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พลศาสตร (Dynamics) 
 

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ของอนุภาค (สวนที่ 5) 
 

2/8 การเคลื่อนที่สัมพัทธ (Translating axes)  
ในหัวขอกอนๆ การสังเกตการณเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปนการสังเกตโดย (เทียบกบั) ผู

สังเกตที่อยูกบัที่ การเคลื่อนที่ของวตัถุที่สังเกตไดจากผูสังเกตทีอ่ยูน่ิงน้ันจะเรียกวา “การ
เคลื่อนที่สัมบรูณ (Absolute motion)” อยางไรก็ตามหากผูสังเกตไมไดอยูน่ิงกับที่แตเคลื่อนที่อยู 
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่สังเกตไดจะไมใชคาที่แทจริง เรียกการเคลือ่นที่ของวัตถทุี่สังเกตจากผู
สังเกตที่เคลื่อนที่วา “การเคลื่อนที่สัมพัทธ (Relative motion)” รูปที่ 1 แสดงตวัอยางการสังเกต
การเคลื่อนที่ หากตองการสังเกตการเคลือ่นที่ของรถไฟ A เม่ือผูสังเกตยืนอยูกับที่ จะสังเกตการ
เคลื่อนที่ของรถไฟและบอกการเคลื่อนที่สมับูรณของรถไฟได อยางไรก็ตามหากผูสังเกตนั่งอยู
ในรถยนต B และทําการสังเกตการเคลื่อนที่ของรถไฟ A คาที่ผูสังเกตสังเกตไดจะไมใชคา
สัมบูรณ แตจะเปนคาการเคลื่อนที่สัมพัทธที่เทียบกบัรถยนต B ในกรณีน้ีการเคลื่อนที่สัมบูรณ
ของรถไฟ A ก็ยังสามารถหาได หากทราบการเคลื่อนที่ของผูสังเกต ซ่ึงในที่น้ีคือรถยนต B  
 
Note ในความเปนจริงวัตถใุดๆ มีการเคลื่อนที่ โลกก็มีการเคลื่อนที่เชนกัน ดังน้ันการเคลื่อนที่
ที่สังเกตไดจึงควรเปนการเคลื่อนที่สัมพัทธทุกๆ กรณี อยางไรก็ตามในปญหาทั่วๆ จะถือวาหาก
ผูสังเกตอยูน่ิงบนพื้นโลก การเคลื่อนที่ทีผู่สังเกตสังเกตไดจะเปนการเคลื่อนที่สัมบูรณ หรือกลาว
อีกอยางหนึ่งวา แกนพิกัดที่ตั้งใหหยุดนิง่เทียบกับโลกจะถือเปนแกนที่หยุดนิ่ง 
 

 
รูปที่ 1 ตัวอยางการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุจากผูสังเกตที่เคลื่อนที่ 
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Fixed axes

Moving axes

Fixed axes

Moving axes

 
รูปที่ 2 การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ 

 
 รูปที่ 2 แสดงวิธีการพิจารณาการเคลื่อนที่โดยใชวธิกีารการเคลื่อนที่สัมพัทธ โดย วัตถุ 
A เปนวัตถุทีต่องการสังเกต ผูสังเกต B เปนผูสังเกตที่เคลื่อนที่ ซ่ึงในที่น้ีจะพิจารณาผูสังเกตที่
เคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ (Translation) เทานั้น ไมรวมผูสังเกตที่เคลื่อนที่แบบหมุน (Rotation) ซ่ึง
ตองอาศัยการพิจารณาที่แตกตางกันไป  แกนพิกัด X-Y เปนแกนพิกัดที่อยูน่ิงบนพื้นโลก สวน
แกนพิกัด x-y เปนแกนพิกัดที่เคลื่อนที่ไปพรอมกับผูสังเกต B  
 จากรูปที่ 2 จะไดวาการเคลื่อนที่ของวตัถุ A เทียบกับแกนหยดุนิ่ง X-Y จะเปนคา
สัมบูรณ สวนการเคลื่อนที่ของวัตถุ A เม่ือสังเกตโดยผูสังเกต B จะเปนคาสัมพัทธ ซ่ึงไมเทากับ
คาสัมบูรณ 
 การเคลื่อนที่ของวัตถุ A เม่ือเทียบกับแกนหยุดนิ่งแสดงไดโดยเวคเตอร Ar  การ
เคลื่อนที่ของผูสังเกต B เม่ือเทียบกับแกนหยุดนิ่งแสดงไดโดยเวคเตอร Br  สวนการเคลื่อนที่
ของวัตถุ A เม่ือเทียบกับผูสังเกต B (สังเกตโดยผูสงัเกต B) แสดงโดยเวคเตอร BAr /  (A/B 
อักษรตัวแรกแสดงวัตถทุี่สงัเกต อักษรตัวหลังแสดงผูสังเกต) จากรูปจะไดความสัมพันธของ
เวคเตอรทั้ง 3 ดังน้ี 

