອນໄດ້ສູດ 

g  

- ເມ ື່ອລວງສູງ ℎ ເພີື່ມຂ້ຶນ ຄື່າຂອງ 

g ເປັນແນວໃດ? 

- ຂຽນສູດ g ຢູື່ໃກ້ໜ້າດິນ? 

- ຢູື່ຈຸດໃດໜຶື່ງແນື່ນອນ g ມີຄື່າຄ 

ແນວໃດ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ. 

- ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກກະທົບ

ໃສື່ໃຈກາງວັດຖຸ 

 

- ຂ້ຶນກະດານຂຽນສູດ 

𝑃 = 𝐺
𝑚𝑀

(𝑅 + ℎ)2
      (1) 

 

 

- ນັກຮຽນ 1-2 ຄົນຂ້ຶນຂຽນ: 

𝑃 = 𝑚g                     (2) 

ໃນນ້ີ: 

g =
𝐺𝑀

(𝑅 + ℎ)2
 

- ຖ້າ ℎ ເພີື່ມຂ້ຶນ g ກໍຈະຫ ູດ

ລົງ. 

ℎ ≪ 𝑅 → g =   
𝐺𝑀

𝑅2
 

 

- ອີງຕາມສູດທີື່ຂຽນມາໄດ້ເພ ື່ອ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

1.2. ນໍ້າໜັກຂອງວດັຖ ຸ

- ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງ

ແມື່ນຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວື່າງໜື່ວຍ

ໂລກກັບວັດຖຸດັື່ງກື່າວນ້ັນ. 

- ຈຸດຖື່ວງໜັກຂອງວັດຖຸແມື່ນຈຸດ

ກະທົບຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ 

- ສູດຂອງຄວາມແຮງດຶງດູດ 

𝑃 = 𝐺
𝑚𝑀

(𝑅 + ℎ)2
       (1) 

ໃນນ້ີ: 𝑚 ແມື່ນມວນສານຂອງວັດຖຸ 

𝑀 = 5,972 × 1024kg ແມື່ນມວນ

ສານຂອງໜື່ວຍໂລກ 

𝑅 = 6,371 × 106 m ແມື່ນລັດສະໝີ

ຂອງໜື່ວຍໂລກ 

ℎ ແມື່ນລວງສູງຂອງວັດຖຸທຽບໃສື່ໜ້າ

ດິນ 

- ຕາມກົດເກນ II ນິວເຕິນ: 

𝑃 =  𝑚g             (2) 

ຈາກ (1) ແລະ (2) ຖອນໄດ້: 

g =
𝐺𝑀

(𝑅 + ℎ)2
 

- ຖ້າວັດຖຸຢູື່ໃກ້ໜ້າດິນ (ℎ ≪ 𝑅) ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ - ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ 

• 
• 
𝑚1 𝑚2 

𝑟 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍຄວາມ    

ໝາຍປະລິມານຟີຊິກໃນສູດການ

ພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມແຮງດຶງດູງ

ດູດ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງວັດຖຸ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນ 

ລຸກຂ້ຶນອະທິບາຍຄວາມໝາຍ

ປະລິມານຟີຊິກ ແລະ ຫົວ     

ໜື່ວຍຂອງມັນໃນສູດ. 

 

 

 

→  g =
𝐺𝑀

𝑅2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ເມ ື່ອໃຊ້ສອງມ ດຶງ ຫ   ໜີບລໍຊໍ ຫ  

ດຶງສາຍຢາງຢ ດ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ

ຄ ແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນ 

ລຸກຂ້ຶນຕອບຄໍາຖາມ (ມ ຖ ກດຶງ 

ຫ   ຍູ້ຈາກລໍຊໍ ຫ   ຖ ກດຶງຈາກ

ສາຍຢາງຢ ດ). 

2. ຄວາມແຮງຫົດຢ ດ 

- ຄວາມແຮງຫົດຢ ດຂອງລໍຊໍປາກົດຂ້ຶນ

ຢູື່ສອງສ້ົນຂອງລໍຊໍກະທົບໃສື່ວັດຖຸທີື່

ເກາະຕິດກັບມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລໍຊໍປື່ຽນ

ຮູບຮື່າງ. 

+ ເມ ື່ອລໍຊໍຖ ກຢ ດ: ຄວາມແຮງ

ຫົດຢ ດປິື່ນທິດເຂ້ົາໃນລໍຊໍ. 

+ ເມ ື່ອລໍຊໍຖ ກໜີບ ຄວາມແຮງຢ ດຫົດ

ປິື່ນທິດອອກນອກລໍຊໍ. 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ເມ ື່ອວັດຖຸຖ ກຢ ດ ຫ   ໜີບ, ຮູບ

ຮື່າງຂອງມັນຈະປື່ຽນ. 

- ທິດຄວາມແຮງຂອງລໍຊໍ ຈະ

ກົງກັນຂ້າມກັບທິດການປື່ຽນແປງ 

(ຢ ດ ຫ   ຫົດ) ຂອງມັນສະເໝີ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມກື່ຽວກັບຂ້ໍ

ສົມມຸດຖານ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງການທດົລອງ 

ທົດສອບຂ້ໍສົມມຸດຖານດ້ວຍການ

ເຮັດທົດລອງ: 

- ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງການທົດ

ລອງ, ອຸປະກອນ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ 

ວິທີທົດລອງ (ເບິື່ງຄູື່ມ ທົດລອງ). 

- ຊອກການພົວພັນລະຫວື່າງ

ຄວາມແຮງຢ ດກັບລະດັບການຢ ດ 

ອອກຂອງລໍຊໍ. 

 

 

 

- ແບື່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸື່ມ, 

ແຕື່ລະກຸື່ມປະມານ 5-6 ຄົນ. 

- ຄິດຕາມຮັບຟັງການ

ອະທິບາຍຂອງຄູ. 

- ຢາຍອຸປະກອນທົດລອງໃຫ້

ແຕື່ລະກຸື່ມ. 

2.1. ກົດເກນ Hooke 

ກ). ທດົລອງ: 

1). ຕິດຕ້ັງອຸປະກອນທົດລອງດັື່ງຮູບ 

 

 

 

 

 

 

 ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົລອງ - ຕິດຕ້ັງອຸປະກອນດັື່ງໃນຮູບ 

Experiment-Base Teaching 
 

• 
𝑅 

𝑚 

• 
𝑃ሬԦ 

ℎ 

𝑀 

𝐹Ԧ 
𝑥0 

∆𝑥 𝑥0 
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1). ສຶກສາການພົວພັນລະຫວື່າງ

ຄວາມແຮງດຶງກັບໄລຍະການຢ ດ 

ອອກຂອງລໍຊໍ. 

- ວາງລໍຊໍຕາມລວງນອນ, ໃຊ້

ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງເກາະໃສື່ແລ້ວ

ດຶງ. 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນປື່ຽນແປງຂະ

ໜາດຄວາມແຮງກະທົບ, ບັນທຶກຂ້ໍ

ມູນໃນຕາຕະລາງ. 

 

 

 

 

 

 

ບັນທຶກຂ້ໍມູນໃສື່ຕາຕະລາງ 1 

ລ/ດ 𝐹 (N) ∆𝑥 (m) 

1   

2   

3   
 

2). ຜົນໄດ້ຮັບ: 𝐹 ~ ∆𝑥 

ໃນນ້ີ ∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 

ຂ). ກດົເກນ Hooke 

ໃນຂອບເຂດຫົດຢ ດ, ຂະໜາດຂອງ

ຄວາມແຮງຫົດຢ ດເປັນອັດຕາສື່ວນພົວ 

ພັນກົງກັບລະດັບປື່ຽນຮູບຮື່າງຂອງລໍຊໍ. 

|𝐹Ԧ| =  |−𝑘∆𝑥Ԧ| 

ໃນນ້ີ 𝑘 ສໍາປະສິດຫົດຢ ດ (N/m) 

∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0 ລະດັບຢ ດຂອງລໍຊໍ (m) 

ແລະ ∆𝑥 = 𝑥0 − 𝑥 ລະດັບການຫົດ

ເຂ້ົາຂອງລໍຊໍ (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). ສຶກສາວິທີຄິດໄລື່ສໍາປະສິດ

ຫົດຢ ດ (ສໍາປະສິດແຂງ) ຂອງລໍຊໍ 

- ແຂວນລໍຊໍຕາມລວງຕ້ັງ, ແຂວນ

ໂຕ້ນຊິງໃສື່ສ້ົນລຸື່ມຂອງລໍຊໍ, 

ບັນທຶກໄລຍະທີື່ຢ ດອອກຂອງລໍຊໍ. 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນປື່ຽນແປງຂະ

ໜາດຂອງໂຕ້ນຊິງ, ບັນທຶກຂ້ໍມູນ 

ບັນທຶກຂ້ໍມູນໃສື່ຕາຕະລາງ 2 

ລ/ດ 𝑃 (N) ∆𝑙 (m) 

1   

2   

3   
 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

ໃຫ້ນັກຮຽນນໍາຂ້ໍມູນໃນຕາຕະລາງ 

1 ແລະ 2 ມາວິເຄາະ 

1). ການພົວພັນລະຫວື່າງແຮງດຶງ

ກັບໄລຍະຢ ດຂອງລໍຊໍ. 

 

2). ຄິດໄລື່ສໍາປະສິດຫົດຢ ດຂອງລໍ

ຊໍດ້ວຍການແຕ້ມເສ້ັນສະແດງການ

ພົວພັນລະຫວື່າງນ້ໍາໜັກ 𝑃 ແລະ 

ໄລຍະຢ ດ ∆𝑙 ຂອງລໍຊໍ 

(ຕາຕະລາງ 2) 

 

- ຜົນໄດ້ຮັບ: ໄລຍະຢ ດອອກ

ເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນກົງກັບ

ຄວາມແຮງກະທົບ ( ∆𝑥~𝐹) 

- ເສ້ັນສະແດງ 

 

 

 

 

 

 

 

1). ເມ ື່ອຄວາມແຮງກະທົບເພີື່ມຂ້ຶນ, 

ໄລຍະຢ ດກໍຈະຍາວຂ້ຶນ 

2) ຈາກເສ້ັນສະແດງ, ສໍາປະສິດຫົດຢ ດ

ຄິດໄລື່ຈາກສູດ 

𝑘 =   
𝑃2 − 𝑃1

𝑙2 − 𝑙1
=

∆𝑃

∆𝑙
 

ຄ). ຄວນເອົາໃຈໃສື່: 

- ແຮງຫົດຢ ດໃນສາຍຢາງຢ ດ: 

+ ຈະປາກົດຂ້ຶນເມ ື່ອສາຍຢາງຖ ກຢ ດ 

+ ຈຸດກະທົບ ແລະ ທິດທາງຄ ກັນກັບ

ກໍລະນີລໍຊໍຖ ກຢ ດອອກ. 

- ກໍລະນີໜ້າຕິດແປະໜີບໃສື່ກັນ, 

ຄວາມແຮງຫົດຢ ດມີລວງຕ້ັງສາກກັບ 

ໜ້າຕິດແປະ. 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ  

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບ

ເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

2.2. ການນໍາໃຊ້ກົດເກນ Hooke 

- ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

𝐹Ԧ 
𝑥0 

∆𝑥 𝑥0 

∆𝑙 

𝑙0 

𝑃ሬԦ 

𝑙0 

𝑃1 

𝑃2 

𝑙(m) 

𝑃(N) 

0 𝑙1 𝑙2 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນສະຫ ຸບການຢ ດຂອງ

ລໍຊໍ ແລະ ການຢ ດຂອງສາຍ

ຢາງຢ ດ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຍົກຕົວຢື່າງການນໍາ

ໃຊ້ກົດເກນຢ ດຫົດ. 

- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້

ກົດເກນຢ ດຫົດຂອງ Hooke 

- ການນໍາໃຊ້ໃນວິທະຍາສາດ ແລະ 

ເຕັກໂນໂລຊີ. 

 

 

ກິດຈະກໍາ 4. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ. 

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງພາຍໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

- ຮັບເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ບົດທ ີ9. ຄວາມແຮງຮຸກຖ  ແລະ ຄວາມແຮງເຂົ້າສ ນ (Friction and Centrifugal Forces) 

 ເວລາ 2 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍໄດ້ບັນດາຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ (ຮຸກຖູສະຖິດ, ຮຸກຖູຕະຫ ູດ, ຮຸກຖູກ້ິງ), ຂຽນ

ສູດຄວາມແຮງຕະຫ ູດ, ອະທິບາຍວິທີເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງຮຸກຖູຫ ູດລົງ ຫ   ເພີື່ມຂ້ຶນ. 

2) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນໃນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະໝໍື່າສະເໝີ. 

3) ນໍາໃຊ້ສູດຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ ເພ ື່ອແກ້ບົດເລກໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ຄວາມແຮງຮຸກຖູຕະຫ ູດປາກົດຂ້ຶນຢູື່ໜ້າຕິດແປະລະຫວື່າງວັດຖຸທີື່ກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່ກັບໜ້າວັດຖຸອ ື່ນ, ມີ

ທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງຄວາມໄວ. 

- ຄວາມແຮງ (ຄວາມແຮງສັງລວມ) ທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີຄວາມເລັື່ງ

ເຂ້ົາສູນ ເອ້ີນວື່າ ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ.      𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑐 =
𝑚𝑣2

𝑟
= 𝑚𝜔2𝑟 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ໜີສູນ: ເມ ື່ອຄວາມແຮງສັງລວມທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸບໍື່ສາມາດມີບົດບາດເປັນຄວາມແຮງ 

ສໍາລັບ 𝜔 ສູງ, ເພ ື່ອຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸຢູື່ໃນເສ້ັນວົງໂຄຈອນມົນ, ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນຈະຕ້ອງໃຫຍື່ພໍ. 

ຖ້າ 𝑓𝑚𝑎𝑥 ບໍື່ສາມາດມີບົດບາດເປັນຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນໄດ້, ເມ ື່ອນ້ັນວັດຖຸຈະຫ ູດອອກຈາກເສ້ັນວົງ

ໂຄຈອນມົນ, ນ້ັນແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່ໜີສູນ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ທື່ອນໄມ້ ແລະ ທື່ອນ

ໂລຫະທີື່ມີຂະໜາດກ້ອນດິນຈີື່, ສາຍເຊ ອກແລບ, ກ້ອນຫີນ, ອຸປະກອນທີື່ຜະລິດເອງຈາກວັດຖຸໃນ

ທ້ອງຖິື່ນ. 

- ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີທີື່ມີໂປຣແກຣມແບບຈໍາລອງເຫດການ

ປະກອບການສອນ ຫ   ສາມາດເຂ້ົາເບິື່ງໄດ້ທີື່: 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/friction 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion-basics 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ຄວາມແຮງດຶງດູດແມື່ນຫຍັງ? ມີຄຸນລັກສະນະ

ຕື່າງກັບຄວາມແຮງຊະນິດອ ື່ນຄ ແນວໃດ? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/friction
https://phet.colorado.edu/en/simulations/forces-and-motion-basics
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2). ມວນສານ ແລະ ນ້ໍາໜັກຂອງວັດຖຸມີການ

ພົວພັນກັນຄ ແນວໃດ? 

3). ຈົື່ງນໍາສະເໜີເນ ້ອໃນກົດເກນ Hooke, ການ

ພົວພັນລະຫວື່າງຄວາມແຮງຫົດຢ ດ ແລະ 

ຄວາມແຮງກະທົບ (ລວງ, ທິດ ແລະ ຈຸດກະທົບ

ຄວາມແຮງ) ພ້ອມສູດຄິດໄລື່ທີື່ກື່ຽວຂ້ອງ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ຄວາມແຮງຮຸກຖ  ແລະ ຄວາມແຮງເຂົ້າສ ນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ເມ ື່ອກະທົບຄວາມແຮງໃສື່

ທື່ອນໄມ້ໃດໜຶື່ງທີື່ວາງເທິງໂຕະ, 

ທື່ອນໄມ້ນ້ັນຈະຕະຫ ູດໄປໄດ້

ໄລຍະໜຶື່ງແລ້ວກໍຢຸດ. 

- ສິື່ງໃດທີື່ເຮັດໃຫ້ທື່ອນໄມ້ນ້ັນ

ຢຸດ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ. 

- ທື່ອນໄມ້ຢຸດໄດ້ເພາະມີ

ຄວາມແຮງຈາກໜ້າໂຕະ

ກະທົບໃສື່ທື່ອນໄມ້. 

1. ຄວາມແຮງຮຸກຖ  

1.1. ຄວາມແຮງຮຸກຖູຕະຫ ູດ 

ຄວາມແຮງຮຸກຖູຕະຫ ູດປາກົດຂ້ຶນຢູື່ໜ້າ

ຕິດແປະລະຫວື່າງວັດຖຸທີື່ກໍາລັງເຄ ື່ອນທີື່

ກັບໜ້າວັດຖຸອ ື່ນ, ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ 

ທິດຂອງຄວາມໄວ. 

 

 

 

1.2. ວິທວີັດແທກຄື່າຂອງຄວາມແຮງຮຸກ

ຖູຕະຫ ູດ. 

ທົດລອງ: 

 

 

 

- ປັດໄຈທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ຄື່າຂອງຄວາມ

ແຮງຮຸກຖູຕະຫ ູດ. 

+ ຄື່າຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູຕະຫ ູດບໍື່ຂ້ຶນ

ກັບເນ ້ອທີື່ໜ້າຕິດແປະ ແລະ ຄວາມໄວ 

ຂອງວັດຖຸ. 

