โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุ ดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
1. ข้ อเสนอแนะในการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 1 เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การเคลื่ อนที่ รายวิชา ว31101 วิชา ฟิ สิกส์พนื้ ฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ควรใช้ควบคูก่ บั
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด
2. ส่ วนประกอบของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
2.1 คูม่ ือการใช้ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 1 เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด
2.2 คาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน
2.3 ลาดับขั้นตอนการใช้ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.4 แบบทดสอบกอ่ นเรี ยน
2.5 กระดาษคาตอบของแบบทดสอบ
2.6 บัตรกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
2.7 บัตรความรู ้ที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
2.8 บัตรฝึ กทักษะที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
2.9 แบบทดสอบหลังเรี ยน
2.10 เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรี ยนและหลังเรี ยน
2.11 แนวการตอบบัตรกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
2.12 แนวการตอบบัตรฝึ กทักษะที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
2.13 บรรณานุ กรม
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คู่มือนักเรียน
ชุ ดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

แนวทางปฏิบัติกิจกรรมของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาฟิ สิกส์พื้นฐาน หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเคลื่ อนที่
ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
2. แบ่งกลุ ม่ กลุ ม่ ละ 5 – 6 คน แบ่งหน้าที่ ของสมาชิกตามบทบาทที่ กาหนดในกิจกรรม
3. อ่านคาชี้แจงสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจกอ่ นที่ จะลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. ทาแบบทดสอบกอ่ นเรี ยน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที
6. ปฏิ บัติกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7. เมื่อนักเรี ยนศึกษาใบความรู ้เสร็จเรี ยบร้อยแล้วให้นักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะไปที ละข้อ
จนเสร็จแล้วจึ งตรวจคาตอบ
8. หากนักเรี ยนยังไม่เข้าใจหรื อสงสัยในคาตอบในแบบฝึ กทักษะให้นักเรี ยนกลับไปศึกษา
ในบัตรความรู ้อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้ น
9. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 15 นาที
10. นักเรี ยนต้องได้คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนไม่ต่ ากว ่าร้อยละ 80 จึ งสามารถไปเรี ยน
ในชุดกิจกรรมต่อไป หากนักเรี ยนได้คะแนนจากแบบทดสอบต่ ากวา่ ร้อยละ 80
ให้นักเรี ยนศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในเล่มนี้ อีกครั้ง
11. ในการปฏิ บัติกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรทาด้วยความ
รอบคอบและต้องทาให้เสร็จตามเวลาที่ กาหนด พยายามทาการทดลองโดยใช้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มความสามารถซึ่ งจะทาให้นักเรี ยนพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้
จนสามารถสร้างความรู ้ได้ด้วยตนเอง
12. หากนักเรี ยนไม่ทันหรื อยังไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมศึกษาเพิม่ เติ มนอกเวลาเพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้ น
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ลาดับขั้นการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 อ่ านคาชี้ แจงให้ เข้ าใจ

ขั้นที่ 2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
ตัวชี้ วัด และจุดประสงค์ การเรียนรู้
ขั้นที่ 3 ศึกษาชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลาดับ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติตามคาสั่ งในชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 5 ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผ่ านเกณฑ์ ร้ อยละ 80

ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 80

ให้ ศึกษาชุ ดกิจกรรมต่ อไป
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ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุ ดที่ 1
เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด
รหัสวิชา ว 31101 ชื่ อวิชา ฟิ สิ กส์ พื้นฐาน

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่ อนที่

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ในธรรมชาติ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้และจิ ตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิง่ ที่ เรี ยนรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ
หาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้ นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่ แน่นอน
สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่ องมือที่ มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจวา่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้ วัด

ว 4.2 ม.4-6/1 อธิ บายและทดลองความสัมพันธ์ระหวา่ งการกระจัด เวลา ความเร็ว
ความเร่ง
ว 8.1 ม.4-6/1 ตั้งคาถามที่ อยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หรื อ
ความสนใจ หรื อจากประเด็นที่ เกิดขึ้ นในขณะนั้น ที่ สามารถทาการสารวจตรวจสอบหรื อศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างครอบคลุ มและเชื่อถือได้
ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมติ ฐานที่ มีทฤษฎี รองรับ หรื อคาดการณ์สิ่งที่ จะพบ หรื อสร้าง
แบบจาลอง หรื อสร้างรู ปแบบ เพื่อนาไปสูก่ ารสารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ ต้องพิจารณาปั จจัยหรื อตัวแปรสาคัญ ปั จจัยที่ มีผล
ต่อปั จจัยอื่น ปั จจัยที่ ควบคุมไม่ได้ และจานวนครั้งของการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่ มี
ความเชื่อมัน่ อย่างเพียงพอ
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ว 8.1 ม.4-6/4 เลื อกวัสดุ เทคนิ ควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสารวจ
ตรวจสอบอย่างถู กต้องทั้งทางกว้างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึ กผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็ นระบบถู กต้อง
ครอบคลุ มทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรื อ
ความผิดพลาดของข้อมูล
สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
ระยะทาง (Distance) คื อ ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะความยาวตามเส้นทางการ
เคลื่ อนที่ จริ งของวัตถุ มีหน่วยเป็ นเมตร เป็ นปริ มาณ สเกลาร์ มีสญั ลักษณ์ “ s ”
การกระจัด (Displacement) คื อ ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะความยาวเส้นตรงของ
การเคลื่ อนที่ จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้นสุดแบบเป็ นเส้นตรง มีทิศทางชัดเจน เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
มีหน่วยเป็ นเมตร และ มีสญั ลักษณ์ “ s⃑ ”
2. ทักษะ/กระบวนการ
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการวัด
- ทักษะการจัดกระทา และสื่อความหมายข้อมูล
- ทักษะการกาหนด และควบคุมตัวแปร
- ทักษะการตั้งสมมติ ฐาน
- ทักษะการทดลอง
- ทักษะการตี ความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุง่ มัน่ ในการทางาน
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 1 เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด นักเรี ยนสามารถ
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสัมพันธ์ระหวา่ งระยะทาง การกระจัด ใน
การเคลื่ อนที่ ได้
2. ทดลองและอธิ บายความหมายความสัมพันธ์ระหวา่ งระยะทาง การกระจัดในการ
เคลื่ อนที่ ได้
3. คานวณการหาระยะทางและการกระจั ดได้อย่างถู กต้อง
4. แสดงความเป็ นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุง่ มัน่ ในการสืบเสาะ
แสวงหาความรูโ้ ดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์
เวลาที่ใช้