BABA rrr /+=      (1) 
เม่ือหาอนุพันธของสมการ (1) เทียบกับเวลา จะไดความสัมพันธแสดงความเร็วและ

ความเรงของวัตถุ A ดังน้ี 

BABA rrr /+=  หรือ BABA vvv /+=    (2) 

BABA rrr /+=  หรือ BABA aaa /+=    (3) 
โดย ความเรว็และความเรงที่หอยดวยตวัอักษร A, B จะแสดงความเร็วและความเรงสัมบูรณ 
(เทียบกบัแกนหยุดนิ่ง) สวนความเรว็และความเรงทีห่อยดวยอักษร A/B จะแสดงความเร็วและ
ความเรงสัมพัทธ ของวตัถุ A เทียบกับผูสังเกต B 

เม่ือผูสังเกต B ใชระบบพิกัดฉากในการบอกตําแหนงวัตถุ A จะสามารถเขียนเวคเตอร 

BAr /  ซ่ึงแสดงตําแหนงของ A เม่ือเทียบกับผูสังเกต B ไดดังน้ี 
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jyixr BA
ˆˆ

/ +=      (4) 
โดย î , ĵ  คือเวคเตอรหน่ึงหนวยในทิศทางแกน x และ y ตามลาํดับ 
 x , y  คือพิกัดของวัตถุ A เม่ือวัดโดยแกน x-y 
 เม่ือหาอนุพันธของสมการ (4) เทียบกบัเวลา จะไดความเร็วและความเรงสัมพัทธดังน้ี 
    jyixrv BABA

ˆˆ
// +==      (5) 

    jyixra BABA
ˆˆ

// +==      (6) 
 
Note ผูสังเกต B สามารถใชระบบพิกัดแบบอ่ืนๆ เชน พิกัดแบบ n-t หรือพิกัดแบบ r-θ เพ่ือ
บอกตําแหนงของวัตถุ A ไดเชนเดียวกัน ในกรณีน้ีสมการ (4)-(6) จะเปลี่ยนไปตามระบบพิกัดที่
ใช 

Fixed axes

Moving axes

Fixed axes

Moving axes

 
รูปที่ 3 การเคลื่อนที่สัมพัทธ (ผูสังเกตอยูที่จุด A) 

 
 รูปที่ 3 แสดงการเคลื่อนที่สมัพัทธเชนเดียวกับรูปที่ 2 แตตางกันที่ ในกรณีน้ีผูสังเกตอยู
ที่จุด A และตัง้แกนพิกัด x-y โดยเคลื่อนที่ไปพรอมกับจุด A สวนวตัถุที่ตองการสังเกตอยูที่จุด B 
จากรูปจะไดวา 

ABAB rrr /+=      (7) 
ทํานองเดียวกนัจะได   ABAB vvv /+=     (8) 
     ABAB aaa /+=     (9) 
เม่ือเทียบสมการ (1) – (3) กับสมการ (7) – (9) จะไดวา 
     ABBA rr // −=      (10) 
     ABBA vv // −=      (11) 
     ABBA aa // −=      (12) 
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น่ันคือ ถาเลือกวัตถทุี่สังเกต และผูสังเกตกลบักัน จะไดวาตําแหนงสัมพัทธ ความเร็ว
สัมพัทธ และความเรงสัมพัทธ จะมีคาเทากันแตเครื่องหมายตรงกันขาม ซ่ึงหมายถึงมีขนาด
เทากันแตมีทศิทางตรงขามกันนั่นเอง 
 
