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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของการวัดระยะจุดตกด้วยมือกับการวิเคราะห์ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์
และหาความสัมพันธ์ความเร็วของหุ่นในแนวระดับ กับระยะจุดตกและความสูงของอาคาร ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จากการยิงหุ่น
ให้ตกจากอาคารสูง 11 เมตร โดยที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทาต่อหุ่น และมีแรงภายนอกที่เกิดจากแรงดันอากาศภายในจรวจมากระทาต่อหุ่น
ขนาด 4, 5, 6 และ 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Pearson Correlation ผลวิจัยพบว่า ระยะจุดตกตาม
แนวระดับที่วัดด้วยมือมีระยะเฉลี่ย 2.40, 2.55, 3.20, 2.53 และ 2.31 เมตร ตามลาดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กับการวิเคราะห์ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ แต่ เมื่อมีแรงที่กระทาต่อหุ่นขนาด 6 และ 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
ระยะจุดตกจะใกล้อาคารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการยิงหุ่นไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลทาให้เกิดการเคลื่อนที่แบบหมุน และเมื่อพิจารณาการตกจาก
ที่สูงด้วยทฤษฎีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ พบว่า ความเร็วของหุ่นในในแนวระดับมีความสัมพันธ์เชิงเส้น กับระยะจุดตกของ
หุ่น และความสูงของอาคาร และสามารถประมาณความเร็วของการตกจากที่สูงโดยใช้สมการ vx= 0.99 sx (sy)-1/2 + 0.07
คาสาคัญ: การตกจากที่สูง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์
Abstract
This research aims to analyze the relationship of the horizontal distances (sx) of falling by manual measurement
and using Tracker program and the relationship between speed (vx) versus horizontal distance (sx) and height building
( sy) with the theoretical examination of the projectile motion. The tested puppet was examined by the shooting of
falling model with non- external force and with the external force produced by an air in rocker bottle of 4 , 5 , 6 and 7
kg/ cm2 from the 11 meters ( sy) height building. Statistical data analysis was carried out by the Pearson Moment
Correlation Regression. The results showed that horizontal distance analysis under manual measurement showed a
positive relationship with the Tracker program at the significance level of 0. 01, where the average distances are 2. 40,
2.55, 3.20, 2.53 and 2.31 meters, respectively. In addition, with the external force of 6 and 7 kg/cm2 , the horizontal
distances were found to be closer to the building due to the effect of a rotational motion as the center of mass was
not forced. The velocity of the falling can be estimated by the proposed equation vx= 0.99 sx (sy)-1/2 + 0.07
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1. บทนา
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยสถิติการฆ่าตัวตาย
โดยมี ส ถิ ติ ค นฆ่ า ตั ว ตายทุ ก 40 วิ น าที และการฆ่ า ตั ว ตายเป็ น
สาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่นหนุ่มสาว อายุระหว่าง 15 – 29 ปี
รองจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งอัตราการฆ่าตัวตายมี
แนวโน้มสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีการจัดอันดับการฆ่า

ตั ว ตายจาก 183 ประเทศทั่ ว โลก โดย World Population
Review ในปี 2019 พบว่าประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด
ในโลกคือประเทศ ลิทัวเนีย ตั้งอยู่ในทวีปยุโ รป สาเหตุมาจาก
ปัญหาทางสังคมและปัญหาการเงิน [1] ทวีปเอเชียประเทศที่มี
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ คือ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายสาเร็จ เฉลี่ย 26.9 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่ง
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เป็ น ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยที่ทาให้คนฆ่าตัวตาย
เกิดจากการลงโทษของสังคมที่รุนแรงต่อผู้กระทาความผิ ดหรือ
คาพูดที่ผิดบนโลกอินเตอร์เน็ตให้ไม่มีจุดยืนในสังคม และวงการ
บันเทิงของประเทศเกาหลีนั้น ได้นาเสนอข่าวดาราที่มีการฆ่าตัว
ตายบ่อยครั้ง ทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่นขึ้นมา ประเทศ
ไทยมี อั ต ราการฆ่ า ตั ว ตายส าเร็ จ สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ 1 ของกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน จัดอยู่ในอันดับ 32 ของโลก โดยมีอัตราการฆ่า
ตัวตายสาเร็จเฉลี่ย 14.5 คน ต่อประชากร 100,000 คน
ศู น ย์ ป้ อ งกั น การฆ่ า ตั ว ตายระดั บ ชาติ ก รมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณะสุ ข ส ารวจปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การฆ่ า ตั ว ตาย
สาเร็จของประชากรไทย ในปีพุทธศักราช 2561 – 2562 มีสาเหตุ
มาจากสภาพปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ร้อยละ 53.04 ปัญหาจาก
การใช้สุรา ร้อยละ 29 โรคทางกาย ร้อยละ 25.7 โรคทางจิตเวช
ร้อยละ 19.8 ปัญหาทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 18.3 นายแพทย์ณัฐกร
จาปาทอง ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์
กล่าวว่า “ผู้ชายจะฆ่าตัวตายได้สาเร็จมากกว่าผู้หญิง 4 เท่า” โดย
ช่วงอายุที่พบการฆ่าตัวตายสูงที่สุดของประชากรไทย เป็นช่วงวัย
20 – 24 ปี [2] ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาในระดั บมหาวิทยาลัยและ
เป็นช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น สาเหตุการฆ่าตัวตายที่พบจะเป็นปัญหา
เรื่องความสัมพันธ์มากเป็นอันดับแรกจากเหตุการณ์ที่นักศึกษาฆ่า
ตัวตายในปีพุธศักราช 2562 มีมากถึง 11 เหตุการณ์ และพบว่า
วิธีที่นักศึกษาใช้ในการฆ่าตัวตายคือการกระโดดตึกอาคารเรียน
การพิสูจน์ทราบสาเหตุการตาย และพฤติการณ์การตาย สามมารถ
ท าได้ โดยการสื บสวนทางนิ ติ วิ ทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการประยุ ก ต์
วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์ทางกฎหมายและการดาเนินคดี
ตรวจสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับชีวิต ร่องรอยในสถานที่เกิด
เหตุเป็นสิ่งสาคัญ ต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานและวัตถุ
พยานในสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งในหลายกรณีอาจมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเข้าร่วมการสืบสวน [3] และในกรณี การตกจากที่สูงที่ ไม่ พบ
ประจักษ์พยานในสถานที่เกิดเหตุนั้น เป็นการยากต่อการพิสูจน์ว่ามี
พฤติ ก ารณ์ ก ารตายอย่ า งไร ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารน าความรู้ ใ น
สาขาวิชาฟิสิ กส์ มาประยุ กต์ ใช้เพื่ ออธิ บายกรณี การตายโดยการ
ตกจากที่ สู ง ซึ่ ง สามารถค านวณและอธิ บ ายได้ โ ดยทฤษฎี
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การวิเคราะห์รูปแบบการตกจากที่สูงโดยใช้โ ปรแกรม
วิเคราะห์วิ ดีโ อแทรกเกอร์ (Tracker) เป็นโปรแกรมที่สามารถ
วิเคราะห์ก ารเคลื่อนที่ ของวัตถุ และมีความนิย มในการใช้ เ ป็ น
สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยโปรแกรมสามารบันทึก และติดตาม
การเคลื่อนที่ วัตถุ เวลา อัตราเร็วตามแนวระดับ อัตราเร็วตาม