เวลาที่ ใช้ 3 ชัว่ โมง

สื่ อและแหล่ งเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บัตรกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
แนวการตอบบัตรกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
บัตรความรู ้ที่ 1 ระยะทางและการกระจัด
บัตรเสริ มทักษะ ระยะทางและการกระจัด
แนวการตอบบัตรเสริ มทักษะ ระยะทางและการกระจัด
แบบทดสอบกอ่ นเรี ยน และ แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรี ยนและหลังเรี ยน
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การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

ประเมินผลจากแบบทดสอบกอ่ นเรี ยน และ แบบทดสอบหลังเรี ยน
ประเมินผลการทากิจกรรมในบัตรกิจกรรม
ประเมินผลการทากิจกรรมในบัตรเสริ มทักษะ
ประเมินผลการทางานเป็ นกลุ ม่ และการใฝ่ เรี ยนรู ้
ประเมินพฤติ กรรมการสืบเสาะแสวงหาความรู ้ โดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์

บัตรคาสั่ งที่ 1
หลังจากอ่านคาชี้แจงข้างต้น
เข้าใจแล้วให้นักเรี ยนทา
แบบทดสอบกอ่ นเรี ยน ชุดที่ 1
เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด
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แบบทดสอบก่ อนเรียน ระยะทางและการกระจัด
คาชี้ แจง จงเลื อกคาตอบที่ ถูกที่ สุดเพียงข้อเดี ยว และ ทาเครื่ องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษคาตอบ จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 15 นาที
1. นาโชคขับรถมุง่ หน้าไปทางทิ ศตะวันออก 30 กิโลเมตร โดยขับรถเป็ นทางตรง หลังจาก
นั้นมุง่ หน้าต่อไปทางทิ ศใต้อีก 40 กิโลเมตร ขนาดของระยะทางและการกระจัดคือข้อใด
1. ระยะทาง 70 กิโลเมตร และ การกระจัด 70 กิโลเมตร
2. ระยะทาง 70 กิโลเมตร และ การกระจัด 50 กิโลเมตร
3. ระยะทาง 70 กิโลเมตร และ การกระจัด 10 กิโลเมตร
4. ระยะทาง 50 กิโลเมตร และ การกระจัด 70 กิโลเมตร
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้ อง
1. ระยะทางจะมีขนาดเท่ากับการกระจัดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เป็ นเส้นตรงโดยไม่มี
การย้อนกลับ
2. ระยะทางจะมีขนาดมากกวา่ การกระจัดเมื่อวัตถุ เคลื่ อนที่ เป็ นเส้นตรงโดยไม่
มีการย้อนกลับ
3. ระยะทางคื อความยาวตามเส้นทางที่ วตั ถุเคลื่อนที่ ไปได้ท้ งั หมด
4. การกระจัดคื อระยะทางที่ มีทิศทางในแนวตรงจากตาแหน่งเริ่ มต้นไปยัง
ตาแหน่งสุดท้ายของวัตถุ
3. จากภาพข้อใดเป็ นเส้นทางการเคลื่ อนที่ จากตาแหน่ง A ไป B ที่ มีขนาดของการกระจัด
น้อยที่ สุด
B
1. A
2. A
B

3.

4.

A
B
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ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

4. ข้อใดมีการกระจัดมีคา่ มากที่ สุด
1. การแข่งขันวิ่งแข่ง 100 เมตร
2. การแข่งขันวา่ ยน้ า ไป - กลับ 100 เมตร
3. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ
4. การขับรถวนรอบวงเวียนใหญ่ 1 รอบ
5. ข้อใดบอกทิ ศทางของการกระจัดจาก A ไป B ได้อย่างถู กต้อง
1.
A
2.
3.
4.
B
6. นายไชยวัตน์โยนลู กบอลขึ้ นในแนวดิ่ งลู กบอลลอยขึ้ นไปได้สูง 5 เมตรแล้วตกกลับลง
มายังมือการกระจัดทั้งหมดเป็ นเท่าใด
1. 0 เมตร
2. 5 เมตร
3. 10 เมตร
4. 15 เมตร
7. จากรู ปจงหาขนาดของระยะทางและการกระจัดจากการเคลื่อนที่ จาก A ไป B ที่ เป็ นครึ่ ง
วงกลมโดยมีรัศมีเท่ากับ 7 เมตร
A
1. ระยะทาง 11 เมตร การกระจัด 7 เมตร
2. ระยะทาง 22 เมตร การกระจัด 7 เมตร
3. ระยะทาง 11 เมตร การกระจัด 14 เมตร
B
4. ระยะทาง 22 เมตร การกระจัด 14 เมตร
8. รถยนต์คันหนึ่ งวิ่งไปทางทิ ศตะวันออก 2 กิโลเมตร แล้ววิ่งต่อไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื ออีก 1.414 กิโลเมตร จงหาขนาดของการกระจัดของรถยนต์คนั นี้
1. 0 กิโลเมตร
2. √5 กิโลเมตร
3. √ 10 กิโลเมตร
4. √15 กิโลเมตร
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่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

9. เด็กชายณภัทรโยนก้อนหิ นขึ้ นไปตรง ๆ ในแนวดิ่ งจากตึ กสูง 30 เมตร ทาให้กอ้ นหิ นขึ้ น
ไปได้สูงจากตึ ก 10 เมตร แล้วตกลงสูพ่ ื้นด้านล่าง จงหาระยะทางที่ กอ้ นหิ นเคลื่ อนที่
ทั้งหมด
1. ระยะทาง 20 เมตร
2. ระยะทาง 30 เมตร
3. ระยะทาง 40 เมตร
4. ระยะทาง 50 เมตร
10. จากข้อ 9 จงหาขนาดและทิ ศทางของการกระจัด
1. การกระจัด 10 เมตร ทิ ศ +y
2. การกระจัด 30 เมตร ทิ ศ +y
3. การกระจัด 10 เมตร ทิ ศ -y
4. การกระจัด 30 เมตร ทิ ศ –y
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบ

ชื่ อ – สกุล ............................................................. เลขที่ ....... ห้ อง ...........

