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บทคัดยอ 

 

 บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 คน เกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก โดยใชขอคําถาม

ปลายเปดจํานวน 4 ขอ รวมกับการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล ผูวิจัยอานและ

ตคีวามขอมูล เพื่อบงชี้คําตอบที่แสดงถึงความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 

23 คําตอบ จากนั้น ผูวิจัยจัดกลุมความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทั้งหมดออกเปน 6 กลุม 

ในจํานวนนี้ ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่ปรากฏบอยที่สุดคือความสับสนระหวางแรง

โนมถวงของโลกและสนามโนมถวงของโลก ผูวิจัยจึงเสนอวา กิจกรรมการเรียนการ

สอนเรื่องแรงโนมถวงควรสงเสริมใหนักเรียนเห็นทั้งความแตกตางและความสัมพันธ

ระหวางปรมิาณทัง้สอง   

 

คําสําคัญ: ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน; แรงโนมถวง; นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 

 



137 

 
Abstract 

 

 This article presents results of an investigation of eight tenth grade 

students’ misunderstandings of the Earth’s gravitational force using four open-

ended questions in conjunction with individual interviews. The researcher read and 

interpreted data in order to identify answers showing misunderstandings, which 

totally included 23 items. Then, the researcher categorized all the 

misunderstandings into 6 groups. Of these, the most frequently apparent 

misunderstanding was the confusion between the Earth’s gravitational force and its 

gravitational field. The researcher thus suggests that instructional activities should 

help students discern both difference and relationship between these two 

quantities.       

 

Keywords: Misunderstandings; Gravitational force; Tenth grade students 
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บทนํา 

 

ฟสิกสเปนวิทยาศาสตรกายภาพแขนงหนึ่ง ซึ่งเนนการบรรยายและการ

อธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติในรูปแบบของกฎและทฤษฎี ตามลําดับ ความรู

ฟสกิสสวนหนึ่งมาจากการที่นักวทิยาศาสตรสังเกต ทดลอง และสรางแบบจําลองทาง

ความคิดใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตและการทดลองนั้น ดวยเหตุนี้ 

แนวคิดทางฟสิกสสวนใหญจึงมีความซับซอนและเปนนามธรรมสูง ซึ่งอาจไมใชเรื่อง

งายตอการทําความเขาใจโดยผูที่ไมคุนเคย อยางไรก็ดี นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานควรมีความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางฟสิกสตางๆ 

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553)  

งานวิจัยตางๆ ในตางประเทศไดเปดเผยวา นักเรียนจํานวนมากประสบกับ

ปญหาในการเรียนรูแนวคิดทางฟสิกส และไมสามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง (Reiner et al., 2000) การเรียนรูแนวคิดทางฟสิกส

สําหรับนักเรียนเหลานี้จึงกลายเปนกิจกรรมที่ขาดซึ่งความหมาย แมวาในบางครั้ง 

ผูสอนไดพยายามจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนเหลานี้ไดคิดและลงมือ

ปฏิบัต ิพรอมทัง้กระตุนความสนใจของนักเรยีนเหลานี้แลวก็ตาม 

Ausubel (1968) เสนอวา นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเรื่องใดๆ ไดอยางมี

ความหมาย ก็ตอเม่ือนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูและความเขาใจเดิมของตนเอง

กับแนวคิดหรือเนื้อหาใหม ดวยเหตุนี้ ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใดๆ ก็ตาม 

ผูสอนจึงควรทราบลวงหนาวา นักเรยีนของตนเองมีความรูและความเขาใจเดิมเรื่องนั้น

อยางไรบาง ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ มี

ความหมายสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบ

ความรูและความเขาใจเดมิของตนเอง เพื่อใหนักเรยีนไดเกดิความตระหนักและสามารถ

เปรยีบเทยีบความรูและความเขาใจเดิมเหลานั้นกับแนวคิดหรือเนื้อหาใหม (วรรณจริย  

มังสงิห, 2537) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัง้ระหวางผูสอนกับนักเรียน และระหวาง
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กลุมนักเรยีนดวยกันเอง เปนกจิกรรมหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนทราบและตระหนัก

ถงึความรูและความเขาใจเดมิของตนเอง   

 แรงโนมถวงของโลกเปนแนวคิดทางฟสกิสหนึ่งที่ปรากฏใน “ตัวชี้วัดและสาระ

การเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 59) ซึ่งระบุไว

วา นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายควรเขาใจวา 

“ในสนามโนมถวง จะมีแรงกระทําตอวัตถุ ทําใหวัตถุมีน้ําหนัก เม่ือปลอยวัตถุ 

วัตถุจะตกแบบเสรี สนามโนมถวงทําใหวัตถุตางๆ ไมหลุดจากโลก เชน การ

โคจรของดาวเทียมรอบโลก และอาจใชแรงโนมถวงไปใชประโยชน เพื่อหา

แนวดิ่งของชางกอสราง” (ว 4.1 ม. 4 – 6/1) 

แมวาแนวคิดเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลกมีประโยชนอยางมากในการทํานาย

และอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ แตแนวคิดดังกลาวก็มีความเปนนามธรรมสูง 

ซึ่งอาจไมงายนักสําหรับนักเรียนที่ไมคุนเคย ตัวอยางเชน ขจรศักดิ์ บัวระพันธ & เพ็ญ

จันทร ซิงห (2550: 56 - 57) ไดสรุปสิ่งที่นักเรียนมักเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรง

โนมถวงของโลกไวดังนี้  

1. แรงโนมถวงของโลกไมมีจรงิ วัตถุตกลงสูพื้นตามธรรมชาตขิองมัน 

2. ความดันอากาศมีผลตอคาของแรงโนมถวงของโลก 

3. ขนาดของวัตถุมีผลตอหรอืสัมพันธกับขนาดของแรงโนมถวงของโลก 

4. แรงโนมถวงของโลกจะกระทําตอวัตถุ เม่ือแรงขับดันภายในวัตถุนั้นหมด

ลง 

5. แรงโนมถวงของโลกตองอาศัยตัวกลาง 

6. แรงโนมถวงของโลกทําใหวัตถุเคลื่อนที่ในแนวระดับชาลง 

การมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเหลานี้สวนหนึ่งสงผลใหนักเรยีนไมสามารถทํานายและ

อธบิายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ บนโลกไดอยางถูกตอง  
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 ในฐานะผูสอนเรื่องแรงโนมถวงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยจึงเกิด

ความสนใจวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตนเอง จะมี

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรงโนมถวงอยางไรบาง ในการนี้ ผูวิจัยเห็นดวยกับ

ขอเสนอของ Jones et al. (1991) และ Larkin (2012) ที่วา ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน

ของนักเรยีนเปนเสมือน “ทรัพยากร” ที่มีคุณคาสําหรับผูสอน ทั้งในแงของการเรียนรู

และการใชประโยชนเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาความ

เขาใจของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 จํานวน 8 คน (นักเรยีนชาย 3 คน และ นักเรียน

หญงิ 5 คน) เกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก โดยใชขอคําถามแบบปลายเปด จํานวน 4 ขอ 

(ดูภาคผนวก) รวมกับการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล จากนั้น ผูวิจัยทําการ

วเิคราะหขอมูล โดยการอาน ตคีวาม และบงชี้คําตอบที่สื่อถงึความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

พรอมทัง้จัดกลุมความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเหลานัน้ ตลอดจนนับความถี่และคํานวณหา

คารอยละของจํานวนคําตอบในแตละกลุม  

บทความนี้มุงนําเสนอความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 จํานวน 8 คน เกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก บทความนี้ประกอบดวย 3 สวนหลัก 

สวนที่ 1 เปนการนําเสนอความเขาใจของนักฟสิกสเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก ซึ่งจะ

ขอมูลพื้นฐานสําหรับผูอานในการตคีวามและเปรยีบเทยีบกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อน

ของนักเรียน ซึ่งจะถูกนําเสนอไวในสวนที่ 2 ของบทความนี้ ในสวนที่ 3 ซึ่งเปนสวน

สุดทายของบทความนี้ ผูวจัิยจะนําเสนอบทสรุปและขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษา

นี้ไปใชประโยชนในการจัดการเรยีนการสอนเรื่องแรงโนมถวงของโลก  

 

ความเขาใจของนักฟสกิสเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก  

 

แรงโนมถวง 

ในทางฟสกิสแลว แรงโนมถวงเปนแรงดึงดูดระหวางมวลของคูวัตถุใดๆ (เชน 

โลกกับดวงอาทติย โลกกับลูกเทนนิส โตะกับเกาอ้ี และ สําลีกับเศษกระดาษ เปนตน) 
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แรงโนมถวงนี้เกดิขึ้นเนื่องจากวา วัตถุทั้งคูมีมวลเปนของตนเอง ในกรณีของวัตถุคูใดๆ 

(m1 และ m2) แรงโนมถวงนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะของคูแรงกิริยา-ปฏิกิริยา (Action-

Reaction) ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนวิตัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 การเกดิแรงโนมถวงหรือแรงดงึดูดระหวางคูมวลใดๆ 

 

กลาวคือ แรงหนึ่ง (F12) จะกระทําตอวัตถุที่หนึ่ง (m1) ซึ่งมีทศิชี้ออกไปยังวัตถุที่สอง (m2) 

