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บทคัดยอ
บทความนี้ นํา เสนอผลการศึก ษาความเข าใจที่ คลาดเคลื่ อนของนั กเรียนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 จํ า นวน 8 คน เกี่ ย วกั บ แรงโน ม ถ ว งของโลก โดยใช ข อคํ า ถาม
ปลายเปด จํานวน 4 ขอ รว มกับ การสัมภาษณนั กเรี ยนเปนรายบุค คล ผูวิจั ยอา นและ
ตีความขอมูล เพื่อบงชี้คําตอบที่แสดงถึงความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น
23 คําตอบ จากนั้น ผูวิจัยจัดกลุมความเข าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งหมดออกเปน 6 กลุ ม
ในจํานวนนี้ ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่ปรากฏบอยที่สุดคือความสับสนระหวางแรง
โนมถว งของโลกและสนามโนมถวงของโลก ผูวิจั ยจึงเสนอวา กิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องแรงโนมถว งควรสงเสริมใหนักเรียนเห็นทั้ งความแตกตางและความสัมพัน ธ
ระหวางปริมาณทั้งสอง
คําสําคัญ: ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน; แรงโนมถวง; นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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Abstract
This article presents results of an investigation of eight tenth grade
students’ misunderstandings of the Earth’s gravitational force using four openended 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
ฟ สิ ก ส เ ป น วิ ท ยาศาสตร ก ายภาพแขนงหนึ่ ง ซึ่ ง เน น การบรรยายและการ
อธิ บายปรากฏการณ ทางธรรมชาติใ นรู ป แบบของกฎและทฤษฎี ตามลํ า ดับ ความรู
ฟสิกสสวนหนึ่งมาจากการที่นักวิทยาศาสตรสังเกต ทดลอง และสรางแบบจําลองทาง
ความคิ ด ให ส อดคล องกั บ ข อมู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกตและการทดลองนั้ น ด ว ยเหตุ นี้
แนวคิดทางฟสิกสสวนใหญจึงมีค วามซับซอนและเปนนามธรรมสู ง ซึ่งอาจไมใชเรื่อง
งายตอการทําความเขาใจโดยผูที่ไมคุนเคย อยางไรก็ดี นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานควรมี ค วามรู แ ละความเข า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทางฟ สิ ก ส ต า งๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
งานวิจั ยต างๆ ในตา งประเทศได เป ดเผยวา นั กเรี ยนจํา นวนมากประสบกั บ
ปญหาในการเรียนรูแนวคิดทางฟสิกส และไมสามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ ใน
ชีวิตประจํา วันไดอยา งถูกต อง (Reiner et al., 2000) การเรี ยนรูแนวคิ ดทางฟสิก ส
สํา หรั บ นั ก เรี ยนเหล านี้ จึ ง กลายเป น กิ จ กรรมที่ ข าดซึ่ง ความหมาย แม ว าในบางครั้ ง
ผูสอนไดพยายามจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนเหลานี้ไดคิดและลงมือ
ปฏิบัติ พรอมทั้งกระตุนความสนใจของนักเรียนเหลานี้แลวก็ตาม
Ausubel (1968) เสนอว า นั ก เรี ยนจะเกิ ด การเรี ย นรู เ รื่ องใดๆ ได อ ย า งมี
ความหมาย ก็ตอเมื่อนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูและความเขาใจเดิมของตนเอง
กับ แนวคิ ด หรื อเนื้ อหาใหม ดว ยเหตุ นี้ ในการจั ด การเรียนการสอนเรื่องใดๆ ก็ ต าม
ผูสอนจึงควรทราบลวงหนาวา นักเรียนของตนเองมีความรูและความเขาใจเดิมเรื่องนั้น
อย า งไรบ า ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู ที่ มี
ความหมายสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบ
ความรูและความเขาใจเดิมของตนเอง เพื่อใหนักเรียนไดเกิดความตระหนักและสามารถ
เปรียบเทียบความรูและความเขาใจเดิมเหลานั้นกับแนวคิดหรือเนื้อหาใหม (วรรณจริย