แบบทดสอบก่ อนเรี ยน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

คะแนนเต็ม
10

แบบทดสอบหลังเรี ยน

4

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

สรุปผลคะแนน
ก่ อนเรียน คะแนนเต็ม หลังเรียน
10
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ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

บัตรคาสั่ งที่ 2
เมื่อนักเรี ยนทาแบบทดสอบ
กอ่ นเรี ยนและเข้าใจ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้แล้วให้
นักเรี ยนลงมือทากิจกรรมที่ 1
ระยะทางและการกระจัด ได้
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ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

บัตรกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

ใช้ เวลา 50 นาที
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความสัมพันธ์ระหวา่ งระยะทาง การกระจัด ใน
การเคลื่ อนที่ ได้
2. ทดลองและอธิ บายความหมายความสัมพันธ์ระหวา่ งระยะทาง การกระจัดในการ
เคลื่ อนที่ ได้
3. แสดงความเป็ นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุง่ มัน่ ในการสืบเสาะ
แสวงหาความรูโ้ ดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์
ลาดับ
อุปกรณ์
1 ตลับเมตร
2 เชือก ยาว 20 เมตร
3 ฟิ วเจอร์บอร์ดที่ ถูกตัด
เป็ นวงกลม ขนาดรัศมี
ประมาณ 5 เซนติ เมตร
4. ป้ ายแสดงบทบาทหน้าที่

จานวนต่ อกลุ่ม
1 อัน
1 เส้น
40 อัน

5-6 อัน

ทฤษฏี
ระยะทาง (Distance) คื อ ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะการเคลื่อนที่ จริ งของวัตถุ มีหน่วย
เป็ นเมตร เป็ นปริ มาณ สเกลาร์
การกระจัด (Displacement) คื อ ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะการเคลื่ อนที่ จากจุดเริ่ มต้น
ไปยังจุดสิ้นสุดแบบเป็ นเส้นตรง มีทิศทางชัดเจน มีหน่วยเป็ นเมตร เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
~ 13 ~
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ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

วิธีการทากิจกรรม
1. ให้นักเรี ยนแบ่งกลุ ม่ ๆ ละ 5-6 คน โดยกาหนดให้มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 คุณประธาน มีหน้าที่ ควบคุมการทากิจกรรมการทดลอง
1.2 คุณวางแผน มีหน้าที่ วางแผนในการทากิจกรรมทดลอง
1.3 คุณอานวย มีหน้าที่ อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมการทดลอง
1.4 คุณเสนอ มีหน้าที่ นาเสนอผลการทากิจกรรม
1.5 คุณจัดการความรู ้ มีหน้าที่ รวบรวมองค์ความรู ้และผลงานกลุ ม่
(ถ้ากลุ ม่ ใดมีสมาชิก 6 คน ให้มีคณุ อานวย 2 คน)
2. หลังจากการอ่านวิธีการทากิจกรรมทั้งหมดอย่างเข้าใจแล้ว ให้คณุ ประธานเปิ ดการ
ระดมความคิ ดระบุ ปัญหาของกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด พร้อม
ตั้งสมมติ ฐานและกาหนดตัวแปรให้ชดั เจน และให้คณุ จัดการความรู ้รวบรวมแล้ว
บันทึ กผล
3. ให้คณุ อานวย ปั่ นจิ้ งหรี ด จานวน 20 รอบ แล้วให้เดิ นไปข้างหน้า 10 ก้าว โดยใน
ระหวา่ งที่ เดิ นให้คณุ วางแผน เก็บข้อมูลเส้นทางการเดิ นของคุณอานวย
4. ให้คณุ จัดการความรู ้ วัดเส้นทางการเดิ นของคุณอานวย แล้วบันทึ กผล
5. ให้คณุ จัดการความรู ้ วัดระยะห่างระหวา่ งจุดเริ่ มต้นไปจุดสุดท้ายที่ คณุ อานวย
เคลื่ อนที่ โดยเป็ นเส้นตรง แล้วบันทึ กผล
6. ให้คณุ จัดการความรู ้วาดภาพเส้นทางการเคลื่อนที่ ของคุณอานวย
7. ทาการทดลองตามข้อ 3 - 6 แต่เพิ่มระยะเดิ นเป็ น 20 ก้าว 30 ก้าว ตามลาดับแล้ว
บันทึ กผล
8. ให้คณุ ประธานเปิ ดการระดมสมองเพื่อตอบคาถามตามแบบบันทึ กกิจกรรมที่ 1
ระยะทางและการกระจัด
9. สรุ ปผลการทดลอง
10. ให้คณุ เสนอรายงานผลการทากิจกรรม ข้อสรุ ปของกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการ
กระจัด
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แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