 
เรียบเรียงจาก “Engineering Mechanics Statics fifth edition SI version” ของ J. L. Meriam 
และ L. G. Kraige เพ่ือใชประกอบการเรยีนการสอนวชิา 2103213 Engineering Mechanics I 
โดย อ.ดร. ชนัตต รัตนสุมาวงศ 
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วิธีทํา โจทยกําหนดให

2/201 Airplane A is flying north with a constant 

horizontal velocity of 500 km/h. Airplane B is 

flying south-west at the same altitude with a 

velocity of 500 km/h. From the frame of 

reference of A determine the magnitude vr of the 

apparent or relative velocity of B. Also find the 

magnitude of the apparent velocity vn with which 

B appears to be moving sideways or normal to its 

centerline. Would the results be different if the 

two airplanes were flying at different but constant 

altitudes?   [Engineering Mechanics Dynamics 5th edition, 

Meriam & Kraige, prob.2/201]

km/h 500== BA vv

ตองการหาคา 1. vr ซึ่งเปน v ของเครื่องบิน B เม่ือเทียบกับผูสังเกต A ซึ่ง
 ก็คือ vA/B นั่นเอง

2. vn หรือสวนประกอบของ vA/B ในทิศทางตั้งฉากกับ vA

ABAB vvv /+=

Ans

ในกรณีนี้ผูสังเกตอยูที่ A พิจารณาความสัมพันธ

ความสัมพันธนี้สามารถเขียนเปนแผนภาพเวคเตอรไดดังนี้

km/h 500=Av

km/h 500=Bv
ABv /

45

5.22

5.22

จากรูป และกฎของ cosine

135cos)500)(500(2500500 222
/ −+=BAv

135cos2222
/ BABABA vvvvv −+=

km/h 88.923/ =BAv

ABv /

5.22

nv vn คือสวนประกอบของ vA/B ในทิศทางตั้งฉากกับ vA

จากรูปจะได

5.22sin/ ABn vv =

km/h 55.3535.22sin88.923 ==nv Ans
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วิธีทํา โจทยกําหนดให

2/204 The aircraft A with radar detection equipment is flying horizontally at an 

altitude of 12 km and is increasing its speed at the rate of 1.2 m/s each second. 

Its radar locks onto an aircraft B flying in the same direction and in the same 

vertical plane at an altitude of 18 km. If A has a speed of 1000 km/h at the 

instant when θ = 30○, determine the values of       and        at this same instant 

if B has a constant speed of 1500 km/h.  [Engineering Mechanics Dynamics 5th edition, 

Meriam & Kraige, prob.2/204]

2m/s 2.1 km/h, 1000 == AA av

r θ

constant km/h, 1500=Bv

30=θ

θ r

พิจารณาสูตร r-θ 2θ−= rrar

θ+θ=θ rra 2

ตองการหา    และ     จําเปนตองรู a 
ในทิศทาง r-θ กอน
สําหรับ       และ        นั้นเปน
ความเรงที่สังเกตไดจากเครื่องบิน A จึง
เปนความเรงสัมพัทธนั่นเอง

r θ

ra θa

พิจารณาความเร็ว ABAB vvv /+= Bv

Av ABv /
ABv /1001500 +=

km/h 500/ =ABv

พิจารณาความเรง ABAB aaa /+=

ABa /2.10 +=
2

/ m/s 2.1−=ABa

Aa

ABa /
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จากรูป km/h 0127.43330cos500 ==rv

θ r

30
km 12=r km 6

km/h 500/ =ABv2
/ m/s 2.1=ABa

θ r

30
km 12=r km 6

km/h 500/ =ABv2
/ m/s 2.1=ABa

km/h 25030sin500 −=−=θv

rvr = m/s 120.2813km/h  0127.433 ==r

θ=θ rv m/s -0.00579
12000

1
6.3

250
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=θ

2m/s 0392.130cos2.1 −=−=ra
2m/s 6.030sin2.1 ==θa

2θ−= rrar

θ+θ=θ rra 2

23 )00579.0)(1012(0392.1 −×−=− r

2m/s 6369.0−=r

)00579.0)(2813.120(2)1012(6.0 3 −+θ×=

24 rad/s 106607.1 −×=θ

Ans

Ans

 


