บทที่ 2
การเคลื่อนที่แบบเชิงเสน*
มนุษยชาติสนใจที่จะเรียนรูความเปนไปและตัวการความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เพื่อที่จะ
สามารถอธิบายปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ไดและสามารถทํานายอนาคตไดวาปรากฏการณเหลานั้นจะ
เกิดขึ้นซ้ําอีกเมื่อใด
ผูสนใจเรียนรูใ นสมัยโบราณจะไดรับการขนานนามวา นักปรัชญา (Philosopher) นักปรัชญาเหลานี้ได
ทําการศึกษาถึงศาสตรตางๆอยางลึกซึ้งและกวางขวาง อาทิ นักปรัชญาชาวกรีกโบราณเมื่อกวา 2,000 ปกอน
พยายามศึกษาและทําความเขาใจฟสิกสบางประเด็นอยางที่เราศึกษาอยางทุกวันนี้
พวกเขามีความเขาใจ
คุณสมบัติของแสงเปนอยางดี แตก็ยังสับสนในกรณีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งตางจากที่พบกันใน
ปจจุบันเปนอยางมาก

2.1 แนวความคิดเรื่องการเคลื่อนที่
แนวความคิดเรื่องการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตั้งแตอริสโตเติล มาถึงกาลิเลโอ นิวตัน และ
ไอนสไตนในปจจุบัน แตเพือ่ ใหเนื้อหาเปนที่เขาใจไดงาย ในบทนี้จึงจะกลาวถึงแนวความคิดของอริสโตเติล
จนถึงกาลิเลโอกอน สวนแนวความคิดถัดจากนัน้ จะกลาวถึงตอไป ในบทนี้จะแบงชวงการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดเรื่องการเคลื่อนที่ที่สําคัญตอไปนี้
แนวความคิดเรื่องการเคลื่อนที่ของอริสโตเติล
อริสโตเติล (Arisotle, 384-322 ปกอนคริสตกาล) จัดแบงการเคลื่อนที่เปนสองกลุม
คือ การเคลื่อนที่โดยธรรมชาติและการเคลื่อนที่โดยการบังคับ การเคลื่อนที่โดย
ธรรมชาติ จะเปนไปดวยธรรมชาติของวัตถุเอง อริสโตเติลคิดวาวัตถุทุกอยางใน
จักรวาลจะตองมีที่อยูเหมาะสม เมื่อพิจารณาในมุมมองนี้ ถาวัตถุทไี่ มไดอยูใ นทีท่ ี่
เหมาะสมจะพยายามกลับไปในจุดนั้นเอง ถาธรรมชาติของวัตถุอยูที่พนื้ ดิน กอนดินที่
อยูในอากาศจะตองตกสูพื้นดินดวยตัวของมันเอง ถาธรรมชาติของวัตถุอยูในอากาศ ควันที่พวยพุงจะลอย
ขึ้นสูอากาศ ถาธรรมชาติของวัตถุผสมผสานพื้นดินและอากาศ เชน ขนนก จะคอยๆ ตกสูพื้นดิน แตจะไม