1. สมาชิ กในกลุ่ม 1 ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
2. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
3. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
4. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
5. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
6. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
2. ระบุปัญหา
.......................................................................................................................................................
3. สมมติฐาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. การกาหนดและควบคุมตัวแปร
ตัวแปรต้ น .........................................................................................................................
ตัวแปรตาม ........................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม ..................................................................................................................
5. ตารางบันทึกผลการทากิจกรรม
เส้ นทาง
ระยะที่วัดตามเส้ นทาง
ระยะที่วัดจาก
แผนภาพแสดง
การเคลื่ อนที่
การเคลื่ อนที่จริง
จุดเริ่มต้ นไปยังจุด
เส้ นทางการเคลื่ อนที่
สุ ดท้ ายเป็ นเส้ นตรง
10 ก้ าว
20 ก้ าว
30 ก้ าว
~ 15 ~
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ี่ 1 การเคลื
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6. คาถามหลังการทากิจกรรม
6.1 จงเปรี ยบเที ยบระยะที่ วดั ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ จริ งกับระยะที่ วดั จากจุดเริ่ มต้นไป
ยังจุดสุดท้ายเป็ นเส้นตรงวา่ สิ่งใดมีปริ มาณที่ มากกว ่ากัน...............................................................
6.2 ระยะที่ วดั ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ จริ งเรี ยกว ่า ...........................................................
6.3 ระยะที่ วดั จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุดท้ายเป็ นเส้นตรงเรี ยกวา่ .......................................
6.4 โดยทั่วไป เมื่อเปรี ยบเที ยบขนาดความยาวของเส้นทางที่ ได้จากข้อ 6.2 และ 6.3 จะ
แตกต่างกันอย่างไร...................................จะมีขนาดเท่ากันได้หรื อไม่ ......................
กรณี ใด........................................................................................................................
7. สรุปผลการทากิจกรรม
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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บัตรความรู้ เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด
ระยะทาง (Distance)
ระยะทาง (Distance) คื อ ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะความยาวตามเส้นทางการเคลื่ อนที่
จริ งของวัตถุ มีหน่วยเป็ นเมตร เป็ นปริ มาณ สเกลาร์ มีสญั ลักษณ์ “ s ”
การกระจัด (Displacement)
การกระจัด (Displacement) คื อ ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะความยาวเส้นตรงของการ
เคลื่ อนที่ จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้นสุดแบบเป็ นเส้นตรง มีทิศทางชัดเจน เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มี
หน่วยเป็ นเมตร และ มีสญั ลักษณ์ “ s⃑ ”
บ้ าน

S1
S2

โรงเรียน

S3

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบ ระยะทาง และ การกระจัด
จากภาพที่ 1 แสดงการเดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยนซึ่ งสามารถใช้เส้นทางการเคลื่ อนที่ได้
ทั้งหมด 3 เส้นทาง คื อ S1 , S2 และ S3 สามารถสรุ ปได้ดังนี้
เส้นทาง S1 มีระยะทางเท่ากับ S1 มีขนาดของการกระจัดเท่ากับ S2
เส้นทาง S2 มีระยะทางเท่ากับ S2 มีขนาดของการกระจัดเท่ากับ S2
เส้นทาง S3 มีระยะทางเท่ากับ S3 มีขนาดของการกระจัดเท่ากับ S2
ดังนั้นทั้ง 3 เส้นทางมีระยะทางต่างกันแต่มีขนาดของการกระจัดเท่ากัน
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

การเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างระยะทางและการกระจัด
ตารางที่ 1 ข้ อแตกต่ างระหว่ างระยะทางและการกระจัด
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะทาง (Distance)
วัดความยาวตามเส้นทางการ
เคลื่ อนที่ จริ ง
ขึ้ นอยูก่ บั เส้นทางการเคลื่ อนที่
เป็ นปริ มาณสเกลาร์
คานวณแบบพีชคณิ ต
ใช้สญั ลักษณ์ “ s ”

การกระจัด (Displacement)
1. วัดความยาวระยะจากจุดเริ่ มต้น
ถึ งจุดสุดท้ายในแนวตรง
2. ไม่ข้ ึ นอยูก่ บั เส้นทางการเคลื่ อนที่
3. เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
4. คานวณแบบเวกเตอร์
5. สัญลักษณ์ “ s⃑ ”

การคานวณหาระยะทางและการกระจัด
การคานวณหาระยะทาง
เนื่ องจากระยะทางเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีขนาดเพียงอย่างเดี ยว การคานวณหาขนาดของ
ระยะทางการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ สามารถนาค่าระยะทางแต่ละช่วงของการเคลื่ อนที่ มา บวก กัน
แบบพีชคณิ ต
การคานวณหาการกระจัด
เนื่ องจากการกระจัดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
การคานวณหาขนาดของการกระจัดจึ ง
จาเป็ นต้อง คานวณแบบเวกเตอร์ หรื อหาเวกเตอร์ ลัพธ์ คื อ คิ ดความยาวที่ เป็ นเส้นตรงจาก
จุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุดท้ายและบอกทิ ศทางในทิ ศที่ หัวลู กศรชี้แทนทิ ศของการกระจัด
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

ทบทวนการหาเวกเตอร์ ลัพธ์
กรณีที่ 1 เมื่อ เวกเตอร์ ท้ งั สองมีทิศเดียวกัน
ให้นาขนาดของเวกเตอร์ท้ งั สองมาบวกกัน โดยเวกเตอร์ลัพธ์จะมีทิศทางเดี ยวกับ
เวกเตอร์ท้ งั สอง เช่น
⃑⃑ = 4 cm
P

ถ้ า

⃑⃑ = P
⃑⃑ + 𝑄⃑⃑
R

⃑⃑⃑ = 3 cm
Q

สามารถเขียนเวกเตอร์ ลัพธ์ ได้ ดังนี้
⃑Q
⃑⃑ = 3 cm

⃑P⃑ = 4 cm

⃑⃑ = P
⃑⃑ + 𝑄⃑⃑
R

ดังนั้น ขนาดของเวกเตอร์ ลัพธ์

⃑R⃑ = ⃑P⃑ + 𝑄⃑⃑

4+3
= 7 cm
โดยเวกเตอร์ลัพธ์ มีทิศทางไปทางขวา หรื อ มีทิศไปทางทิ ศตะวันออก
=

กรณีที่ 2 เมื่อเวกเตอร์ ท้ งั สองมีทิศทางตรงข้ ามกัน
ให้นาขนาดของเวกเตอร์ท้ งั สองมาลบกัน โดยเวกเตอร์ลัพธ์จะมีทิศทางเดี ยวกับเวกเตอร์
ที่ มีขนาดมากกวา่ เช่น
⃑Q
⃑⃑ = 3 cm

⃑⃑ = 4 cm
P

ถ้ า

⃑⃑ = P
⃑⃑ + 𝑄⃑⃑ สามารถเขียนเวกเตอร์ ลัพธ์ ได้ ดังนี้
R
⃑P⃑ = 4 cm
⃑⃑⃑ = 3 cm
Q
⃑R⃑ = ⃑P⃑ + 𝑄⃑⃑
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