ในขณะที่อีกแรงหนึ่ง (F21) จะกระทําตอวัตถุที่สอง (m2) และชี้ออกไปยังวัตถุที่หนึ่ง (m1) 

โดยขนาดของแรงทั้งสองจะมีคาเทากัน ซึ่งขึ้นอยูกับผลคูณของมวลของวัตถุทั้งสอง 

และระยะหางระหวางจุดศูนยกลายมวลของวัตถุทัง้สองยกกําลังสอง ดังแสดงในสมการ

ที่ 1 

퐹 = 퐹 =
퐺푚 푚

푅
 

 

สมการที่ 1 ขนาดของแรงโนมถวงหรอืแรงดงึดูดระหวางคูมวลใดๆ 

 

โดย  

F12 คือ ขนาดของแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุที่ 1 มีหนวยเปนนวิตัน (N) 

F21 คือ ขนาดของแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุที่ 2 มีหนวยเปนนวิตัน (N) 

G คือ คานจิโนมถวง ซึ่งมีคาคงตัวประมาณ 6.673 x 10-11 Nm2/kg2  

m1 คือ มวลของวัตถุที่ 1 มีหนวยเปนกโิลกรัม (kg) 

m1 m2 
F12 F21 

R 
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m2 คือ มวลของวัตถุที่ 2 มีหนวยเปนกโิลกรัม (kg) 

R คือ ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางมวลของวัตถุที่ 1 และของวัตถุที่ 2 มี

หนวยเปนเมตร (m) 

 

แรงโนมถวงของโลก 

 เนื่องจากโลกเปนวัตถุหนึ่งที่มีมวล ดังนัน้ โลกกับวัตถุใดๆ ที่มีมวลจึงสามารถ

เกดิแรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดระหวางกัน ในการนี้ หากสมมติใหโลกมีมวลเทากับ M 

และวัตถุใดๆ มีมวลเทากับ m ขนาดของแรงโนมถวงระหวางโลกและวัตถุนั้นจะเปนไป

ตามสมการที่ 2   

퐹 =
퐺푀푚

푅
 

 

สมการที่ 2 ขนาดของแรงโนมถวงระหวางโลกและวัตถุที่มีมวลใดๆ 

 

โดย  

Fg คือ ขนาดของแรงโนมถวงระหวางโลกและวัตถุใดๆ มีหนวยเปนนวิตัน (N) 

G คือ คานจิโนมถวง ซึ่งมีคาคงตัวประมาณ 6.673 x 10-11 Nm2/kg2  

M คือ มวลของโลก ซึ่งมีคาคงตัวประมาณ 5.97 x 1024 kg 

m คือ มวลของวัตถุใดๆ มีหนวยเปนกโิลกรัม (kg) 

R คือ ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางมวลของโลกและของวัตถุใดๆ มีหนวย

เปนเมตร (m) 

เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดระหวางมวลของโลกและมวลของวัตถุใดๆ 

ดังนั้น แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุใดๆ จะชี้ไปยังจุดศูนยกลางมวลของโลก

เสมอ 
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สนามโนมถวงของโลก 

 เนื่องจากขนาดของแรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุใดๆ สวนหนึ่งขึ้นอยู

กับมวลของวัตถุนัน้ (m) ดังนัน้ เพื่อแสดงอิทธิพลที่มวลของโลกมีตอขนาดของแรงโนม

ถวงที่กระตอวัตถุนั้น ณ ตําแหนงใดๆ นักฟสิกสจึงไดกําหนดปริมาณทางฟสิกสขึ้นมา

หนึ่งตัว โดยใหชื่อวา “สนามโนมถวงของโลก” ซึ่งมีคาเทากับ ขนาดแรงโนมถวงของโลก

ที่กระทําตอวัตถุใดๆ ตอมวลของวัตถุนัน้ ดังแสดงในสมการที่ 3   
 

푔 =  
퐹
푚

=
퐺푀푚

푅
푚

=
퐺푀
푅

 
 

สมการที่ 3 ขนาดของสนามโนมถวงของโลก 

 

โดย g คือ ขนาดของสนามโนมถวงของโลก มีหนวยเปน N/kg ซึ่งเม่ือแทนคาคงตัวตางๆ 

ไดแก G M และ R ณ ตําแหนงตางๆ แลว นักฟสิกสสามารถทราบไดวา ขนาดของ

สนามโนมถวงของโลก ณ ตําแหนงตางๆ มีคาเทาไร ตัวอยางเชน ขนาดของสนามโนม

ถวงของโลก ณ ตําแหนงผวิโลก มีคาประมาณ 9.81 N/kg  

 