มังสิงห, 2537) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งระหวางผูสอนกับนักเรียน และระหวาง
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กลุมนักเรียนดวยกันเอง เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหนักเรี ยนทราบและตระหนัก
ถึงความรูและความเขาใจเดิมของตนเอง
แรงโนมถวงของโลกเปนแนวคิดทางฟสิกสหนึ่งที่ปรากฏใน “ตัวชี้วัดและสาระ
การเรี ยนรู แกนกลาง กลุ มสาระการเรี ยนรู วิ ท ยาศาสตร ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 59) ซึ่งระบุไว
วา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรเขาใจวา
“ในสนามโนมถวง จะมีแรงกระทําตอวัตถุ ทําใหวัตถุมีน้ําหนัก เมื่อปลอยวัตถุ
วัตถุจะตกแบบเสรี สนามโนมถวงทําใหวัตถุตางๆ ไมหลุดจากโลก เชน การ
โคจรของดาวเที ยมรอบโลก และอาจใชแรงโน มถ วงไปใชป ระโยชน เพื่ อหา
แนวดิ่งของชางกอสราง” (ว 4.1 ม. 4 – 6/1)
แมวาแนวคิดเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลกมีประโยชนอยางมากในการทํานาย
และอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ แตแนวคิดดังกล าวก็มีความเป นนามธรรมสู ง
ซึ่งอาจไมงายนักสําหรับนักเรียนที่ไมคุนเคย ตัวอยางเชน ขจรศักดิ์ บัวระพันธ & เพ็ญ
จันทร ซิงห (2550: 56 - 57) ไดสรุปสิ่งที่นักเรียนมักเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรง
โนมถวงของโลกไวดังนี้
1. แรงโนมถวงของโลกไมมีจริง วัตถุตกลงสูพื้นตามธรรมชาติของมัน
2. ความดันอากาศมีผลตอคาของแรงโนมถวงของโลก
3. ขนาดของวัตถุมีผลตอหรือสัมพันธกับขนาดของแรงโนมถวงของโลก
4. แรงโนมถวงของโลกจะกระทําตอวัตถุ เมื่อแรงขับดันภายในวัตถุนั้นหมด
ลง
5. แรงโนมถวงของโลกตองอาศัยตัวกลาง
6. แรงโนมถวงของโลกทําใหวัตถุเคลื่อนที่ในแนวระดับชาลง
การมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเหลานี้สวนหนึ่งสงผลใหนักเรียนไมสามารถทํานายและ
อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ 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
ของนักเรียนเปนเสมือน “ทรัพยากร” ที่มีคุณคาสําหรับผูสอน ทั้งในแงของการเรียนรู
และการใชประโยชนเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษาความ
เขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 คน (นักเรียนชาย 3 คน และ นักเรียน
หญิง 5 คน) เกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก โดยใชขอคําถามแบบปลายเปด จํานวน 4 ขอ
(ดู ภาคผนวก) ร ว มกั บ การสั มภาษณ นั ก เรี ยนเป น รายบุ ค คล จากนั้ น ผู วิ จั ยทํ า การ
วิเคราะหขอมูล โดยการอาน ตีความ และบงชี้คําตอบที่สื่อถึงความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
พรอมทั้งจัดกลุมความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเหลานั้น ตลอดจนนับความถี่และคํานวณหา
คารอยละของจํานวนคําตอบในแตละกลุม
บทความนี้มุงนําเสนอความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 จํานวน 8 คน เกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก บทความนี้ ประกอบดวย 3 สวนหลัก
สวนที่ 1 เปนการนําเสนอความเขาใจของนักฟสิกสเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก ซึ่งจะ
ขอมูลพื้นฐานสําหรับผูอานในการตีความและเปรียบเทียบกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ของนัก เรี ยน ซึ่ง จะถูกนํ าเสนอไว ในสว นที่ 2 ของบทความนี้ ในส วนที่ 3 ซึ่ งเปน สว น
สุดทายของบทความนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอบทสรุปและขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษา
นี้ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนเรื่องแรงโนมถวงของโลก

ความเขาใจของนักฟสิกสเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก
แรงโนมถวง
ในทางฟสิกสแลว แรงโนมถวงเปนแรงดึงดูดระหวางมวลของคูวัตถุใดๆ (เชน
โลกกับดวงอาทิตย โลกกับลูกเทนนิส โตะกับเกาอี้ และ สําลีกับเศษกระดาษ เปนตน )
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แรงโนมถวงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวา วัตถุทั้งคูมีมวลเปนของตนเอง ในกรณีของวัตถุคูใดๆ
(m1 และ m2) แรงโนมถวงนี้จะเกิดขึ้น ในลักษณะของคูแรงกิ ริยา-ปฏิ กิริยา (ActionReaction) ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

m1

F12

F21

m2

R
แผนภาพที่ 1 การเกิดแรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดระหวางคูมวลใดๆ
กลาวคือ แรงหนึ่ง (F12) จะกระทําตอวัตถุที่หนึ่ง (m1) ซึ่งมีทิศชี้ออกไปยังวัตถุที่สอง (m2)
ในขณะที่อีกแรงหนึ่ง (F21) จะกระทําตอวัตถุที่สอง (m2) และชี้ออกไปยังวัตถุที่หนึ่ง (m1)
โดยขนาดของแรงทั้ง สองจะมีคา เท ากัน ซึ่ งขึ้น อยู กับผลคู ณของมวลของวัตถุ ทั้ง สอง
และระยะหางระหวางจุดศูนยกลายมวลของวัตถุทั้งสองยกกําลังสอง ดังแสดงในสมการ
ที่ 1

=

=

สมการที่ 1 ขนาดของแรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดระหวางคูมวลใดๆ
โดย
F12 คือ ขนาดของแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุที่ 1 มีหนวยเปนนิวตัน (N)
F21 คือ ขนาดของแรงโนมถวงที่กระทําตอวัตถุที่ 2 มีหนวยเปนนิวตัน (N)
G คือ คานิจโนมถวง ซึ่งมีคาคงตัวประมาณ 6.673 x 10-11 Nm2/kg2
m1 คือ มวลของวัตถุที่ 1 มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg)
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m2 คือ มวลของวัตถุที่ 2 มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg)
R คือ ระยะหา งระหวางจุดศู นยกลางมวลของวัตถุ ที่ 1 และของวัตถุที่ 2 มี
หนวยเปนเมตร (m)
แรงโนมถวงของโลก
เนื่องจากโลกเปนวัตถุหนึ่งที่มีมวล ดังนั้น โลกกับวัตถุใดๆ ที่มีมวลจึงสามารถ
เกิดแรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดระหวางกัน ในการนี้ หากสมมติใหโลกมีมวลเทากับ M
และวัตถุใดๆ มีมวลเทากับ m ขนาดของแรงโนมถวงระหวางโลกและวัตถุนั้น จะเปนไป
ตามสมการที่ 2

=
สมการที่ 2 ขนาดของแรงโนมถวงระหวางโลกและวัตถุที่มีมวลใดๆ
โดย
Fg คือ ขนาดของแรงโนมถวงระหวางโลกและวัตถุใดๆ มีหนวยเปนนิวตัน (N)
G คือ คานิจโนมถวง ซึ่งมีคาคงตัวประมาณ 6.673 x 10-11 Nm2/kg2
M คือ มวลของโลก ซึ่งมีคาคงตัวประมาณ 5.97 x 1024 kg
m คือ มวลของวัตถุใดๆ มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg)
R คือ ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางมวลของโลกและของวัตถุใดๆ มีหนวย
เปนเมตร (m)
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดระหวางมวลของโลกและมวลของวัตถุใดๆ
ดังนั้น แรงโน มถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุใ ดๆ จะชี้ไปยั งจุดศูน ยกลางมวลของโลก
เสมอ
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สนามโนมถวงของโลก
เนื่องจากขนาดของแรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุใดๆ สวนหนึ่งขึ้นอยู
กับมวลของวัตถุนั้น (m) ดังนั้น เพื่อแสดงอิทธิพลที่มวลของโลกมีตอขนาดของแรงโนม
ถวงที่กระตอวัตถุนั้น ณ ตําแหนงใดๆ นักฟสิกสจึงไดกําหนดปริมาณทางฟสิกสขึ้นมา
หนึ่งตัว โดยใหชื่อวา “สนามโนมถวงของโลก” ซึ่งมีคาเทากับ ขนาดแรงโนมถวงของโลก
ที่กระทําตอวัตถุใดๆ ตอมวลของวัตถุนั้น ดังแสดงในสมการที่ 3