ดังนั้น ขนาดของเวกเตอร์ ลัพธ์ R = P + ( - Q )
= 4+(-3)
= 1 cm
โดยเวกเตอร์ลัพธ์ มีทิศทางไปทางขวา หรื อ มีทิศไปทางทิ ศตะวันออก
กรณีที่ 3 เมื่อเวกเตอร์ ท้ งั สองมีทิศทางตั้งฉากกัน
สามารถคานวณหาขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์ได้จากทฤษฎี บทปิ ทากอรัสและสามารถบอก
ทิ ศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ได้จากค่า tanα เช่น
⃑P⃑ = 4 cm

ถ้ า

⃑R⃑ = ⃑P⃑ + 𝑄⃑⃑

⃑Q
⃑⃑ = 3 cm

สามารถเขียนเวกเตอร์ ลัพธ์ ได้ ดังนี้
⃑⃑ = P
⃑⃑ + 𝑄⃑⃑
R
⃑Q
⃑⃑ = 3 cm
α
⃑⃑ = 4 cm
P

ดังนั้น ขนาดของเวกเตอร์ ลัพธ์

R2

R2
R
ทิศทางเวกเตอร์ลัพธ์

tanα

=
=
=
=
=
=

P2 + Q2
42 + 32
16 + 9
25
5 cm
Q
P

3

=
α

= tan

4
-1

3

( )
4

ดังนั้น เวกเตอร์ลัพธ์ทำมุม 37 องศำกับแนวระดับ
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37๐

โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

กรณีที่ 4 เมื่อเวกเตอร์ ท้ งั สองมีทิศทางทามุมใด ๆ
สามารถคานวณหาขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์ได้จากสมการ R2 = P2 + Q2 + 2PQcos θ
เช่น
⃑⃑⃑ = 3 cm
Q
⃑⃑ = 4 cm
P

ถ้ า

⃑⃑ = P
⃑⃑ + 𝑄⃑⃑
R

θ = 60 ๐

สามารถเขียนเวกเตอร์ ลัพธ์ ได้ ดังนี้
⃑⃑ = P
⃑⃑ + 𝑄⃑⃑
R
α

⃑⃑⃑ = 3 cm
Q
θ = 60๐

⃑P⃑ = 4 cm

ดังนั้น ขนาดของเวกเตอร์ ลัพธ์

ทิศทางของเวกเตอร์ ลัพธ์

R2

R2
R
tan α

=
=
=
=
=
=
=
=

P2 + Q2 + 2PQcos θ
42 + 32 + 2(4)(3)cos60๐
16 + 9 + 12
37
6.08 cm
Qsinθ
P+Qcosθ
3sin30
4+3cos30
1
2
√3
4+3 ( )
2

3( )

tan α = 0.23
α =
tan-1(0.23)
ดังนั้น เวกเตอร์ลัพธ์ทามุม 37 องศากับแนวระดับ
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

บัตรคาสั่ งที่ 3
เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมที่ 1
ระยะทางและการกระจัดแล้ว
ให้นักเรี ยนลงมือทา
บัตรฝึ กเสริ มทักษะได้เลยครับ
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

บัตรฝึ กเสริมทักษะ เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด
ชื่ อ – สกุล ............................................................. เลขที่ ....... ห้ อง ...........
จงตอบคาถามให้ ถูกต้ องที่สุด
1. ระยะทาง คื อ ................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. การกระจัด คื อ ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
ถ้านาวัตถุ มาวางไว้ที่ตาแหน่ง A แล้วเคลื่ อนวัตถุ
3.
ไปที่ ตาแหน่ง B และ C ตามลาดับ พิจารณาภาพ
C
6.5 เมตร
1 ประกอบ ระยะที่ วตั ถุ เคลื่ อนที่ จาก A ไป B และ
จาก B ไป C มีคา่ เท่ากับ ………. เมตร
5 เมตร
A
เรี ยกวา่ ................................................................
และ ระยะจากตาแหน่ง A ไป C เป็ นเส้นตรง มี
B
7 เมตร
ทิ ศทางพุง่ เข้าหาตาแหน่ง C มีคา่ เท่ากับ ...........
ภาพ 1
เมตร เรี ยกวา่ ..........................................
4. จากข้อที่ 3 จงเขี ยนแผนภาพระยะทางและการกระจัด


ระยะทาง (s)

การกระจัด ( S )
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

5. ตามเส้นทางที่ 1 , 2 และ 3 จะได้ระยะทางเท่ากัน
หรื อไม่ …………… หากไม่เท่ากัน
เส้นทางใดมีระยะทางมากที่ สุด …………
และเส้นทางใดมีระยะทางน้อยที่ สุด……
เคลื่ อนที่ ตามเส้นทางที่ 1 , 2 และ 3 จะได้
A
การกระจัดเท่ากันหรื อไม่ …………

เส้ นทางที่ 1

เส้ นทางที่ 2

B

เส้ นทางที่ 3

จากภาพใช้ตอบคาถามข้อ 6 – 11 เป็ นการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ จาก A  B C D
ในลักษณะเป็ นส่วนหนึ่ งของรู ปสี่เหลี่ ยมผืนผ้า
A

4 เมตร

B
3 เมตร

D
ทิศ

4 เมตร

C

เหนื อ
ตะวันออก

6. ระยะทาง AB เท่ากับ …………….…….เมตร
7. การกระจัด AB เท่ากับ ………….….…….เมตร
ทิ ศทาง ..........................................................
8. ระยะทาง AC เท่ากับ ………………….เมตร
9. การกระจัด AC เท่ากับ ……………..…….เมตร
ทิ ศทาง .........................................................
10. ระยะทาง AD เท่ากับ ………………….เมตร
11. การกระจัด AD เท่ากับ …….…………….เมตร
ทิ ศทาง ..........................................................