* เรียบเรียงจาก Hewitt, P., “Conceptual Physics”, 6th Edition, Harper Collins Pub., 1989.
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รวดเร็วเทากอนดิน ซึ่งอริสโตเติลสรุปวา โดยธรรมชาติวตั ถุจะตกสูพื้นไดเร็วกวาเปนสัดสวนตรงกับ
น้ําหนักที่มากกวา กลาวคือวัตถุที่หนักกวาอีกกอนสองเทาจะตกถึงพืน้ ไดเร็วกวาเปนสองเทา
การเคลื่อนที่โดยธรรมชาติบนพื้นโลกจะมีทิศทางเคลื่อนที่ในแนวตรงไดทั้งพุงขึ้นหรือดิ่งลงสูโลก แต
การเคลื่อนที่โดยธรรมชาติทรงวัตถุบนฟากฟา (ดวงดาว) จะเคลื่อนทีใ่ นแนววงกลม ซึ่งตางจากการเคลื่อนที่
แนวตรง คือจะไมมีจดุ เริ่มตนหรือจุดสุดทาย แตจะวนทับในเสนทางเดิมไมเปลี่ยนแปลง และอริสโตเติลยัง
เชื่ออีกวา วัตถุบนฟากฟา (ซึ่งถูกเรียกวาสรรคในยุคกลาง) จะตองใชกฎที่แตกตางกันกับบนพืน้ โลกโดยที่
วัตถุบนสวรรคจะเปนทรงกลมสมบูรณประกอบดวยสสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่เขาเรียกวาอีเทอร (Ether)
(ดวงจันทรเปนวัตถุบนฟากฟาเพียงชนิดเดียวที่เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่และ
ความไมสมบูรณได ซึ่งคนในยุคกลางเชื่อวา ดวงจันทรซึ่งเปนวัตถุบนสวรรคไดรับผลกระทบจากโลก
เพราะอยูใ กลและไดรับอิทธิพลจากโลกมากเกินไป)
การเคลื่อนที่โดยการบังคับเปนผลจากแรงดึงและแรงผลักเชนคนผลักรถใหเคลื่อนหรือยกของหนักขึ้น
จากพื้น แรงลมที่กระทําตอเรือ ซึ่งเปนผลใหวัตถุมีการเคลื่อนที่ได อริสโตเติลสรุปการเคลื่อนที่โดยการ
บังคับวามีสาเหตุจากภายนอกและกระทําตอวัตถุ วัตถุจะไมเคลื่อนที่เอง แตจะเกิดจากแรงผลักและดึง
แนวความคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยบังคับนี้เกิดขอยุงยากขึ้นเมื่อเราพยายามนํามาอธิบายการดึงและ
ผลักในบางเหตุการณ เชน การยิงธนู หลังจากที่ลูกศรพุงออกจากคันธนู แลวลูกศรยังคงเคลื่อนที่ตอไปได จึง
ดูเหมือนวาการเคลื่อนที่นี้ตองมีแรงผลักจากบางสิ่งบางอยางในอากาศ
โดยสรุป อริสโตเติลคิดวาการเคลื่อนที่ทุกอยางเปนผลจากธรรมชาติหรือจากการผลักและดึง และเมื่อ
วัตถุอยูที่ที่เหมาะสม วัตถุจะไมเคลื่อนที่จนกวาจะมีแรงกระทําจากภายนอก ซึ่งผลจากความเชื่อในความคิด
นี้ คือ โลกของเราจําเปนตองอยูในสถานะหรือที่ที่เหมาะสมเสมอตามธรรมชาติ ตามความเชื่อของอริสโต
เติลเพราะแรงที่จะทําใหโลกเคลื่อนที่ไดนนั้ เกินกวาทีเ่ ราจะจินตนาการได (หรือไมสมเหตุผลที่จะเกิดขึ้น)
ตามทฤษฎีนี้จงึ เปนที่ประจักษในเวลานั้นวา โลกของเราไมเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง ความเชื่อนี้ไดรับการยอมรับ
ตอมาอีกกวา 2000 ป จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในศตวรรษที่ 16 เปนตนมา
แนวความคิดของคอเปอรนคิ ัส
นักดาราศาสตรชาวโปแลนดชื่อ คอเปอรนิคัส (Nicolus Copernicus, ค.ศ. -1543) ไดรายงานการสํารวจดวงดาวตางๆในจักรวาลแลวคนพบวา โลกเรา
ไมไดหยุดนิง่ แตเคลื่อนที่และโคจรไปรอบดวงอาทิตย ซึ่งขัดแยงอยางรุนแรง
ตอความเชื่อในแนวความคิดของอริสโตเติล ซึ่งมีอํานาจทางความคิดตอ
ศาสนจักรในเวลานั้นเปนอยางมาก จึงถือเปนการทาทายตออํานาจการปกครองโดยตรง
เปนเวลาหลายปที่เขาคนพบที่เกิดขึ้นนี้แตไมกลาที่จะเปดเผยตอสาธารณะ ดวยสองเหตุผลหลัก ประการ
แรกเขากลัวการลงโทษ เนื่องจากความเชือ่ หรือทฤษฎีที่ขัดแยงจากความเชื่อรวมกันจะกระทบแนวความคิด
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โดยรวมของสังคม และประการที่สองเขาไมยอมรับผลการการทดลองหรือการคนพบครั้งนั้นเนือ่ งจากเขา
ไมสามารถยอมรับแนวความคิดที่โลกเคลื่อนที่ได แตในที่สุดเขาตัดสินใจตีพิมพผลงานชิ้นนี้ในวันสุดทาย
ของชีวิต
แนวคามคิดของกาลิเลโอ
กาลิเลโอ (Galileo Galilei, 1564-1642) นักวิทยาศาสตรชั้นแนวหนาในศตวรรษ
ที่ 16 เปนผูทแี่ นวความคิดของคอเปอรนิคัสที่วาโลกไมไดหยุดนิ่งเปนจริงขึ้นมา
โดยการลมลางแนวความคิดการเคลื่อนที่แบบอริสโตเติล ผานการสังเกตและการ
ทดลอง ขั้นแรกเขาโคนลมสมมุติฐานของอริสโตเติลเกี่ยวกับการตกของวัตถุที่วา
วัตถุที่หนักกวาจะตกถึงพืน้ เร็วกวาเปนจํานวนเทาตามน้าํ หนัก
โดยการที่เขา
ปลอยวัตถุที่นา้ํ หนักตางๆกันใหตกจากยอดหอเอนที่เมืองปซา ประเทศอิตาลี
และทําการเปรียบเทียบการตก ผลที่ไดปรากฏวา กอนหินที่หนักกวาอีกกอนเปนสองเทาไมไดตกเร็วกวาเปน
สองเทา ตามแนวของอริสโตเติล และยังพบอีกวาถาไมนับผลกระทบจากแรงตานอากาศ วัตถุหลายๆกอนที่
น้ําหนักตางๆกันถูกปลอยในเวลาเดียวกันตกกระทบพื้นพรอมๆกัน แตผูที่เขาชมการทดลองนี้จํานวนมากเยย
หยันตอนักวิทยาศาสตรหนุมผูนี้ และยังคงยึดหมัน่ แนวความคิดของอริสโตเติลตอไปอยางเหนียวแนน
อริสโตเติลสังเกตธรรมชาติ โดยการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบๆตัวแทนที่จะเขาไปพินจิ พิจารณาปญหาที่ซับซอน เขาวาง
แนวความคิดวาการเคลื่อนที่ของวัตถุจําเปนตองเกีย่ วของกับการ
เสียดทานหรือการตานทานถาไมจากอากาศก็จากน้ํา เขาไมเคย
เชื่อวาสุญญากาศจะเปนไปได
ดังนัน้ จึงไมเคยพิจารณาการ
เคลื่อนที่ใดๆโดยปราศจากตัวกลางนั่นจึงเปนเหตุผลที่วาการทํา
ใหของวัตถุเคลื่อนที่ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติจําเปนตองมีการ
ผลักหรือดึง ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่กาลิเลโอปฏิเสธอยางรุนแรง เพราะเขาเชื่อวา ถาไมมีการรบกวนใดๆ
ตอวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ วัตถุก็จะเคลื่อนที่ตอไปในแนวตรงไดตลอดกาล โดยไมจาํ เปนตองมีการผลัก การดึง
หรือแรงชนิดใดๆมากระทํา
พื้นลาดลง
อัตราเร็วเพิ่ม