ความเรงของวัตถุใดๆ อันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 

 เนื่องจากแรงใดๆ สามารถกระทําตอวัตถุหนึ่ง และสงผลตอสภาพการ

เคลื่อนที่ของวัตถุนั้น แรงโนมถวงของโลกจึงสามารถสงผลตอสภาพการเคลื่อนของ

วัตถุใดๆ ที่อยูในสนามโนมถวงของโลกเชนเดยีวกัน จากกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิว

ตัน ที่วา “เม่ือมีแรงลัพธที่มีคาไมเทากับศูนยกระทําตอวัตถุใดๆ วัตถุนัน้จะเคลื่อนที่ดวย

ความเรงคาหนึ่ง โดยขนาดของแรงลัพธ (∑F) จะมีคาเทากับผลคูณระหวางมวล (m) 

และขนาดของความเรง (a) ของวัตถุนัน้” (∑F = ma) ดังนัน้ สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ใดๆ อันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเพยีงแรงเดยีวจะเปนไปตามสมการที่ 4 ดังนี้   
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퐹 = 푚푎 

 

퐹 = 푚푎 
 

퐺푀푚
푅

= 푚푎 
 

퐺푀
푅

= 푎 
 

푔 = 푎 
 

สมการที่ 4 ความสัมพันธระหวางสนามโนมถวงของโลกและความเรงของวัตถุใน

กรณทีี่วัตถุนั้นตกอยางเสรภีายใตสนามโนมถวงของโลก 
 

นั่นคือ ในกรณีนี้ ขนาดของความเรงของวัตถุจะมีคาเทากับขนาดของสนามโนมถวงของ

โลกพอดี โดยหนวยของความเรงของวัตถุ (m/s2) สามารถเทียบเคียงไดกับหนวยของ

สนามโนมถวง (N/kg) และเนื่องจากระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุมักมีคานอยมากเม่ือ

เทยีบกับรัศมีของโลก นักฟสิกสจึงมักอนุโลมวา ขนาดของสนามโนมถวงของโลกมีคา

คงตัวประมาณ 9.81 N/kg 

 

น้ําหนักของวัตถุ 

 นอกจากนี้ นักฟสกิสยังไดกําหนดปรมิาณทางฟสกิสขึ้นมาอีกหนึ่งตัว เพื่อแทน

แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุใดๆ ที่อยูในสนามโนมถวงของโลก โดยนักฟสิกส

ไดใหชื่อของปรมิาณฟสกิสนี้วา “น้ําหนัก” ซึ่งเปนไปตามสมการที่ 5 ดังนี้ 
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푊 =  퐹 =
퐺푀푚

푅
=

퐺푀
푅

푚 = 푚푔 
 

สมการที่ 5 น้ําหนักของวัตถุ 

 

โดย W คือ น้ําหนักของวัตถุใดๆ มีหนวยเปนนวิตัน (N)  

 

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก  

 

 จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 คน 

(นักเรียนชาย 3 คน และ นักเรียนหญิง 5 คน) เกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก ผูวิจัย

สามารถบงชี้งคําตอบที่สื่อถงึความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไดทัง้หมด 23 คําตอบ ดังแสดง

ในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ความเขาใจทีค่ลาดเคลื่อนของนักเรยีนเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก  

 

ลําดับ

ท่ี 
ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 

จํานวน 

(คําตอบ) 

รอย

ละ 

1 การเกิดแรงโนมถวงของโลก 1 4.35 

2 แรงโนมถวงของโลก และ ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก 3 13.04 

3 แรงโนมถวงของโลก และ สนามโนมถวงของโลก 12 52.17 

4 การเคล่ือนท่ีอยางเสรขีองวัตถุอันเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก  4 17.39 

5 ขนาดของแรงโนมถวง และ สภาวะไรนํ้าหนัก 2 8.70 

6 มวลของวัตถุ และ นํ้าหนักของวัตถุ 1 4.35 

รวม 23 100 
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ในการนี้ ผูวจัิยนําเสนอคําตอบของนักเรยีนแตละคน โดยใชสัญลักษณ S แลวตามดวย

ตัวเลข (เชน 1 - 8) ซึ่งแสดงนักเรยีนคนที่ 1 – 8 ตามลําดับ รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

 

การเกดิแรงโนมถวงของโลก 

 แมวาคําถามที่ใชในการเก็บขอมูลไมไดถามโดยตรงเกี่ยวกับสาเหตุของการ

เกดิแรงโนมถวงของโลก ที่กระทําตอวัตถุตางๆ บนโลก (นั่นคือ มวลของโลกและมวล

ของวัตถุ) แตนักเรยีนคนหนึ่งระบุวา  

 

แรงโนมถวงของโลกคือพลังงานแมเหล็กของโลกและสิ่งตางๆ ใตพื้นโลก ทํา

ใหเกดิแรงยึดเหนี่ยวกับวัตถุ ทําใหวัตถุไมลอยตัว (S1)  

 