12. เด็กชายควอนตัม เริ่ มออกเดิ นจากบ้าน ซึ่ งมีพิกดั ( 0 , 0 ) ตรงไปโรงเรี ยน ซึ่ งมีพิกดั
( 4 , 0 ) และ เดิ นตรงไปยังตลาด ซึ่ งมีพิกดั ( 4 , 3) ตามลู กศรที่ แสดงไว้ในภาพด้านล่าง
และ มีโรงพยาบาล ซึ่ งมีพิกดั ( 1, 3 )
ร.พ. (-1,3)

บ้าน (0,0)
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ตลาด (4,3)

ร.ร. (4,0)

โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

12.1 ระยะทางของการเคลื่ อนที่ ของเด็กชายควอนตัมเดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยน
มีคา่ เท่ากับ ....................................... หน่วย
12.2 การกระจัดของการเคลื่ อนที่ ของเด็กชายควอนตัมเดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยน
มีขนาดเท่ากับ .................................. หน่วย โดยมีทิศทาง .................
12.3 การกระจัดของการเคลื่ อนที่ จากตลาดไปโรงพยาบาล มีขนาดเท่ากับ.............หน่วย
โดยทิ ศทาง ...........................
12.4 การกระจัดของการเคลื่ อนที่ จากบ้านไปตลาดมีขนาดเท่ากับ................หน่วย
โดยทิ ศทาง ............................
13.สุนัขตัวหนึ่ งวิ่งจากตาแหน่ง A ไปยังตาแหน่ง B แล้ววิ่งย้อนกลับไปยังตาแหน่ง C จงหา
ระยะทางและการกระจัดของสุนัขตัว นี้

A
10 เมตร

C

30 เมตร

B

ระยะทางเท่ากับ ................ เมตร การกระจัดเท่ากับ ................เมตร ทิ ศ .......................
14. นาโชคโยนก้อนหิ นขึ้ นในแนวดิ่ งจากดาดฟ้าตึกสูง 50 เมตร ก้อนหิ นขึ้ นไปได้สูงสุดจาก
ดาดฟ้า เป็ นระยะ 10 เมตร แล้วตกถึ งพื้นดิ น ระยะทางและการกระจัดในการโยนก้อนหิ นมีคา่
เท่าใด

จงวาดรูปทีโ่ จทย์ กาหนดให้

ระยะทางเท่ากับ ................ เมตร การกระจัดเท่ากับ ................เมตร ทิ ศ .......................
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

15. จากภาพเป็ นการเคลื่ อนที่ ของนายมด จงหาขนาดของระยะทางและการกระจัดของ
การเคลื่ อนที่ จากตาแหน่ง A ไป B และ ไป C

A

30 เมตร

120๐
B

C
20 เมตร

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด

คาชี้ แจง จงเลื อกคาตอบที่ ถูกที่ สุดเพียงข้อเดี ยว และ ทาเครื่ องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษคาตอบ จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 15 นาที
1. นาโชคขับรถมุง่ หน้าไปทางทิ ศตะวันออก 60 กิโลเมตร โดยขับรถเป็ นทางตรง หลังจาก
นั้นมุง่ หน้าต่อไปทางทิ ศใต้อีก 80 กิโลเมตร ขนาดของระยะทางและการกระจัดคือข้อใด
1. ระยะทาง 140 กิโลเมตร และ การกระจัด 100 กิโลเมตร
2. ระยะทาง 140 กิโลเมตร และ การกระจัด 20 กิโลเมตร
3. ระยะทาง 100 กิโลเมตร และ การกระจัด 20 กิโลเมตร
4. ระยะทาง 140 กิโลเมตร และ การกระจัด 140 กิโลเมตร
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้ อง
1. การกระจัดจะมีขนาดมากกวา่ ระยะทางเมื่อวัตถุ เคลื่ อนที่ เป็ นเส้นตรง
โดยไม่มีการย้อนกลับ
2. ระยะทางจะมีขนาดเท่ากับกระจัดเมื่อวัตถุ เคลื่ อนที่ เป็ นเส้นตรง
โดยไม่มีการย้อนกลับ
3. การกระจัดคื อระยะทางที่ มีทิศทางในแนวตรงจากตาแหน่งเริ่ มต้นไปยัง
ตาแหน่งสุดท้ายของวัตถุ
4. ระยะทางคื อความยาวตามเส้นทางที่ วตั ถุเคลื่อนที่ ไปได้ท้ งั หมด
3. จากภาพข้อใดเป็ นเส้นทางการเคลื่ อนที่ จากตาแน่ง A ไป B ที่ มีขนาดของการกระจัด
น้อยที่ สุด
B
1. A
2. A
B

A

3.

A

B

4.
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4. ข้อใดมีการกระจัดมีคา่ มากที่ สุด
1. การแข่งขันวา่ ยน้ า ไป - กลับ 100 เมตร
2. การขับรถวนรอบวงเวียนใหญ่ 1 รอบ
3. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ
4. การแข่งขันวิ่งแข่ง 100 เมตร
5. ข้อใดบอกทิ ศทางของการกระจัดจาก A ไป C ได้อย่างถู กต้อง
1.
A
B
C
2.
3.
4.
6. นายไชยวัตน์ โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งลูก บอลลอยขึ้นไปได้สูง 10 เมตรแล้วตกกลับลงมายัง มือ
การกระจัดทัง้ หมดเป็ นเท่าใด
1. 0 เมตร
2. 10 เมตร
3. 20 เมตร
4. 30 เมตร

7. จากรู ปจงหาขนาดของระยะทางและการกระจัดจากการเคลื่อนที่ จาก A ไป B ที่ เป็ นครึ่ ง
วงกลมโดยมีรัศมีเท่ากับ 14 เมตร
A

B

1.
2.
3.
4.