+ ເປັນອັດຕາສື່ວນພົວພັນກົງກັບຄວາມ

ແຮງໜີບ. 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ສາເຫດທີື່ພວກເຮົາສາມາດ

ເດີນໄປມາໄດ້ຢື່າງງື່າຍດາຍເທິງ

ໜ້າດິນນ້ັນເປັນເພາະມີຄວາມ

ແຮງຈາກໜ້າດິນກະທົບໃສື່ພ ້ນ

ຕີນ. ນ້ັນແມື່ນຄວາມແຮງຫຍັງ? 

ມີລັກສະນະຄ ແນວໃດ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຄ້ົນຄິດ

ວິທີການທົດສອບຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນ 

ລຸກຂ້ຶນຕອບຄໍາຖາມ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງບົດທົດລອງ 

ທົດສອບຂໍ້ສົມມຸດຖານດ້ວຍການ

ທົດລອງ. 

- ນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງ, ອຸປະ 

ກອນ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີທົດ

ລອງ (ເບິື່ງລາຍລະອຽດໃນຄູື່ມ 

ທົດລອງ). 

- ຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ 

ທົດລອງໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມ. 

 

- ແບື່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸື່ມ, 

ແຕື່ລະກຸື່ມປະມານ 5-6 ຄົນ. 

ດໍາເນີນການທົດລອງ 

- ສຶກສາການຮຸກຖູ ແລະ ວິທີ

ຄິດໄລື່ສໍາປະສິດຮຸກຖູຊະນິດ

ຕື່າງໆ. 

Experiment-Base Teaching  

A 

B 

𝑓Ԧ𝑘 
𝑣Ԧ 

 𝐹Ԧ 
𝑣Ԧ 

𝑓Ԧ𝑘 
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ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົ

ລອງ 

ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດທົດລອງ: 

- ໃຊ້ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງແບບລໍ

ຊໍເກາະໃສື່ທື່ອນໄມ້ຢູື່ເທິງໂຕະ

ແລ້ວຄື່ອຍໆດຶງ (ລາກ). 

- ປື່ຽນທື່ອນໄມ້ເປັນທື່ອນໂລຫະ

ດໍາເນີນການທົດລອງຄ ເກົື່າ. 

- ປື່ຽນໜ້າໂຕະທໍາມະດາເປັນ  

ໜ້າໂຕະທີື່ກ້ຽງ ແລະ ມ ື່ນດີ ແລ້ວ

ເຮັດທົດລອງຄ ເກົື່າ. 

- ໃຊ້ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງເພ ື່ອ

ສຶກສາຄວາມແຮງຮຸກຖູ

ລະຫວື່າງໜ້າຖຕະກັບວັດຖຸ. 

 

 

 

 

 

- ສັງເກດຄື່າຄວາມແຮງແກື່ທີື່

ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເລີື່ມເກີດການ

ເຄ ື່ອນທີື່, ບັນທຶກຄື່າດັື່ງກື່າວ. 

+ ຂ້ຶນກັບວັດຖຸທາດ ແລະ ພາວະການຕິດ

ແປະຂອງສອງວັດຖຸ. 

- ສໍາປະສິດຮຸກຖູຕະຫ ູດ 

ສໍາປະສິດຮຸກຖູຕະຫ ູດຄິດໄລື່ຕາມສູດ (ບໍື່

ມີຫົວໜື່ວຍ): 𝜇𝑘 =   
𝑓𝑘

𝑁
 

- ສູດຄິດໄລື່ຄວາມແຮງຮຸກຖູຕະຫ ູດ: 

𝑓𝑘 =  𝜇𝑘𝑁 

 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

ຈາກຜົນການທົດລອງ, ໃຫ້

ນັກຮຽນວິເຄາະ: 

1). ເປັນຫຍັງເຖິງວື່າໄດ້ກະທົບ

ຄວາມແຮງ (ລາກ) ທື່ອນໄມ້,

ຕອນທໍາອິດມັນຈຶື່ງບໍື່ເຄ ື່ອນທີື່? 

2). ຢາກໃຫ້ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຈະ

ຕ້ອງກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງຄ 

ແນວໃດ? 

3). ສົມທຽບຄວາມແຮງດຶງ

ກໍລະນີໃຊ້ທື່ອນໄມ້, ໃຊ້ທື່ອນ

ໂລຫະທີື່ດຶງ (ລາກ) ເທິງໜ້າໂຕະ

ທໍາມະດາ ແລະ ເທິງໜ້າໂຕະທີື່

ກ້ຽງມ ື່ນດີ. 

 

 

 

 

- ເມ ື່ອຄວາມແຮງກະທົບມີຂະ

ໜາດນ້ອຍກວື່າຄວາມແຮງ

ຕ້ານ, ວັດຖຸຈະບໍື່ເຄ ື່ອນທີື່. 

- ຄວາມແຮງຕ້ານການເຄ ື່ອນທີື່

ຄ ຄວາມແຮງຮຸກຖູ 

 

- ຍ້ອນວື່າ 𝑓𝑘~𝑁, ສ້າງອັດຕາ

ສື່ວນລະຫວື່າງ 𝑓𝑘 ແລະ 𝑁: 

𝜇𝑘 =   
𝑓𝑘

𝑁
  →   𝑓𝑘 =  𝜇𝑘𝑁 

ດັື່ງນ້ັນ, ຫົວໜື່ວຍຂອງ 𝜇𝑘 

ແມື່ນຫຍັງ? 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ຂອງ

ຄວາມແຮງຮຸກຖູໃນວິທະຍາ 

ສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນ. 

- ສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

 

- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ຄວາມ

ແຮງຮຸກຖູ, ດ້ານດີ, ຂ້ໍເສຍຫາຍ 

ແລະ ວິທີປ້ອງກັນກື່ຽວກັບ

ຄວາມແຮງຮຸກຖູ. 

1.3. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ

ຂອງຄວາມແຮງຮຸກຖູ 

ກ). ຜົນປະໂຫຍດ 

ຂ). ຜົນເສຍຫາຍ 

ຄ). ວິທີເພີື່ມ ແລະ ຫ ູດຜື່ອນຄວາມແຮງ

ຮຸກຖູ 

 
𝐹Ԧ 

𝑣Ԧ 
𝑓Ԧ𝑘 
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ກິດຈະກໍາ 3. ຄວາມແຮງເຂົາ້ສ ນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ເປັນຫຍັງຢູື່ບື່ອນທາງໂຄ້ງ ຫ   

ທາງຄັດ, ໜ້າທາງຈຶື່ງງື່ຽງ? 

- ເປັນຫຍັງນ້ໍາໃນຈອກທີື່ມັດ

ດ້ວຍເຊ ອກແລ້ວແກວື່ງຈຶື່ງບໍື່ເຮື່ຍ

ອອກມາ? ຫ   ກໍລະນີການສະ 

ແດງລົດໄຕື່ຖັງ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ. 

 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 1-2 ຄົນ 

ລຸກຂ້ຶນປະກອບຄວາມເຫັນ. 

2. ຄວາມແຮງເຂົ້າສ ນ 

- ຄວາມແຮງ (ຄວາມແຮງສັງລວມ) ທີື່

ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນ ແລະ ເຮັດ

ໃຫ້ວັດຖຸມີຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ ເອ້ີນວື່າ 

ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ, ມີສູດຄິດໄລື່ຄ : 

𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑐 =
𝑚𝑣2

𝑟
= 𝑚𝜔2𝑟 

 

 

 

 

 

 

- ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັື່ງຂອງວັດຖຸ

ກໍລະນີເຄ ື່ອນທີື່ມົນ 

 

 

 

- ສູດຄິດໄລື່ຄວາມເລັື່ງ: 

𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑟
= 𝑟𝜔2

 

- ແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

- ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ: 

𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑐 =
𝑚𝑣2

𝑟
= 𝑚𝜔2𝑟 

 

ສັງເກດ: ໃນກໍລະນີດັື່ງກື່າວ, ນ້ີເປັນ

ພຽງຄໍາຕອບທີື່ເກ ອບຖ ກ, ຍ້ອນນ້ໍາໜັກ

ຂອງວັດຖຸນ້ອຍ, ຖ້າເຮົາແກວື່ງຕາມໜ້າ

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ໜ້າທາງໂຄ້ງງື່ຽງເພ ື່ອປ້ອງກັນບໍື່

ໃຫ້ລົດທີື່ແລື່ນໄວເກີດອຸປະຕິເຫດ 

- ນ້ໍາໃນຈອກທີື່ມັດແລ້ວແກວື່ງບໍື່

ເຮື່ຍຍ້ອນມີຄວາມແຮງໃດໜຶື່ງ

ຮັກສາເອົາໄວ້. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ພ້ອມຄິດ

ຫາສາເຫດ ແລະ ຫາວິທີກວດ

ສອບຂ້ໍສົມມຸດຖານ. 

- ນັກຮຽນສະເໜີແນວຄິດກື່ຽວ

ກັບວິທີທົດສອບຂ້ໍສົມມຸດຖານ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງບົດທົດລອງ 

ທົດສອບຂ້ໍສົມມຸດຖານດ້ວຍການ

ທົດລອງ. 

- ແນະນໍາຈຸດປະສົງ, ອຸປະກອນ, 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີທົດລອງ 

1) ໃຊ້ເຊ ອກແລບມັດຂອບຈອກ

ຢາງທີື່ບັນຈຸນ້ໍາແລ້ວແກວື່ງ. 

2). ມັດວັດຖຸນ້ອຍດ້ວຍເຊ ອກ

ແລບແລ້ວແກວື່ງ, ສັງເກດຄວາມ

ຮູ້ສຶກໃນມ ທີື່ຈັບເຊ ອກກໍລະນີ

ແກວື່ງຊ້າ ແລະ ແກວື່ງໄວ. 

 

 

 

- ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີການ

ທົດລອງຂອງຄູ. 

- ແບື່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸື່ມ, 

ແຕື່ລະກຸື່ມປະມານ 5-6 ຄົນ 

ເພ ື່ອດໍາເນີນການທົດລອງ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົ

ລອງ 

- ຢາຍອຸປະກອນທົດລອງໃຫ້

ນັກຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມເພ ື່ອດໍາເນີນ

- ມັດຈອກຢາງທີື່ບັນຈຸນ້ໍາດ້ວຍ

ເຊ ອກແລບ, ຈັບອີກສ້ົນໜຶື່ງ

ຂອງເຊ ອກແລ້ວແກວື່ງຕາມໜ້າ

ພຽງນອນ (ດັື່ງໃນຮູບ). 

Experiment-Base Teaching  

• 

O 

𝑚 

𝑎Ԧ𝑐 

𝐹Ԧ𝑐 

O 
𝑣Ԧ • 

𝑎Ԧ𝑐 
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ການທົດລອງ (ລະວັງດ້ານຄວາມ

ປອດໄພ). 

1). ກໍລະນີວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນ 

- ສັງເກດຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່

ມ ທີື່ຈັບເຊ ອກ ກໍລະນີແກວື່ງຊ້າ 

ແລະ ແກວື່ງໄວ. 

 

 

 

- ປື່ຽນຈອກເປັນວັດຖຸນ້ອຍ, 

ຈັບສ້ົນທີເຫ  ອຂອງເຊ ອກແລ້ວ

ແກວື່ງຕາມໜ້າພຽງນອນ (ດັື່ງ 

ໃນຮູບ). 

 

ພຽງນອນອາດຖ ວື່າ ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງ

ເຊ ອກເປັນຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກ. ຄວາມແຮງຮຸກຖູສະຖິດມີບົດບາດ

ເປັນຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

 

 

 

 

 

ຂ. ຜົນລວມລະຫວື່າງຄວາມແຮງຖື່ວງ  

ໜັກ 𝑃ሬԦ ແລະ ຄວາມແຮງເຄັື່ງ 𝑇ሬԦ ມີບົດ 

ບາດເປັນຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

 

 

 

 

 

 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ໜສີ ນ 

3.1. ເມ ື່ອຄວາມແຮງສັງລວມທີື່ກະທົບ

ໃສື່ວັດຖຸບໍື່ສາມາດມີບົດບາດເປັນຄວາມ

ແຮງ ສໍາລັບ 𝜔 ສູງ, ເພ ື່ອຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸ

ຢູື່ໃນເສ້ັນວົງໂຄຈອນມົນ, ຄວາມແຮງ

ເຂ້ົາສູນຈະຕ້ອງໃຫຍື່ພໍ. ຖ້າ 𝑓𝑚𝑎𝑥 ບໍື່

ສາມາດມີບົດບາດເປັນຄວາມແຮງເຂ້ົາ

2). ກໍລະນີວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນເທິງ

ໜ້າພຽງ-ຄວາມແຮງໜີສູນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດທົດລອງດ້ວຍ

ການວາງວັດຖຸຢູື່ເທິງໂຕະມົນ 

ແລ້ວປິື່ນໂຕະດ້ວຍຄວາມໄວປິື່ນ

ໃດໜຶື່ງ. 

- ກໍລະນີໂຕະປິື່ນຊ້າ ແລະ ປິື່ນ

ໄວພາລະຂອງວັດຖຸຢູື່ເທິງໂຕະ

ເປັນຄ ແນວໃດ? 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ກະທົບ

ໃສື່ວັດຖຸຢູື່ເທິງໂຕະປິື່ນ? 

 

- ນັກຮຽນ 1-2 ຄົນ ເຮັດທົດ

ລອງດ້ວຍການຂີື່ລົດໄປຕາມ

ທາງຊ ື່ ແລະ ລ້ຽວໂຄ້ງ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ເພ ື່ອຫາ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

- ກໍລະນີແກວື່ງຊ້າ ແລະ ແກວື່ງ

ໄວ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມ ທີື່ກັບສ້ົນ

ເຊ ອກເປັນແນວໃດ? 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ທີື່ກະທົບ

ໃສື່ນ້ໍາ ຫ   ວັດຖຸນ້ອຍ ແລະ 

ກະທົບໃສື່ມ ທີື່ຈັບເຊ ອກ? 

- ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນແມື່ນຫຍັງ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະຄວາມແຮງ 

ແລະ ແຕ້ມຮູບປະກອບ. 

 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ເພ ື່ອ

ວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່

ວັດຖຸ ແລະ ກະທົບໃສື່ມ ຈັບ. 

 

 

- ໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມ

ແຮງເຂ້ົາສູນ (𝐹Ԧ𝑐) ກໍໃຫ້ເກີດ

ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ (𝑎Ԧ𝑐). 

𝐹Ԧ𝑐 𝑇ሬԦ 

𝐹Ԧ𝑐 

𝐹Ԧ𝑐 

𝑃ሬԦ 

𝑇ሬԦ 
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- ຕາມກົດເກນ II ນິວເຕິນ, ເມ ື່ອ

ມີຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸ, 

ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມີຄວາມ

ເລັື່ງ. ສູດຄິດໄລື່ຄວາມແຮງເຂ້ົາ

ສູນມີຄ ແນວໃດ? 

 ສູນໄດ້, ເມ ື່ອນ້ັນວັດຖຸຈະຫ ູດອອກຈາກ

ເສ້ັນວົງໂຄຈອນມົນ, ນ້ັນແມື່ນການເຄ ື່ອນ

ທີື່ໜີສູນ. 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ຂອງ 

ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນໃນວິທະຍາ 

ສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃນຊີວິດ

ປະຈໍາວັນ. 

ເອົາໃຈໃສື່: 

- ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນແມື່ນຄວາມ

ແຮງສັງລວມລະຫວື່າງຄວາມ

ແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ ແລະ ຄວາມ

ແຮງເຄັື່ງ 𝑇ሬԦ ຂອງເຊ ອກ. 

- ເປັນຫຍັງບື່ອນທາງຄົດ ທາງ

ໂຄ້ງ, ໜ້າທາງຈຶື່ງງື່ຽງໄປຫາ

ໃຈກາງໂຄ້ງ? 

- ສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ຄວາມ

ແຮງໜີສູນ, ດ້ານດີ, ອັນຕະ 

ລາຍ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໜີສູນ. 

ຕົວຢື່າງ 

ກ. ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວື່າງໜື່ວຍ 

ໂລກ ແລະ ດາວທຽມ ມີບົດບາດ

ເປັນຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ. 

 

 

 

 

 

ແຮງເຂ້ົາສູນ 𝐹Ԧ𝑐 ໄດ້ ວັດຖຸກໍຈະຫ ູດອອກ

ຈາກເສ້ັນວົງໂຄຈອນ. 

3.2. ບາງຕົວຢື່າງດ້ານຄຸນປະໂຫຍດ 

ແລະ ອັນຕະລາຍ. 

- ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ການນໍາໃຊ້. 

- ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ (ອື່ານໃນ

ປ້ຶມແບບຮຽນ). 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 4. ການນໍາໃຊ້ (Application) 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

- ເປັນຫຍັງເມ ື່ອທານ້ໍາມັນໃສື່ໜ້າ

ຕິດແປະລະຫວື່າງສອງວັດຖຸການ

ຮຸກຖູຈຶື່ງຫ ູດລົງ? 

- ເປັນຫຍັງເມ ື່ອຫ້ີວສິື່ງຂອງໜັກ

ຈຶື່ງຕ້ອງກໍາໃຫ້ແໜ້ນ? 

 - ເມ ື່ອທານ້ໍາມັນໃສື່ໜ້າຕິດແປະ

ລະຫວື່າງວັດຖຸທັງສອງຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນ

ລັກສະນະໜ້າຕິດແປະປື່ຽນແປງ, ການ

ເກາະຕິດເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນຢູື່ໜ້າຕິດແປະ

ຂອງວັດຖຸທັງສອງຫ ູດລົງ, ຍ້ອນສໍາ

ປະສິດຮຸກຖູຂອງນ້ໍາມັນມີຄື່ານ້ອຍ, ຈຶື່ງ

ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງຮຸກຖູຫ ູດລົງ. 