อยางไรก็ตาม ขอมูลที่มีอยูไมเพียงพอในการลงขอสรุปวา นักเรียนคนอ่ืนๆ มี

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในลักษณะเดยีวกันนี้หรอืไม 

 

แรงโนมถวงของโลก และ ความเรงของวัตถุใดๆ เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 

 นักเรียนสวนหนึ่งแสดงความสับสนระหวาง “แรงโนมถวงของโลก” และ 

“ความเรงของวัตถุใดๆ เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก” แมวาปริมาณทั้งสองมี

ความสัมพันธกัน ดังแสดงในกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน (∑F = ma) แตทั้งสอง

เปนบรมิาณทางฟสกิสที่แตกตางกันอยางสิ้นเชงิ กลาวคือ แรงเปนปริมาณทางฟสิกสที่

มีผลตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ในขณะที่ความเรงเปนปรมิาณทางฟสิกสที่แสดงถึง

สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ตอไปนี้เปนตัวอยางคําตอบที่แสดงความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนของนักเรยีน 

 

แรงโนมถวงของโลกคือแรงดึงดูดที่มาจากแกนโลก มีคาแรงดึงดูด = 9.81 

m/s2 ซึ่งมีทศิทางในการดงึดูดในแนวดิ่งเขาหาแกนโลก (S4) 
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แรงโนมถวงคือแรงที่ดึงดูด(วัตถุ)สูใจกลางโลก มีทิศทางดิ่งลงไปยังใจกลาง

โลก มีคาประมาณ 9.81 m/s2 (S6) 

 

แรงโนมถวงคือความเรง เชน ถามีวัตถุพุงเขามายังโลก วัตถุจะมีความเร็ว

เพิ่มขึ้นใน 1 หนวยวนิาที กลาวคือ แรงโนมถวงคือความเร็วใน 1 หนวยวินาท ี

… 1 วนิาทจีะมีความเร็วเพิ่มขึ้น 9.81 m/s2 จึงกลายเปนความเรงเทากัน 9.81 

m/s2 (S6) 

 

คําตอบขางตนแสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่วา แรงโนมถวงและ

ความเรงของวัตถุอันเนื่องจากแรงโนมถวงนั้นเปนปริมาณเดียวกัน ดวยเหตุนี้ นักเรียน

เหลานี้จึงเขยีนวา แรงโนมถวงมีหนวยเปน m/s2 แทนหนวยเปน N 

 

แรงโนมถวงของโลก และ สนามโนมถวงของโลก 

 ในทํานองเดยีวกัน นักเรียนสวนหนึ่งแสดงความสับสนระหวาง “แรงโนมถวง

ของโลก” และ “สนามโนมถวงของโลก” แมวาปริมาณทั้งสองมีความสัมพันธกัน (ดัง

สมการ Fg = mg) แตทัง้สองก็ไมใชปรมิาณเดยีวกัน กลาวคือ แรงโนมถวงเปนปริมาณที่

มีผลตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆ ในสนามโนมถวงหนึ่ง ในขณะที่สนามโนมถวง

แสดงถงึอิทธพิลที่มวลของวัตถุหนึ่ง (เชน โลก) มีผลตอขนาดของแรงโนมถวงที่กระทํา

ตอวัตถุนัน้ ตอไปนี้เปนตัวอยางคําตอบที่แสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีน 

 

ความเรงจะมีคาเทากับแรงโนมถวงของโลก ในกรณีที่วัตถุมีทิศทางในทาง

เดียวกับแรงโนมถวงของโลก คือ มีทิศทางลงดิ่งเขาหาใจกลางโลก คา

ความเรงจะเทากับ 9.81 m/s2 หรอื 10 m/s2 (S5) 
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ซึ่งจากสมการที่ 4 ความเรงของวัตถุใดๆ ที่ตกอยางเสรใีนสนามโนมถวงของโลกจะมีคา

เทากับสนามโนมถวงของโลก ไมใชแรงโนมถวงของโลก 

 นอกจากนี้ ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนดังกลาวยังปรากฏเม่ือนักเรียนตอง

คํานวณหาน้ําหนักของวัตถุใดๆ ในสนามโนมถวงของโลก ตอไปนี้เปนตัวอยางคําตอบ

ของนักเรยีน 

 

มวล (m) คือ เนื้อสารในตัว ... มีหนวยเปนกิโลกรัม น้ําหนัก (W) คือ มวล x 

แรงโนมถวงของโลก ... มีหนวยเปนนวิตัน (N) (S6) 

 

คามวล = 50 kg แตน้ําหนักคือ คามวล x แรงโนมถวงของโลก = 50 x 10 = 

500 N (S5) 

 

การที่มวลคูณกับแรงโนมถวงของโลก ทําใหไดน้ําหนัก (S2) 

 

