กฎของนิวตัน (Newton’s laws)
เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) เปนนักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ ถือกําเนิดใน ป ค.ศ.1642 นิวตันสนใจ
ดาราศาสตร และไดประดิษฐกลองโทรทรรศนชนิดสะทอนแสง (Reflecting telescope) ขึ้นโดยใชโลหะเงาเวาในการรวมแสง
แทนการใชเลนส เชนในกลองโทรทรรศนชนิดหักเหแสง (Refracting telescope) นิวตันติดใจในปริศนาที่วา แรงอะไรทําใหผล
แอปเปลตกสูพื้นดินและตรึงดวงจันทรไวกับโลก และสิ่งนี้เองที่นําเขาไปสูการคนพบกฎที่สําคัญ 3 ขอ

ภาพที่ 1 เซอรไอแซค นิวตัน

กฎขอที่ 1 กฎของความเฉื่อย (Inertia)
“วัตถุที่หยุดนิง่ จะพยายามหยุดนิง่ อยูก ับที่ ตราบที่ไมมแี รงภายนอกมากระทํา สวนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่
เปนเสนตรงดวยความเร็วคงที่ ตราบที่ไมมีแรงภายนอกมากระทําเชนกัน“
ตัวอยาง:
ขณะที่รถติดสัญญาณไฟแดง ตัวเราหยุดนิ่งอยูกับที่
• แตเมื่อสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเปนไฟเขียว เมื่อคนขับเหยียบคันเรงใหรถเคลื่อนที่ไปขางหนา แตตัวของเราจะ
พยายามคงสภาพหยุดนิ่งไว ผลคือ หลังของเราจะถูกผลักติดกับเบาะ ขณะที่รถเกิดความเรงไปขางหนา
• ในทํานองกลับกัน เมื่อสัญญาณไฟเขียวเปลี่ยนเปนไฟแดง คนขับรถเหยียบเบรกเพื่อจะหยุดรถ ตัวเราซึ่งเคย
เคลื่อนที่ดวยความเร็วพรอมกับรถ ทันใดเมื่อรถหยุด ตัวเราจะถูกผลักมาขางหนา
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ภาพที่ 2 การเคลื่อนที่ในอวกาศ
นิวตันอธิบายวา ในอวกาศไมมีอากาศ ดาวเคราะหจึงเคลื่อนที่โดยปราศจากความฝด โดยมีความเร็วคงที่ และมี
ทิศทางเปนเสนตรง เขาใหความคิดเห็นวา การที่ดาวเคราะหโคจรเปนรูปวงรีนั้น เปนเพราะมีแรงภายนอกมากระทํา (แรงโนม
ถวงจากดวงอาทิตย) นิวตันตั้งขอสังเกตวา แรงโนมถวงที่ทําใหแอปเปลตกสูพื้นดินนั้น เปนแรงเดียวกันกับแรงที่ตรึงดวงจันทร
ไวกับโลก หากปราศจากซึ่งแรงโนมถวงของโลกแลว ดวงจันทรก็คงจะเคลื่อนที่เปนเสนตรงผานโลกไป

กฎขอที่ 2 กฎของแรง (Force)
“ความเรงของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทําตอวัตถุ แตจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ”
ความเรงของวัตถุ = แรงที่กระทําตอวัตถุ / มวลของวัตถุ

(หรือ a = F/m)

• ถาเราผลักวัตถุใหแรงขึ้น ความเรงของวัตถุก็จะมากขึ้นตามไปดวย
• ถาเราออกแรงเทา ๆ กัน ผลักวัตถุสองชนิดซึ่งมีมวลไมเทากัน วัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่ดวยความเรงนอย
กวาวัตถุที่มีมวลนอย

ภาพที่ 3 ความเรงแปรผกผันกับมวล
ตัวอยาง: เมื่อออกแรงเทากันผลักรถใหเคลื่อนที่ไปขางหนา
รถที่ไมบรรทุกของ จะเคลื่อนที่ดวยความเรงมากกวา รถที่บรรทุกของ
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ในเรื่องดาราศาสตร นิวตันอธิบายวา ดาวเคราะหและดวงอาทิตยตางโคจรรอบกันและกัน โดยมีจุดศูนยกลางรวม
แตเนื่องจากดวงอาทิตยมีมวลมากกวาดาวเคราะหหลายแสนเทา เราจึงมองเห็นวา ดาวเคราะหเคลื่อนที่ไปดวยความเรงที่
มากกวาดวงอาทิตย และมีจุดศูนยกลางรวมอยูภายในตัวดวงอาทิตยเอง ดังเชน การหมุนลูกตุมดัมเบลสองขางที่มีมวลไม
เทากันในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การเคลื่อนที่รอบจุดศูนยกลางมวล