แนวดิ่ง พร้อมทั้ง แสดงกราฟความสั ม พัน ธ์ระหว่าง ระยะตาม
แนวดิ่งกับเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างระยะตามแนวระดั บ
กับเวลาได้ ทาให้ทราบว่าการเคลื่อนที่ของตกจากที่สูงมีการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ [4] การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการทดลองการตกของ
หุ่นที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกับมนุษย์ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ระยะจุดตกตามแนวระดับ ความเร็ว และเวลาที่ใช้ในการตกของหุ่น
ซึ่งพิจารณาแรงที่มากระทาใน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการตกที่ไม่
มีแรงภายนอกมากระทาต่อหุ่นหรือการตกแบบอิสระ (free fall)
เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 9.81 เมตร/วินาที2 โดยการตกในลักษณะนี้จะเป็นการตก
ที่มีระยะกระจัดตามแนวดิ่ง เท่านั้น [5] กรณีการตกจากที่สูงที่ไม่มี
แรงภายนอกมากระทานั้นเปรียบได้เสมือนกับผู้ตาย ฆ่าตัวตาย
โดยการปล่อยตัวตกลงมาจากที่สูง หรือเป็นกรณีอุบัติเหตุที่ทาให้
เกิดการพลัดตกจากที่สูง 2) การตกจากที่สูงโดยที่มีแรงภายนอกมา
กระท าเป็ นไปในลั กษณะการเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์ ซึ่ ง มี
ความเร็วตามแนวมากระทากับวัตถุ ทาให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ใน
2 มิ ติ คื อ การเคลื่ อ นที่ ต ามแนวระดั บ และการเคลื่ อ นที่ ต าม
แนวดิ่ง โดยวัตถุจะตกลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้น [6]
เปรียบเสมือนผู้ตายอาจถูกทาให้ตายโดยการผลักตกลงมา [7] ซึ่ง
พฤติการณ์การตายนั้นจะส่งผลต่อรูปคดี ผลที่ได้จากการวิจัย นี้
สามารถนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในวิเคราะห์ระยะจุดตกของศพ และ
ใช้ในการประมาณความเร็วการตกจากที่สูงได้
งานวิจัย นี้เป็นการทดลอง (Experimental Research)
โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดระยะจุดตกด้วยมือกับ
การวิเคราะห์ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์
เวอร์ชัน 5.1.3 เพื่อทดสอบว่าสามารถใช้โปรแกรมในการอ้างอิง
ระยะการตกจากที่สูงเมื่อเทียบกับการวัดระยะจุดตกด้วยมือ และ
สามารถทราบถึงสมการประมาณความเร็วตามแนวระดับของหุ่น
ที่ ต กจากที่ สู ง โดยพิ จ ารณา ความสู ง ของอาคาร ระยะจุ ด ตก
ของหุ่น โดยการทดลองนี้ ใช้หุ่นผ้าที่มีมวล 25 กิโลกรัม ส่วนสูง
170 เซนติเมตร ซึ่งจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันพบว่า ผลรวม
ของแรงที่ ก ระท าต่ อ หุ่ น มี ค่ า เท่ า กั บ มวลคู ณ ความเร่ ง ของหุ่ น
ซึ่งความเร่งของหุ่นที่ตกจากที่สูงนั้นมีค่าเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง
ของโลกคือ 9.81 เมตร/วินาที2 [5] ระดับความสูงของอาคารที่ใช้
ในการทดลอง 11 เมตร ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ความสู ง ที่ เ มื่ อ ตกลงมา
สามารถท าให้ บ าดเจ็ บ หนั ก หรื อ เสี ย ชี วิ ต ได้ [8] การวิ จั ย นี้ ใ ช้
อุปกรณ์ยิงจรวดด้วยแรงดันอากาศ ผู้วิจัยได้ทาการทดลองแรงดัน
ที่สามารถทาให้หุ่นตกลงได้ พบว่าเป็นแรงดันที่มีขนาด 4 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร เป็นแรงดันที่ยิงไปยังหุ่นและทาให้หุ่นตกพอดี
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และแรงที่มากที่สุดที่ขวด PET ขนาด 1.25 ลิตร รับได้และไม่เกิด
การแตกหรือฉีกขาดคือ แรงขนาด 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
2.1.1 โปรแกรมวิเคราะห์วิ ดีโอแทรกเกอร์ เวอร์ ชั น
5.1.3
2.1.2 ตุ๊กตาหุ่นผ้า มวล 25 กิโลกรัม สูง 170 เซนติเมตร
2.1.3 ฐานยิ ง จรวจที่ ท ามุ ม 45o และขวดน้ าที่ ใ ช้
บรรจุลม ขนาด 1.25 ลิตร
2.1.3 เครื่องปั๊มลม
2.1.4 กล้องสาหรับบันทึกวิดีโอพร้อมขาตั้ง
2.1.5 ตลับเมตรสาหรับวัดระยะจุดตกของหุ่น
2.2 วิธีการทดลอง
2.2.1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง โดยตั้งให้ฐานยิง
จรวดห่างจากหุ่นระยะ 1.25 เมตร ดัง Figure 1 และ ติดตั้งกล้อง
ให้อยู่ในมุมฉาก ให้มีระยะห่างจากจุดอ้างอิงในแนวระดั บ 12
เมตร (เป็นบริเวณเหมาะสมที่สุดในการบันทึก) ดัง Figure 2 โดย
ทาการทอดลองแบ่งเป็น 2 รูปแบบ โดยการทาการทดลองซ้า 15
ครั้ง พบว่ากากระจายของข้อมูลที่วัดระยะจุดตกของหุ่นตามแนว
ระดับมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยพิจารณารูปแบบการ
ตกของหุ่น ดังนี้
2.2.1.1 ตกแบบไม่มีแรงภายนอกมากระทาต่อ
หุ่น โดยการจัดท่าทางของหุ่นนั่งในลัก ษณะหย่อนขาลงอาคาร
และให้หุ่นตกลงมาเอง วัดระยะการตกของหุ่น พร้อมบันทึกวิดีโอ
การตกของหุ่นเพื่อนาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิ ดีโ อ
แทรกเกอร์ (Tracker)
2.2.1.2 ตกแบบมีแรงภายนอกมากระทาต่อหุ่น
ขนาด 4, 5, 6 และ 7 กิ โ ลกรั ม /ตารางเชนติ เมตร โดยการจัด
ท่ า ทางของหุ่ น นั่ ง ในลั ก ษณะหย่ อ นขาและใช้ ไ ม้ ส าหรั บ
ค้ายันหุ่น จากนั้นอัดอากาศด้วยแรงดันที่กาหนดเข้าไปยังอุปกรณ์
ฐานยิงจรวด จากนั้นยิงจรวดไปยังบริเวณศีรษะของหุ่น และวัด
ระยะการตกของหุ่น พร้อมบันทึกวิดีโอการตกของหุ่นเพื่อนาไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ (Tracker)