มวล = สสารที่อยูในวัตถุนัน้ น้ําหนัก = มวล x คาแรงโนมถวงของโลก (S8) 

 

น้ําหนักก็คือ m x g ซึ่งกําหนดให m … เปนมวล และ g คือแรงโนมถวงของ

โลก ซึ่งมีคาเทากับ 9.81 m/s2 หรอื 10 m/s2 ซึ่งหมายความวา น้ําหนัก = มวล 

x แรงโนมถวงของโลก หรอื W = mg (S1) 

 

ถาหากเราอยูบนโลกมีน้ําหนัก 50 N และมีมวลเทากับ 5 กิโลกรัม เพราะโลก

มีแรงโนมถวงอยูมาก น้ําหนัก(ก็)เลย(มีคา)มาก แตถาหากเราไปยืนบนดวง

จันทร มวลของเรายังคงเดมิและปกต ิสวนน้ําหนักจะนอยลง เพราะมีแรงโนม

ถวงบนดวงจันทรนอย เหตุที่มวลยังคงเดิม เพราะมวลคือสิ่งที่อยูติดตัวเราอยู
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แลว (จึง)มีปรมิาณปกต ิเหตุที่น้ําหนักลดและเพิ่ม ปจจัยก็คือแรงโนมถวงของ

สถานที่นัน้ เพราะน้ําหนักเปนการนํามวลมาคูณกับแรงโนมถวง (S1)   

 

การที่เรายืนบนพื้นโลก น้ําหนักของเราจะมีคามากกวาการที่เรายืนอยูบนดวง

จันทร เพราะโลกมีแรงโนมถวงมากกวาดวงจันทร จึงทําใหเรา(มี)น้ําหนักนอย

เม่ืออยู(บน)ดวงจันทร (S2) 

 

น้ําหนักจะตางกันเนื่องจากโลกและดวงจันทรมีแรง g ไมเทากัน แตมวลจะไม

เปลี่ยนแปลงไปตามแรงดงึดูด (S4) 

 

มวลของเราจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะไปอยูบนดวงจันทรหรือดาวดวง

อ่ืนๆ แตน้ําหนักของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยูกับคาแรงโนมถวงของ

แตละที่ (S5) 

 

ดวงจันทรมีแรงโนมถวงนอยกวาโลกมาก แตมวลของวัตถุยังเทาเดิม ... 

น้ําหนักจะไมเทาเดมิ เพราะขึ้นอยูกับแรงโนมถวงของดวงจันทรดวย น้ําหนัก 

= m x แรงโนมถวงของดวงจันทร ... แรงโนมถวงของดวงจันทรมีคาประมาณ 

1/6 ของแรงโนมถวงของโลก = m x แรงโนมถวงของโลก x 1/6 (S6) 

 

โลกมีแรงโนมถวงมาก แตดวงจันทรมีแรงโนมถวงนอย แตมวลจะ...เทากันทั้ง

สองที่ แตน้ําหนักจะขึ้นอยูกับแรงโนมถวง (S3) 

 

คําตอบขางตนทัง้หมดแสดงความสับสนระหวาง “แรงโนมถวงของโลก” และ 

“สนามโนมถวงของโลก” กลาวคือ น้ําหนักเปนผลคูณระหวางมวลของวัตถุและสนาม
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โนมถวงของโลก (ไมใชแรงโนมถวงของโลก) ในทางฟสิกสแลว น้ําหนักของวัตถุใดๆ ก็

คือแรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุนัน้ 

 

การเคลื่อนอยางเสรขีองวัตถอัุนเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  

 นอกจากนี้ นักเรียนสวนหนึ่งแสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับการ

เคลื่อนที่อยางเสรอัีนเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก กลาวคือ เม่ือวัตถุจะเคลื่อนที่ดวย

แรงโนมถวงของโลกเพยีงแรงเดยีว วัตถุจะเคลื่อนที่ดวยความเรงที่มีทิศเดียวกันกับทิศ

ของแรงโนมถวงของโลก โดยขนาดของความเรงของวัตถุนี้จะมีคาเทากับขนาดของ

สนามโนมถวงของโลกพอดี ดังแสดงในสมการที่ 4 (g = a) ตอไปนี้เปนคําตอบที่แสดง

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีน 

 

เม่ือมีแรงโนมถวงมาก ย่ิงทําใหวัตถุตกลงมาในแนวดิ่งหรอืแนวแกน y แตถามี

แรงโนมถวงนอย วัตถุอาจจะลอยขึ้นหรอืตกลงมาอยางชา (S3) 

 

แรงโนมถวงของโลกคือแรงที่มากระทํากับวัตถุ (ทํา)ใหวัตถุสามารถอยูนิ่ง 

เคลื่อนที่ก็ได มีทศิทางลงดิ่งเขาหาใจกลางโลก (S5) 

 

แรงโนมถวงของโลกคือแรงดึงดูดที่กระทําตอวัตถุ สิ่งของ และสิ่งมีชีวิต .... 