=

=

=

สมการที่ 3 ขนาดของสนามโนมถวงของโลก
โดย g คือ ขนาดของสนามโนมถวงของโลก มีหนวยเปน N/kg ซึ่งเมื่อแทนคาคงตัวตางๆ
ไดแก G M และ R ณ ตําแหนงตางๆ แลว นักฟสิ กสสามารถทราบไดวา ขนาดของ
สนามโนมถวงของโลก ณ ตําแหนงตางๆ มีคาเทาไร ตัวอยางเชน ขนาดของสนามโนม
ถวงของโลก ณ ตําแหนงผิวโลก มีคาประมาณ 9.81 N/kg
ความเรงของวัตถุใดๆ อันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
เนื่ อ งจากแรงใดๆ สามารถกระทํ า ต อ วั ต ถุ ห นึ่ ง และส ง ผลต อสภาพการ
เคลื่อนที่ข องวัต ถุนั้น แรงโนมถวงของโลกจึ งสามารถสงผลตอสภาพการเคลื่อนของ
วัตถุใดๆ ที่อยูในสนามโนมถวงของโลกเชนเดียวกัน จากกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิว
ตัน ที่วา “เมื่อมีแรงลัพธที่มีคาไมเทากับศูนยกระทําตอวัตถุใดๆ วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ดวย
ความเรงคาหนึ่ง โดยขนาดของแรงลัพธ (∑F) จะมีคาเทา กับผลคูณระหวางมวล (m)
และขนาดของความเรง (a) ของวัตถุนั้น” (∑F = ma) ดังนั้น สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ใดๆ อันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเพียงแรงเดียวจะเปนไปตามสมการที่ 4 ดังนี้
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=
=
=
=
=
สมการที่ 4 ความสัมพันธระหวางสนามโนมถวงของโลกและความเรงของวัตถุใน
กรณีที่วัตถุนั้นตกอยางเสรีภายใตสนามโนมถวงของโลก
นั่นคือ ในกรณีนี้ ขนาดของความเรงของวัตถุจะมีคาเทากับขนาดของสนามโนมถวงของ
โลกพอดี โดยหนวยของความเรงของวัตถุ (m/s2) สามารถเทียบเคียงไดกับหนวยของ
สนามโนมถวง (N/kg) และเนื่องจากระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุมักมีคานอยมากเมื่อ
เทียบกับรัศมีของโลก นักฟสิกสจึงมักอนุโลมวา ขนาดของสนามโนมถวงของโลกมีคา
คงตัวประมาณ 9.81 N/kg
น้ําหนักของวัตถุ
นอกจากนี้ นักฟสิกสยังไดกําหนดปริมาณทางฟสิกสขึ้นมาอีกหนึ่งตัว เพื่อแทน
แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุใดๆ ที่อยูในสนามโนมถวงของโลก โดยนักฟสิกส
ไดใหชื่อของปริมาณฟสิกสนี้วา “น้ําหนัก” ซึ่งเปนไปตามสมการที่ 5 ดังนี้
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=

=

=

=

สมการที่ 5 น้ําหนักของวัตถุ
โดย W คือ น้ําหนักของวัตถุใดๆ มีหนวยเปนนิวตัน (N)

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก
จากการวิ เ คราะห คํ า ตอบของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 4 จํ า นวน 8 คน
(นั กเรี ยนชาย 3 คน และ นั กเรียนหญิ ง 5 คน) เกี่ยวกั บ แรงโน มถ ว งของโลก ผูวิ จั ย
สามารถบงชี้งคําตอบที่สื่อถึงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไดทั้งหมด 23 คําตอบ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเขาใจทีค่ ลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลก
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
การเกิดแรงโนมถวงของโลก
แรงโนมถวงของโลก และ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
แรงโนมถวงของโลก และ สนามโนมถวงของโลก
การเคลื่อนที่อยางเสรีของวัตถุอันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
ขนาดของแรงโนมถวง และ สภาวะไรน้ําหนัก
มวลของวัตถุ และ น้ําหนักของวัตถุ
รวม

