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ใบความรู 7 เร่ือง ตําแหนงของวัตถุ   

 
 ในชีวิตประจําวันของเราจะพบวัตถุท้ังท่ีอยูในสภาพเคล่ือนท่ีและอยูนิ่ง  โดยการศึกษาการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ  ตําแหนงของวัตถุจะมีการเปล่ียนแปลง  ดังนั้นจึงตองมีการบอกตําแหนงของวัตถุ 
 การบอกตําแหนงของวัตถุ  ใหมีความชัดเจนนั้นจะตองมีการเปรียบเทียบวาวัตถุนั้นอยู ท่ีใด  

โดยท่ัวไปจะใชการเทียบกับ  จุดอางอิง  หรือ ตําแหนงอางอิง  (reference point)   
จุดอางอิงท่ีใชในการบอกตําแหนง ควรมีลักษณะดังนี้ 

1.  โดยท่ัวไปจะใชจุดอางอิงท่ีอยูใกลตัวเรา  แตถาไมมีจุดอางอิงท่ีอยูใกลตัวก็ใหพิจารณาจุดอางอิง
ท่ีอยูไกลออกไป   

2.  ควรเปนส่ิงท่ีสังเกตไดงายและชัดเจน   
3.  จุดอางอิงท่ีใชในการบอกตําแหนงของวัตถุนั้น  อาจเปนส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติ  เชน  ตนไม  

แมน้ํา  หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  เชน  อาคาร  ถนน  สะพาน  หลักกิโลเมตร   
นอกจากนี้ควรใหรายละเอียดเพิ่มเติมดวยวาวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงเปนระยะเทาใดและอยูทิศใด

ของจุดอางอิง  
การบอกตําแหนงของวัตถุบนพื้นราบทําไดโดยการเทียบกับแนวเสนตรงสองเสนท่ีตั้งฉากกัน  แลว

ระบุวาวัตถุอยูหางจากแนวเสนตรงท้ังสองเปนระยะทางเทาใด  เสนตรงท้ังสองคือ  จุดอางอิง  เชน  การบอก
ตําแหนงท่ีนั่งในหองเรียน สามารถบอกไดโดยใชแนวผนังดานและดานขางของหองเปนแกนอางอิง 
 การบอกตําแหนงของวัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง  ตําแหนงของวัตถุและจุดอางอิงจะอยูบน
แนวเสนตรงเดียวกัน   
 
ระยะทาง  (Distance) 
 จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เชน  รถ  คน  สัตว  วัตถุตกในอากาศ  พบวาตําแหนงของวัตถุมี
การเปล่ียนไปจากเดิมหรือกลาววาวัตถุจะเล่ือนตําแหนงเดิมไปยังตําแหนงใหม ซ่ึงอาจเรียกการเคล่ือนท่ี
เชนนี้วา  การเคล่ือนท่ีแบบเล่ือนตําแหนง  (translational motion)  ถาเราทราบตําแหนงเร่ิมตน  เสนทางการ
เคล่ือนท่ีและตําแหนงสุดทายของการเคล่ือนท่ี  ก็จะหาระยะทางไดจากความยาวตามเสนทางการเคล่ือนท่ี
นั้น  ดังรูป 1  ระยะทางจัดเปนปริมาณสเกลาร  ท่ีมีแตขนาดอยางเดียวไมตองบอกทิศทาง สัญลักษณเขียน
แทนดวย S หนวยในระบบ SI เปน เมตร (m) 
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การกระจัด  (Displacement) 
 เม่ือวัตถุมีการเคล่ือนท่ีจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง การบอกตําแหนงใหมเทียบกับ
ตําแหนงเดิม  เพื่อใหเขาใจไดถูกตองชัดเจนตองบอกท้ังระยะทางและทิศทาง  ปริมาณท่ีบอกใหทราบถึงการ
เปล่ียนตําแหนง  เรียกวา  การกระจัด  (Displacement)  ซ่ึงเปนปริมาณเวกเตอร 