ຂັ້ນຕອນ 1 ຄດິເອງ - ອື່ານຄໍາຖາມຢື່າງລະອຽດ

ພ້ອມຄິດຫາຄໍາຕອບ. 

 

𝐹Ԧ𝑐 

𝑣Ԧ 
𝑚 

𝑟 
𝑀 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາ

ຖາມ ແລ້ວຄິດຄໍາຕອບ. 

- ເພ ື່ອບໍື່ໃຫ້ສິື່ງຂອງດັື່ງກື່າວຕະຫ ູດອອກ

ຈາກມ , ຄວາມແຮງຮຸກຖູສະຖິດລະຫວື່າງ

ຝາມ ກັບສິື່ງຂອງທີື່ຫ້ີວຈະຕ້ອງມີຄື່າໃຫຍື່ 

ເພ ື່ອໃຫ້ດຸນດື່ຽງກັບນ້ໍາໜັກສິື່ງຂອງ. ການ

ກໍາສິື່ງຂອງໃຫ້ແໜ້ນໆກໍເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມ

ແຮງໜີບບື່ອນຕິດແປະເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມ

ແຮງຮຸກຖູສະຖິດ. 

ຂັ້ນຕອນ 2 ສນົທະນາເປັນຄ ື່ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນນັື່ງເປັນຄູື່ກັນເພ ື່ອ 

ສົນທະນາກື່ຽວກັບຄໍາຕອບ. 

- ຢາຍແຜື່ນເຈ້ຍນ້ອຍໃຫ້ແຕື່ລະ

ຄູື່ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ ສົນທະນາແລກ 

ປື່ຽນຄໍາຕອບເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

- ຂຽນຄໍາຕອບໃສື່ແຜື່ນເຈ້ຍ 

ນ້ອຍທີື່ຄູແຈກໃຫ້. 

ຂັ້ນຕອນ 3 ແລກປື່ຽນຄໍາຕອບ

ໃນຫ້ອງ 

- ໃຫ້ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບ. 

- ໃຫ້ຕາງໜ້ານັກຮຽນໃນຫ້ອງ 1 

ຫ   2 ຄົນສາທິດກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສະຫ ຸບເນ ້ອໃນ

ບົດຮຽນ. 

 

 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະຄູື່ນໍາສະເໜີ

ຄໍາຕອບຂອງຕົນໃນຫ້ອງ. 

- ຕິດຕາມການສາທິດການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຍ້າຍຂະໜານ. 

- ສົນທະນາປະກອບຄວາມ

ເຫັນເພີື່ມຕ ື່ມ ແລ້ວສະຫ ຸບ. 

 

ກິດຈະກໍາ 5. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນຄ ນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງພາຍໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

- ຮັບເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ພາກທີ III. ການເຄ ື່ອນທີື່ແບບຕື່າງໆຂອງວັດຖຸ (Different Types of Motion) 

 ເວລາ 19 ຊ ົ່ວໂມງ 

I. ຜນົສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ 

1. ມາດຕະຖານດ້ານເນ ້ອໃນ 

ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີການແກ້ບົດເລກຟີຊິກສາດ, 

ເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບມະໂນພາບການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງນອນ, ການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ, ແລະ ການເຄ ື່ອນ

ຕາມລວງປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມໃດໜຶື່ງ. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີໃນໜ້າພຽງນອນ, ໃນໜ້າພຽງຕ້ັງ ແລະ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ເປັນແບບຮູບຈວຍ. ຂຽນສູດພ້ອມອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຫົວໜື່ວຍຂອງປະລິມານຟີຊິກ

ສາດທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມທິດທາງ ແລະ ຮູບແບບຕື່າງໆ. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິັດ 

1) ພາຍຫ ັງຮຽນຈົບໃນພາກນ້ີແລ້ວ, ນັກຮຽນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈມະໂນພາບການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງ

ນອນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ັນຕອນການແກ້ບົດເລກຟີຊິກສາດໄດ້ຢື່າງຖ ກຕ້ອງ. ສາມາດວິເຄາະ 

ແລະ ຂຽນສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ ແລະ ລະບົບວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນ, ຕາມລວງຕ້ັງ 

ແລະ ເທິງພ ້ນອຽງ ແລະ ຕາມລວງປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມໃດໜຶື່ງໄດ້ຢື່າງຖ ກຕ້ອງ. ສາມາດ

ວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະໝໍື່າສະເໝີຕາມໜ້າພຽງນອນ, ຕາມໜ້າພຽງ

ຕ້ັງ, ຕາມແບບຮູບຈວຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມທາງໂຄ້ງ. 

2) ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ ໂດຍນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ 

ໃນຮູບແບບເວັກເຕີ ແລະ ຮູບແບບບໍື່ມີທິດ. 

3) ສາມາດນໍາໃຊ້ສູດເຂ້ົາໃນການແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຮູບແບບ ແລະ ທິດທາງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຕື່າງໆໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

 

II. ສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນ 

ພາກທີ III. ການເຄ ື່ອນທີື່ແບບ

ຕື່າງໆ 

ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ 

ນັກຮຽນຕ້ອງສາມາດ.... 

ບົດທ ີ10. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຕຸາມໜ້າພຽງນອນ 

(Horizontal Motion) 

1. ຂ້ັນຕອນແກ້ບົດເລກ 

2. ບົດເລກຕົວຢື່າງ 

1) ປະຕິບັດຂ້ັນຕອນການແກ້ບົດເລກຟີຊິກ. 

2) ວິເຄາະທິດທາງຂອງຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງ

ນອນ. 

3) ຍົກຕົວຢື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງນອນພາຍໃຕ້ການກະທົບ

ຂອງຄວາມແຮງທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

4) ຂຽນສົມຜົນກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງນອນໃນຮູບແບບ

ເວັກເຕີ ແລະ ຮູບແບບບໍື່ມີທິດ. 
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ບົດທ ີ11. ການເຄ ື່ອນຂອງວັດຖຸ

ທີື່ຕາມລວງຕັງ້ (Vertical 

Motion) 

1. ການປື່ຽນແປງນ້ໍາໜັກຂອງ

ວັດຖຸຕາມລວງຕ້ັງ 

2. ບົດເລກຕົວຢື່າງ 

1) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ ປະລິມານຟີ

ຊິກທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການເຄ ື່ອນທີື່ດັື່ງກື່າວ. 

2) ວິເຄາະຄວາມຄວາມແຕກຕື່າງລະຫວື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ 

ການຕົກຕາມລໍາພັງ. 

3) ຂຽນສົມຜົນກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງຕ້ັງ. 

ບົດທ ີ12. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖເຸທງິພ ້ນອຽງ (Motion on 

the Incline Plate) 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງ

ພ ້ນອຽງ 

2. ບົດເລກຕົວຢື່າງ 

1) ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນປະຕິບັດ ແລະ ເຕັກນິກການແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ. 

2) ປະຕິບັດຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີການແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງໄດ້ຢື່າງຖ ກຕ້ອງ. 

3) ນໍາໃຊ້ກົດເກນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງນິວເຕີນ, ວິເຄາະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ ແລະ ກວດສອບການຄິດໄລື່ຄື່າຕື່າງໆທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງພ ້ນອຽງໄດ້ຖ ກຕ້ອງ. 

4) ນໍາໃຊ້ກົດເກນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງນິວເຕິນເພ ື່ອອະທິບາຍການນໍາໃຊ້ໃນ

ຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

ບົດທ ີ13. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ລະບບົວດັຖ ຸ(Motion of 

Matter System) 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ

ຕາມໜ້າພຽງນອນ 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ

ຕາມລວງຕ້ັງ 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ

ເທິງພ ້ນອຽງ 

1) ສັງລວມທິດທາງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ. 

2) ຈໍາແນກຄຸນລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ ແລະ ລະບົບວັດຖຸຕາມ

ລວງນອນ. 

3) ຂຽນສົມຜົນກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງແຕື່ລະວັດຖຸໃນລະບົບວັດຖຸ. 

4) ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸຕາມລວງຕ້ັງ. 

5) ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ. 

6) ວິເຄາະທິດທາງຂອງຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ແຕື່ລະວັດຖຸໃນລະບົບ ແລະ 

ບັນດາຕົວກໍານົດການທີື່ກື່ຽວຂ້ອງ. 

ບົດທ ີ14. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖແຸກວື່ງຕາມລວງນອນ 

(Horizontal Throwing 

Motion) 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸແກວື່ງ

ໄປຕາມລວງນອນ 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກ

ແກວື່ງໄປຕາມລວງປະກອບ

ກັບພ ້ນເປັນມູມໜຶື່ງ 

1) ວິເຄາະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກແກວື່ງອອກໄປຕາມລວງນອນ ແລະ 

ຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມູມໃດໜຶື່ງ ພ້ອມແນະນໍາວິທີແກ້ບົດ

ເລກ. 

2) ຂຽນສົມຜົນທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກແກວື່ງອອກໄປ

ຕາມລວງນອນ ແລະ ຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມູມໃດໜຶື່ງ. 
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ບົດທ ີ15. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະ  

ເໝີ (Circular Motion) 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜ້າພຽງ

ນອນ 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແບບຮູບ

ຈວຍ 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມລວງຕ້ັງ 

4. ການເຄ ື່ອນທີື່ລ້ຽວໂຄ້ງ 

1) ສົນທະນາຕົວຢື່າງກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ມົນທີື່ເກີດຂ້ຶນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

2) ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ແບບກ້ົນຫອຍ ແລະ 

ປະລິມານຟີີຊິກທີື່ສັນຍະລັກໃຫ້ແກື່ການເຄ ື່ອນທີື່ໃນຮູບແບບດັື່ງກື່າວ. 

3) ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕື່າງການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງນອນ ແລະ ໃນໜ້າ

ພຽງຕ້ັງ. 

4) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸກໍລະນີມັນເຄ ື່ອນທີື່ເປັນເສ້ັນໂຄ້ງ 

ແລະ ເຄ ື່ອນທີື່ເທິງພ ້ນອຽງ. 

III. ແຜນການຈັດການຮຽນການສອນ 

ໃນພາກນ້ີປະກອບມີ 6 ບົດ, ກວມເອົາເນ ້ອໃນທີື່ສໍາຄັນໄດ້ແກື່ ຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີແກ້ບົດເລກຟີຊິກ. 

ການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງປະກອບກັບພ້ຶນເປັນມູມໃດໜຶື່ງ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, ການເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບຈວຍ ແລະ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມທາງໂຄ້ງ. 

ບົດທີ 10. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງນອນ, ວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່

ວັດຖຸ, ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງຕາມກົດເກນ II ນິວເຕິນ. ຂຽນຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີການແກ້ບົດເລກຟີຊິກ

ສາດ, ພ້ອມແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ. 

ບົດທີ 11. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສົນທະນາປາກົດການນ້ໍາໜັກຂອງວັດຖຸປື່ຽນແປງຕາມພາວະການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມ

ລວງຕ້ັງ, ບົດບາດຂອງຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມເລັື່ງຕົກຕາມລໍາພັງ, ພ້ອມກັບການແກ້ບົດເລກ

ຕົວຢື່າງ. 

ບົດທີ 12. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ, ວິເຄາະຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸທາງ

ດ້ານຈຸດກະທົບ, ລວງ, ທິດ ແລະ ຂະໜາດ. ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງໂດຍນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ 

ແລະ ນໍາໃຊ້ຫ ັກການ sine ແລະ cosine ຂອງຮູບສາມແຈສາກເຂ້ົາໃນການວິເຄາະທິດທາງການ

ເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນຂອງວັດຖຸ. ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ. 

ບົດທີ 13. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸໃນໜ້າພຽງນອນ, ຕາມລວງຕ້ັງ, ເທິງ

ພ ້ນອຽງ. ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ ແລະ ວິທີແກ້ບົດເລກ. 

ບົດທີ 14. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງໄປຕາມລວງປະກອບ

ກັບໜ້າພຽງນອນເປັນມູມໃດໜຶື່ງ, ວິເຄາະຄວາມແຮງກະທົບໃນດ້ານທິດ, ລວງ ແລະ ຂະໜາດຂອງ

ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸຢູື່ແຕື່ລະຈຸດເວລາ. 

ບົດທີ 15. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜ້າພຽງນອນ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜ້າພຽງຕ້ັງ 

ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບຈວຍ. ວິເຄາະຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມທິດ

ທາງ ແລະ ຮູບແບບຕື່າງໆ. ວິທີວເິຄາະຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມທາງໂຄ້ງ. 
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ແຜນວາດສະຫ ຼຸບຫຍ ັ້ກຽ່ວ

ກ  ບພາກການເຄ ່ ອນທ ່

ແບບຕາ່ງໆຂອງວ  ດຖຼຸ 
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ບົດທີ 10. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນ (Horizontal Motion) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ຮູ້ຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງນອນ. ວິເຄາະລວງ, ທິດ, ຈຸດ

ກະທົບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງນອນ. ນໍາໃຊ້ສົມຜົນ

ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸຕາມກົດເກນ II ນິວເຕິນໃນຮູບແບບເວັກເຕີ ແລະ ແບບບໍື່ມີທິດ. 

2) ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບແກນເຄ້ົາອ້າງອີງ ເພ ື່ອສຶກສາທິດທາງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງ

ນອນ. ສະແດງເວັກເຕີຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ (ລວງ, ທິດ, ຈຸດກະທົບ, ຂະໜາດ) ເຄ ື່ອນທີື່, ນໍາ

ໃຊ້ສົມຜົນກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

      ຂ້ັນຕອນແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ 

1). ວິເຄາະບັນດາຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸຊຶື່ງກໍາລັງພິຈາລະນາ. 

2). ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງໂດຍນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

3). ແກ້ສົມຜົນ/ລະບົບສົມຜົນ ເພ ື່ອຄິດໄລື່ຊອກຫາຄື່າທີື່ຕ້ອງການ. 

4). ກວດຄ ນຄໍາຕອບ, ຫົວໜື່ວຍ ແລະ ວິທີການແກ້ທີື່ດີກວື່າ (ຖ້າມີ). 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ເຄ ື່ອງວັດແທກມູມ, ອຸປະກອນສ ື່ການສອນ, ແບບຈໍາ

ລອງ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ຄວາມແຮງຮຸກຖູແມື່ນຫຍັງ, ມີຈັກຊະນິດຄ 

ຊະນິດໃດແດື່? 

2). ຄວາມແຮງຮຸກຖູມີບົດບາດຄວາມສໍາຄັນ ແລະ 

ມີຜົນເສຍຫາຍຄ ແນວໃດ? 

3). ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ ແລະ ຄວາມແຮງໜີສູນມີ

ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຄ ແນວໃດ? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 
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ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມ 

ໜ້າພຽງນອນແມື່ນແນວໃດ? 

ຂັ້ນຕອນ 1. ຄ ແນະນໍາຂັນ້ຕອນ

ການແກ້ບດົເລກ 

- ບົດເລກໃນວິຊາຟີຊິກສາດມີ

ລັກສະນະສະເພາະທີື່ແຕກຕື່າງ

ກັບວິຊາອ ື່ນໃນສາຍວິທະຍາ 

ສາດທໍາມະຊາດຄ ແນວໃດ? 

- ການແກ້ບົດເລກຟີຊິກສາດມີ

ຈັກຂ້ັນຕອນ? ຄ ຂ້ັນຕອນໃດ

ແດື່? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ປະກອບຄໍາເຫັນ, ຕອບຄໍາຖາມ. 

 

 

- ມີ 6 ຂັ້ນຕອນ 

1. ຂັນ້ຕອນແກບ້ົດເລກກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ 

1). ວິເຄາະບັນດາຄວາມແຮງທີື່ກະທົບ

ໃສື່ວັດຖຸຊຶື່ງກໍາລັງພິຈາລະນາ. 

2). ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງໂດຍນໍາໃຊ້

ກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

3). ແກ້ສົມຜົນ/ລະບົບສົມຜົນເພ ື່ອຄິດໄລື່

ຊອກຫາຄື່າທີື່ຕ້ອງການ. 

4). ກວດຄ ນຄໍາຕອບ, ຫົວໜື່ວຍ ແລະ 

ວິທີການແກ້ທີື່ດີກວື່າ (ຖ້າມີ). 

2. ບດົເລກຕົວຢື່າງ 

ໄມ້ທື່ອນໜຶື່ງມີມວນສານ 𝑚 (kg) ຖ ກ

ລາກໃຫ້ເຄ ື່ອນທີື່ຈາກພາວະພັກໄປຕາມ

ພ ້ນພຽງດ້ວຍຄວາມແຮງລາກ 𝐹 (N) 

ຕາມລວງຂະໜານກັບພ ້ນ, ສໍາປະສິດຮຸກ

ຖູລະຫວື່າງທື່ອນໄມ້ກັບພ ້ນພຽງແມື່ນ μ. 

ຖາມວື່າ ດົນປານໃດ ແລະ ໄປໄດ້ໄລຍະ

ທາງເທົື່າໃດ ທື່ອນໄມ້ດັື່ງກື່າວຈຶື່ງຈະມີ

ຄວາມໄວ 𝑣 (m/s)? 