กฎขอที่ 3 กฎของแรงปฏิกิริยา (Action = Reaction)
“แรงที่วัตถุทหี่ นึ่งกระทําตอวัตถุที่สอง ยอมเทากับ แรงที่วตั ถุที่สองกระทําตอวัตถุทหี่ นึ่ง แตทิศทางตรงขามกัน”

ภาพที่ 5 แรงกริยา = แรงปฏิกิริยา
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หากเราออกแรงถีบยานอวกาศในอวกาศ ทั้งตัวเราและยานอวกาศตางเคลื่อนที่ออกจากกัน (กฎขอที่ 3: แรงกริยา =
แรงปฏิกิริยา) แตตัวเราจะเคลื่อนที่ดวยความเรงที่มากกวายานอวกาศ ทั้งนี้เนื่องจากตัวเรามีมวลนอยกวายานอวกาศ (กฎขอ
ที่ 2: a = F/m) ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การเคลื่อนที่ในอวกาศ
นิวตันอธิบายวา ขณะที่ดวงอาทิตยมีแรงกระทําตอดาวเคราะห ดาวเคราะหก็มีแรงกระทําตอดวงอาทิตยในปริมาณ
ที่เทากัน แตมีทิศทางตรงกันขาม และนั่นคือแรงดึงดูดรวม
นิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห ตามกฎของเคปเลอร
การคนพบกฎทั้งสามขอนี้ นําไปสูการคนพบ “กฎความโนมถวงแหงเอกภพ” (The Law of Universal) “วัตถุสองชิ้น
ดึงดูดกันดวยแรงซึ่งแปรผันตามมวลของวัตถุ แตแปรผกผันกับระยะทางระหวางวัตถุยกกําลังสอง” ซึ่งเขียนเปนสูตรไดวา
F = G (m1m2/r2)
โดยที่ F = แรงดึงดูดระหวางวัตถุ
m1 = มวลของวัตถุชิ้นที่ 1
m2 = มวลของวัตถุชิ้นที่ 2
r = ระยะหางระหวางวัตถุทั้ง 2 ชิ้น
G = คาคงที่ของแรงโนมถวง = 6.67 x 10-11 newton m2/kg2
บางครั้งเราเรียกกฎขอนี้อยางงายๆ วา “กฎการแปรผกผันยกกําลังสอง” (Inverse square law)
นิวตันพบวา
“ขนาดของแรง จะแปรผกผันกับ คากําลังสองของระยะหางระหวางวัตถุ”
ตัวอยาง: เมื่อระยะทางระหวางวัตถุเพิ่มขึ้น 2 เทา แรงดึงดูดระหวางวัตถุจะลดลง 4 เทา ดังที่แสดงในภาพที่ 7 เขา
อธิบายวา การรวงหลนของผลแอปเปล ก็เชนเดียวกับการรวงหลนของดวงจันทร ณ ตําแหนงบนพื้นผิวโลก สมมติวาแรงโนม
ถวงบนพื้นผิวโลกมีคา = 1 ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรมีคา 60 เทาของรัศมีโลก ดังนั้นแรงโนมถวง ณ ตําแหนงวงโคจร
ของดวงจันทรยอมมีคาลดลง = (60)2 = 3,600 เทา
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ภาพที่ 7 ขนาดของแรง แปรผกผันกับ คากําลังสองของระยะหาง
ในภาพที่ 8 แสดงใหเห็นวา ใน 1 วินาที ดวงจันทรเคลื่อนที่ไปได 1 กิโลเมตร จะถูกโลกดึงดูดใหตกลงมา 1.4
มิลลิเมตร เมื่อดวงจันทรโคจรไปได 1 เดือน ทั้งแรงตั้งตนของดวงจันทร และแรงโนมถวงของโลก ก็จะทําใหดวงจันทรโคจรได 1
รอบพอดี เราเรียกการตกเชนนี้วา “การตกแบบอิสระ” (Free fall) อันเปนหลักการซึ่งมนุษยนําไปประยุกตใชกับการสงยาน
อวกาศ และดาวเทียม ในยุคตอมา