พื้นลาดขึ้น
อัตราเร็วลด

แลวพื้นราบอัตราเร็ว
เปลี่ยนแปลงหรือไม

เขาทดสอบสมมุติฐานนี้จากการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุหลายๆชนิดบนพืน้ เอียง เขาสังเกตวาลูก
บอลที่กลิ้งลงมาจากพื้นลาดลงจะเคลื่อนทีเ่ ร็วขึ้นๆ ขณะที่ลูกบอลที่กลิ้งขึ้นพื้นลาดขึ้นกลับเคลื่อนที่ชาลงๆ
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จึงใหเหตุผลตอไปวา ถาลูกบอลกลิ้งไปบนพื้นราบก็ไมควรที่จะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง แตในที่สุดลูก
บอลคงจะมาถึงจุดหยุดนิ่งไมใชเปนเพราะธรรมชาติของมันแตเปนเพราะความเสียดทาน
เขาสนับสนุน
แนวความคิดนี้ดวยการสังเกตการเคลื่อนที่บนพื้นที่มีผวิ เรียบขึ้น และพบวาเมื่อพื้นผิวเรียบขึ้นคือมีความ
เสียดทานนอยลง การเคลื่อนที่ของวัตถุจะยืนหยัดไปไดนานกวา หรือเมื่อความเสียดทานนอยลง การ
เคลื่อนที่ก็จะเขาสูอัตราเร็วที่ลดลงทีละนอยหรือคอนขางจะคงที่ เขาจึงกลาววา ถาไมมีความเสียดทานหรือ
แรงตานทานอืน่ ใด วัตถุที่เคลื่อนที่อยูบนพืน้ ราบคงจะเคลื่อนที่ตอไปตลอดกาล
เพื่อยืนยันสุมมติฐานขอนี้ เขานําพื้นเอียงขึ้นและเอียงลงสองอันมาชนกัน เขาสังเกตวาลูกบอลที่ถูก
ปลอยจากหยุดนิ่งบนดานหนึง่ ของพื้นเอียงที่ลาดลง จะกลิ้งลงมาและกลิ้งขึ้นไปไปพื้นลาดขึ้น จนหยุด ณ
ตําแหนงที่มีความสูงเกือบเทาเดิม เขาใหเหตุผลวาจะมีเพียงความเสียดทานเทานัน้ ที่กันไมใหลูกบอลกลิ้งไป
จนมีความสูงเทาเดิม และเมื่อเขาเปลี่ยนพื้นเปนพืน้ ที่ลื่นขึ้นลูกบอลก็จะกลิ้งขึ้นไปจนสูงใกลความสูงเริ่มตน
มากขึ้น ตอมาเขาเปลี่ยนใหดานพื้นลาดขึน้ มีความชันลดลง พบวาลูกบอลกลิ้งไปจนมีความสูงเทาเดิม แต
ตองกลิ้งไปไกลกวา ทุกครัง้ ที่ลดความชันลง ก็จะไดผลเหมือนเดิมคือลูกบอลกลิ้งไปจนมีความสูงเทาเดิม
แตตองไปไกลยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เจาจึงตั้งเปนคําถามไววา “ถามีพื้นราบที่ยาวมาก ลูกบอลจะตองกลิ้งไปไกล
เทาไรเพื่อที่มคี วามสูงเทาเดิม” ซึ่งจะตอบไดอยางชัดเจนวา “ตลอดกาล- เพราะมันจะไมมีทางไปถึงความสูง
เริ่มตนไดเลย”
ตําแหนงเริ่มตน

ตําแหนงเริ่มตน

ตําแหนงสุดทาย

ตําแหนงสุดทาย

ตําแหนงเริ่มตน
ตําแหนงสุดทายจะไปถึงที่ไหน ?

กาลิเลโอวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ในอีกทางหนึ่ง
เพราะวาการเคลื่อนที่ลงจากพื้นเอียงอันแรก
เหมือนกันทั้งสามกรณี อัตราเร็วของลูกบอลที่เริ่มตนเคลื่อนที่ขึ้นพื้นเอียงอันที่สองจึงตองเทากัน ถาลูกบอล
กลิ้งขึ้นพื้นที่มคี วามชันมากๆ อัตราเร็วจะลดฮวบลงทันที แตกับพื้นทีม่ ีความชันนอยๆ อัตราเร็วจะลดลงชาๆ
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หรือกลิ้งไปไดนานกวา นัน่ คือความชันนอยๆ ลูกบอลจะสูญเสียอัตราเร็วชากวา ในกรณีสุดขัว้ ที่พื้นไมมี
ความชันเลย –พื้นราบ- ลูกบอลก็ไมควรจะสูญเสียอัตรเร็วเลย นัน่ คือถาไมมีแรงใดมาขัดขวาง ลูกบอลมี
แนวโนมที่จะเคลื่อนที่ไปตลอดกาลโดยปราศจากการสูญเสียอัตราเร็ว คุณสมบัติที่วตั ถุเคลื่อนที่ตอเนื่องไปนี้
เขาเรียกวา ความเฉื่อย (inertia)
แนวคิดเรื่องความเฉื่อยของกาลิเลโอนี้ ทําใหทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอริสโตเติลไมไดรับการยอมรับอีก
ตอไป อริสโตเติลคิดไมถึงเรื่องความเฉื่อยเนื่องจากเขาเองไมสามารถนึกถึงการเคลื่อนที่ใดๆที่ปราศจากการ
เสียดทาน เพราะเขาประสบแตการเคลื่อนที่ที่ตองมีการตานทานซึ่งเปนศูนยกลางของแนวความคิดของเขา
เอง และแนวความคิดดังกลาวก็ไดหนวงความกาวหนาทางฟสิกสมาถึง 2000 ป ความคิดรวบยอดของกาลิเล
โอเรื่องความเฉื่อย จึงแสดงใหเห็นวาไมจําเปนตองมีแรงใดๆ (ผลักหรือดึง) เพื่อทําใหโลกเคลือ่ นที่ไปได
เรื่อยๆ ซึ่งเปนแนวทางใหมที่ทําใหไอแซค นิวตันสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ตางๆของจักรวาลดวยกฎการ
เคลื่อนที่อันใหม ซึ่งแมตอ มากฎของนิวตันไมถูกตองในบางกรณี ที่ตองอธิบายดวยทฤษฎีสัมพัทธภาพ
Theory of Relativity) ของไอนสไตนก็ตาม

2.2 การเคลื่อนที่แบบเชิงเสน
อริสโตเติลเชื่อวา เมื่อวัตถุมี ระยะหาง จากที่ที่มันควรอยู จะทําใหมันเคลื่อนที่ แตกาลิเลโอทําลาย
ความคิดดังกลาวดังที่กลาวมาแลว และเชื่อวาเราควรใหความสําคัญกับ เวลา มากกวา สําหรับการอธิบายการ
เคลื่อนที่ โดยอธิบายการเคลื่อนที่ในเทอมของ อัตราการเปลี่ยนแปลงตอเวลา อัตราการเปลี่ยนแปลงตอเวลา
ของปริมาณหนึ่ง คือปริมาณนั้นหารดวยคาเวลา ซึ่งจะเปนคาที่บอกเราวาบางสิ่งเกิดขึ้นไดรวดเร็วเพียงใด
หรือบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากเทาไรเมื่อเวลาชวงเวลาหนึ่งผานไป อัตราที่บงบอกการเคลื่อนที่ คือ
อัตราเร็ว ความเร็ว และ ความเรง โดยในบทนี้เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ที่ไปตามแนวเสนตรงเทานั้น การ
เคลื่อนที่ในรูปแบบอื่นจะพิจารณาในบทตอไป
อัตราเร็ว
สิ่งตางๆที่กําลังเคลื่อนที่จะเดินทางไปไดระยะทางหนึ่งในเวลาที่กําหนด เชน รถยนตวิ่งไปบนถนนได
หลายกิโลเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมง อัตราเร็ว ก็คือการวัดวาบางสิ่งเคลือ่ นที่ไดเร็วเพียงใด เปนอัตราที่ถูกวัด
ในเทอมของระยะทางหารดวยหนึ่งหนวยเวลา หรือ

ระยะทาง
เวลา
หนวยในการวัดอัตราเร็วนัน้ อาจขึ้นกับสิ่งที่ตองการวัด เชนกับรถยนตเราอาจวัดในหนวยของกิโลเมตร
ตอชั่วโมง (km/h) ที่เราคุนเคยกัน แตกับระยะทางสั้นๆเราควรใชหนวยเมตรตอวินาที (m/s) มากกวา และ
อัตราเร็ว =
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หนวยเมตรตอวินาทีนนั้ เปนหนวยในระบบ SI ที่ใชกนั ทัว่ ไปในการศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิด
ความคุนเคยกับหนวยเล็กๆอยางเมตรตอวินาที ตารางขางลางเปรียบเทียบอัตราเร็วระหวางทั้งสองหนวย
20 km/h = 6 m/s
40 km/h = 11 m/s
60 km/h = 17 m/s
80 km/h = 22 m/s
100 km/h = 28 m/s
ตาราง 2.1 เปรียบเทียบอัตราเร็วโดยประมาณ
ระหวางสองหนวย