ລວງ, ທິດ ແລະ ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມ

ແຮງໃສື່ວັດຖຸ, ດັື່ງສະແດງໃນຮູບລຸື່ມນ້ີ. 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຄ ແກ້ບດົເລກ

ຕົວຢື່າງ 

- ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນ ແລະ 

ແນະນໍາວິທີແກ້ 

 

 

- ຟັງ ແລະ ຕິດຕາມການ

ອະທິບາຍຂອງຄູ 

ຂັ້ນຕອນ 3. ໃຫ້ນກັຮຽນແກບ້ົດ

ເລກຕົວຢື່າງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະຫົວບົດ, ຂ້ໍ

ມູນທີື່ຮູ້ຈັກ ແລະ ສິື່ງຕ້ອງຊອກ. 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ທີື່ກະ 

ທົບໃສື່ທື່ອນໄມ້? ມີຈຸດກະທົບ 

ລວງ, ທິດ ແລະ ຂະໜາດຄ 

ແນວໃດ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມຮູບປະກອບ 

 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ວິເຄາະຫົວບົດ: 

+ ສິື່ງທີື່ຮູ້ຄ : 

𝑚 (kg), 𝐹 (N), μ ແລະ 𝑣 (m/

s) ແລະ g (m/s2) 

+ ສິື່ງທີື່ຕອງການຊອກ: 𝑡(s) 

ແລະ S (m). 

ຂັ້ນຕອນ 4. ນັກຮຽນແກ້ບດົ

ເລກ 

 

 

 

- ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ 

ບົດແກ້: ບັນດາຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່

ທື່ອນໄມ້ມີລວງ, ທິດ, ຈຸດກະທົບດັື່ງ

ສະແດງໃນຮູບແຕ້ມ. ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II 

ນິວເຕິນ: 

Simulation Teaching 
 

𝐹Ԧ 

𝑃ሬԦ 

𝑁ሬሬԦ 

𝑓Ԧ𝑘 
x+ 

𝑦 

• 
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- ຕິດຕາມ ແລະ ແນະນໍາການ

ແກ້ບົດເລກຂອງນັກຮຽນແຕື່ລະ

ກຸື່ມ. 

𝐹Ԧ + 𝑓Ԧ𝑘 + 𝑃ሬԦ + 𝑁ሬሬԦ = 𝑚𝑎Ԧ 

- ສົມຜົນເຄ ື່ອນທີື່ຕາມທິດທາງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ (ແກນ x) 

𝐹 − 𝑓𝑘 = 𝑚a 

- ສົມຜົນຕາມທິດຕ້ັງສາກກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ (ແກນ y): 

𝑁 − 𝑃 = 0 → 𝑁 = 𝑃 = 𝑚g 

ແລະ 𝑓𝑘 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚g 

𝐹Ԧ + 𝑓Ԧ𝑘 + 𝑃ሬԦ + 𝑁ሬሬԦ = 𝑚𝑎Ԧ  

↔   𝐹 − 𝑓𝑘 = 𝑚a 

𝐹 − 𝜇𝑚g = 𝑚a → 𝑎 =
𝐹 − 𝜇𝑚g

𝑚
 

ນໍາໃຊ້ສູດ: 𝑣𝑡 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 → 𝑡 =
𝑣𝑡−0

𝑎
 

ແລະ 𝑆 = 𝑆0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2

 

ຫ   ຊອກໄລຍະທາງໄດ້ຈາກສູດ 

𝑣𝑡
2 − 𝑣0

2 = 2𝑎𝑆 

ຂັ້ນຕອນ 5. ປະເມີນປະສດິ 

ທິພາບ ແລະ ຜົນການຮຽນ 

- ໃຫ້ແຕື່ລະກຸື່ມຂ້ຶນສະເໜີຜົນ. 

- ຕາງໜ້າແຕື່ລະກຸື່ມຂ້ຶນນໍາສະ   

ເໜີຜົນຂອງກຸື່ມຕົນ. 

- ອະທິບາຍວິທີແກ້ບົດເລກ. 

 

ຂັ້ນຕອນທີ 6. ສນົທະນາ ແລະ 

ຂໍ້ສະເໜ ີ

- ນອກຈາກວິທີທີື່ໄດ້ສະເໜີມາ 

ມີວິທີແກ້ອ ື່ນບໍື່ທີື່ດີກວື່ານ້ີ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ: ເມ ື່ອໄດ້ຄື່າຄວາມ

ເລັື່ງ 𝑎 ສາມາດຄິດໄລື່ໄລຍະທາງ 

𝑆 ໄດ້ຈາກສູດ: 

𝑣𝑡
2 − 𝑣0

2 = 2𝑎𝑆 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສະຫ ຸບຄ ນຂ້ັນຕອນການແກ້ບົດເລກ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກກໍລະນີລວງຂອງຄວາມແຮງ

ກະທົບປະກອບກັບພ ້ນພຽງເປັນມູມ  ໃດໜຶື່ງ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນ

ປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບຂ້ັນຕອນແກ້ບົດ

ເລກ. 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ບົດທ ີ11. ການເຄ ື່ອນຂອງວັດຖຸທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ (Vertical Motion) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ, ສະແດງບັນດາຄວາມແຮງດັື່ງກື່າວທາງ

ດ້ານລວງ, ທິດ, ຈຸດກະທົບ ແລະ ຂະໜາດໃນຮູບແບບເວັກເຕີ ແລະ ຮູບແບບບໍື່ມີທິດ. 

2) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງແຕື່ລະຊະນິດ ແລະ ສົມຜົນຄວາມແຮງສັງລວມທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸໂດຍນໍາໃຊ້

ກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

3) ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນ ແລະ ວິທີແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ. 

4) ໃຊ້ລະບົບອ້າງອີງ ແລະ ກໍານົດທິດທາງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຕາມລວງຕ້ັງໄດ້ຢື່າງເໝາະສົມ. 

5) ໃຊ້ສົມຜົນກົດເກນ II ນິວເຕິນ ສົມທົບກັບສູດການເຄ ື່ອນທີື່ຕື່າງໆໄດ້ຢື່າງຖ ກຕ້ອງ. 

6) ນໍາໃຊ້ສົມຜົນ ແລະ ສູດເພ ື່ອແກ້ບົດເລກໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ການປື່ຽນແປງນ້ໍາໜັກຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ. 

- ທົດລອງ. 

- ບົດເລກຕົວຢື່າງ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ສ ື່ການສອນ ຫ   ອຸປະກອນຕື່າງໆທີື່ຜະລິດເອງ. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ໂຕ້ນຊິງ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນແມື່ນ

ແນວໃດ? 

2). ຂ້ັນຕອນການແກ້ບົດເລກຟີຊິກສາດມີຄ 

ແນວໃດແດື່? 

3). ວິທວີິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ ສໍາລັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງນອນມີຄ ແນວໃດ? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 
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ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງຕັງ້ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ມີວັດຖຸ

ຊະນິດໃດແດື່ເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງ

ຕ້ັງ? ລບິ? ຄຸຕັກນ້ໍາສ້າງ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ປະກອບຄໍາເຫັນ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ. 

1. ການປື່ຽນແປງນໍ້າໜັກຂອງວດັຖຸ

ເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕັ້ງ 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ, 

ກໍລະນີໃດທີື່ຮູ້ສຶກວື່ານ້ໍາໜັກເພີື່ມ

ຂ້ຶນ ແລະ ກໍລະນີໃດທີື່ຮູ້ສຶກວື່າ

ນ້ໍາໜັກຫ ູດລົງ? ຍ້ອນຫຍັງ? ຍົກ

ຕົວຢື່າງ. 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຍົກຕົວ 

ຢື່າງ: ກໍລະນີຢ ນຢູື່ໃນລິບຊຶື່ງກໍາ

ລັງເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນຈະຮູ້ສຶກວື່າ 

ຄວາມແຮງໜີບໃສື່ພ ້ນເພີື່ມຂ້ຶນ, 

ແຕື່ເມ ື່ອລິບເຄ ື່ອນທີື່ລົງພັດ

ຮູ້ສຶກວື່າຄວາມແຮງໜີບດັື່ງ 

ກື່າວຫ ູດລົງ. 

- ຕອບຄໍາຖາມ. 

ທົດລອງ: 

- ແຂວນວັດຖຸ 𝑚 ໃສື່ລໍຊໍທີື່ຢູື່ຕາມລວງ

ຕ້ັງ (ລວມເປັນລະບົບວັດຖຸ). 

     

 

ຂັ້ນຕອນ 3. ການທົດລອງ 

- ນໍາສະເໜີອຸປະກອນທົດລອງ: 

ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມແຮງແບບລໍ

ຊໍ, ໂຕ້ນຊິງ ຫ   ລູກຕູ້ມ. 

- ແນະນໍາວິທີການທົດລອງ ແລະ 

ບັນທຶກຜົນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນດໍາເນີນການທົດ

ລອງ. 

- ຕິດຕາມການອະທິບາຍຂອງ

ຄູ. 

- ແບື່ງເປັນກຸື່ມດໍາເນີນການທົດ

ລອງ, ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ 

ແລະ ແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ແຕ້ມຮູບປະກອບການທົດ

ລອງ, ວິເຄາະ ແລະ ຄາດເດົາ

ຜົນການທົດລອງ. 

- ຈັບລໍຊໍດຶງໃຫ້ເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ອນສະເໝີຂຶ້ນ

ເທິງຕາມລວງຕ້ັງ. 

- ຈັບລໍຊໍຍູ້ໃຫ້ເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ອນສະເໝີລົງ

ລຸື່ມຕາມລວງຕ້ັງ. 

      

ຂັ້ນຕອນ 4. ຜົນການທົດລອງ 

- ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນການ

ປື່ຽນແປງລວງຍາວຂອງລໍຊໍຄ 

ແນວໃດໃນແຕື່ລະກໍລະນີ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ: ເມ ື່ອເຄ ື່ອນທີື່

ຜື່ອນຂ້ຶນເທິງລໍຊໍຢ ດອອກ, ແຕື່

- ໃຫ້ 𝐹Ԧ ເປັນຄວາມແຮງດຶງ. 

- ໃຫ້ 𝐹Ԧ
ລໍຊໍ
 ເປັນຄວາມແຮງຫົດຢ ດຂອງ

ລໍຊໍ. 

(3) (2) (1) 

𝑣Ԧ 

𝑎Ԧ 

𝑚 𝑚 𝑚 

(4) 

𝑣Ԧ 

𝑎Ԧ 𝐹Ԧລໍຊໍ 

(5) 

𝑎Ԧ 
𝑣Ԧ 𝐹Ԧລໍຊໍ 

𝑚  𝑚 

Experiment-Base Teaching 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນອະທິບາຍເຫດ 

ຜົນ? 

ເມ ື່ອເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ອນລົງລຸື່ມລໍຊໍ

ຫົດເຂ້ົາ. 

- ຄວາມແຮງຫົດຢ ດຂອງລໍຊໍ 

ແລະ ຄວາມແຮງກະທົບມີທິດ

ດຽວກັນກໍລະນີດຶງຂ້ຶນ, ຮູບ (4) 

ແລະ ມີທິດກົງກັນຂ້າມກໍລະນີ

ຍູ້ລົງ, ຮູບ (5). 

- ທິດ ແລະ ລວງຂອງສອງຄວາມແຮງ

ດັື່ງກື່າວຄ ດັື່ງສະແດງໃນຮູບຂ້າງເທິງ. 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະຜົນການທົດ

ລອງການພົວພັນລະຫວື່າງທິດ

ຂອງຄວາມແຮງ, ຄວາມໄວ 

ແລະ ຄວາມເລັື່ງຂອງການເຄ ື່ອນ

ທີື່. 

 

 

- ອະທິບາຍຜົນການທົດລອງ. 

- ເມ ື່ອລະບົບວັດຖຸ (ລໍຊໍ+ 𝑚) ເຄ ື່ອນທີື່

ຜື່ອນຂ້ຶນເທິງ, ເຮົາມີ: 

𝐹 + 𝐹
ລໍຊໍ

− 𝑃 =  −𝑚𝑎 

→ 𝑃 = 𝐹 + 𝐹
ລໍຊໍ

+ 𝑚𝑎 

- ເມ ື່ອລະບົບວັດຖຸ (ລໍຊໍ+ 𝑚) ເຄ ື່ອນທີື່

ຜື່ອນລົງລຸື່ມ, ເຮົາມີ: 

𝐹 − 𝐹
ລໍຊໍ

+ 𝑃 =  −𝑚𝑎 

→ 𝑃 =  𝐹
ລໍຊໍ

− (𝐹 + 𝑚𝑎) 

- ແນະນໍາກິດຈະກໍາພາກ

ປະຕິບັດ. 

- ຂຽນຫົວບົດເລກໃສື່ກະດານ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້. 

- ທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈຫົວບົດ 

ແລະ ວິເຄາະຂ້ໍມູນ. 

- ແກ້ບົດເລກພາຍໃຕ້ການ

ແນະນໍາຂອງຄູ. 

2. ບດົເລກຕົວຢື່າງ 

- ໃຫ້ລະບົບວັດຖຸໜຶື່ງ, ດັື່ງໃນຮູບແຕ້ມ 

ຄົນມີມວນສານ 72 kg, 

ກະຕື່າມີມວນສານ 

12 kg. ເມ ື່ອຄົນຜູ້ນ້ີດຶງ 

ເຊ ອກໃຫ້ລະບົບເຄ ື່ອນ 

ທີື່ຂ້ຶນເທິງ, ຄວາມແຮງ 

ໜີບທີື່ຄົນກະທົບໃສື່ພ ້ນກະຕື່າເທົື່າ 

400 N. ຈົື່ງຄິດໄລື່ຄວາມເລັື່ງຂອງ

ລະບົບ (ຄົນ+ກະຕື່າ). 

- ຄວນກໍານົດທິດໃດເປັນທິດ

ເຄ ື່ອນທີື່ເໝາະທີື່ສຸດ? 

- ມີຄວາມແຮງໃດແດື່ທີື່ກະທົບ

ໃສື່ລະບົບ? ລວງ, ທິດ ແລະ ຈຸດ

ກະທົບເປັນຄ ແນວໃດ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນສົມຜົນກົດເກນ 

II ນິວເຕິນ ສໍາລັບການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງລະບົບ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະລວງ, ທິດ 

ແລະ ຈຸດກະທົບຂອງບັນດາ

ຄວາມແຮງໃສື່ລະບົບ (ດັື່ງໃນ

ຮູບ). 

- ໃຫ້ 𝑎Ԧ ແມື່ນຄວາມເລັື່ງຂອງ

ລະບົບທຽບກັບໜ້າດິນ, ໃຫ້ 𝑀 

ເປັນມວນສານຂອງຄົນ, 𝑚 

ເປັນມວນສານຂອງກະຕື່າ. 

ແທນຄື່າ: 𝑀 = 72kg, 

   𝑚 = 12kg 

 

 

 

 

 

 

+ ສໍາລັບຄົນ (𝑀) ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບ

ໃສື່ມີ: ນ້ໍາໜັກ 𝑃ሬԦ, ແຮງເຄັື່ງເຊ ອກ 𝑇ሬԦ, 

𝑃ሬԦ 

𝑁ሬሬԦ 
𝑇ሬԦ 

𝑎Ԧ 

𝐹Ԧ 
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- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ ເພ ື່ອຫາຄໍາ

ຕອບ. 

 𝑁 = 𝑁′ = 400N ແຮງປະຕິກິລິຍາຈາກພ ້ນ 𝑁ሬሬԦ ແລະ 

ຄວາມແຮງອ້ຶງຕ້ຶງ 𝐹Ԧ, ເຮົາມີ: 

𝑃ሬԦ + 𝑇ሬԦ + 𝐹Ԧ + 𝑁ሬሬԦ = 0ሬԦ 

ໃນນ້ີ (𝐹Ԧ = −𝑀𝑎Ԧ), ສະນ້ັນ 

−𝑃 + 𝑇 + 𝑁 − 𝑀𝑎 = 0      (1) 

ຫ   −𝑀g + 𝑇 + 𝑁 = 𝑀𝑎     (2) 

+ ສໍາລັບກະຕື່າ (𝑚) ຄວາມແຮງທີື່

ກະທົບໃສື່ມີ: ນ້ໍາໜັກ 𝑝Ԧ, ແຮງເຄັື່ງ

ເຊ ອກ 𝑇′ሬሬሬԦ, ແຮງໜີບ 𝑁′ሬሬሬሬԦ ແລະ ຄວາມ

ແຮງອ້ຶງຕ້ຶງ 𝑓Ԧ, ເຮົາມີ: 𝑝Ԧ + 𝑇′ሬሬሬԦ + 𝑓Ԧ +

𝑁′ሬሬሬሬԦ = 0ሬԦ, ໃນນ້ີ (𝑓Ԧ = −𝑚𝑎Ԧ), ສະນ້ັນ 

−𝑝 + 𝑇′ − 𝑁′ − 𝑚𝑎 = 0      (3) 

ຫ   −𝑚g + 𝑇 − 𝑁′ = 𝑚𝑎       (4) 

ເອົາ (1) ລົບ (4) ຈະໄດ້ 

𝑎 =
2𝑁 − (𝑀 − 𝑚)g

𝑀 − 𝑚
≈ 3,3𝑚/𝑠2

 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຜົນການທົດ

ລອງ, ສົນທະນາ ແລະ ສະຫ ຸບ. 

- ກໍລະນີລະບົບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີ

ຜື່ອນຂ້ຶນເທິງ, ນ້ໍາໜັກຂອງ 𝑚 

ເພີື່ມຂ້ຶນ. 

- ກໍລະນີລະບົບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີ

ຜື່ອນລົງລຸື່ມ, ນ້ໍາໜັກຂອງ 𝑚 

ຫ ູດລົງ. 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກກໍລະນີລະບົບ (ລໍຊໍ+𝑚) ເຄ ື່ອນ

ທີື່ເລັື່ງຂ້ຶນເທິງ ແລະ ລົງລຸື່ມ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງລວມຄ ນ ແລະ ສະຫ ຸບເນ ້ອໃນບົດຮຽນ

ໂດຍຫຍ້ໍ 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດ

ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບຂ້ັນຕອນແກ້

ບົດເລກ. 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ບົດທີ 12. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ (Motion on incline plate) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ວິເຄາະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ. 

2) ອະທິບາຍວິທີແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງພ ້ນອຽງ. 

3) ແກ້ບົດເລກການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິື່ງພ ້ນອຽງໄດ້. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ, ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸວາງເທິງພ ້ນອຽງປະກອບດ້ວຍ

ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ, ຄວາມແຮງຮຸກຖູ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ.  

- ແກ້ບົດເລກຕົວຢື່າງ.  

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

-  ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ສ ື່ການສອນອ ື່ນໆທີື່ຈໍາເປັນ ແລະ ກື່ຽວຂ້ອງ. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ພ ້ນອຽງທີື່ສາມາດປັບລະດັບອຽງໄດ້, ບັນທັດ, ບັນທັດແທກມູມ, ເຄ ື່ອງວັດ

ຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ທື່ອນໄມ້ນ້ອຍຂະໜາດເທົື່າກ້ອນດິນຈີື່ ແລະ ກ້ອນດິນຈີື່. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງຕ້ັງມີ

ລັກສະນະຄ ແນວໃດ? 

2). ຂ້ັນຕອນການແກ້ບົດເລກຂອງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ຕາມລວງຕ້ັງມີຄ ແນວໃດ? 

3). ວິທວີິເຄາະຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວ

ເຕິນ ມີຄ ແນວໃດ? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ  1. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ 

Experiment-Base Teaching 
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- ເມ ື່ອວາງວັດຖຸໃສື່ສ້ົນໜຶື່ງຂອງ

ແປ້ນທີື່ກ້ຽງ ແລະ ມ ື່ນ, ຍົກແປ້ນສ້ົນ

ວັດຖຸຢອງໃສື່ນ້ັນຂ້ຶນຊ້າໆ, ວັດຖຸຈະ

ເຄ ື່ອນທີື່ ຫ   ບໍື່? 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ທີື່ກະທົບໃສື່

ວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂ້ຶນແຕ້ມຮູບ. 

- ສັງເກດ ແລະ ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ວັດຖຸຈະເຄ ື່ອນທີື່. 

 

 

- ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ, 

ຄວາມແຮງຮຸກຖູ 𝑓Ԧ ແລະ 

ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ 𝑁ሬሬԦ. 

ສົມມຸດ: ວາງວັດຖຸໜຶື່ງເທິງພ ້ນອຽງ, ຊຶື່ງ

ປະກອບກັບພ ້ນພຽງເປັນມູມ . 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ເມ ື່ອແປ້ນເລີື່ມງື່ຽງປະກອບກັບ 

ພ ້ນເປັນມູມ  ໃດໜຶື່ງ, ຄວາມແຮງ

ຖື່ວງໜັກໄດ້ແຍກອອກເປັນສອງ

ຄວາມແຮງພາກສື່ວນ: 

𝑃ሬԦ = 𝑃ሬԦ𝑥 + 𝑃ሬԦ𝑦 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມຄວາມແຮງ ແລະ 

ຂຽນສົມຜົນຂອງດັື່ງກື່າວ. 

- ເມ ື່ອແປ້ນປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມ 

, ແຕື່ເປັນຫຍັງວັດຖຸຈຶື່ງບໍື່ເຄ ື່ອນທີື່

ໄດ້? 

- ນອກຈາກຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ

ແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມແຮງອ ື່ນອີກບໍື່ທີື່

ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂ້ຶນແຕ້ມຄວາມແຮງ

ດັື່ງກື່າວທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ. 

 

- ແຕ້ມຮູບສະແດງ ລວງ,  

ທິດ, ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມ

ແຮງຖື່ວງໜັກທີື່ກະທົບໃສື່

ວັດຖຸ. 

- ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ພາກສື່ວນຂອງ 𝑃: 

𝑃𝑥 = 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 

𝑃𝑦 = 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 

 

 

- ພາກສື່ວນຄວາມແຮງ 𝑃𝑥 ບໍື່

ສາມາດຊະນະກັບຄວາມແຮງ

ຮຸກຖູ 𝑓Ԧ ໄດ້. 

- ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸວາງເທິງ

ພ ້ນອຽງປະກອບດ້ວຍຄວາມແຮງຖື່ວງ

ໜັກ 𝑃ሬԦ, ຄວາມແຮງຮຸກຖູ 𝑓Ԧ ແລະ 

ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ 𝑁ሬሬԦ 

 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງບົດທົດລອງ 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດທດົລອງ

ເປັນກຸື່ມ. 

- ເມ ື່ອມູມ 𝛼 ເພີື່ມຂ້ຶນ, ເປັນຫຍັງ

ວັດຖຸຈຶື່ງເຄ ື່ອນທີື່ (ຕະຫ ູດ) ລົງລຸື່ມ?. 

 

- ນັກຮຽນແຕື່ລະກຸື່ມເຮັດທົດ

ລອງໃຕ້ການແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ສັງເກດ, ສົນທະນາ, 

ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຕອບ 

ຄໍາຖາມ. 

- ແຮງດຶງດູດຂອງໜື່ວຍໂລກ, 

ແຮງຮຸກຖູ ແລະ ແຮງ

ປະຕິກິລິຍາ. 

- ນໍາໃຊ້ລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 𝑥𝑂𝑦 

ວິເຄາະຄວາມແຮງ: 

 

 

 

 

 

- ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ  ສາມາດແຍກ

ອອກເປັນສອງຄວາມແຮງພາກສື່ວນຄ : 

𝑃ሬԦ = 𝑃ሬԦ𝑥 + 𝑃ሬԦ𝑦 

 𝑃ሬԦ 

𝑁ሬሬԦ 
𝑓Ԧ 

𝑃ሬԦ𝑥 
𝑃ሬԦ𝑦 

𝑦 

𝑥 

𝑂 

 𝑃ሬԦ 

𝑁ሬሬԦ 
𝑓Ԧ 

 𝑃ሬԦ 

𝑁ሬሬԦ 
𝑓Ԧ 

𝑃ሬԦ𝑥 
𝑃ሬԦ𝑦 

𝑦 

𝑥 

𝑂 
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ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນການທດົລອງ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດການພົວພັນ

ລະຫວື່າງຄວາມເລັື່ງ 𝑎Ԧ ທີື່ວັດຖຸໄດ້

ຮັບ ແລະ ມູມປະກອບລະຫວື່າງພ ້ນ

ອຽງກັບໜ້າພຽງນອນ (ມູມ 𝛼 ). 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ທົດ

ສອບດ້ວຍການແທນຄື່າ. 

+ 𝑃𝑥 = 𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑚g𝑠𝑖𝑛𝛼: ມີລວງຂະ

ໜານກັບພ ້ນອຽງ, ມີທິດລົງລຸື່ມ. ຄວາມ

ແຮງພາກສື່ວນນ້ີມີທື່າອື່ຽງດຶງໃຫ້ວັດຖຸ

ເຄ ື່ອນທີື່ຕະຫ ູດລົງພ ້ນຂອງພ ້ນອຽງ. 

+ 𝑃𝑦 = 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚g𝑐𝑜𝑠𝛼: ມີລວງ

ຕ້ັງສາກກັບພ ້ນອຽງ, ຄວາມແຮງ

ພາກສື່ວນນ້ີກໍໃຫ້ເກີດຄວາມແຮງໜີບ

ຂອງວັດຖຸໃສື່ພ ້ນອຽງ. 𝑃𝑦 ດຸນດື່ຽງກັບ

ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ 𝑁 ຂອງພ ້ນ

ອຽງ. 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກຕົວ 

ຢື່າງໃນປ້ຶມແບບຮຽນ (ໜ້າ 131) 

- ໃຫ້ນັກຮຽນອື່ານ ແລະ ວິເຄາະຫົວ

ບົດ. 

- ສິື່ງທີື່ຮູ້: 𝑚 = 10 kg, 

 ℎ = 4m, α = 45°, 𝜇 = 0,2 

g = 10 m/𝑠2
 

- ຈົື່ງຄິດໄລື່: 

𝑓 =? , 𝑎 =? , 𝑙 =? , 𝑣𝑡 =? 

 

2. ແກ້ບດົເລກຕົວຢື່າງ 

- ຄວາມແຮງຮຸກຖູຄິດໄລື່ຈາກສູດ: 

𝑓 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑃𝑦 = 𝜇𝑚g𝑐𝑜𝑠45 

𝑓 = 0,2.10kg. 10m/s2. 0,71 

𝑓 = 14.2 N 

- ຄວາມແຮງທີື່ມີຜົນຕໍື່ການເຄ ື່ອນທີື່

ແມື່ນຄວາມແຮງທີື່ຂະໜານກັບລວງ

ເຄ ື່ອນທີື່ (ຕາມແກນ 𝑂𝑥), ຕາມ

ກົດເກນ II ນິວເຕິນ. 

𝑃𝑥 − 𝑓 = 𝑚𝑎 → 𝑎 =
𝑃𝑥 − 𝑓

𝑚
 

𝑎 = g(𝑠𝑖𝑛45 − 𝜇𝑐𝑜𝑠45) 

= 10(0,71 − 0,2 × 0,71) 

= 5,68 m/𝑠2
 

- ຄວາມຍາວຂອງພ ້ນອຽງ 

ℎ

𝑙
= 𝑠𝑖𝑛45 → 𝑙 =

ℎ

𝑠𝑖𝑛45
=

4m

0,71
 

𝑙 = 5,63 m 

- ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຢູື່ຕີນພ ້ນອຽງ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸເປັນການເຄ ື່ອນ

ທີື່ເລັື່ງ, ດ້ວຍຄວາມໄວທໍາອິດ 𝑣0 = 0, 

ເຮົາມີ: 𝑣𝑡
2 = 2𝑎𝑙 →  𝑣𝑡 = √2𝑎𝑙 

 = √2 × 5,68m/𝑠2 × 5,63m 

𝑣𝑡 ≈ 8𝑚/𝑠 

ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການທົດ

ລອງ ແລະ ຂໍ້ມ ນ 

- ວິເຄາະການພົວພັນພົວພັນ

ລະຫວື່າງຄວາມເລັື່ງ 𝑎Ԧ ແລະ

ມູມອຽງ 𝛼: 

- ຖ້າ 𝑃𝑥 < 𝜇𝑃𝑦; 𝑃𝑥 ບໍື່ສາມາດເອົາ

ຊະນະກັບຄວາມແຮງຮຸກຖູ 𝑓 ໄດ້, 
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- ໃຫ້ນັກຮຽນວິເຄາະການພົວພັນ

ລະຫວື່າງຄວາມເລັື່ງ 𝑎Ԧ ກັບມູມອຽງ 

𝛼. 

+ ເມ ື່ອ 𝛼 ເພີື່ມຂ້ຶນ, ຄວາມ

ເລັື່ງ 𝑎Ԧ ຂອງວັດຖຸກໍເພີື່ມຂ້ຶນ 

ວັດຖຸຈະຢູື່ຄົງທີື່ ຫ   ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າ

ສະເໝີ, ເມ ື່ອນ້ັນ: 

𝑚g𝑠𝑖𝑛𝛼 < 𝜇𝑚g𝑐𝑜𝑠𝛼 ຫ   𝑡g𝛼 < 𝜇 

- ຖ້າ 𝑃𝑥 > 𝜇𝑃𝑦; 𝑃𝑥 ສາມາດເອົາຊະນະ

ກັບຄວາມແຮງຮຸກຖູ 𝑓 ໄດ້, ວັດຖຸຈະ

ເຄ ື່ອນທີື່ລົງລຸື່ມດ້ວຍຄວາມເລັື່ງ 𝑎Ԧ, 

ເມ ື່ອນ້ັນ: 𝑃𝑥 − 𝜇𝑃𝑦 = 𝑚𝑎 

𝑚g𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑚g𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚𝑎 ຫ   

→ 𝑎 = g(sin𝛼 − 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼) 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສະຫ ບຸ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາ ແລະ 

ສະຫ ຸບ. 

 

- ສົນທະນາ, ສັງລວມ ແລະ 

ສະຫ ຸບ 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນພິຈາລະນາ ແລະແກ້ບົດເລກໃນກໍລະນີ

ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຈາກຕີນພ ້ນອຽງຂ້ຶນເທິງ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ເທິງ

ພ ້ນອຽງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດ

ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ ສະຫ ຸບຂ້ັນຕອນ

ແກ້ບົດເລກ. 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ບົດທີ 13. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ (Motion of the Matter System) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ. 

2) ວິເຄາະຄວາມແຮງກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ເທິງພ ້ນພຽງນອນ, ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ ຕາມພ ້ນອຽງ. 

3) ແກ້ບົດເລກການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບບວັດຖຸໄດ້. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບສອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບສອງວັດຖຸຕາມລວງຕ້ັງ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ບັນທັດ, ບັນທັດແທກມູມ, ເຄ ື່ອງວັດຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ ແລະ 

ຮູບແຕ້ມກື່ຽວກັບລະບົບວັດຖຸ. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ພ ້ນອຽງທີື່ສາມາດປັບລະດັບອຽງໄດ້, ບັນທັດ, ບັນທັດແທກມູມ, ເຄ ື່ອງວັດ

ຄວາມແຮງແບບລໍຊໍ, ທື່ອນໄມ້ນ້ອຍ, ໂຕ້ນຊິງຂະໜາດຕື່າງໆ ແລະ ໝາກລ໋ອກ. 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ຂ້ັນຕອນການແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ເທິງພ ້ນອຽງມີຄ ແນວໃດ? 

2). ເງ ື່ອນໄຂທີື່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຢູື່ຄົງທີື່, ເຄ ື່ອນທີື່ລົງລຸື່ມ

ພ ້ນອຽງ ແລະ ເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນເທິງພ ້ນອຽງມີຄ 

ແນວໃດ? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ  1. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບສອງວັດຖຸຕາມ 

ໜ້າພຽງນອນ 

Experiment-Base Teaching 
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- ພວກເຮົານໍາໃຊ້ກົດເກນນິວ

ເຕິນ, ບັນດາຄວາມແຮງກົນຈັກ

ໃນການພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນ

ທີື່ຂອງວັດຖຸໃດໜຶື່ງ. 

- ຖ້າມີຕ້ັງແຕື່ສອງວັດຖຸຂ້ຶນໄປ

ເຄ ື່ອນທີື່ໄປພ້ອມກັນການພິຈາ 

ລະນາຈະເຮັດຄ ແນວໃດ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ປະກອບຄໍາເຫັນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ມີສອງວັດຖຸຜູກຕໍື່ໃສື່ກັນດ້ວຍ

ເຊ ອກບໍື່ຫົດຢ ດ, ເມ ື່ອຖ ກກະ 

ທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ 𝐹Ԧ, 

ລະຫວື່າງວັດຖຸທັງສອງຈະມີ

ຄວາມແຮງກະທົບ ເຊິື່ງກັນ 

ແລະ ກັນ. 

+ ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມເວັກເຕີ 

ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ 

- ນ້ີແມື່ນຕົວຢື່າງກໍລະນີມີສອງ

ວັດຖຸ ຫ   ລະບົບທີື່ມີສອງວັດຖຸ. 

ລະບົບວັດຖຸແມື່ນຫຍັງ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມຈາກນ້ັນ

ຕາງໜ້າກຸື່ມໃດໜຶື່ງຂ້ຶນແຕ້ມ

ຮູບ, ນັກຮຽນກຸື່ມອ ື່ນປະກອບ

ຄວາມເຫັນ. 

 

- ກໍານົດທິດເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບຕາມທິດ 𝐹Ԧ 

𝐹 − 𝑇 − 𝑓1 = 𝑚1𝑎     (1) 

𝑇 − 𝑓2 = 𝑚2𝑎     (2) 

𝑎 =
𝐹 − 𝑓1 − 𝑓2

𝑚1 + 𝑚2
=

𝐹 − 𝜇(𝑚1 + 𝑚2)g

𝑚1 + 𝑚2
 

=
𝐹

𝑚1 + 𝑚2
− 𝜇g 

ຈາກ (2): 

𝑇 =
𝑚2𝐹

𝑚1 + 𝑚2
 

- ລະບົບວັດຖຸແມື່ນກຸື່ມປະກອບດ້ວຍສອງ ຫ   

ຫ າຍວັດຖຸ, ຊຶື່ງລະຫວື່າງພວກມັນມີການ

ກະທົບເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄວາມແຮງໃນຄ : 

𝑇ሬԦ1,    𝑇ሬԦ2 

ຄວາມແຮງນອກຄ : 𝐹Ԧ, 𝑃ሬԦ1, 𝑁ሬሬԦ1, 𝑓Ԧ1, 𝑃ሬԦ2, 𝑁ሬሬԦ2, 𝑓Ԧ2 

- ຄວາມແຮງໃນຂອງລະບົບວັດຖຸບໍື່ສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ລະບົບດັື່ງກື່າວມີຄວາມເລັື່ງໄດ້ 

ເພາະວື່າເປັນຄູື່ຄວາມແຮງ (ກົດເກນ III ນິວ

ເຕິນ). 

ຂັ້ນຕອນ 3. ສ້າງບົດທົດລອງ 

- ນໍາສະເໜີຊ ື່, ຈຸດປະສົງ, 

ອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ວິທີ

ການຕິດຕ້ັງອຸປະກອນທົດລອງ

ໃນກໍລະນີ: 

+ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບ

ວັດຖຸໃນໜ້າພຽງນອນ. 

+ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບ

ວັດຖຸຕາມລວງຕ້ັງ. 

+ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບ

ວັດຖຸເທິງພ ້ນອຽງ. 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການນໍາສະ 

ເໜີຂອງຄູ. 

- ສົມມຸດເຊ ອກບໍື່ຫົດຢ ດ, ມີ 

ມວນສານບໍື່ພໍນັບ, ສະນ້ັນ 

𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎; 𝑇1 = 𝑇2

= 𝑇 

ແລະ 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇 

- ແກ້ລະບົບສົມຜົນ (1) ແລະ 

(2) ຄິດໄລື່ 𝑎. ຄິດໄລື່ແຮງ

ເຄັື່ງຂອງເຊ ອກຈາກ (2) 

ຂັ້ນຕອນ 4. ດໍາເນີນທດົລອງ 

- ວັດຖຸສອງອັນມັດໃສື່ກັນດ້ວຍ

ເຊ ອກ, ຈົື່ງຊີ້ບອກຄວາມແຮງ

ນອກ ແລະ ຄວາມແຮງພາຍໃນ

 

- ສົນທະນາແລກປື່ຽນບົດຮຽນ 

ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ. 

𝐹Ԧ 

𝑥 
𝑚1 𝑚2 

𝑃ሬԦ2 

𝐹Ԧ 

𝑥 
𝑚1 𝑚2 

𝑃ሬԦ1 

𝑁ሬሬԦ1 

𝑓Ԧ1 

𝑇ሬԦ1 
𝑁ሬሬԦ2 

𝑓Ԧ2 

𝑇ሬԦ2 
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ລະບົບ? ແຮງເຄັື່ງ 𝑇ሬԦ1, 𝑇ሬԦ2 ເຮັດ

ໃຫ້ລະບົບມີຄວາມເລັື່ງບໍື່? 

+ ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນກັບ

ແຕື່ລະວັດຖຸ, ຜົນຈະເປັນ

ແນວໃດ? 

+ ຄິດໄລື່ອັດຕາເລັື່ງຂອງລະບົບ

ວັດຖຸ. 

+ ຄິດໄລື່ແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ. 

- ດໍາເນີນການທົດລອງ ພາຍ

ໃຕ້ການແນະນໍາ ແລະ 

ຕິດຕາມຂອງຄູ. 

 

- ລອງພິຈາລະນາລະບົບສອງ

ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ. 

- ມີຄວາມແຮງໃດແດື່ກະທົບ

ໃສື່ລະບົບສອງວັດຖຸດັື່ງກື່າວ? 

ຊ້ີບອກຄວາມແຮງພາຍໃນ 

ແລະ ຄວາມແຮງພາຍນອກ

ລະບົບ. 

- ມີຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 

𝑃ሬԦ1, 𝑃ሬԦ2 ແລະ ຄວາມແຮງເຄັື່ງ

ຂອງເຊ ອກ 𝑇ሬԦ1, 𝑇ሬԦ2 ມີລວງ 

ແລະ ທິດຄ ດັື່ງໃນຮູບ. 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບສອງວັດຖຸຕາມ

ລວງຕັ້ງ 

 

 

 

 

 

 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນສົມຜົນເຄ ື່ອນ

ທີື່ຂອງວັດຖຸແຕື່ລະອັນໂດຍນໍາ

ໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ, ສົມມຸດ

ວື່າລະບົບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຄ ດັື່ງ

ສະແດງໃນຮູບ. 

- ອັດຕາເລັື່ງຂອງລະບົບຄິດໄລື່

ແນວໃດ? 

- ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ

ຄິດໄລື່ແນວໃດ? 

- ຈົື່ງຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມແຮງພາຍ

ໃນ ແລະ ຄວາມແຮງພາຍນອກ

ຂອງລະບົບວັດຖຸ. 

- ຖ້າເຊ ອກບໍື່ຫົດຢ ດ ເຮົາມີ: 

𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎 

- ມວນສານເຊ ອກບໍື່ພໍນັບ,   

ໝາກລ໋ອກມື່ອນດີ, ເຮົາມີ: 

𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇 

- ເອົາ (1)+(2) ຈະໄດ້ ອັດຕາ

ເລັື່ງຂອງລະບົບ 

- ຈາກ (2) ຊອກໄດ້ຄວາມ

ເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບ 

ຄໍາຖາມ: 

+ ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ

ເປັນຄວາມແຮງພາຍໃນ

ລະບົບວັດຖຸ 

+ ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກເປັນ 

ຄວາມແຮງນອກລະບົບວັດຖຸ. 

 

 

 

 

 

 

 

ສົມຜົນເຄ ື່ອນທີື່ຂອງແຕື່ລະວັດຖຸດັື່ງນ້ັນ: 

−𝑃1 + 𝑇 = 𝑚1𝑎                        (1) 

𝑃2 − 𝑇 = 𝑚2𝑎                           (2) 

𝑎 =
𝑃2 − 𝑃1

𝑚1 + 𝑚2
=

(𝑚2 − 𝑚1)g

𝑚1 + 𝑚2
 

𝑇 =
2𝑚1𝑚2g

𝑚1 + 𝑚2
 

𝑚1 

𝑚2 
𝑚1 

𝑚2 

𝑃ሬԦ1 

𝑃ሬԦ2 

𝑇ሬԦ1 

𝑇ሬԦ2 

𝑦 

𝑎Ԧ 

𝑚1 

𝑚2 

𝑃ሬԦ1 

𝑃ሬԦ2 

𝑇ሬԦ1 

𝑇ሬԦ2 
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- ເຮົາມາພິຈາລະນາກໍລະນີ

ລະບົບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ເທິງພ ້ນ

ອຽງ. 

- ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດເລກ

ຕົວຢື່າງ: ເຊ ອກເສ້ັນໜຶື່ງພາດ

ຜື່ານໝາກລ໋ອກ, ສອງສ້ົນມັດ

ໃສື່ວັດຖຸ A ແລະ B ແລ້ວວາງ

ເທິງພ ້ນອຽງທີື່ປະກອບກັບໜ້າ

ພຽງນອນເປັນມູມ  ແລະ , 

ດັື່ງໃນຮູບ. 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ກະທົບ

ໃສື່ລະບົບວັດຖຸ? ຄວາມແຮງ

ດັື່ງກື່າວມີລວງ ແລະ ທິດຄ 

ແນວໃດ? 

- ກື່ອນຈະນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວ

ເຕິນ ຂຽນສົມຜົນເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ລະບົບວັດຖຸຈະຕ້ອງມີຂ້ັນຕອນ

ສໍາຄັນຫຍັງແດື່?. 

- ຄວາມເລັື່ງຂອງລະບົບວັດຖຸ

ຄິດໄລື່ຄ ແນວໃດ? 

- ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ

ຄິດໄລື່ໄດ້ແນວໃດ? 

- ຈົື່ງຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມແຮງພາຍ

ໃນ ແລະ ຄວາມແຮງພາຍ 

ນອກຂອງລະບົບວັດຖຸ. 

 

 

 

- ນັກຮຽນຕິດຕາມການນໍາ

ສະເໜີຂອງຄູ ແລະ ສົນທະ 

ນາປະກອບຄໍາເຫັນ. 

 

- ນັກຮຽນສົນທະນາ, ຕອບ 

ຄໍາຖາມ: ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບ

ໃສື່ລະບົບວັດຖຸໄດ້ແກື່ ຄວາມ

ແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ𝐴, 𝑃ሬԦ𝐵 ຄວາມ

ແຮງຮຸກຖູ 𝑓Ԧ𝐴, 𝑓Ԧ𝐵, ຄວາມແຮງ

ເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ 𝑇ሬԦ𝐴, 𝑇ሬԦ𝐵ແລະ 

ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ 

𝑁ሬሬԦ𝐴, 𝑁ሬሬԦ𝐵 

- ຕ້ອງສ້າງລະບົບແກນເຄ້ົາ

ອ້າງອີງ ແລະ ກໍານົດທິດທາງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບ

ວັດຖຸ. 

- ສົນທະນາ ແລະ ດໍາເນີນ

ການທາງຄະນິດສາດເພ ື່ອ

ສ້າງສົມຜົນຄິດໄລື່ຄວາມໄວ. 

- ສົນທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີ

ການທາງຄະນິດສາດຖອນ

ເອົາສູດຄິດໄລື່ແຮງເຄັື່ງຂອງ

ເຊ ອກ. ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ: 

+ ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ

ເປັນຄວາມແຮງພາຍໃນ

ລະບົບວັດຖຸ. 

+ ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ, 

ຄວາມແຮງຮຸກຖູ, ຄວາມແຮງ

ປະຕິກິລິຍາເປັນຄວາມແຮງ

ນອກ. 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖເຸທງິພ ້ນ

ອຽງ 

- ລະບົບປະກອບດ້ວຍວັດຖຸ A ແລະ B ມັດ

ຕໍື່ໃສື່ກັນດ້ວຍເຊ ອກ ແລ້ວວາງເທິງພ ້ນອຽງ, 

ດັື່ງຮູບ 

 

 

 

- ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ລະບົບວັດຖຸໄດ້ແກື່

ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ, ຄວາມແຮງຮຸກຖູ 𝑓Ԧ, 

ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ 𝑇ሬԦ ແລະ ຄວາມ

ແຮງປະຕິກິລິຍາ 𝑁ሬሬԦ, ດັື່ງໃນຮູບ. 

 

 

 

 

 

 

- ເຊ ອກບໍື່ຫົດຢ ດ: 𝑎𝐴 = 𝑎𝐵 = 𝑎 

- ມວນສານເຊ ອກບໍື່ພໍນັບ: 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵 = 𝑇. 

ສະນ້ັນ, ຂຽນເປັນສົມຜົນ 

−𝑃𝐴𝑥 − 𝑓𝐴 + 𝑇 = 𝑚𝐴𝑎    (1) 

𝑃𝐵𝑥 − 𝑓𝐵 − 𝑇 = 𝑚𝐵𝑎      (2) 

ເອົາ (1)+(2), ຈະໄດ້ອັດຕາເລັື່ງຂອງລະບົບ

ວັດຖຸຄ : 

𝑎 =
[mB(sinβ − μcosβ) − mA(sinα − μcosα)]g

mA + mB
 

ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກຄິດໄລື່ຈາກສູດ: 

𝑇 = 𝑃𝐵𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜇𝑃𝐵𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑚𝐵𝑎 

𝑇 = 𝑚𝐵[(𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛽)g − 𝑎] 

A B 

𝑃ሬԦ𝐴𝑦 𝑃ሬԦ𝐴𝑥 
A B 

  𝑃ሬԦ𝐴 𝑃ሬԦ𝐵 

𝑁ሬሬԦ𝐴 
𝑁ሬሬԦ𝐵 𝑇ሬԦ𝐴 𝑇ሬԦ𝐵 

𝑓Ԧ𝐴 𝑓Ԧ𝐵 

y x 
𝑎Ԧ 

𝑃ሬԦ𝐵𝑦 𝑃ሬԦ𝐵𝑥 
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ຂັ້ນຕອນ 5. ວິເຄາະຜນົການ

ທົດລອງ 

- ກໍານົດຄື່າໃຫ້ນັກຮຽນແທນໃສື່

ສູດຕື່າງໆຂອງບົດເລກໃນແຕື່

ລະກໍລະນີ. 

 

- ເຮັດວຽກເປັນກຸື່ມ, ວິເຄາະຂ້ໍ

ມູນໃນຫົວບົດ, ແກ້ບົດເລກ

ຕາມສູດ. 

ຂ້ັນຕອນພິຈາລະນາບົດເລກກື່ຽວກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ: 

+ ວິເຄາະຂ້ໍມູນໃນຫົວບົດ. 

+ ແຕ້ມຮູບປະກອບ. 

+ ສະແດງລວງ, ທິດ, ຈຸດກະທົບ ແລະ ຂະ

ໜາດຂອງຄວາມແຮງໃສື່ໃນຮູບແຕ້ມ 

+ ກໍານົດທິດເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບ. 

+ ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນຂຽນສົມຜົນ

ເຄ ື່ອນທີື່ໃຫ້ແຕື່ລະວັດຖຸ (ໃນຮູບສົມຜົນເວັກ

ເຕີ ແລະ ສົມຜົນບໍື່ມີທິດ). 

+ ແກ້ສົມຜົນດັື່ງກື່າວ (ລະບົບສົມຜົນ). 

+ ນໍາໃຊ້ສູດຕື່າງໆກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່

ປະກອບໃນການພິຈາລະນາ. 

+ ແທນຄື່າ ຫ   ຂ້ໍມູນທີື່ຮູ້ໃນຫົວບົດເພ ື່ອ

ຄິດໄລື່ຂ້ໍມູນທີື່ຕ້ອງການຊອກ. 

+ ວິພາກ: ຄື່າທີື່ໄດ້ຮັບສອດຄື່ອງກັບທິດທາງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ ຊຶື່ງກໍານົດໃນເບ ້ອງຕ້ົນ. 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ການພິຈາລະນາບົດເລກກື່ຽວ

ກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບ

ວັດຖຸມີຈັກຂ້ັນຕອນ? 

 

- ສົນທະນາ, ຕາງໜ້າກຸື່ມນໍາ

ສະເໜີຂ້ັນຕອນຕື່າງໆ. 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸ

ຕາມໜ້າພຽງນອນ, ລະບົບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ 

ເຄ ື່ອນທີື່ເທິງພ ້ນອຽງ. 

- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງລະບົບວັດຖຸໃນ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນປ້ຶມ

ແບບຮຽນ. 

- ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ ສະຫ ຸບ

ຂ້ັນຕອນແກ້ບົດເລກ. 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ບົດທີ 14. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກແກວື່ງຕາມລວງນອນ ແລະ ຕາມລວງປະກອບກັບ

ລວງນອນເປັນມ ມໃດໜຶື່ງ (Horizontal Throwing Motion) 

 ເວລາ 3 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ວິເຄາະການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງຕາມລວງນອນ ແລະ ລວງປະກອບກັບລວງນອນ

ເປັນມູມໃດໜຶື່ງ. 

2) ນໍາໃຊ້ສູດເຂ້ົາໃນການແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການແກວື່ງວັດຖຸຕາມລວງນອນ ແລະ ລວງປະກອບ

ກັບລວງນອນເປັນມູມໃດໜຶື່ງ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງໄປຕາມໜ້າພຽງນອນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸແກວື່ງໄປຕາມລວງປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມໜຶື່ງ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ແມັດກ້ໍ, ອຸປະກອນແທກມູມ, ສ ື່ການສອນທີື່ກື່ຽວຂ້ອງ. 

- ອຸປະກອນທົດລອງ: ຊຸດການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງ, ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ໃຊ້ LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີ 

ແລະ ໂປຣແກຣມຈໍາລອງການເຄ ື່ອນທີື່, ຊຶື່ງສາມາດເຂ້ົາເບິື່ງໄດ້ທີື່: 

https://phet.colorado.edu/th/simulation/projectile-motion  

 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ວິທີການວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ລະບົບ

ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າພຽງນອນ, ຕາມລວງຕ້ັງ 

ແລະ ຕາມພ ້ນອຽງມີຄ ແນວໃດ? 

2). ຄວາມແຮງພາຍໃນ ແລະ ຄວາມແຮງພາຍ

ນອກທີື່ກະທົບໃສື່ລະບົບວັດຖຸແມື່ນແນວໃດ? 

3) ອະທິບາຍວິທີນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນເຂ້ົາໃນ

ການແກ້ບົດເລກຂອງລະບົບວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ໃນເທິງ

ໜ້າພຽງນອນ, ຕາມລວງຕ້ັງ ແລະ ເທິງພ ້ນອຽງ 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາ ແລະ 

ແລກປື່ຽນຄໍາຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/th/simulation/projectile-motion
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ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກແກວື່ງຕາມລວງນອນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ

ຕາມລວງນອນມີລັກສະນະຄ 

ແນວໃດ? 

ຂັ້ນຕອນ 1. ຄ ນໍາສະເໜີກດິຈະກໍາ 

- ວັດຖຸ M ໃດໜຶື່ງຖ ກແກວື່ງຕາມ

ລວງນອນດ້ວຍຄວາມໄວທໍາອິດ 𝑣0 

ຈາກລະດັບສູງ ℎ ທຽບກັບໜ້າດິນ, 

ພວກເຮົາຈະສັງເກດການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸໃນກໍລະນີດັື່ງກື່າວ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບ ຄໍາ

ຖາມ: ມີລັກສະນະເຄ ື່ອນທີື່ເປັນ

ເສ້ັນໂຄ້ງ. 

 

- ຕິດຕາມຮັບຟັງການສະເໜີ

ຂອງຄູ. 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ

ໄປຕາມໜ້າພຽງນອນ 

1.1. ກໍານດົລະບບົແກນເຄົາ້ 

 

 

 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຄ ແນະນໍາຂັນ້ຕອນຂອງ

ກິດຈະກໍາ 

- ເພ ື່ອພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸແກວື່ງຕາມລວງນອນຄວນ

ເລ ອກໃຊ້ລະບົບແກນເຄ້ົາຄ 

ແນວໃດ? 

- ວິທີສຶກສາແມື່ນພິຈາລະນາການ

ເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນ (ເງົາສາຍ) ຂອງ

ວັດຖຸຕາມແກນ 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 ຈາກນ້ັນ

ສັງລວມສອງການເຄ ື່ອນທີື່ພາກ 

ສື່ວນເພ ື່ອຫາຂ້ໍມູນການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸ. 

 

 

- ຄ້ົນຄິດ, ສົນທະນາ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ: ນໍາໃຊ້ລະບົບ

ແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 𝑥𝑂𝑦, ໂດຍ

ໃຫ້ 𝑂𝑥 ເປັນແກນນອນ 𝑂𝑦 

ເປັນແກນຕ້ັງມີທິດຊ້ີລົງລຸື່ມ. 