จํานวน
(คําตอบ)
1
3
12
4
2
1
23

รอย
ละ
4.35
13.04
52.17
17.39
8.70
4.35
100
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ในการนี้ ผูวิจัยนําเสนอคําตอบของนักเรียนแตละคน โดยใชสัญลักษณ S แลวตามดวย
ตัวเลข (เชน 1 - 8) ซึ่งแสดงนักเรียนคนที่ 1 – 8 ตามลําดับ รายละเอียดมีดังตอไปนี้
การเกิดแรงโนมถวงของโลก
แมวาคํ าถามที่ ใชในการเก็บ ขอมูลไมไดถ ามโดยตรงเกี่ ยวกับสาเหตุข องการ
เกิดแรงโนมถวงของโลก ที่กระทําตอวัตถุตางๆ บนโลก (นั่นคือ มวลของโลกและมวล
ของวัตถุ) แตนักเรียนคนหนึ่งระบุวา
แรงโนมถวงของโลกคือพลังงานแมเหล็กของโลกและสิ่งตางๆ ใตพื้นโลก ทํา
ใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับวัตถุ ทําใหวัตถุไมลอยตัว (S1)
อยางไรก็ตาม ขอมูลที่มีอยูไมเพียงพอในการลงขอสรุปวา นักเรียนคนอื่นๆ มี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม
แรงโนมถวงของโลก และ ความเรงของวัตถุใดๆ เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
นั ก เรี ยนส ว นหนึ่ ง แสดงความสั บ สนระหว า ง “แรงโน มถ ว งของโลก” และ
“ความเร ง ของวั ต ถุ ใ ดๆ เนื่ อ งจากแรงโน ม ถ ว งของโลก” แม ว า ปริ ม าณทั้ ง สองมี
ความสัมพันธกัน ดังแสดงในกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน (∑F = ma) แตทั้งสอง
เปนบริมาณทางฟสิกสที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ แรงเปนปริมาณทางฟสิกสที่
มีผลตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ในขณะที่ความเรงเปนปริมาณทางฟสิกสที่แสดงถึง
สภาพการเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ ต อ ไปนี้ เ ป น ตั ว อย า งคํ า ตอบที่ แ สดงความเข า ใจที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียน
แรงโน มถวงของโลกคือแรงดึงดูดที่ มาจากแกนโลก มี คา แรงดึง ดูด = 9.81
m/s2 ซึ่งมีทิศทางในการดึงดูดในแนวดิ่งเขาหาแกนโลก (S4)
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แรงโนมถวงคือแรงที่ดึงดู ด (วัตถุ)สูใจกลางโลก มี ทิศทางดิ่งลงไปยังใจกลาง
โลก มีคาประมาณ 9.81 m/s2 (S6)
แรงโนมถว งคือความเร ง เชน ถ ามี วั ตถุ พุง เข ามายัง โลก วัต ถุ จะมีค วามเร็ ว
เพิ่มขึ้นใน 1 หนวยวินาที กลาวคือ แรงโนมถวงคือความเร็วใน 1 หนวยวินาที
… 1 วินาทีจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น 9.81 m/s2 จึงกลายเปนความเรงเทากัน 9.81
m/s2 (S6)
คํ า ตอบข า งต น แสดงความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อนของนั ก เรี ยนที่ ว า แรงโน มถ ว งและ
ความเรงของวัตถุอันเนื่องจากแรงโนมถวงนั้นเปนปริมาณเดียวกัน ดวยเหตุนี้ นักเรียน
เหลานี้จึงเขียนวา แรงโนมถวงมีหนวยเปน m/s2 แทนหนวยเปน N
แรงโนมถวงของโลก และ สนามโนมถวงของโลก
ในทํานองเดียวกัน นักเรียนสวนหนึ่งแสดงความสับสนระหวาง “แรงโนมถวง
ของโลก” และ “สนามโนมถวงของโลก” แมวาปริมาณทั้งสองมีความสัมพันธกัน (ดัง
สมการ Fg = mg) แตทั้งสองก็ไมใชปริมาณเดียวกัน กลาวคือ แรงโนมถวงเปนปริมาณที่
มีผลตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆ ในสนามโนมถวงหนึ่ง ในขณะที่สนามโนมถวง
แสดงถึงอิทธิพลที่มวลของวัตถุหนึ่ง (เชน โลก) มีผลตอขนาดของแรงโนมถวงที่กระทํา
ตอวัตถุนั้น ตอไปนี้เปนตัวอยางคําตอบที่แสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
ความเร งจะมี คา เท ากั บแรงโน มถ วงของโลก ในกรณีที่ วัต ถุมีทิศ ทางในทาง
เดี ย วกั บ แรงโน ม ถ ว งของโลก คื อ มี ทิ ศ ทางลงดิ่ ง เข า หาใจกลางโลก ค า
ความเรงจะเทากับ 9.81 m/s2 หรือ 10 m/s2 (S5)