(แรงโนมถวงของโลก)ทําใหเกดิความสมดุลของสิ่งตางๆ ของพื้นโลก (S2) 

 

g = 9.81 m/ss คือ(วา) (ใน)ทุกๆ วนิาททีี่วัตถุเคลื่อนที่ (วัตถุ)จะมีคา g เพิ่มขึ้น

ครัง้ละ 9.81 m/s2 (S8) 

 

ความหมายของความเรงก็คือ(วา) ความเรงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ 9.81 m/s2 

จนกวาจะมีแรงมากระทําใหวัตถุหยุดนิ่ง (S2)  
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ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนนี้สวนหนึ่งอาจเกี่ยวของกับความสับสนระหวาง 

“แรงโนมถวงของโลก” และ “ความเรงของวัตถุเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก”  

 

แรงโนมถวง และ สภาวะไรน้ําหนัก 

 แมวาคําถามที่ใชในการเก็บขอมูลไมไดถามโดยตรงเกี่ยวกับสภาวะไรน้ําหนัก 

แตถามใหนักเรียนเปรียบเทียบน้ําหนักของวัตถุเดียวกัน เม่ืออยูบนโลกและเม่ืออยูบน

ดวงจันทร ในการนี้ นักเรียนสวนหนึ่งแสดงความสับสนวา เม่ือวัตถุใดๆ อยูบนดวง

จันทร (ซึ่งยังคงมีสนามโนมถวงคาหนึ่งอยู แตคานั้นนอยกวาสนามโนมถวงของโลก) 

นักเรียนเหลานี้กลับเขาใจวา วัตถุนั้นจะอยูในสภาวะไรน้ําหนัก ตอไปนี้เปนตัวอยาง

คําตอบที่แสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรยีน 

 

เม่ือเราไปอยูบนโลกหรอืดวงจันทร มวลของเราจะเทาเดิม แตน้ําหนักของเรา

จะเปลี่ยน เนื่องจากน้ําหนักคือ W = mg ดังนั้น เม่ือเราอยูบนพื้นโลก เราจะ

ยืนบนพื้นโลกโดยไมลอยได เพราะเกดิจากแรงโนมถวงของโลกและแรงดึงดูด

ของโลก แตเม่ือเราไปอยูบนพื้นของดวงจันทร จะทําใหเราลอยหรือที่เรียกวา

สภาวะไรน้ําหนัก นั่นคือ เพราะคา g บนพื้นโลกมีคามากกวาคา g บนพื้นดวง

จันทร (S8) 

 

ไมวาเราจะอยูไหน มวลของเราก็ยังเทาเดิม คือ 50 kg สวนน้ําหนักเราจะไม

เทาเดิม เพราะวาน้ําหนักมีคา g ถาเราไปยืนบนดวงจันทร คา g ของดวง

จันทร = 1/6 (ของ)โลก ซึ่งคา g (ของดวงจันทร)จะนอยกวา(คา g ของ)โลก 

ดังนัน้ ถาเราไปยืนบนดวงจันทร เราจะมีน้ําหนักที่นอยกวายืนอยูบนโลก แต

มวลเราจะเทาเดมิ ... เรยีกวา สภาวะไรน้ําหนัก ไมใช สภาวะไรมวล (S7) 
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 คําตอบของนักเรียนขางตนแสดงวา นักเรียนอาจมีความสับสนระหวาง 

“สภาวะที่มีสนามโนมถวงนอย” กับ “สภาวะที่ไมมีสนามโนมถวง” โดย Libarkin & 

Stokes (2011) อธิบายวา นี่เปนผลจากการผสมผสานกันระหวางความเขาใจเดิมกับ

ขอมูลใหมที่นักเรยีนไดรับมา   

 

มวลของวัตถุ และ น้ําหนักของวัตถุ 

 นักเรียนคนหนึ่งแสดงความสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง “มวลของ

วัตถุ” และ “น้ําหนักของวัตถุ” กลาวคือ นักเรยีนคนนี้เขาใจคลาดเคลื่อนวา “มวลคือคา

การคูณกันของน้ําหนักกับแรง g” (S4) ทั้งๆ ที่ในทางฟสิกสแลว น้ําหนักของวัตถุใดๆ 

เปนผลคูณระหวางมวลกับสนามโนมถวง ณ ตําแหนงของวัตถุนัน้ 

 

บทสรุปและการอภปิรายผล 

 

 บทความนี้ไดนําเสนอความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 จํานวน 8 คน ซึ่งปรากฏในขอคําถามแบบปลายเปด จํานวน 4 ขอ ซึ่งสรุปได