Figure 1 The position of the shot

Figure 2 Camera set point to record video
2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
วีดิโอ (Tracker) เลือกวีดีโอที่ต้องการ ดัง Figure 3 กาหนดจุด
พิกัดอ้างอิงในการวิเคราะห์ จุดเริ่มต้น (x,y) หรือจุด (0,0) เป็นจุด
ที่วางหุ่นโดยเลือกสัญลักษณ์ ดัง Figure 4 กาหนดความสูง
อ้างอิงที่ระยะ 1 เมตร โดยเลือ กสัญลัก ษณ์
ดัง Figures 5
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์จะต้องนา 1 วิดีโอต่อการ
วิเคราะห์ 1 ครั้งเท่านั้น

Figure 3 Open video file on Tracker program
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เมื่ อ พิ จ ารณาการเคลื่ อ นที่ ต ามแนวดิ่ ง กั บ เวลาการ
เคลื่อนที่พบว่ามีความสัมพันธ์แบบสมการพาราโบลา ดัง Figure
8 ซึ่งทั้ง การวิเคราะห์ก ารเคลื่อนที่ 2 มิติ ทั้งในแนวระดับ และ
แนวดิ่งนั้นเป็นไปตามทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

Figure 4 Set axes at the cloth puppet

Figure 6 Create point mass

Figure 5 Set calibration tape at 1 meter length
ระบุตาแหน่งที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนที่ก ด
เ ลื อ ก ที่ ปุ่ ม
แ ล ะ เ ลื อ ก Create Point Mass
โปรแกรมจะปรากฎตารางข้อมูลการวิเคราะห์ผลการเคลื่อนที่
โดยมุมบนขวาจะแสดงกราฟความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่โดย
สามารถระบุได้ว่าต้องการให้แกน x และ แกน y เป็นตัวแปรใด
มุมขวาล่างจะปรากฎตารางบันที่การตัวแปรในการเคลื่อนที่จ าก
การที่ทาการกาหนดจุดการเคลื่อนที่ของตุ๊กตาผ้า โดยการกดปุ่ม
shift> click ตุ๊กตาผ้าที่บริเวณกลางลาตัว > กาหนดจุดไปเรื่อย
ๆ จนตุ๊ ก ตาผ้ า หยุ ด การเคลื่ อ นที่ หรื อ ที่ ค วามเร็ ว เป็ น ศู น ย์ ดั ง
Figure 6 จากการวิเคราะห์ ด้ วยโปรแกรมการวิ เ คราะห์ วิ ดี โ อ
แทรกเกอร์ (Tracker) พบว่าความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ตาม
แนวระดับกับเวลามีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง แสดงให้เห็นถึงการ
เคลื่อนที่ในแนวระดับของหุ่นมีความเร็วที่คงที่ ดัง Figure 7 และ