148

ซึ่งจากสมการที่ 4 ความเรงของวัตถุใดๆ ที่ตกอยางเสรีในสนามโนมถวงของโลกจะมีคา
เทากับสนามโนมถวงของโลก ไมใชแรงโนมถวงของโลก
นอกจากนี้ ความเข าใจที่ ค ลาดเคลื่ อนดั ง กล า วยั ง ปรากฏเมื่ อนัก เรี ยนต อง
คํานวณหาน้ําหนักของวัตถุใดๆ ในสนามโนมถวงของโลก ตอไปนี้เปน ตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียน
มวล (m) คือ เนื้อสารในตัว ... มีหนวยเปนกิโลกรัม น้ําหนัก (W) คือ มวล x
แรงโนมถวงของโลก ... มีหนวยเปนนิวตัน (N) (S6)
คามวล = 50 kg แตน้ําหนักคือ คามวล x แรงโนมถวงของโลก = 50 x 10 =
500 N (S5)
การที่มวลคูณกับแรงโนมถวงของโลก ทําใหไดน้ําหนัก (S2)
มวล = สสารที่อยูในวัตถุนั้น น้ําหนัก = มวล x คาแรงโนมถวงของโลก (S8)
น้ําหนักก็คือ m x g ซึ่งกําหนดให m … เปนมวล และ g คือแรงโนมถวงของ
โลก ซึ่งมีคาเทากับ 9.81 m/s2 หรือ 10 m/s2 ซึ่งหมายความวา น้ําหนัก = มวล
x แรงโนมถวงของโลก หรือ W = mg (S1)
ถาหากเราอยูบนโลกมีน้ําหนัก 50 N และมีมวลเทากับ 5 กิโลกรัม เพราะโลก
มีแรงโนมถ วงอยูมาก น้ํา หนัก(ก็)เลย(มี คา)มาก แตถา หากเราไปยืนบนดวง
จันทร มวลของเรายังคงเดิมและปกติ สวนน้ําหนักจะนอยลง เพราะมี แรงโนม
ถวงบนดวงจันทรนอย เหตุที่มวลยังคงเดิม เพราะมวลคือสิ่งที่อยูติดตัวเราอยู
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แลว (จึง)มีปริมาณปกติ เหตุที่น้ําหนักลดและเพิ่ม ปจจัยก็คือแรงโนมถวงของ
สถานที่นั้น เพราะน้ําหนักเปนการนํามวลมาคูณกับแรงโนมถวง (S1)
การที่เรายืนบนพื้นโลก น้ําหนักของเราจะมีคามากกวาการที่เรายืนอยูบนดวง
จันทร เพราะโลกมีแรงโนมถวงมากกวาดวงจันทร จึงทําใหเรา(มี)น้ําหนักนอย
เมื่ออยู( บน)ดวงจันทร (S2)
น้ําหนักจะตางกันเนื่องจากโลกและดวงจันทรมีแรง g ไมเทากัน แตมวลจะไม
เปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงดูด (S4)
มวลของเราจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะไปอยูบนดวงจันทรหรือดาวดวง
อื่นๆ แตน้ําหนักของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยูกับคาแรงโนมถวงของ
แตละที่ (S5)
ดวงจั น ทร มี แ รงโน มถ ว งน อยกว า โลกมาก แต มวลของวั ต ถุ ยัง เท า เดิ ม ...
น้ําหนักจะไมเทาเดิม เพราะขึ้นอยูกับแรงโนมถวงของดวงจันทรดวย น้ําหนัก
= m x แรงโนมถวงของดวงจันทร ... แรงโนมถวงของดวงจันทรมีคาประมาณ
1/6 ของแรงโนมถวงของโลก = m x แรงโนมถวงของโลก x 1/6 (S6)
โลกมีแรงโนมถวงมาก แตดวงจันทรมีแรงโนมถวงนอย แตมวลจะ...เทากันทั้ง
สองที่ แตน้ําหนักจะขึ้นอยูกับแรงโนมถวง (S3)
คําตอบขางตนทั้งหมดแสดงความสับสนระหวาง “แรงโนมถวงของโลก” และ
“สนามโนมถวงของโลก” กลาวคือ น้ําหนักเปนผลคูณระหวางมวลของวัตถุและสนาม
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โนมถวงของโลก (ไมใชแรงโนมถวงของโลก) ในทางฟสิกสแลว น้ําหนักของวัตถุใดๆ ก็
คือแรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุนั้น
การเคลื่อนอยางเสรีของวัตถุอันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
นอกจากนี้ นักเรียนสว นหนึ่งแสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่อยางเสรีอันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก กลาวคือ เมื่อวัตถุจะเคลื่อนที่ดวย
แรงโนมถวงของโลกเพียงแรงเดียว วัตถุจะเคลื่อนที่ดวยความเรงที่มีทิศเดียวกันกับทิศ