ดังตอไปนี้ 

1. แรงโนมถวงของโลกเกดิจากพลังงานแมเหล็กของโลก 

2. ความสับสนระหวางแรงโนมถวงของโลกและความเรงของวัตถุใดๆ 

เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 

3. ความสับสนระหวางแรงโนมถวงของโลกและสนามโนมถวงของโลก 

4. การเคลื่อนที่อยางเสรขีองวัตถุใดๆ เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 

5. ขนาดของแรงโนมถวงและสภาวะไรน้ําหนัก 

6. ความสัมพันธระหวางมวลของวัตถุและน้ําหนักของวัตถุ 

โดยความเขาใจที่คลาดเคลื่อนสวนใหญที่ปรากฏในการศึกษานี้ก็คือความสับสน

ระหวางปรมิาณทางฟสกิสตางๆ เชน ความสับสนระหวาง “แรงโนมถวงของโลก” กับ 
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“ความเรงอันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก” และ ความสับสนระหวาง “แรงโนมถวง

ของโลก” กับ “สนามโนมถวงของโลก” ซึ่งไมปรากฏในการทบทวนเอกสารงานวิจัยของ 

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ & เพ็ญจันทร ซงิห (2550)  

แมวาการศกึษานี้ไมไดบงชี้ถงึที่มาของความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรง

โนมถวงของโลก แตจากการพิจารณา “สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการ

เรยีนรูวทิยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” 

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553: 59) ผูวิจัยเห็นคําสําคัญที่เกี่ยวของกับปรมิาณทางฟสิกส

ตางๆ จํานวนมาก ไดแก “สนามโนมถวง” “แรงกระทําตอวัตถุ” “น้ําหนัก” “(การ)ตก

แบบเสรี” และ “แรงโนมถวง” แมวาคําสําคัญเหลานี้เกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด 

แตไมใชแนวคิดเดียวกัน ดังนั้น หากนักเรียนไมไดรับการเนนยํ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ

และความแตกตางระหวางคําสําคัญเกี่ยวกับปรมิาณทางฟสิกสเหลานี้อยางชัดเจนแลว 

นักเรียนก็อาจเกิดความสับสนได ทั้งนี้เพราะปริมาณทางฟสิกสเหลานี้มีความเปน

นามธรรมสูง ซึ่งนักเรยีนไมสามารถสังเกตและวัดไดโดยตรงในชวีติประจําวัน        

 

ขอเสนอแนะ 

 

 การศกึษานี้ไดเปดเผยความเขาใจคลาดเคลื่อนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนาสนใจและยัง

ไมปรากฏใหเห็นในงานวิจัยกอนหนานี้บอยนัก (โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย) 

นั่นคือ นักเรียนสวนหนึ่งมีความสับสนระหวางแรงโนมถวงของโลกและสนามโนมถวง

ของโลก นักเรยีนเหลานี้มีแนวโนมที่จะเขาใจวา ทั้งสองคือปริมาณทางฟสิกสเดียวกัน 

และสามารถใชแทนกันได ดวยเหตุนี้ นักเรยีนเหลานี้จึงไมสามารถนําแนวคิดทางฟสิกส

ไปใชในการทํานายและอธบิายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ ภายใตสนามโนมถวงของโลก

ไดอยางเหมาะสม ในการนี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวา ผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนเห็น

ทัง้ความแตกตางและความสัมพันธระหวางแรงโนมถวงของโลกและสนามโนมถวงของ

โลก ซึ่งจะมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลกไดอยางมี
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ความหมายตอไป นอกจากนี้ นักเรียนควรไดรับการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม

ความเขาใจที่วา แรงโนมถวงของโลกโดยแทจรงิแลวก็คือแรงดงึดูดระหวางมวลของโลก

และมวลของวัตถุใดๆ ที่อยูในสนามโนมถวงของโลกนั่นเอง 
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ภาคผนวก 

 

ขอคําถามในการเก็บขอมูล 

 

1. นักเรยีนคิดวา แรงโนมถวงของโลกคืออะไร มีลักษณะและทศิทางอยางไร  

2. “ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกมีคาเทา 9.81 m/s2” นักเรียนคิด

วา คํากลาวนี้หมายความวาอยางไร 

3. สมมติวา นักเรียนยืนบนตาชั่ง แลวอานคาจาตาชั่งได 50 กิโลกรัม 

นักเรยีนคิดวา มวลและน้ําหนักของนักเรยีนคืออะไร 

4. จากขอที่ 4 มวลและน้ําหนักของนักเรียนจะเปนอยางไร เม่ือเทียบกัน

ระหวางกรณีที่นักเรยีนยืนอยูบนพื้นโลก และกรณีที่นักเรียนยืนอยูบนพื้น

ดวงจันทร  

 