- ແຕ້ມຮູບປະກອບ 

1.2. ວິເຄາະການເຄ ື່ອນທີື່ແກວື່ງຕາມ

ລວງນອນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ

ຕາມລວງນອນ ສາມາດແຍກອອກ

ເປັນສອງພາກສື່ວນຕາມແກນລະບົບ

ແກນເຄ້ົາ (ຈຸດເຄ້ົາ 𝑂 ເປັນຈຸດແກວື່ງ 

ແກນ 𝑂𝑥 ໄປຕາມທິດຄວາມໄວ 𝑣Ԧ0, 

ແກນ 𝑂𝑦 ໄປຕາມທິດຄວາມແຮງ

ຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ). 

1.3. ກໍານດົການເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນ 

ກ. ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນ

ຕາມແກນ 𝑂𝑥 ຂອງ 𝑀𝑥: 

𝑎𝑥 = 0 ;  𝑣𝑥 = 𝑣0;   𝑥 = 𝑣0𝑡    (1) 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນຕາມແກນ 

𝑂𝑥 ຂອງ 𝑀𝑥 ເປັນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະ

ໝໍື່າສະເໝີ. 

ຂ. ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນ

ຕາມແກນ 𝑂𝑦 ຂອງ 𝑀𝑦. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ມອບໃຫ້ນັກຮຽນດໍາ

ເນີນກິດຈະກໍາ 

- ເມ ື່ອວັດຖຸໄດ້ຮັບຄວາມໄວທໍາອິດ 

𝑣0, ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ

ແມື່ນແຮງຫຍັງ? 

 

 

- ສົນທະນາ ແລະ ຕອບຄໍາ

ຖາມ. 

 

• 

• 

𝑦(m) 

𝑥(m) 𝑂 

𝑀 

𝑃ሬԦ 

𝑃ሬԦ 
gሬԦ 

𝑀𝑥 

𝑀𝑦 

Simulation Teaching 
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- ຈົື່ງອະທິບາຍວິທີຊອກຄວາມເລັື່ງ

ຂອງວັດຖຸ ແລະ ເວລາຂອງການ

ເຄ ື່ອນທີື່. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ 

ຕອບຄໍາຖາມ. 

𝑎𝑦 = g ;  𝑣𝑦 = g𝑡;   𝑦 =
1

2
g𝑡2  (2) 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ພາກສື່ວນຕາມແກນ 

𝑂𝑦 ຂອງ 𝑀𝑦 ເປັນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່

ປື່ຽນແປງສະໝໍື່າສະເໝີ (ເປັນການ

ຕົກຕາມລໍາພັງ). 

ຂັ້ນຕອນ 4. ນັກຮຽນດໍາເນນີກິດຈະ

ກໍາ 

- ສົມຜົນການພົວພັນລະຫວື່າງ 𝑥  

ແລະ 𝑦 ເອ້ີນວື່າ ສົມຜົນເສ້ັນໂຄ 

ຈອນ. 

- ວິທີສ້າງສົມຜົນເສ້ັນໂຄຈອນຕ້ອງ

ເຮັດແນວໃດ? 

- ເສ້ັນສະແດງຕາມສົມຜົນນ້ີມີຮູບ

ຮື່າງຄ ແນວໃດ? 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂ້ຶນແຕ້ມເສ້ັນສະແດງ. 

- ເວລາການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ

ແກວື່ງຕາມລວງນອນຄິດໄລື່

ແນວໃດ? 

- ໄລຍະທາງວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ໄປໄດ້

ຕາມລວງນອນຂ້ຶນກັບປັດໄຈຫຍັງ

ແດື່? 

 

 

- ຖອນ 𝑡 ຈາກ (1) ແລ້ວແທນ

ໃສື່ (2), ຈະໄດ້: 

𝑦 =
g

2𝑣0
2 𝑥2

 

- ເປັນເສ້ັນປາລາໂບນ. 

- ແທນ 𝑦 = ℎ ໃນ (2), ຈະໄດ້ 

𝑡 =  √
2ℎ

g
 

- ສົນທະນາ,  ຕອບຄໍາຖາມຂ້ຶນ 

ກັບຄວາມໄວເບ ້ອງຕ້ົນ 𝑣0 

ແລະ ລະດັບສູງຂອງຈຸດແກວື່ງ 

ℎ. 

1.4. ວິທກີໍານົດການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖ ຸ

ກ. ຮ ບຮື່າງເສັນ້ໂຄຈອນ 

ຈາກ (1) 𝑥 = 𝑣0𝑡   → 𝑡 =
𝑥

𝑣0
  

ແທນໃສື່ (2)  

𝑦 =
1

2
g𝑡2 → 𝑦 =

g

2𝑣0
2 𝑥2

 

ຂ. ເວລາຂອງການເຄ ື່ອນທີື່ 

ແທນ 𝑦 = ℎ ໃນ (2), ຈະໄດ້  

𝑡 =  √
2ℎ

g
 

ຄ. ໄລຍະທາງວດັຖເຸຄ ື່ອນທີື່ໄປໄດ້ 

𝐿 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑣0𝑡 = 𝑣0√
2ℎ

g
 

- ການເຄ ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ

ໄປຕາມລວງປະກອບກັບໜ້າພຽງ

ນອນເປັນມູມໃດໜຶື່ງແມື່ນແນວໃດ? 

 

 

- ວັດຖຸທີື່ຖ ກແກວື່ງຕາມລວງ

ປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມ 𝛼 ຖ ກ

ກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງຫຍັງແດື່? 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ

ຕາມລວງປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມ 𝛼 

ມີລັກສະນະຄ ແນວໃດ? ຈົື່ງແຕ້ມຮູບ 

ແລະ ອະທິບາຍ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກ

ແກວື່ງຂ້ຶນໄປດ້ວຍຄວາມໄວທໍາ

ອິດ 𝑣Ԧ0 ຕາມລວງປະກອບກັບ

ໜ້າພຽງນອນເປັນມູມ 𝛼 ໃດ  

ໜຶື່ງ. 

- ຖ ກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ

ຖື່ວງໜັກ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕາງໜ້າ

ນັກຮຽນແຕ້ມຮູບ ແລະ ອະທິ 

ບາຍລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່. 

 

 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸແກວື່ງໄປ

ຕາມລວງປະກອບກບັພ ້ນເປັນມ ມໜຶື່ງ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກແກວື່ງ

ຂ້ຶນແມື່ນການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸທີື່ຖ ກ

ແກວື່ງຂ້ຶນໄປດ້ວຍຄວາມໄວທໍາອິດ 

𝑣Ԧ0 ຕາມລວງປະກອບກັບໜ້າພຽງ

ນອນເປັນມູມ 𝛼 ໃດໜຶື່ງ. 

ສົມມຸດ: ວັດຖຸໜຶື່ງຖ ກແກວື່ງຂ້ຶນດ້ວຍ

ຄວາມໄວທໍາອິດ 𝑣Ԧ0 ຕາມລວງ

ປະກອບກັບໜ້າພຽງນອນເປັນມູມ 𝛼. 

ຄວາມເລັື່ງດຶງດູດ g.  

ກ. ອະທິບາຍລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ສົມຜົນຄວາມໄວມີຮູບລັກສະນະຄ 

ແນວໃດ? 

 

 

 

 

 

 

- ສົມຜົນໄລຍະທາງການເຄ ື່ອນທີື່ມີ

ຮູບລັກສະນະຄ ແນວໃດ? 

 

 

 

 

 

- ຕາມລວງນອນ: ວັດຖຸບໍື່ຖ ກ

ກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງໃດໆ, 

ເປັນການເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະ 

ເໝີ. 

- ຕາມລວງຕັ້ງ: 

+ ໄລຍະ 1 ວັດຖຸຖ ກກະທົບ 

ດ້ວຍຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກມີທິດ

ລົງລຸື່ມ, ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ອນສະ

ໝໍື່າສະເໝີດ້ວຍຄວາມເລັື່ງເທົື່າ 

−g, ເມ ື່ອເຖິງຈຸດສູງສຸດ 

(𝑣𝑦 = 0). 

+ ໄລຍະ 2 ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ລົງ

ຄ້າຍຄ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ

ຖ ກແກວື່ງຕາມລວງນອນ. 

- ໄລຍະເວລາວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນ

ເຖິງຈຸດສູງສຸດເທົື່າກັບໄລ ຍະ

ເວລາວັດຖຸຕົກລົງຂະໜານກັບ

ຈຸດແກວື່ງ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, 

ວິເຄາະການເຄ ື່ອນທີື່ໃຕ້ການ

ແນະນໍາຂອງຄູ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາ, 1-2 ຄົນ

ຂ້ຶນກະດານຂຽນສົມຜົນຄວາມ

ໄວການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ຕາມລວງນອນ: ວັດຖຸບໍື່ຖ ກກະທົບ

ດ້ວຍຄວາມແຮງໃດໆ, ເປັນການ 

ເຄ ື່ອນທີື່ຊ ື່ສະໝໍື່າສະເໝີ. 

- ຕາມລວງຕັ້ງ: 

+ ໄລຍະ 1 (𝑂𝑀): ວັດຖຸຖ ກກະທົບ

ດ້ວຍຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກມີທິດລົງລຸື່ມ 

ຈຶື່ງເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ອນສະໝໍື່າສະເໝີດ້ວຍ

ຄວາມເລັື່ງດຶງດູດ −g, ເມ ື່ອເຖິງຈຸດ

ສູງສຸດ (𝑣𝑦 = 0). 

+ ໄລຍະ 2 (𝑀𝑁): ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ລົງ

ຄ້າຍຄ ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກ

ແກວື່ງຕາມລວງນອນ. 

- ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງກະທົບບໍື່

ປື່ຽນແປງ: ໄລຍະເວລາວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່

ຂ້ຶນເຖິງຈຸດສູງສຸດເທົື່າກັບໄລຍະເວລາ

ວັດຖຸຕົກລົງຂະໜານກັບຈຸດແກວື່ງ. 

- ສົມຜົນຄວາມໄວ: 

+ ຕາມລວງນອນ: 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼. 𝑡 

+ ຕາມລວງຕ້ັງເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນ: 

𝑣𝑦 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼 − g𝑡 

+ ຕາມລວງຕ້ັງເຄ ື່ອນທີື່ລົງ: 𝑣𝑦 = g𝑡 

+ ການພົວພັນລະຫວື່າງ 𝑣𝑥 ແລະ 𝑣𝑦 

ຄ : 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑣𝑦

𝑣𝑥
 

+ ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວທີື່ຕໍາແໜື່ງ

ທົື່ວໄປ: 𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 

- ສົມຜົນໄລຍະທາງ: 

+ ຕາມລວງນອນ: 

𝑥 = 𝑣𝑥𝑡 = (𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑡 

𝑂 𝑥 

𝑦 

 
𝑣Ԧ0 

• 

𝑀 

𝑁 
𝑂 𝑥 

𝑦 

 

𝑣Ԧ0 

𝑣Ԧ0𝑥 

𝑣Ԧ0𝑦 𝐻 

𝐿 
• 

• 

• 
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- ສົມຜົນຄິດໄລື່ໄລຍະເວລາຂອງ

ການເຄ ື່ອນທີື່ມີຄ ແນວໃດ? 

- ນັກຮຽນສົນທະນາ, ໃຫ້ຕາງ

ໜ້າຂ້ຶນກະດານຂຽນສົມຜົນ 

ໄລຍະທາງການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸ. 

 

 

 

 

 

 

- ນັກຮຽນສົນທະນາ, 1-2 ຄົນ

ຂ້ຶນກະດານຂຽນສົມຜົນເວລາ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸ. 

+ ຕາມລວງຕ້ັງເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນ 

𝑦 = (𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑡 −
1

2
g𝑡2

 

+ ຕາມລວງຕ້ັງເຄ ື່ອນທີື່ລົງ: 

𝑦 =  
1

2
g𝑡2

 

+ ສົມຜົນເສ້ັນໂຄຈອນເຄ ື່ອນທີື່ຂ້ຶນ 

𝑦 = (
−g

2𝑣0
2𝑐𝑜𝑠2𝛼

) 𝑥2 + 𝑥𝑡𝑎𝑛𝛼 

+ ສົມຜົນເສ້ັນໂຄຈອນເຄ ື່ອນທີື່ລົງ 

𝑦 = (
g

2𝑣0
2𝑐𝑜𝑠2𝛼

) 𝑥2
 

- ສົມຜົນຄິດໄລື່ເວລາການເຄ ື່ອນທີື່ 

+ ໄລຍະເວລາວັດຖຸຂ້ຶນເຖິງຈຸດສູງສຸດ 

𝑡1 =
𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼

g
 

+ ໄລຍະສູງສຸດ: 𝐻 =
𝑣0

2𝑠𝑖𝑛2𝛼

2g
+ ℎ 

+ ໄລຍະເວລາແຕື່ຈຸດສູງສຸດລົງ

ກະທົບພ ້ນ 

𝑡2 = √
2(𝐻 + ℎ)

g
 

+ ໄລຍະເວລານັບຈາກແກວື່ງເຖິງຈຸດ

ຕົກແທນພ ້ນ: 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 

+ ໄລຍະຫື່າງວັດຖຸໄປໄດ້ໄກສູດ: 

𝐿 = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑡1 + 𝑡2) 

=
𝑣0

2𝑠𝑖𝑛2𝛼

2g
+ 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼√

2(𝐻 + ℎ)

g
 

ຂັ້ນຕອນ 5. ປະເມີນປະສດິທິພາບ 

ແລະ ຜນົການຮຽນ 

- ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ໃຊ້ຈໍາລອງແບບ

ເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເຂ້ົາໃຈຜົນການ

ຮຽນ. ຖ້າບໍື່ມີໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນການ

ເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງທີື່ກະຊວງສະໜອງໃຫ້. 

- ແນະນໍາອຸປະກອນ ແລະ ຈຸດ 

ປະສົງຂອງການປະເມີນ: 

ຕົວຢື່າງ: ວັດຖຸຖ ກແກວື່ງ ດ້ວຍ

ຄວາມໄວທໍາອິດ 15m/s. ຖາມວື່າ

ກ. ກໍລະນີ  α = 0° 

- ແກ້ບົດເລກໂດຍນໍາໃຊ້ສົມ

ຜົນ: t =  √
2h

g
;     x = v0t 

- ກວດສອບດ້ວຍແບບຈໍາລອງ. 

ຂ. ກໍລະນີ α = 45° 

 

- ແກ້ບົດເລກໂດຍນໍາໃຊ້ສົມ

ຜົນ: 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 ໂດຍທີື່ 

𝑡1 =
𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼

g
 

 

 

 

ກ. ກໍລະນີ α = 0° 
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ໃຊ້ເວລາເຄ ື່ອນທີື່ເທົື່າໃດ? ແລະ 

ວັດຖຸຈະຕົກຫື່າງຈາກຈຸດແກວື່ງໄລ 

ຍະເທົື່າໃດ? 

ກ. ກໍລະນີແກວື່ງຈາກຈຸດສູງ 10m 

ແລະ α = 0° 

ຂ. ກໍລະນີແກວື່ງຈາກພ ້ນ ແລະ 

α = 45° 

𝑡2 = √
2(𝐻 + ℎ)

g
 

ແລະ 𝐿 =
𝑣0

2𝑠𝑖𝑛2𝛼

2g
+

𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼√
2(𝐻+ℎ)

g
 

 

- ໃຊ້ແບບຈໍາລອງກວດສອບ 

t =  √
2h

g
;     x = v0t 

ຂ. ກໍລະນີ α = 45°, 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 

ແລະ 

𝐿 =
𝑣0

2𝑠𝑖𝑛2𝛼

2g
+ 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼√

2(𝐻 + ℎ)

g
 

 

ຂັ້ນຕອນ 6. ສົນທະນາ ແລະ ຂໍສ້ະ 

ເໜ ີ

- ຜົນທີື່ໄດ້ຈາກການຄິດໄລື່ຕາມສົມ

ຜົນ ແລະ ຜົນຈາກການຈໍາລອງ

ແບບເປັນຄ ແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ 

 

 

- ສົນທະນາ, ແລກປື່ຽນຜົນທີື່

ໄດ້ຈາກການຄິດໄລື່ຂອງແຕື່ລະ

ກຸື່ມກັບຜົນຈາກການຈໍາລອງ

ແບບ. 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງ

ວັດຖຸກໍລະນີຕື່າງໆ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນສົນທະນາສະຫ ຸບຫຍ້ໍເນ ້ອໃນບົດຮຽນ. 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດ

ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. 

- ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກ. 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ ແລະ ສະຫ ຸບຂ້ັນຕອນ

ແກ້ບົດເລກ. 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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ບົດທີ 15. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝ ີ(Circular Motion) 

 ເວລາ 4 ຊົື່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດ: 

1) ອະທິບາຍການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 

2) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນ. 

3) ນໍາໃຊ້ສູດເຂ້ົາໃນການແກ້ບົດເລກການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງ, ລົດເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງໃນທາງພຽງ 

ແລະ  ໃນທາງອຽງທີື່ປະກອບກັບພ ້ນພຽງເປັນມູມໜຶື່ງ. 

2. ເນ ້ອໃນ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແບບຮູບຈວຍ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜ້າພຽງຕ້ັງ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄ້ງເທິງທາງພຽງ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງທາງໂຄ້ງອຽງ. 