ของแรงโน มถ วงของโลก โดยขนาดของความเรง ของวัต ถุนี้ จะมีค า เท ากั บขนาดของ
สนามโนมถวงของโลกพอดี ดังแสดงในสมการที่ 4 (g = a) ตอไปนี้เปนคําตอบที่แสดง
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
เมื่อมีแรงโนมถวงมาก ยิ่งทําใหวัตถุตกลงมาในแนวดิ่งหรือแนวแกน y แตถามี
แรงโนมถวงนอย วัตถุอาจจะลอยขึ้นหรือตกลงมาอยางชา (S3)
แรงโน มถ วงของโลกคือแรงที่มากระทํา กับ วั ตถุ (ทํ า)ใหวั ตถุ ส ามารถอยู นิ่ ง
เคลื่อนที่ก็ได มีทิศทางลงดิ่งเขาหาใจกลางโลก (S5)
แรงโน มถวงของโลกคือแรงดึงดู ดที่กระทําตอวั ตถุ สิ่ งของ และสิ่ งมีชีวิต ....
(แรงโนมถวงของโลก)ทําใหเกิดความสมดุลของสิ่งตางๆ ของพื้นโลก (S2)
g = 9.81 m/ss คือ(วา) (ใน)ทุกๆ วินาทีที่วัตถุเคลื่อนที่ (วัตถุ)จะมีคา g เพิ่มขึ้น
ครั้งละ 9.81 m/s2 (S8)
ความหมายของความเรงก็ คือ (ว า) ความเร งจะเพิ่ มขึ้ นเรื่อยๆ ที่ 9.81 m/s2
จนกวาจะมีแรงมากระทําใหวัตถุหยุดนิ่ง (S2)
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ความเข าใจที่ค ลาดเคลื่อนนี้ สว นหนึ่ งอาจเกี่ยวข องกั บความสั บ สนระหว า ง
“แรงโนมถวงของโลก” และ “ความเรงของวัตถุเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก”
แรงโนมถวง และ สภาวะไรน้ําหนัก
แมวาคําถามที่ใชในการเก็บขอมูลไมไดถามโดยตรงเกี่ยวกับสภาวะไรน้ําหนัก
แตถามใหนักเรียนเปรียบเทียบน้ําหนักของวัตถุเดียวกัน เมื่ออยูบนโลกและเมื่ออยูบน
ดวงจัน ทร ในการนี้ นัก เรียนสว นหนึ่ ง แสดงความสั บสนวา เมื่ อวัต ถุ ใดๆ อยู บนดวง
จันทร (ซึ่งยัง คงมีส นามโน มถวงคาหนึ่ง อยู แตคานั้น นอยกวาสนามโนมถวงของโลก)
นัก เรี ยนเหลา นี้ก ลั บเขา ใจวา วั ต ถุนั้ นจะอยูใ นสภาวะไรน้ํ าหนัก ต อไปนี้เ ปน ตัว อย า ง
คําตอบที่แสดงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน
เมื่อเราไปอยูบนโลกหรือดวงจันทร มวลของเราจะเทาเดิม แตน้ําหนักของเรา
จะเปลี่ยน เนื่องจากน้ําหนักคือ W = mg ดังนั้น เมื่อเราอยูบนพื้นโลก เราจะ
ยืนบนพื้นโลกโดยไมลอยได เพราะเกิดจากแรงโนมถวงของโลกและแรงดึงดูด
ของโลก แตเมื่อเราไปอยูบนพื้นของดวงจันทร จะทําใหเราลอยหรือที่เรียกวา
สภาวะไรน้ําหนัก นั่นคือ เพราะคา g บนพื้นโลกมีคามากกวาคา g บนพื้นดวง
จันทร (S8)
ไมวาเราจะอยูไหน มวลของเราก็ยังเทาเดิม คือ 50 kg สวนน้ําหนักเราจะไม
เทาเดิม เพราะวา น้ําหนั กมีค า g ถา เราไปยืน บนดวงจัน ทร ค า g ของดวง
จันทร = 1/6 (ของ)โลก ซึ่งคา g (ของดวงจันทร)จะนอยกวา(คา g ของ)โลก
ดังนั้น ถาเราไปยืนบนดวงจันทร เราจะมีน้ําหนักที่นอยกวายืนอยูบนโลก แต
มวลเราจะเทาเดิม ... เรียกวา สภาวะไรน้ําหนัก ไมใช สภาวะไรมวล (S7)
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คํ า ตอบของนั ก เรี ย นข า งต น แสดงว า นั ก เรี ย นอาจมี ค วามสั บ สนระหว า ง
“สภาวะที่มีสนามโนมถว งน อย” กั บ “สภาวะที่ ไม มีส นามโน มถ วง” โดย Libarkin &
Stokes (2011) อธิบายวา นี่เปนผลจากการผสมผสานกันระหวางความเขาใจเดิมกับ
ขอมูลใหมที่นักเรียนไดรับมา
มวลของวัตถุ และ น้ําหนักของวัตถุ
นักเรี ยนคนหนึ่ง แสดงความสับ สนเกี่ยวกั บความสั มพันธ ระหวาง “มวลของ
วัตถุ” และ “น้ําหนักของวัตถุ” กลาวคือ นักเรียนคนนี้เขาใจคลาดเคลื่อนวา “มวลคือคา
การคูณกันของน้ําหนักกับแรง g” (S4) ทั้งๆ ที่ในทางฟสิกสแลว น้ําหนัก ของวัตถุใดๆ
เปนผลคูณระหวางมวลกับสนามโนมถวง ณ ตําแหนงของวัตถุนั้น