Figure 7 Relationship between horizon distance and
time of falling
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Figure 8 Relationship between building height and
time of falling

Figure 9 The puppet motion was examined by
the shooting of falling model with external force

2.2.3 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
วิ เ คราะห์ วิ ดี โ อแทรกเกอร์ (Tracker) โดยน าค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ได้แก่ ระยะจุดตกตามแนวระดับของหุ่น (sx) ความเร็ว
การตกของหุ่นตามแนวระดับ (vx) และเวลาการตกของหุ่น (t)
เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ Pearson
Correlation

3.2 การหาความสัมพันธ์ความเร็วของหุ่น ในแนวระดับ
กับระยะจุดตกและความสูงของอาคาร ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ [9] ตามแนวระดับ
และตามแนวดิ่ง โดยใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้ง 2 มิติ ที่ระยะเวลา
เท่ากัน ระยะจุดตกตามแนวระดับของหุ่นสามารถหาได้ดังสมการ
ที่ (1)
s x = vx t
(1)

3. ผลการทดลอง
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะจุดตกที่วัดด้วยมือกับการ
วิเคราะห์ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ ดัง Table 1 และ
ทิศทางการตกจากที่สูงของหุ่น ดัง Figure 9

ความสูงของอาคารสามารถคานวนได้ ดังสมการที่ (2)
s y = uy t +

Table 1 the relationship of the horizontal distances (sx)
of falling by manual measurement and using Tracker
program
Force
(kg/cm2)
Nonexternal
force

4
5
6
7

2.39
2.90
2.65
2.64

2

(2)

gt 2

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ใช้เ วลาใน
การเคลื่อนที่ทั้ง 2 มิติ เท่ากันพบความสัมพันธ์ระหว่าง สมการที่
(1) และสมการที่ (2) สามารถหาความเร็วของการตกจากที่ สูง
ตามแนวระดับได้ดัง สมการที่ (3)

Horizontal Distance Pearson
(m)
Corelation
Manual
Program
2.40
2.41
.979**
2.55
3.20
2.53
2.31

1

vx = 2.21sx √

1

sy

.912**
.656**
.769**
.727**

sy

= ระดับความสูงของอาคาร มีหน่วยเป็น เมตร

sx

= ระยะจุดตกวัดจากกลางลาตัวของหุ่นถึงอาคาร
มีหน่วยเป็น เมตร
= ค่าแรงโน้มถ่วงของโลกมี่ค่า 9.81 เมตร/วินาที2
= เวลาที่ในการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น วินาที
= ความเร็วตามแนวแกน y มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที
= ความเร็วตามแนวแกน x มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที

g
t

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

uy
ux
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แนวระดับ กับระยะจุดตกและความสูงของอาคาร พบว่าความเร็ว
การตกของหุ่ น ตามแนวระดั บ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ การ
ค านวณความเร็ ว ตามทฤษฎี ก ารเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์
ดัง Table 2

จาก Table 3 สามารถพิจ ารณาความสั ม พั นธ์ เ ชิ ง เส้ น
ระหว่างความเร็วการตกของหุ่น (vx ) กับ ระยะจุดตกและความ
สูงของอาคาร sx √s1 จึงสามารถประมาณการความเร็วการตก
y

จากที่ ดัง Figure 10

Table 2 the relationship of the speed (vx) of falling by
using Tracker program and Theory of the projectile
motion.
Nonexternal
force

4
5
6
7

Speed (m/s)
Program
Theory
0.82
1.61

y = 0.9982x + 0.0661
R² = 0.8776

0.95

Pearson
Corelation
.774**

0.90

v (m/s)

Force
(kg/cm2)