ระยะทาง 22 เมตร การกระจัด 28 เมตร
ระยะทาง 22 เมตร การกระจัด 7 เมตร
ระยะทาง 44 เมตร การกระจัด 28 เมตร
ระยะทาง 44 เมตร การกระจัด 7 เมตร

8. รถยนต์คันหนึ่ งวิ่งไปทางทิ ศตะวันออก 6 กิโลเมตร แล้ววิ่งต่อไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื ออีก 8 กิโลเมตร จงหาขนาดของการกระจัดของรถยนต์คนั นี้
1. 0 กิโลเมตร
2. 10 กิโลเมตร
3. √ 168 กิโลเมตร
4. 10√2 กิโลเมตร
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9. เด็กชายณภัทรโยนก้อนหิ นขึ้นไปตรง ๆ ในแนวดิ่งจากตึกสู ง 50 เมตร ทาให้กอ้ นหิ นขึ้นไปได้สูง
จากตึก 10 เมตร แล้วตกลงสู พ่ ื้นด้านล่าง จงหาระยะทางที่กอ้ นหิ นเคลื่อนที่ท้งั หมด
1. ระยะทาง 80 เมตร
2. ระยะทาง 70 เมตร
3. ระยะทาง 60 เมตร
4. ระยะทาง 50 เมตร
10. จากข้อ 9 จงหาขนาดและทิศทางของการกระจัด
1. การกระจัด 50 เมตร ทิศ +y
2. การกระจัด 60 เมตร ทิศ +y
3. การกระจัด 60 เมตร ทิศ -y
4. การกระจัด 50 เมตร ทิศ -y
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบ
ชื่ อ – สกุล ............เฉลย................ เลขที่ ....... ห้ อง ...........

แบบทดสอบหลังเรี ยน

แบบทดสอบก่ อนเรี ยน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2
x
x

3

4

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x
x

x
x
x
x
x
x

คะแนนเต็ม
10

1
x
x

2

3

x
x
x

x
x
x
x

สรุปผลคะแนน
ก่ อนเรียน คะแนนเต็ม หลังเรียน
10
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แนวการตอบแบบรายงานกิจกรรมที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

1. สมาชิ กในกลุ่ม 1. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
2. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
3. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
4. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
5. ............................................................. หน้าที่ ........................ เลขที่ .......
2. ระบุปัญหา
..................ระยะทางและการกระจัดของวัตถุ ที่มีการเคลื่อนที่ มีขนาดเท่ากันหรื อไม่.....................
.......................................................................................................................................................
3. สมมติฐาน
................ถ้าระยะทางและการกระจัดของวัตถุ มีคา่ เท่ากันแสดงวา่ วัตถุมีการเคลื่อนที่ เป็ น..........
เส้นตรงโดยไม่มีการย้อนกลับ......................................................................................................
4. การกาหนดและควบคุมตัวแปร
ตัวแปรต้ น .......เส้นทางการเคลื่ อนที่ หรื อ แนวการเคลื่ อนที่ .............................................
ตัวแปรตาม .....ระยะทางและการกระจัด............................................................................
ตัวแปรควบคุม .......ตลับเมตรและผูว้ ดั ..............................................................................
5. ตารางบันทึกผลการทากิจกรรม
เส้ นทาง
ระยะที่วัดตามเส้ นทาง
ระยะที่วัดจาก
แผนภาพแสดง
การเคลื่ อนที่
การเคลื่ อนที่จริง
จุดเริ่มต้ นไปยังจุด
เส้ นทางการเคลื่ อนที่
สุ ดท้ ายเป็ นเส้ นตรง
10 ก้ าว
5.36 เมตร
4.23 เมตร
20 ก้ าว

10.33 เมตร

9.41 เมตร

30 ก้ าว

14.36 เมตร

14.12 เมตร
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6. คาถามหลังการทากิจกรรม
6.1 จงเปรี ยบเที ยบระยะที่ วดั ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ จริ งกับระยะที่ วดั จากจุดเริ่ มต้นไป
ยังจุดสุดท้ายเป็ นเส้นตรงวา่ สิ่งใดมีปริ มาณที่ มากกว ่ากัน.ระยะที่ วดั ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ จริ ง .
6.2 ระยะที่ วดั ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ จริ งเรี ยกว ่า ..................ระยะทาง...........................
6.3 ระยะที่ วดั จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุดท้ายเป็ นเส้นตรงเรี ยกวา่ .......การกระจัด.............
6.4 โดยทั่วไป เมื่อเปรี ยบเที ยบขนาดความยาวของเส้นทางที่ ได้จากข้อ 6.2 และ 6.3 จะ
แตกต่างกันอย่างไร....ระยะทางมากกวา่ การกระจัด ....จะมีขนาดเท่ากันได้หรื อไม่
......ได้.....กรณี ใด.......วัตถุ เคลื่ อนที่ เป็ นเส้นตรงไม่มีการย้อนกลับ ...........................
7. สรุปผลการทากิจกรรม
...........1. ระยะทางคื อปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะตามแนวการเคลื่ อนที่ จริ ง...............................
..........2. การกระจัดคื อปริ มาณที่ ได้จาการวัดระยะในแนวตรงจากจุดเริ่ มต้นไปจุดสุดท้าย............
..........3. ระยะทางและการกระจัดมีขนาดเท่ากันได้เมื่อวัตถุ เคลื่ อนที่ เป็ นเส้นตรงโดยไม่มี ……...
การย้อนกลับ..................................................................................................................................
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แนวการตอบบัตรฝึ กเสริมทักษะ เรื่ อง ระยะทางและการกระจัด

ชื่อ – สกุล ............................................................. เลขที่ ....... ห้อง ...........
จงตอบคาถามให้ถูกต้องที่สุด
1. ระยะทำง คือ ..ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะความยาวตามเส้นทางการเคลื่ อนที่ จริ งของ
วัตถุ มีหน่วยเป็ นเมตร เป็ นปริ มาณ สเกลาร์ มีสญั ลักษณ์ “ s ”…………………………………….
2. กำรกระจัด คือ ...ปริ มาณที่ ได้จากการวัดระยะความยาวเส้นตรงของการเคลื่ อนที่ จาก
จุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิน้ สุดแบบเป็ นเส้นตรง มีทิศทางชัดเจน เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วย
เป็ นเมตร และ มีสญั ลักษณ์ “ s⃑ ”………………………………………………………….
ถ้านาวัตถุ มาวางไว้ที่ตาแหน่ง A แล้วเคลื่ อนวัตถุ
3.
C
ไปที่ ตาแหน่ง B และ C ตามลาดับ พิจารณาภาพ
6.5 เมตร
1 ประกอบ ระยะที่ วตั ถุ เคลื่ อนที่ จาก A ไป B และ
5 เมตร
จาก B ไป C มีคา่ เท่ากับ …12…. เมตร
A
เรี ยกวา่ .........ระยะทาง......................................
7 เมตร
B
และ ระยะจากตาแหน่ง A ไป C เป็ นเส้นตรง มี
ภาพ 1
ทิ ศทางพุง่ เข้าหาตาแหน่ง C มีคา่ เท่ากับ ...6.5.....
เมตร เรี ยกวา่ ....การกระจัด...........
4. จากข้อที่ 3 จงเขี ยนแผนภาพระยะทางและการกระจัด
ระยะทาง (s)