ภาพที่ 8 การเคลื่อนที่ของดวงจันทร
ตอนที่เคปเลอรคนพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห ซึ่งไดจากผลของการสังเกตการณในคริสตศตวรรษที่ 16 นั้น
เขาไมสามารถอธิบายวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น จวบจนอีกหนึ่งศตวรรษตอมา นิวตันไดใชกฎการแปรผกผันยกกําลังสอง อธิบาย
เรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห ตามกฎทั้งสามขอของเคปเลอร ดังนี้
• ดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงรี เกี่ยวเนื่องจากระยะทางและแรงโนมถวงจากดวงอาทิตย
• ในวงโคจรรูปวงรี ดาวเคราะหจะเคลื่อนที่เร็ว ณ ตําแหนงใกลดวงอาทิตย และเคลื่อนที่ชา ณ ตําแหนงไกลจาก
ดวงอาทิตย เนื่องจากอิทธิพลของระยะหางระหวางดวงอาทิตย
• ดาวเคราะหดวงในเคลื่อนที่ไดเร็วกวาดาวเคราะหดวงนอก เปนเพราะวาอยูใกลกับดวงอาทิตยมากกวา จึงมีแรง
โนมถวงระหวางกันมากกวา
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ความเร็ว (Speed) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปใน 1 หนวยของเวลา (ระยะทาง/เวลา)
ความเรง (Acceleration) หมายถึง ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปใน 1 หนวยเวลา (ระยะทาง/เวลา2)
ตัวอยาง
ในวินาทีแรก รถเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 1 เมตร/วินาที
ในวินาทีที่สอง รถคันนี้เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 5 เมตร/วินาที
เพราะฉะนั้น รถคันนี้มีความเรง 4 (เมตร/วินาที)/วินาที

ภาพที่ 9 ความเรงของการรวงหลน
ณ ตําแหนงพื้นผิวโลก วัตถุจะรวงหลนสูพื้นดวยความเรง (9.8 เมตร/วินาที)/วินาที ภาพที่ 8 แสดงใหเห็นวา ความเร็ว
ของแอปเปลเพิ่มมากขึ้นในแตละชวงเวลา 0.1 วินาที
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การทดสอบกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ระดับชั้นเรียน: ประถมศึกษาขึ้นไป
กําหนดเวลา: 1 - 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค: ใหนักเรียนมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
อุปกรณ:
1. รถของเลน 2 คัน
2. เชือกไนลอน 2 เสน
3. ตุมถวงน้ําหนัก 3 กอน
4. ไมบรรทัด
5. เทปใส
6. ทอรอยสายไฟ ยาว 1 ฟุต

การจัดเตรียมอุปกรณการทดลอง
1. วางทอที่ขอบโตะ แลวยึดดวยเทปใสเพื่อลดแรงเสียดทานระหวางพื้นกับเชือก
2. นําเชือกทั้ง 2 เสน ผูกเขากับดานหนาของรถทั้ง 2 คัน
3. นําสวนปลายเชือกอีกดานของทั้ง 2 เสน ผูกเขากับตุม

น้ําหนัก
4. วางเชือกใหคาดอยูบนทอที่ขอบโตะ ดังรูป

หลักการ :
กฎขอที่ 1 (กฎแหงความเฉื่อย) “วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยูกับที่ ตราบที่ไมมีแรงภายนอกมากระทํา
สวนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยความเร็วคงที่ ตราบที่ไมมีแรงภายนอกมากระทําเชนกัน“
กฎขอที่ 2 (กฎของแรง) “ความเรงของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทําตอวัตถุ แตจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ”
F = ma

กําหนดให

F = แรงที่มากระทํากับวัตถุ
m = มวลของวัตถุ
a = ความเรงของวัตถุ
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การดําเนินกิจกรรม:
แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละเทาๆ กันตามความเหมาะสม
อุปกรณการทดลอง ดังตอไปนี้

แจกอุปกรณใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันจัดเตรียม

ตอนที่ 1 กฎแหงความเฉื่อย
วิธีการทดลอง
1. นํารถของเลนวางบนโตะ นําตุมน้ําหนักวางบนรถ ดังรูป
แลวใชไมบรรทัดตีใหรถเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็ว สังเกต
การเคลื่อนที่ของตุมน้ําหนัก บันทึกผลการทดลอง
2. นํารถของเลนวางบนโตะ วางตุมน้ําหนักบนรถ ดังรูป
แลวผลักใหรถวิ่งไปพรอมกับตุมน้ําหนัก
โดยใชไม
บรรทัดกันใหรถของเลนหยุดกะทันหัน
สังเกตการ
เคลื่อนที่ของตุมน้ําหนัก บันทึกผลการทดลอง
ตอนที่ 2 กฎของแรง
วิธีการทดลอง
1. ผูกเชือกกับรถของเลนวางบนโตะ แลวใชไมบรรทัดกันเอาไว
ดังรูป
2. นําไมบรรทัดที่กันออกสังเกตการเคลื่อนที่ของรถทั้งสอง
บันทึกผลการทดลอง
3. ทําการทดลองซ้ําขอ 1 โดยเพิ่มตุมน้ําหนัก ใหรถอีกคันหนึ่ง
ดังรูป
4. นําไมบรรทัดที่กั้นออก
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของการ
เคลื่อนที่ของรถทั้งสอง บันทึกผลการทดลอง
สรุปกิจกรรม:
หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูและสนุกกับการทดลองแลว
นําเสนอทีละกลุม และชวยกันสรุปผลการทดลองอีกครั้ง
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กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
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สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
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อะไรเอย ?
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เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