1.00

0.85
0.80

0.79
0.95
0.85
0.86

1.71
2.14
1.69
1.54

.033
.637*
.573*
.623*

0.75
0.70
0.70

0.75

0.80

Figure 10 Relationship between speed (𝑣x ) and

3.3 การหาสมการความเร็ ว ของการตกจากที่ สู ง จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตามแนวระดับโดยการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมแทรกเกอร์ กั บ ระยะจุ ด ตกของหุ่ น และความสู ง ของ
อาคาร เมื่อไม่มีแรงกระทาต่อหุ่น และมีแรงกระทาต่อหุ่นขนาด
4, 5, 6 และ7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
จากสมการที่ (3) พบว่า vx แปรผันตรงกับระยะการ

sx √

1
sy

เมื่อพิจ ารณา Figure 10 พบว่าความสั ม พัน ธ์ระหว่ า ง
ความเร็ ว การตกของหุ่ น (( vx ) กั บ ระยะจุ ด ตกและความสู ง
ของอาคาร

sx √

1
sy

มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น สมการเส้ น ตรง

ดังสมการที่ (4)

ตกและความสูงของอาคาร sx √s1y ดัง Table 3

y = 0.9882 x + 0.0661

Table 3 Analysis of falling from the 11 meters height
building using Tracker program
sx
(m)

vx
(m/s)

t
(s)

2.41

0.82

2.99

0.73

2.39

0.79

3.03

0.75

5

2.90

0.95

3.14

0.87

6

2.65

0.85

3.03

0.80

7

2.64

0.86

3.12

0.80

Nonexternal
force
4

0.90

สมการที่ 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pressure
(kg/cm2)

0.85

sx √

(4)

โดยมีค่า R2 = 0.8776

1
sy

4. สรุปผลการการวิจัย
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะจุดตกที่วัดด้วยมือกับการ
วิเคราะห์ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ ผลการทดลองพบว่า
การวัดระยะจุดตกด้วยมือมีความสัมพันธ์กันมากกับการวิเคราะห์
ระยะจุดตกด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ อย่างมีนัย สาคัญที่ระดับ
0.01 แสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์
สามารถใช้อธิบ ายการตก และระยะจุดตกจากที่สูงของหุ่ น ได้
กรณีไม่มีแรงภายนอกมากระทา ระยะจุดตกของหุ่นมีระยะ 2.40
เมตร เมื่อมีแรงภายนอกมากระทาต่อหุ่นขนาด 4 กิโลกรัม/ตาราง
เชนติ เ มตร มี ร ะยะการตกของหุ่ น 2.55 เมตร แรงภายนอก
มากระทาต่อหุ่นขนาด 5 กิโลกรัม/ตารางเชนติเมตร มีระยะการตก
ของหุ่น 3.20 เมตร แรงภายนอกมากระทาต่อหุ่นขนาด 6 กิโลกรัม/
ตารางเชนติเมตร มีระยะการตกของหุ่น 2.53 เมตร และเมื่อมีแรง
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หุ่นมากยิ่งขึ้น หุ่นนั้นจะม้วนตัวกลับเข้าใกล้อาคารมากขึ้น

ภายนอกมากระทาต่อหุ่นขนาด 7 กิ โ ลกรัม/ตารางเชนติ เ มตร
หุ่นจะมีระยะการตกที่ 2.31 เมตร

[11] การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความเร็วของหุ่นในแนวระดับ กับ

ระยะจุด ตกและความสูงของอาคาร ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ แบบ
โพรเจกไทล์ สามารถทานายความสัมพันธ์ของความเร็วตามแนว
ระดับ (vx) นั้น จะเปลี่ยนตามระยะการตกของหุ่นและความสูง
ของอาคาร ตามสมการ vx= 0.99 sx (sy)-1/2 + 0.07