อัตราเร็ว ณ ขณะเวลาใดๆ คืออัตราเร็วของบางสิ่ง ณ ขณะเวลาใดๆที่เรากําลังสังเกต อัตราเร็วของ
รถยนตที่แสดงที่มาตรวัดอัตราเร็ว เชนเรามักจะพูดกันในปจจุบันวาไมขับรถดวยอัตราเร็วเกิน 90 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง กลาวคือ ไมขับรถใหมีอัตราเร็ว ณ ขณะใดๆใหสูงกวา 90 กิโลเมตรตอชั่วโมงนั่นเอง และมัน
หมายถึงวาถารถยังคงเคลื่อนที่ไปเร็วเทานั้นตอไป ใน 1 ชั่วโมง รถก็จะวิ่งไปไดระยะทาง 90 กิโลเมตร
นั่นเอง
อัตราเร็วเฉลี่ย ปกติรถคงจะไมวิ่งดวยอัตราเร็วที่คงที่ตลอดเวลา เพราะตลอดทริปการเดินทางจะตองมี
การเปลี่ยนอัตราเร็วขึ้นลงตลอด เราจึงตองแยกใหออกระหวางอัตราเร็ว ณ ขณะเวลาใดๆและอัตราเร็วเฉลี่ย
โดยที่อัตราเร็วเฉลี่ยหาไดจาก
ระยะทางทั้งหมดตลอดการเดินทาง
เวลาที่ใชในการเดินทาง
เราหาอัตราเร็วเฉลี่ยไดงายๆ เชน เราขับรถไปไดระยะทาง 10 กิโลเมตรใชเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง หา
อัตราเร็วเฉลี่ยไดเทากับ 10 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือ ขับรถตอเนื่องจากกรุงเทพไปเชียงใหมไดระยะทาง 800
กิโลเมตรและใชเวลาไป 10 ชั่วโมง
อัตราเร็วเฉลี่ย =

ระยะทางทั้งหมดตลอดการเดินทาง 800 km
=
= 80 km/h
เวลาที่ใชในการเดินทาง
10 h
จะเห็นวาอัตราเร็วเฉลี่ยไมไดบงบอกถึงการเปลี่ยนอัตราเร็วของรถ ณ ขณะใดๆ เลย และโดยทัว่ ไป
อัตราเร็วเฉลี่ยจะแตกตางอัตราเร็ว ณ ขณะใดๆเสมอ ยกเวนวารถจะวิ่งดวยอัตราเร็วคงที่ตลอดการเดินทาง
อัตราเร็วเฉลี่ย =
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ตัวอยาง 2.1 ถาแมววิ่งไปเปนระยะ 10 เมตร ใชเวลาวิ่ง 2 วินาที อยากทราบ
อัตราเร็วเฉลี่ย
คําตอบ
ตัวอยาง 2.2 รถยนตวิ่งดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 60 km/h อยากทราบระยะทางที่รถวิ่ง
ไดในชวงเวลา 4 ชั่วโมง
คําตอบ

ความเร็ว

ในชีวิตประจําวันเรามักจะใชคําวา อัตราเร็ว และ ความเร็ว ในความหมายเดียวกัน แตทั้งสองคํามี
ความหมายที่แตกตางกัน เมื่อเราบอกวารถเดินทางดวยอัตรา 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง นัน้ จะเปนอัตราเร็ว แต
ถาเราบอกวารถเดินทางไปทางทิศเหนือดวยอัตรา 60 กิโลเมตรตอชั่วโมงนั้น จะเปนความเร็ว นักแขงรถจะ
ใสใจกับอัตราเร็วของรถ-คือขับรถไดเร็วเทาไร สวนนักบินจําเปนตองใสใจกับความเร็ว-คือเครื่องบินจะบิน
ไปไดเร็วเทาไรและในทิศทางใด นั่นคือเมือ่ เราอธิบายการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วและทิศทาง เรากําลังพูดถึง
ความเร็ว
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็ว ณ ขณะใดๆ จะนิยามไดเหมือนกับในเทอมของอัตราเร็ว โดยทั่วไปถาเรา
กลาวถึงความเร็ว จะหมายถึงความเร็ว ณ ขณะเวลาใดๆ ถารถวิ่งไปดวยความเร็วไมเปลี่ยนและคงที่ แลว
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็ว ณ ขณะใดๆจะมีคาเทากัน เหมือนอยางที่เราพูดถึงอัตราเร็ว แตความเร็วคงที่และ
อัตราเร็วคงที่อาจไมเหมือนกันได เพราะความเร็วคงทีห่ มายถึงการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่และไมมีการ
เปลี่ยนทิศทาง รถวิ่งวนเปนวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่จะไมมีความเร็วคงที่ เนื่องจากความเร็วเปลี่ยนเมื่อทิศ
การเคลื่อนที่เปลี่ยนไป
การกระจัด

ถาเราขับรถจากรุงเทพไปเชียงใหม และเลีย้ วไปใชเสนทางผานนครสวรรค วัดระยะทางไดทั้งหมด
ประมาณ 800 กิโลเมตร และใชเวลาขับรถทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง แสดงวาเราขับรถดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 km/h แต
ถาเรานั่งเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองตรงไปทางเหนือไปยังสนามบินเชียงใหม เครื่องบินบินได
ระยะทาง 600 กิโลเมตร ใชเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง เราจะเรียกระยะทางที่มที ิศทางนี้วา การกระจัด ซึ่งใน
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เหตุการณนี้กลาวไดวา การกระจัดของเครื่องบินมีทิศเหนือเปนระยะทาง 600 km และมีความเร็ว 400 km/h
ไปทางทิศเหนือ
เชียงใหม