3. ສ ື່ການຮຽນການສອນ 

- ບົດສອນ, ປ້ຶມຄູື່ມ ຄູ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ແມັດກ້ໍ, ລູກຕູ້ມ, ເຊ ອກແລບ ແລະ ເຄ ື່ອງວັດແທກຄວາມແຮງ

ແບບລໍຊໍ. 

- ອຸປະກອນຈໍາລອງແບບ (ຖ້າມີເງ ື່ອນໄຂ): LCD-Projector, ຄອມພິວເຕີ ແລະ Simulation 

Software, ຊຶື່ງສາມາດເຂ້ົາເບິື່ງໄດ້ທີື່:  

   https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/ladybug-motion-2d 

4. ກດິຈະກໍາການຮຽນການສອນ 

ກິດຈະກໍາ 1 ແນະນໍາຫ້ອງເຂົ້າສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ທວນຄ ນບົດຮຽນເກົື່າ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຄູຖາມບົດຮຽນເກົື່າ: 

1). ການເຄ ື່ອນທີື່ຂອງວັດຖຸຖ ກແກວື່ງຕາມລວງ

ນອນ ແລະ ແກວື່ງຕາມລວງປະກອບກັບພ ້ນ

ເປັນມູມໃດໜຶື່ງມີຄຸນລັກສະນະຄ ແນວໃດ? 

2). ເສ້ັນໂຄຈອນ (ເສ້ັນທາງເດີນ) ຂອງວັດຖຸຖ ກ

ແກວື່ງຕາມລວງນອນ ແລະ ແກວື່ງຕາມລວງ

ປະກອບກັບພ ້ນເປັນມູມໃດໜຶື່ງມີຮູບຮື່າງຄ 

ແນວໃດ? 

 

- ແຕື່ລະຄົນອື່ານຄໍາຖາມ ແລະ ຄິດ

ຫາຄໍາຕອບ. 

- ນັື່ງເປັນຄູື່ສົນທະນາແລກປື່ຽນຄໍາ

ຕອບ. 

- ຕາງໜ້ານັກຮຽນ 3-4 ຄົນ ລຸກຂ້ຶນ

ຕອບຄໍາຖາມ. 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/ladybug-motion-2d
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ກິດຈະກໍາ 2. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝີ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ ເນ ້ອໃນບດົຮຽນ 

ຂັ້ນຕອນ 1. ການສັງເກດ 

- ມັດວັດຖຸໃສື່ສ້ົນໜຶື່ງຂອງເຊ ອກ

ແລບ, ຈັບສ້ົນເຊ ອກທີື່ເຫ  ອແລ້ວ

ແກວື່ງໃຫ້ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່, ວັດຖຸຈະ

ເຄ ື່ອນທີື່ເປັນວົງມົນ. 

- ໃຫ້ນັກຮຽນຂ້ຶນແກວື່ງວັດຖຸ 

 

- ນັກຮຽນ 1 ຄົນຂ້ຶນມາແກວື່ງ

ໃຫ້ໝູື່ໃນຫ້ອງສັງເກດ. 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ. 

 

1. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນສະເໝຂີອງວັດຖຸ

ຕາມໜ້າພຽງນອນ 

 

 

 

 

ຂັ້ນຕອນ 2. ຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຂອງວັດຖຸ

ຕາມໜ້າພຽງນອນແມື່ນການ

ເຄ ື່ອນທີື່ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງ

ຄວາມແຮງຕື່າງໆ. 

 

- ສົນທະນາ, ວິິເຄາະ ແລະ ຍົກ

ຕົວຢື່າງ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແມື່ນການປິື່ນຂອງ

ວັດຖຸເທິງວົງມົນ, ເທິງທື່ອນກົື່ງ ຫ   ມີ

ເສ້ັນໂຄຈອນເປັນຮູບວົງມົນ. 

ຂັ້ນຕອນ 3. ທົດສອບຂໍສ້ົມມຸດ

ຖານ 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ທີື່ກະທົບ

ໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງ

ນອນ? 

 

 

- ວິທີພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່

ມົນໃນໜ້າພຽງນອນຕ້ອງເຮັດ

ແນວໃດ? 

 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ມີຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນ 𝐹Ԧ𝐶 

ແລະ ຄວາມແຮງເຄັື່ງ 𝑇ሬԦ ຂອງ

ເຊ ອກ, ມີລວງ ແລະ ທິດດັື່ງ

ຮູບ. 

- ໃຊ້ລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 

𝑥𝑂𝑦. ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວ

ເຕິນຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງທີື່

ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ. 

ກ. ລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າ

ພຽງນອນ ແລະ ຄວາມແຮງກະທົບ 

 

 

 

ຂ. ລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 

 

 

 

 

 

ຄ. ສົມຜົນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງ

ນອນ 

ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ: 

∑ 𝐹Ԧ = 𝑚𝑎Ԧ  → 𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑐 

- ຄວາມເລັື່ງເຂ້ົາສູນ: 

• 𝐶 

𝑣Ԧ 

𝑅 

• 𝐶 𝐹Ԧ𝐶 

𝑦 

𝑥 

𝑣Ԧ 
𝑂 𝑇ሬԦ 𝑅 

• 𝐶 𝐹Ԧ𝐶 

𝑣Ԧ 
𝑂 𝑇ሬԦ 𝑅 

Discovery Learning 
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𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑅
=

(2𝜋𝑅𝑓)2

𝑅
= 4𝜋2𝑓2𝑅 

- ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ 

𝑇 = 𝑚𝑎𝑐 = 𝑚4𝜋2𝑓2𝑅 

- ກໍລະນີມັດວັດຖຸໃສື່ສ້ົນໜຶື່ງຂອງ

ເຊ ອກແລບ, ຈັບສ້ົນເຊ ອກທີື່ເຫ  ອ

ແລ້ວແກວື່ງໃຫ້ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ເປັນ

ລັກສະນະຄ ຮູບຈວຍ. 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ ແລະ ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບຈວຍມີຈຸດຄ  

ແລະ ຈຸດຕື່າງກັນຄ ແນວໃດ? 

- ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ກະທົບ

ໃສື່ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບຈວຍ? 

- ຄວາມແຮງດັື່ງກື່າວມີລວງ 

ແລະ ທິດຄ ແນວໃດ? 

 

- ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນມີລັກສະນະ

ຄ ແນວໃດ? 

 

 

- ວິທີພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່

ແບບຮູບຈວຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 

- ສົນທະນາ, ຕອບຄໍາຖາມ: 

+ ການເຄ ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງ

ນອນ, ລັດສະໝີວົງມົນ ແລະ 

ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ

ປະກອບເປັນມູມ α = 0, ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບຈວຍ α ≠ 0. 

 

- ມີຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກ 

𝑇ሬԦ ແລະ ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ 

- ນັກຮຽນແຕ້ມລວງ, ທິດ ແລະ 

ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງ

ດັື່ງກື່າວ. 

- ຄວາມແຮງເຂ້ົາສູນເທົື່າກັບ

ຄວາມແຮງເຄັື່ງຂອງເຊ ອກຕາມ

ລວງລັດສະໝີ. 

𝐹𝑐 = 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛼 

- ໃຊ້ລະບົບແກນເຄ້ົາຕ້ັງສາກ 

𝑥𝑂𝑦. ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວ

ເຕິນຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງທີື່

ກະທົບໃສື່ວັດຖຸ, ດັື່ງໃນຮູບ. 

2. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແບບຮ ບຈວຍ 

ກ. ຮູບລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບ

ຈວຍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂ. ປະລິມານຟີຊິກສາດທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ຮູບຈວຍ 

ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ: 

𝑇ሬԦ + 𝑃ሬԦ = 𝑚𝑎Ԧ 

- ຄວາມແຮງເຄັື່ງຕາມແກນ 𝑥 

𝑇𝑥 = 𝐹𝑐 = 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝑚𝑣2

𝑅
  (1) 

- ຄວາມແຮງເຄັື່ງຕາມແກນ 𝑦 

𝑇𝑦 = 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚g              (2) 

(1)

(2)
→

𝑇𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑇𝑐𝑜𝑠𝛼
=

𝑚𝑣2

𝑅
𝑚g

 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑣2

𝑅g
=

𝜔2𝑅

g
 

→  𝜔 = √
g𝑡𝑎𝑛𝛼

𝑅
   (rad/𝑠) 

 

 

• 𝐶 𝑇ሬԦ𝑥 

𝑦 

𝑥 

𝑣Ԧ 
𝑂 

𝑇ሬԦ 

𝑅 

𝑃ሬԦ 

𝑇ሬԦ𝑦 

α 
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- ກໍລະນີວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມ 

ໜ້າພຽງຕ້ັງມີລັກສະນະຄ ແນວ 

ໃດ? 

- ວັດຖຸເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜ້າພຽງ

ຕ້ັງມີຄວາມແຮງໃດແດື່ກະທົບ

ໃສື່? 

- ປັດໄຈໃດແດື່ທີື່ມີຜົນຕໍື່ການ

ເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜ້າພຽງຕ້ັງ? 

- ວິທີພິຈາລະນາການເຄ ື່ອນທີື່

ຂອງວັດຖຸໃນໜ້າພຽງຕ້ັງຕ້ອງ

ເຮັດແນວໃດ? 

- ຄ້ົນຄິດ, ສົນທະນາ ແລະ 

ປະກອບຄວາມເຫັນກື່ຽວກັບ

ການເຄ ື່ອນທີື່ໃນໜ້າພຽງຕ້ັງ. 

- ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ ແລະ 

ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ 𝑁ሬሬԦ. 

- ລະດັບສູງຈຸດປື່ອຍວັດຖຸ (ℎ) 

ແລະ ເສ້ັນຜື່າກາງວົງມົນ (2𝑟). 

- ເພ ື່ອຄວາມສະດວກກວື່າ 

ແມື່ນນໍາໃຊ້ກົດເກນຮັກສາ

ພະລັງງານ. 

3. ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນຕາມໜາ້ພຽງຕັ້ງ 

ກ. ລັກສະນະການເຄ ື່ອນທີື່ຕາມໜ້າ

ພຽງຕ້ັງ 

 

ນໍາໃຊ້ກົດເກນຮັກສາພະລັງງານຢູື່ຈຸດ A 

ແລະ C  

𝐸𝐴 = 𝐸𝐶 

𝐸𝑘𝐴 + 𝐸𝑝𝐴 = 𝐸𝑘𝐶 + 𝐸𝑝𝐶 

0 + 𝑚gℎ =
1

2
𝑚𝑣𝑐

2 + 2𝑚g𝑟 

→ ℎ =
𝑣𝐶

2

2g
+ 2𝑟     (1) 

ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ 

𝑁ሬሬԦ + 𝑃ሬԦ = 𝑚𝑎Ԧ𝐶 

ຢູື່ຈຸດ C (𝑁ሬሬԦ𝐶 = 0), ຈະໄດ້: 

0 + 𝑚𝑔 =
𝑚𝑣𝐶

2

𝑟
 

→  𝑣𝐶 =  √g𝑟      (2) 

ແທນ (2) ໃສື່ (1) ຈະໄດ້: 

ℎ = 2,5𝑟 

𝐻 = 0,5𝑟 

- ເປັນຫຍັງເມ ື່ອລົດຈັກເຄ ື່ອນທີື່

ເຂ້ົາທາງໂຄ້ງຈຶື່ງຕ້ອງອຽງຕົວລົງ

ໄປທາງໃຈກາງໂຄ້ງ? 

 

- ເມ ື່ອລົດເຄ ື່ອນທີື່ເຂ້ົາທາງໂຄ້ງ

ມີຄວາມແຮງຫຍັງແດື່ກະທົບໃສື່

ລະບົບ (ຄົນ+ລົດ)? 

- ຄວາມແຮງຊະນິດໃດທີື່ມີບົດ 

ບາດສໍາຄັນຕໍື່ກັບການເຄ ື່ອນທີື່

ໂຄ້ງເທິງທາງພຽງ? 

- ນອກຈາກຄວາມແຮງກະທົບທີື່

ກື່າວມາຂ້າງເທິງ, ມີປະລິມານຟີ

- ນັກຮຽນສົນທະນາ, ຕອບຄໍາ

ຖາມ: ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ລົດຫ ູດອອກ

ຈາກທາງໂຄ້ງກັບໜ້າຖະໜົນບໍື່

ປື່ຽນແປງ. 

- ຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່

ລະບົບ (ຄົນ+ລົດ) ປະກອບ

ດ້ວຍ: ຄວາມແຮງຖື່ວງໜັກ 𝑃ሬԦ, 

ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ 𝑁ሬሬԦ 

ແລະ ຄວາມແຮງຮຸກຖູ 𝑓Ԧ ຊຶື່ງມີ

ລວງ ແລະ ມີທິດດັື່ງໃນ

ຮູບແຕ້ມ. 

- ມູມງື່ຽງ () ຂອງໜ້າທາງ 

4. ການເຄ ື່ອນທີື່ໂຄງ້ເທງິທາງພຽງ 

 

 

- ນໍາໃຊ້ກົດເກນ II ນິວເຕິນ 

𝑃ሬԦ + 𝑁ሬሬԦ + 𝑓Ԧ = 𝑚𝑎Ԧ 

ວິເຄາຄວາມແຮງຕາມແກນເຄ້ົາ 𝑥𝑂𝑦 

ຈະໄດ້: 

ແກນ 𝑂𝑥: 𝑓 = 𝑚𝑎𝐶 =
𝑚𝑣2

𝑅
     (3) 

𝑃ሬԦ 

𝑁ሬሬԦ 

𝑃ሬԦ 
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ຊິກໃດແດື່ທີື່ກື່ຽວຂ້ອງກັບການ

ເຄ ື່ອນທີື່ເທິງທາງໂຄ້ງ? 

- ນັກຮຽນ 1-2 ຄົນຂ້ຶນກະ 

ດານແຕ້ມຮູບສະແດງຄວາມ 

ແຮງກະທົບໃສື່ລະບົບວັດຖຸ. 

ແກນ 𝑂𝑦: 𝑁 = 𝑃 = 𝑚g           (4) 

ເຮົາມີ: 
𝑁

𝑓
= 𝑡𝑎𝑛 ↔

𝑁

𝜇𝑁
= 𝑡𝑎𝑛𝛼 

→  𝜇 =
1

𝑡𝑎𝑛𝛼
 

ເອົາ (3) ຫານ (4) ຈະໄດ້: 

𝑓

𝑁
=

𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥
2

𝑅
𝑚g

→ 𝑣𝑚𝑎𝑥 = √𝜇𝑅g 

- ກໍລະນີລົດເຄ ື່ອນທີື່ຜື່ານທາງ

ໂຄ້ງທີື່ໜ້າຖະໜົນເປັນພ ້ນອຽງ, 

ຈະມີຄວາມແຮງຊະນິດໃດແດື່ທີື່

ກະທົບໃສື່? ຄວາມແຮງດັື່ງກື່າວ

ມີລວງ ແລະ ມີທິດຄ ແນວໃດ? 

- ສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ນັກຮຽນ 

1 ຄົນ ຂຶ້ນແຕ້ມລວງ ແລະ ທິດ

ຂອງຄວາມແຮງທີື່ກະທົບໃສື່

ວັດຖຸ ແລະ ດັື່ງໃນຮູບ. 

5. ການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງທາງໂຄງ້ອຽງ 

 

 

 

 

 

 

ຕາມແກນ 𝑂𝑥: 𝐹𝐶 = 𝑁𝑠𝑖𝑛𝛼 

ຕາມແກນ 𝑂𝑦: 𝑃 = 𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚g  

→ 𝑁 =  
𝑚g

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

ດັື່ງນ້ັນ, 𝐹𝐶 = 𝑚g𝑡𝑎𝑛𝛼 

ຂັ້ນຕອນ 4. ສະຫ ບຸ 

- ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນເທິງໜ້າພຽງ

ນອນ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແບບຮູບ

ຈວຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນ

ຕາມໜ້າພຽງຕ້ັງມີຈຸດຄ ກັນ ແລະ 

ຕື່າງກັນແນວໃດ? 

- ໃນການເຄ ື່ອນທີື່ມົນແບບ

ຕື່າງໆທີື່ກື່າວມານ້ັນ, ຄວາມແຮງ

ໃດມີບົດບາດສໍາຄັນທີື່ສຸດ? 

 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, 

ສັງລວມເນ ້ອໃນບົດຮຽນທີື່ຮຽນ 

ມາ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມ. 

- ວັດຖຸລ້ວນແຕື່ເຄ ື່ອນທີື່ມົນ, 

ແຕື່ຖ ກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ

ທີື່ມີລວງ ແລະ ມີທິດແຕກຕື່າງ

ກັນ. 

 

 

ກິດຈະກໍາ 3. ພາກປະຕິບດັ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ 

ກິດຈະກໍາສໍາລບັຄ  ກິດຈະກໍາສໍາລບັນກັຮຽນ 

- ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກກື່ຽວກັບການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງ

ນອນ, ແບບຮູບຈວຍ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງຕ້ັງ ແລະ 

ການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງໜ້າພຽງໂຄ້ງ. 

- ນັກຮຽນແກ້ບົດເລກ 

- ນັກຮຽນສົນທະນາເປັນກຸື່ມ, ສະຫ ຸບຂ້ັນຕອນ

ແກ້ບົດເລກ. 

- ຈົດເອົາວຽກບ້ານທີື່ຄູມອບໝາຍ. 
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- ຍົກຕົວຢື່າງການນໍາໃຊ້ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງນອນ, 

ການເຄ ື່ອນທີື່ແບບຮູບຈວຍ, ການເຄ ື່ອນທີື່ມົນໃນໜ້າພຽງຄ້ັງ 

ແລະ ການເຄ ື່ອນທີື່ເທິງໜ້າພຽງໂຄ້ງ. 

- ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນ

ປ້ຶມແບບຮຽນ. 
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