4.2 การหาความสัมพันธ์ความเร็วของหุ่นในแนวระดับ
กับระยะจุดตกและความสูงของอาคาร ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ ผลการทดลองพบว่า ความเร็วตามแนวระดับที่
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ กับการคานวณความเร็วตาม
ทฤษฎี มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ในกรณีที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทาต่อหุ่น และ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกรณีที่มีแรง
ภายนอกมากระทาต่อหุ่นขนาด 5, 6 และ 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
แสดงให้ เห็ นว่ าการค านวณความเร็ วการตกของหุ่ นตามทฤษฎี
สามารถอธิบายความเร็วการตกของหุ่นได้จริง
4.3 การหาสมการความเร็ ว ของการตกจากที่ สู ง จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตามแนวระดับโดยการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมแทรกเกอร์กับระยะจุดตกของหุ่นและความสูงของอาคาร
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบสมการเส้นตรง คือ
1

vx = 0.99 sx √ + 0.07
sy

6. ข้อเสนอแนะ
5.1 การวิจัยครั้งนี้ ทาการทดลองในที่โล่งแจ้ง ทิศทาง
ของลมหรือสภาพอากาศขณะทาการทดลองจึง ผลต่อลักษณะ
ท่าทางการตกของหุ่น ซึ่งตามทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เป็นสมการการเคลื่อนที่ ที่ไม่คิดแรงต้านอากาศจึงส่งผลให้เกิ ด
ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง ดังนั้น จึงควรทาการทดลองที่
เป็นอาคารปิด หรืออาคารที่สามารถควบคุมทิศทางของลมได้
5.2 การวิจัยครั้งนี้ ทาการทดลองโดยการยิงบริเวณศีรษะ
ขอวหุ่นทาให้หุ่นมีการเคลื่อนที่แบบหมุนเมื่อมีแรงกระทาต่อหุ่นที่
มากขึ้น เกิดจากการยิงหุ่นโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล ดังนั้น จึง
ควรปรับการยิงของหุ่นให้ผ่านจุดศูนย์กลางมวล จึงจะเป็นไปตาม
ทฤษฎีการเคลื่อนที่คือ เมื่อให้แรงกระทาต่อวัตถุมากขึ้นจะส่งผล
ให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลยิ่งขึ้น

(5)

และแสดงให้เห็นถึงความแม่นยาในการทานายความเร็วตามแนว
ระดับของการตกจากที่สูง ร้อยละ 87.76

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ โครงการทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ

5. อภิปรายผลการวิจัย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีการตกจากที่สูง ผู้ตรวจ
พิสูจน์หลักฐานต้องพิจ ารณาและให้ความสาคัญกับสถานที่เกิ ด
เหตุ เ พื่ อ ให้ ส ามารถตั ด พยานหลั ก ฐานที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รู ปคดี
เพื่อเชื่อมโยงเหตุก ารณ์ (Crime Reconstruction) นาไปสู่ก าร
ทราบถึ ง พฤติ ก ารณ์ ก ารเสี ย ชี วิ ต ได้ ว่ า เกิ ด จากสาเหตุ ใ ด [10]
การทดลองการตกจากที่สูงที่ระดับความสูง 11 เมตร จะพิจารณา
การตกเป็น 2 รูปแบบ 1) การตกจากที่สูงที่ไม่มีแรงภายนอกมา
กระท า และ 2) การตกจากที่ สู ง ที่ มี แ รงภายนอกมากระท า
จากผลการทดลองทั้งหมดพบว่า กรณีไม่มีแรงภายนอกมากระทา
หุ่ น มี ร ะยะจุ ด ตก 2.40 เมตร โดยความเร็ ว ในการตกของหุ่ น
จากการคานวณตามสมการที่ (5) มีความเร็วการตกตามแนว
ระดับ 0.78 เมตร/วินาที แต่ในกรณีที่มีแรงภายนอกมากระทาที่
ขนาด 4, 5, 6 และ 7 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร มีระยะจุดตก
2.55, 3.20, 2.52 และ 2.31 เมตร ตามลาดับ สามารถคานวณ
ความเร็วการตกของหุ่นจากสมการที่ (5) มีความเร็วตามแนว
ระดั บ 0.83, 1.03, 0.82 และ 0.75 เมตร/วิ น าที ตามล าดั บ
ดังนั้น พบว่าเมื่อมีแรงภายนอกมากระทาต่อหุ่นโดยการยิงหุ่นที่
บริเวณศีรษะ ไม่สามารถระบุความเร็วการตกของหุ่นที่แน่นอน
จากระยะจุดตกของหุ่นได้ เนื่องแรงที่กระทาต่อหุ่นไม่ผ่านจุด
ศูนย์กลางมวลของหุ่นทาให้เมื่อมี แรงภายนอกมากระทาต่อ
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