การกระจัด ( S )

C

A

C
A
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ตามเส้นทางที่ 1 , 2 และ 3 จะได้ระยะทางเท่ากัน
เส้ นทางที่ 1
หรื อไม่ …ไม่… หากไม่เท่ากัน
เส้นทางใดมีระยะทางมากที่ สุด …เส้นทางที่ 1 ....
B
เส้
น
ทางที
่
2
และเส้นทางใดมีระยะทางน้อยที่ สุด ..เส้นทางที่ 2..
เคลื่ อนที่ ตามเส้นทางที่ 1 , 2 และ 3 จะได้
A
เส้ นทางที่ 3
การกระจัดเท่ากันหรื อไม่ ..เท่ากัน..
จากภาพใช้ตอบคาถามข้อ 6 – 11 เป็ นการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ จาก A  B C D
ในลักษณะเป็ นส่วนหนึ่ งของรู ปสี่เหลี่ ยมผืนผ้า
A

4 เมตร

B
3 เมตร

D

4 เมตร
เหนื อ

ทิศ
ตะวันออก

C

6. ระยะทาง AB เท่ากับ ………4.…….เมตร
7. การกระจัด AB เท่ากับ ………4….…….เมตร
ทิ ศทาง ..............ตะวันออก..............................
8. ระยะทาง AC เท่ากับ ………7……….เมตร
9. การกระจัด AC เท่ากับ ………5…..…….เมตร
ทิ ศทาง .............ตะวันออกเฉี ยงใต้.................
10. ระยะทาง AD เท่ากับ ………11……….เมตร
11. การกระจัด AD เท่ากับ …….…3……….เมตร
ทิ ศทาง .................ใต้.....................................

12. เด็กชายควอนตัม เริ่ มออกเดิ นจากบ้าน ซึ่ งมีพิกดั ( 0 , 0 ) ตรงไปโรงเรี ยน ซึ่ งมีพิกดั
( 4 , 0 ) และ เดิ นตรงไปยังตลาด ซึ่ งมีพิกดั ( 4 , 3) ตามลู กศรที่ แสดงไว้ในภาพด้านล่าง
และ มีโรงพยาบาล ซึ่ งมีพิกดั ( 1, 3 )
ร.พ. (-1,3)

บ้าน (0,0)
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ตลาด (4,3)

ร.ร. (4,0)

โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

12.1 ระยะทางของการเคลื่ อนที่ ของเด็กชายควอนตัมเดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยน
มีคา่ เท่ากับ ................4....................... หน่วย
12.2 การกระจัดของการเคลื่ อนที่ ของเด็กชายควอนตัมเดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยน
มีขนาดค่าเท่ากับ .............4................ หน่วย โดยมีทิศทาง ......ตะวันออก.........
12.3 การกระจัดของการเคลื่ อนที่ จากตลาดไปโรงพยาบาลมี ขนาดเท่ากับ......5......หน่วย
โดยทิ ศทาง ......ตะวันตก.................
12.4 การกระจัดของการเคลื่ อนที่ จ ากบ้านไปตลาดมีคา่ ขนาดเท่ากับ......5........หน่วย
โดยทิ ศทาง ........ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ..........
13. สุนัขตัวหนึ่ งวิ่งจากตาแหน่ง A ไปยังตาแหน่ง B แล้ววิ่งย้อนกลับไปยังตาแหน่ง C จงหา
ระยะทาง และการกระจัดของสุนัขตัวนี้

A

10 เมตร

C

30 เมตร

B

ระยะทางเท่ากับ ......70...... เมตร การกระจัดเท่ากับ ......10.......เมตร ทิ ศ ..ตะวันออก.....
14. นาโชคโยนก้อนหิ นขึ้ นในแนวดิ่ งจากดาดฟ้าตึกสูง 50 เมตร ก้อนหิ นขึ้ นไปได้สูงสุดจาก
ดาดฟ้า เป็ นระยะ 10 เมตร แล้วตกถึ งพื้นดิ น ระยะทางและการกระจัดในการโยนก้อนหิ นมีคา่
เท่าใด

จงวาดรูปทีโ่ จทย์ กาหนดให้

ระยะทางเท่ากับ .......70...... เมตร การกระจัดเท่ากับ .......50.......เมตร ทิ ศ .........-Y........
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โรงเรียนมัธยมวัดสิ งห์

ชุดที่ 1 ระยะทางและการกระจัด

หน่ วยการเรี
หน่วยที
ยนรู
่ 1้ ทการเคลื
ี่ 1 การเคลื
่อนที่ อ่ นที่

15. จากภาพเป็ นการเคลื่ อนที่ ของนายมด จงหาขนาดของระยะทางและการกระจัดของ
การเคลื่ อนที่ จากตาแหน่ง A ไป B และ ไป C

A

30 เมตร

120๐
B

60

C
20 เมตร
๐

……………ระยะทาง 50 เมตร……………………………………………….......………
……………การกระจัด คานวณจาก R2 = P2 + Q2 + 2PQcos θ .......................................
........................................................... R2 = 302 + 202 + 2 (30)(20) cos60 ……….………
.......................................................... R2 = 900 + 400 + 600 ……..........………………
.......................................................... R2 = 1900 …………………………………….....
.......................................................... R = 43.59 ……………………………......……..
……………… การกระจัด 43.59 เมตร ...........................................................................
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