 การกระจัดหาไดจากเสนตรง  ท่ีเขียนหัวลูกศรกํากับโดยลากจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทาย
ของการเคล่ือนท่ี  ความยาวของเสนตรงแทนขนาดของการกระจัดและทิศท่ีหัวลูกศรช้ีจะแทนทิศของการ
กระจัด   ดังรูป 1 การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร ท่ีตองบอกท้ังขนาดและทิศทาง จึงจะไดใจความท่ีสมบูรณ 
สัญลักษณเขียนแทนดวย  S

v

                                                                                  S
v

 

 
S 

ภาพประกอบท่ี 1 เสนทึบ  หมายถึง  ระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไปได 
          เสนประ หมายถึง  การกระจัดซ่ึงวัดจากจุดตั้งตน  คอื จุด ก  
               จุดสุดทาย คือ จุด ข  มีทิศ   
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 

                                                                                                                                

การกระจัดที่วิ่งครบรอบพอดีจากจดุต้ังตน ถึงจุดสุดทาย  ที่

จุดเดยีวกัน เชน จากจุด A  ถึง จุด A  เรียกวา  การกระจัดเปนศูนย  

                      

การกระจัดและระยะทางจะเทากัน  เมื่อวัตถุเคลื่อนทีเ่ปน

เสนตรง และไมมีการยอนกลับ  ดังรูป 
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ตัวอยางการแสดงระยะทางและการกระจัด 
 เม่ือวัตถุเคล่ือนท่ีจาก A ไป B ตามแนวเสนทาง  ดังรูป 

 
 
จากรูป  วัตถุเคล่ือนท่ีจาก A ไป B  3 เสนทาง  จะไดวา 

ตามเสนทางท่ี 1 ไดระยะทาง =   และไดการกระจัด =   ทิศจาก A ไป B 1S 2S
v

 
 ตามเสนทางท่ี 2 ไดระยะทาง =   และไดการกระจัด =   ทิศจาก A ไป B 2S 2S

v

 ตามเสนทางท่ี 3 ไดระยะทาง =   และไดการกระจัด =   ทิศจาก A ไป B 3S 2S
v

 
ปริมาณทางวิทยาศาสตร  แบงออกไดเปน 2 ชนิด  คือ  ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

ปริมาณสเกลาร  (Scalar quantity)   
คือ  ปริมาณท่ีบอกแตขนาดก็มีความหมายสมบูรณแลว  ตัวอยางปริมาณสเกลาร  ไดแก  มวลสาร  

ระยะทาง  เวลา  พื้นท่ี  ปริมาตร  และความหนาแนน  การบอกปริมาณสเกลาร  เชน  วัตถุมีมวล 5 กิโลกรม  
รถวิ่งไดระยะทาง  15 เมตร  เปนตน 

ปริมาณเวกเตอร  (Vwector quantity) 
 คือ  คาของปริมาณท่ีตองบอกท้ังขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายสมบูรณ ตัวอยาง ปริมาณ
เวกเตอรไดแก  แรง  ความเร็ว อัตราเรง  โมเมนต  แรงเคล่ือนไฟฟา  กระแสไฟฟา  การกระจัด  การบอก
ปริมาณเวกเตอร เชน  แรง 10 N  กระทําในแนวด่ิงมีทิศลงสูพื้นโลก  เปนตน   

บางคร้ังการบอกปริมาณเวกเตอรจะบอกเฉพาะขนาด  แตไมบอกทิศทาง  เชน  เคร่ืองบินบินตรง
จากสงขลาถึงกรุงเทพฯ  เปนระยะทางประมาณ  750  กโิลเมตร (ไมตองระบุทิศทาง  เพราะรูกันแลววาจาก
ทิศใตไปทิศเหนือ)   

การเขียนสัญลักษณแทนเวกเตอร  ทําไดหลายแบบ เชน 
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