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ระยะทาง อัตราเร็ว ระยะเวลา และ อัตราเร่ง  

อัตราเร็ว และ อัตราเร่ง 

อตัราเร็ว คือ การวดัความเร็วของการเคลี่อนที่ของวตัใุนชว่งระยะเวลาหน่ึง ตวัอย่าง เช่น การแข่งรถ เมื่อรถยนต์สองคนั

ต้องแขง่ขนักนัในระยะทางเทา่กนั 

เพื่อให้รู้วา่รถคนัไหนในสองคนัท่ีแข่งกนั ขบัเร็วที่สดุที่เป็นผู้ชนะนัน้ เราสามารถดไูด้จากอตัราเร็ว ซึง่หมายถงึรถคนัท่ีมี

ความเร็วสงูสดุ หรือคนัท่ีเคลื่อนที่เร็วที่สดุ การค านวณหาอตัราเร็วของรถทัง้สองคนันัน้ เราจ าเป็นต้องรู้ระยะทางการ

เคลื่อนที่ของรถทัง้สองคนั รวมทัง้ระยะเวลาที่รถแต่ละคนัใช้ด้วย เราสามารถใช้สตูรการค านวณหาอตัราเร็วได้ โดยการใช้

สตูรการค านวณ ดงันี ้        

  อตัราเร็ว =
ระยะทาง

เวลา
     หรือ   𝑣 =

𝑠

𝑡
 

v = คือ อตัราความเร็ว (หรือ velocity ในภาษาองักฤษ แปลว่า อตัราเร็ว) 

s = คือ ระยะทาง (หรือ veien ในภาษานอร์เวย์)  

t = คือ เวลา  

หน่วยวดัอตัราเร็วโดยปกติ คอื กิโลเมตรต่อชั่วโมง(km/h) และ เมตรต่อวนิาที(m/s)  

• หน่วยวดั km/h (h คือ hour แปลว่า ชัว่โมง ในภาษาองักฤษ ) เป็นหน่วยการวดัที่บอกให้เรารู้วตัถมุกีาร

เคลื่อนไหวเป็นระยะทางก่ีกิโลเมตร ในระยะเวลาหน่ึงชัว่โมง   

• หน่วยวดั m/s เป็นหน่วยการวดัทีบ่อกให้เรารู้วา่วตัถมุีการเคลื่อนไหวเป็นระยะทางก่ีเมตร ในระยะเวลาหน่ึงวินาที   

 

สตูรการค านวณหาความเน็วเฉล่ียะของรถคนัหนึ่ง: ความเร็วเท่ากบัระยะทางหารด้วยเวลา ถ้ารถหนึ่งคนัวิง่ด้วยความเร็ว 

50 กิโลเมตร ต่อ ชัว่โมง อตัราเร็ว คือ 50 km/h 

อตัราเร็ว =  
50 𝑘𝑚

1 ℎ
= 50 𝑘𝑚/ℎ 
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อัตราเร่ง 

อตัราเร่ง คือ คือการวดัการเปล่ียนแปลงอตัราเร็วของวตัถ ุเช่น รถหน่ึงคนัท่ีวิง่โดยใช้อตัราเร็ว ตัง้แต่ 0-100 km/h อตัราเร่ง

เกิดชึน้เมื่อรถเปล่ียนระดบัความเร็ว อตัราเร่งมี่คา่เป็นบวกเมื่อเราเร่งความเร็วขึน้ และอตัราเร่งมีคา่เป็นลบเมื่อเราลดระดบั

ความเร็วลง อตัราเร่งวดัเป็นเมตรต่อวินาที ต่อวินาที หรือ m/s2  

การค านวณระยะทางและเวลา 

นกัเรียนเห็นแล้ววา่ เราสามารถใช้สตูรค านวณในการหาอตัราเร็ว และเรายงัใช้สตูรการหาอตัราเร็วในการค านวณหาระยะ

ทางการเคล่ือนท่ีของวตัถไุด้เช่นกนั หากเรารู้อตัราเร็วและระยะเวลา นอกจากนีเ้รายงัใช้สตูรการค านวณนีใ้นการ

ค านวณหาระยะเวลาได้ด้วยหากเรารู้อตัราเร็วและระยะทาง 

ระยะทาง 

การค านวณหาระยะทางการเคลื่อนที่ของวตั ุเราสามารถท าได้โดย น าเอาอตัราเร็วมาคณูด้วยระยะเวลา  

สตูรการค านวณระยะเวลาเท่ากบัอตัราเร็วคณูด้วยเวลา:  

ระยะทาง = อตัราเร็ว × เวลา 

 

ถ้าเรารู้วา่รถคนัหนึง่ขบัด้วยอตัราเร็ว 80 km/h ในเวลา 2 ชัว่โมง เราจะค านวณได้วา่ ระยะทางในการเคล่ือนท่ีของรถ คือ

160 km  

ระยะทาง = 80
𝑘𝑚

ℎ
× 2ℎ = 160 𝑘𝑚 
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เวลา 

การค านวณหาเวลาการเคล่ือนท่ีของวตัถใุนช่วงระยะทางหน่ึง เราสามารถท าได้โดยน าระยะทางมาหารด้วย 

สตูรการค านวณเวลาเท่ากบัระยะทางคณูด้วยอตัราเร็ว:  

เวลา =
ระยะทาง

อตัราเร็ว
  

อตัราเร็ว ถ้าเรารู้วา่รถคนัหนึ่งวิง่ในระยะทาง 140 km ด้วยอตัราเร็ว70 km/h เราจะค านวณได้ว่ารถใช้ระยะเวลาในการวิง่ 

คือ 2 ชัว่โมง 

เวลา =
140 𝑘𝑚 

70 𝑘𝑚/ℎ
= 2ℎ 

 

 

 

ค าถามเนือ้หาเร่ือง อัตราเร็ว และอัตราเร่ง: 

• เราต้องรู้อะไรบ้างในการค านวณอคัราเร็วของรถคนัหนึ่ง? เลือกหนึ่งหรือหลายค าตอบ 

 ระยะทางในการเคล่ือนท่ีของรถ 

 ระยะเวลาที่รถวิง่ 

 ขนาดของรถ  
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• หน่วยวดัอตัราเร็วคืออะไร? เลือกหนึ่งหรือหลายค าตอบ 
 

 km/h 

 m/s 

 m/s2  
 

• อตัราเร่งคืออะไร? เลือกค าตอบเดียว 
 

 ความเร็วสงูสดุที่วตัถใุช้ในการเคล่ือนท่ี 

 หน่วยวดัความเร็วของอตัราการเปล่ียนแปลงความเร็วของวตัถุ 

 ระทางการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุ
 

• หน่วยวดัอตัราเร่งคืออะไร? เลือกค าตอบเดียว 
 

 m  

 km/h  

 m/s2 
 

• เราใช้สตูรการค านวณอตัราเร็วกบัอะไร? เลือกหนึ่งหรือหลายค าตอบ 
 

 ค านวณหาความเร็ว 

 ค านวณหาระยะทางการเคลื่อนไหวของวตัถ ุ

 ค านวณหาระยะเวลาที่เราใช้ในการเคล่ือนท่ีในช่วงระยะทางหน่ึง  
 