เชียงใหม

ระยะทางที่
เดินทางดวย
รถยนต ทั้งสิ้น
800 km

นครสวรรค

การกระจัดที่
เครื่องบินบิน
มีทิศเหนือ
600 km

นครสวรรค

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

โดยทั่วไปใชสญ
ั ลักษณ d แทนระยะทาง s แทนการกระจัด และ v แทนความเร็วเฉลีย่ หาไดจาก
s
t
ในการเคลื่อนที่ในแนวตรง ถาเราทราบความเร็วเฉลี่ย เราจะสามารถหาการกระจัดไดจาก
v=

s = vt

ความเรง

เราอาจเปลี่ยนความเร็วของบางสิ่งไดจาก การเปลี่ยนอัตราเร็ว การเปลีย่ นทิศการเคลือ่ นที่ หรือการ
เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศการเคลื่อนที่ เรานิยามอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ววา ความเรง , a
การเปลี่ยนความเร็ว
ชวงเวลา
∆v
หรือ
a=
∆t
เมื่อ เครื่องหมาย ∆ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง (อานวา เดลตา)
ความเรง =
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จะเห็นวาในการขับรถจากหยุดนิ่งใหมีความเร็ว รถจะมีความเรง นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบ
กับเวลา สมมุติวาเราเรงเครือ่ งรถอยางสม่ําเสมอในทุกๆ 1 วินาทีจากความเร็ว 30 km/h ไปมีความเร็ว 35
km/h และ 40 km/h ในวินาทีถัดมา จะเห็นวาความเร็วเปลีย่ นแปลง 5 km/h ในทุกๆวินาที เรากลาวไดวารถมี
ความเรง 5 km/h.s หรือ ประมาณ 1.25 m/s ⋅ s หรือ 1.25 m/s 2
คําวา ความเรง นั้นอาจหมายถึงการลดลง หรือการเพิ่มขึน้ ของความเร็วใน 1 วินาที เชนเมื่อเราเหยียบ
เบรกรถ ซึ่งเปนการตานการเรงความเร็วขึ้น นั่นคือเปนการลดลงของความเร็วใน 1 วินาที หรือ ความเรงเปน
ลบ
เราจะมีความเรงเมื่อขับรถเขาโคง แมจะขับดวยอัตราเร็วคงที่ เพราะวาทิศทางการเคลื่อนที่ของเราเปลี่ยน
ดังนั้นความเร็วเปลี่ยน เราจะรูสึกถึงความเรงนี้เมื่อรถวิ่งจนสุดโคง ดวยเหตุนี้เราจึงเห็นความแตกตางของ
อัตราเร็วและความเร็วและไดนิยามความเรงเปนอัตราที่ความเร็วเปลี่ยนตอเวลา (ไมใชการเปลี่ยนอัตราเร็ว
ตอเวลา)
ในบางเหตุการณเราจะแยกความเร็วและความเรงได เชนเราสามารถยืนนิ่งๆไดงายบนรถเมลที่แลนเร็ว
ไปบนทางดวนดวยความเร็วคงที่ หรือแมแตจะโยนเหรียญขึ้นในอากาศและรับเหมือนกับรถหยุดนิ่งกับที่ แต
ถาคนขับรถเมลเรงความเร็วขึ้น หรือลดความเร็วลง หรือแมแตเขาโคง เราคงจะทําสิ่งเหลานั้นไดยากขึ้น นั่น
เปนผลมาจากความเรงนั่นเอง
ความจริงแลว ความเรงที่กลาวถึงนี้เปนคา ความเรงเฉลี่ย ในชวงเวลาหนึ่ง เชนถาที่เวลาเริ่มตนวินาทีที่ 0
รถยนตมีความเร็วเริ่มตน u และเมื่อเวลาผาน t รถมีความเร็ว v เราบอกไดวาระคันนี้มคี วามเรงเฉลี่ยใน
ชวงเวลาดังกลาวเปน
a=

uv
เวลา ณ 0 วินาที

∆v v − u
=
∆t
t

s

vv
เวลา ณ t วินาที

และเมื่อยายขางสมการจะไดวา
v = u + at
เนื่องจากการเคลื่อนที่นี้มีความเรงคงที่ เมื่อเวลาผานไป t การกระจัด s สามารถหาไดจากคาความเร็ว
u+v
u+v
เฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่ซึ่งมีคา
t และถาเราแทนคา v จากสมการขางตนไดเปน
คือ s =
2
2
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1
s = ut + at 2
2

สมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงที่

ถึงจุดนี้เราพอสรุปสมการที่ใชอธิบายการเคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเรงคงที่ได ดังนี้
s = vt

v = u + at
1
s = ut + at 2
2
ถาเราพิจารณาสมการการเคลื่อนที่ทีละขั้นและเขียนเปนกราฟแสดงการเคลื่อนที่ คือ
1. วัตถุหยุดนิ่ง (ความเร็วเปนศูนย)
ในกรณีนี้ วัตถุไมมีการเคลื่อนที่ใดๆเลย แมเวลาผานไปนานเทาใด การกระจัดจะมีคา เทาเดิมเหมือน
หรือเทากับตอนเริ่มตนเสมอ (เชนถาการกระจัดเริ่มตนมีคา 5 เมตรทางทิศตะวันออก ก็จะมีคาเทาเดิมไป
ตลอดเพราะไมมีการเคลื่อนที่ใดเลย)

s (m)
5

t (s)
2. เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ (ความเรงเปนศุนย)
เมื่อวัตถุมีเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ หมายถึงในทุกๆวินาที จะมีการกระจัดเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ ตาม
คาความเร็วตามสมการ s = vt ซึ่งกราฟระหวาง s กับ t จะเปนกราฟเสนตรง
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s (m)

t (s)
3. เคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่
เมื่อเคลื่อนที่ดว ยความเรงคงที่ หมายถึงในทุกๆวินาทีวัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ และการ
1
กระจัดหาไดจากสมการ s = ut + at 2 ซึ่งเปนสมการกําลังสอง กราฟจะเปนรูปพาราโบลา
2

s (m)

t (s)

ความเรงที่เกิดบนพื้นเอียง

กาลิเลโอสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเรงจากการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียง ความ
สนใจหลักของเขาอยูที่การตกสูพื้นของวัตถุ และเนื่องจากในสมัยนั้นยังไมมีอุปกรณที่ใชจับเวลาที่เหมาะสม
เขาจึงใชพื้นเอียงเพื่อที่จะทําใหการเคลื่อนที่ดวยความเรงที่ไมสูงมาก และจะไดสังเกตการทดลองไดอยาง
ระมัดระวัง
เขาพบวาลูกบอลกลิ้งลงมาจากพื้นเอียงจากหยุดนิ่ง ลูกบอลจะมีอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นๆในอัตราที่เทาเดิม ใน
ทุกวินาที นั่นคือลูกบอลเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่ ตัวอยางเชน ลูกบอลที่ทําการทดลองกลิ้งลงมาจากพื้น
เอียงที่ทํามุมคาหนึ่ง อาจพบวามีอัตราเร็วทีเ่ พิ่มขึ้น 2 เมตรตอวินาทีในทุกๆวินาที หรือมีความเรงคงที่เทากับ
2 m/s 2 นั่นเอง ความเร็ว ณ ขณะเวลาใดๆที่ทุกๆชวงเวลา 1 วินาที ที่ความเรงคานี้ จะเปน 0, 2, 4, 6, 8, 10, …
เมตรตอวินาที นั่นคือความเร็ว ณ เวลาหนึง่ หลังจากที่ถกู ปลอยจากหยุดนิ่ง หาไดงายๆจากความเรงคูณกับ
เวลาที่ผานไป
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ความเร็วของวัตถุ = ความเรง × เวลา

หรือ

v = at

กาลิเลโอพบอีกวาถาปรับใหพื้นเอียงชันขึน้ จะเกิดความเรงสูงขึ้น ลูกบอลจะมีความเรงสูงที่สุดเมื่อพื้น
เอียงถูกปรับจนเปนแนวตั้ง และความเรงนี้จะมีคาเทากับวัตถุที่ตกสูพนื้ โดยไมตองคํานึงถึงขนาดและ
น้ําหนัก กาลิเลโอพบวาเมื่อแรงตานอากาศมีผลนอยมากจนตัดทิ้งได วัตถุทุกชนิดตกสูพื้นโลกดวยความเรง
คงที่ที่เทากัน

การตกอยางอิสระ

สิ่งตางๆตกสูพื้นโลกดวยแรงจากแรงโนมถวงของโลก เมื่อวัตถุที่กําลังตกสูพื้นโดยปราศจากการ
ตานทานจากสิ่งตางๆ กลาวคือ ไมมีความเสียดทานจากอากาศหรือสิ่งอื่นใด และตกลงดวยอิทธิพลจากแรง
โนมถวงเพียงอยางเดียว เราเรียกวาวัตถุดังกลาวอยูใ นสภาวะการตกอยางอิสระ
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เวลาที่ตก (s)

ความเร็ว(m/s)

0

0

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50
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ตารางขางๆแสดงคาอัตราเร็ว ณ ขณะเวลาใดๆของกลอง
ที่ตกอยางอิสระในทุกๆชวงเวลา 1 วินาที สิ่งที่นาสังเกตคือ
การเปลี่ยนแปลงของคาอัตราเร็วดังกลาว ในทุกวินาทีที่
กลองกําลังตก จะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 10 เมตรตอวินาที การ
เพิ่มขึ้นในทุกวินาทีนกี้ ็คือความเรง ความเรงที่เกิดจากการ
ตกอยางอิสระสูพื้นโลกจะมีคาประมาณ 10 เมตรตอวินาที
ในทุกวินาที หรือ 10 m/s 2

ในกรณีที่วัตถุตกอยางอิสระ เราจะใชสัญลักษณ g แทน
...
…
คาความเรง (โดย g นี้แทนคําวา gravity ซึ่งหมายถึงแรง
t
10t
โนมถวง) แมวา คา g ในที่ตางๆบนพื้นโลกจะแตกตางกัน
เล็กนอย คาเฉลี่ยที่ยอมรับกันทั่วไปมีคาเทากับ 9.8 m/s 2 โดยเราจะปดเศษใหเปน 10 m/s 2 เพื่องายตอการ
ทําความเขาใจในที่นี้
จากตารางขางบน จะเห็นวาคาความเร็ว ณ ขณะใดๆของวัตถุที่กําลังตกจากหยุดนิ่งก็สอดคลองกับ
สมการที่กาลิเลโอใชอธิบายเรื่องพื้นเอียงคือ
ความเร็วของวัตถุ = ความเรง × เวลา

ถาความเร็ว ณ ขณะใดๆ ของวัตถุที่ตกอยางอิสระจากหยุดนิ่งเปน v หลังจากเวลา t จะเขียนไดเปน
v = gt

โดยที่ความเรง g = 10 m/s 2 และเรียกวาเปน ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงโลก
ในการหาการกระจัด s เมื่อวัตถุถูกปลอยใหตกอยางอิสระ (ความเร็วเริม่ ตนเปน 0) เมือ่ เวลา t หาไดจาก
1
s = gt 2
2
แลวถาเราขวางใหวัตถุตกลงสูพื้นโลกดวยความเร็วคาหนึ่งกอนเปน u ความเร็วหลังจากที่เวลาผานไป t
หาไดจาก v = u + gt และการกระจัดทีว่ ัตถุตกลงมาในเวลา t หาไดจาก

1
s = ut + gt 2
2
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ตัวอยาง 2.1 ปลอยกอนหินใหตกอยางอิสระจากตึกที่ความสูง 80 เมตร อยากทราบ
เวลาที่กอนหินตกถึงพื้นหลังจากปลอยมือ (กําหนดคา g = 10 m/s 2 )
คําตอบ

การปลอยกอนหินใหตกอยางอิสระจะหมายถึงวา
ความเร็วเริ่มตนหรือ u = 0 สมการการเคลื่อน
ที่นี้จึงเขียนไดวา
1
s = 0 + gt 2
2
2s
t2 =
g
2 ⋅ 80
=
10
= 16
t = 16 = 4 s

หลังจากที่ปลอยกอนหินใหตกอยางอิสระ อีก 4 วินาทีจะตกถึงพื้น

และ
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3s
v=0
2s
v=10 m/s
1s
v=20 m/s
0s
v=30 m/s

4s
v=10 m/s
5s
v=20 m/s
6s
v=30 m/s

7s
v=40 m/s
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ที่ผานมาเราพิจารณาวัตถุที่ตกลงสูพื้นโลกในแนว
ของแรงโนมถวงโลก ที่นี้ถาเราโยนวัตถุขึ้นในแนวตรง
บาง ทันทีที่วัตถุหลุดจากมือ จะยังคงเคลื่อนที่ขึ้นไปสัก
พักและตกกลับลงมา ที่จุดสูงสุดที่วัตถุเปลี่ยนแปลง
ทิศทางจากเคลื่อนที่ขึ้นเปนตกลงมา อัตราเร็ว ณ
ขณะนัน้ จะเปนศูนย แลวมันจะเริ่มตกกลับลงมาราว
กลับวา ถูกปลอยใหตกอยางอิสระ ณ ตําแหนงสูงสุดนั้น
ในชวงทีเ่ คลื่อนที่ขึ้น ความเร็วจะคอยๆลดลงจากจุด
ที่เราโยนจนเปนศูนย หรือมีความเรงนั่นเอง และมี
ความเรงเปนลบ เนื่องจากมีทิศตรงขามกับความเร็ว นัน่
คือความเร็วลดลง 10 m/s ในทุกๆวินาที หรือมีคา
ความเรงเปน − 10 m/s 2 ซึ่งเปนความเรงอันเดียวกับ
ตอนที่มันเคลือ่ นที่ตกลงมา สิ่งที่นาสนใจคืออัตราเร็ว ณ
ขณะใดๆ ที่ตําแหนงความสูงเดียวกันมีคาเทากัน ไมวา
วัตถุจะกําลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง (ดูรูป) แตแนนอนวา
ความเร็วมีทิศตรงกันขาม

สรุป

สิ่งที่ไดกลาวมาแลวเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงหรือเชิงเสน ซึ่ง
เปนที่เขาใจอยางผิดพลาดมากวาสองพันป จนกระทั่งกาลิเลโอไดใหคําอธิบายไวอยางชัดแจง แต
อาจทําใหเราใชเวลาในการทําความเขาใจสักสองถึงสามชั่วโมง
คําถามทายบท
1. รูปใดตอไปนีท้ ี่ลูกบอลกลิ้งลงเขาดวยความเร็วที่เพิ่มขึ้น แตความเรงลดลง

2. โยนกอนหินขึน้ ในแนวตรง ดวยความเร็ว 30 m/s จากหนาผาสูง เมื่อกอนหินตกกลับลงมา ผาน
หนาผา และตกตอไปที่พนื้ ดานลาง ถาหนาผาสูง 80 เมตร อยากทราบเวลาที่กอนหินใชในการ
เคลื่อนที่ครั้งนี้
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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