บทสรุปและการอภิปรายผล
บทความนี้ไดนําเสนอความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 จํ า นวน 8 คน ซึ่ ง ปรากฏในข อคํ า ถามแบบปลายเปด จํ า นวน 4 ข อ ซึ่ ง สรุ ป ได
ดังตอไปนี้
1. แรงโนมถวงของโลกเกิดจากพลังงานแมเหล็กของโลก
2. ความสั บ สนระหว า งแรงโน มถ ว งของโลกและความเร ง ของวั ต ถุ ใ ดๆ
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
3. ความสับสนระหวางแรงโนมถวงของโลกและสนามโนมถวงของโลก
4. การเคลื่อนที่อยางเสรีของวัตถุใดๆ เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก
5. ขนาดของแรงโนมถวงและสภาวะไรน้ําหนัก
6. ความสัมพันธระหวางมวลของวัตถุและน้ําหนักของวัตถุ
โดยความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นส ว นใหญ ที่ ป รากฏในการศึ ก ษานี้ ก็ คื อความสั บ สน
ระหวางปริมาณทางฟสิกสตางๆ เชน ความสับสนระหวาง “แรงโนมถวงของโลก” กับ
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“ความเรงอันเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก” และ ความสับสนระหวาง “แรงโนมถวง
ของโลก” กับ “สนามโนมถวงของโลก” ซึ่งไมปรากฏในการทบทวนเอกสารงานวิจัยของ
ขจรศักดิ์ บัวระพันธ & เพ็ญจันทร ซิงห (2550)
แมวา การศึกษานี้ไมไดบงชี้ถึงที่มาของความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรง
โน มถ ว งของโลก แต จากการพิจ ารณา “สาระการเรี ยนรู แกนกลาง กลุ มสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 59) ผูวิจัยเห็นคําสําคัญที่เกี่ยวของกับปริมาณทางฟสิกส
ตางๆ จํานวนมาก ไดแก “สนามโนมถวง” “แรงกระทําตอวัตถุ” “น้ําหนัก” “(การ)ตก
แบบเสรี” และ “แรงโนมถวง” แมวาคําสําคัญเหลานี้เกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด
แตไมใชแนวคิดเดียวกัน ดังนั้น หากนักเรียนไมไดรับการเนนย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธ
และความแตกตางระหวางคําสําคัญเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกสเหลานี้อยางชัดเจนแลว
นัก เรี ยนก็ อาจเกิ ด ความสั บ สนได ทั้ ง นี้ เ พราะปริ มาณทางฟ สิ ก ส เ หล า นี้ มีค วามเป น
นามธรรมสูง ซึ่งนักเรียนไมสามารถสังเกตและวัดไดโดยตรงในชีวิตประจําวัน

ขอเสนอแนะ
การศึกษานี้ไดเปดเผยความเขาใจคลาดเคลื่อนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนาสนใจและยัง
ไมปรากฏใหเ ห็นในงานวิจัยกอนหนานี้บอยนัก (โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย)
นั่นคือ นักเรียนสวนหนึ่งมีความสับสนระหวางแรงโนมถวงของโลกและสนามโนมถวง
ของโลก นักเรียนเหลานี้มีแนวโนมที่จะเขาใจวา ทั้งสองคือปริมาณทางฟสิกสเดียวกัน
และสามารถใชแทนกันได ดวยเหตุนี้ นักเรียนเหลานี้จึงไมสามารถนําแนวคิดทางฟสิกส
ไปใชในการทํานายและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ ภายใตสนามโนมถวงของโลก
ไดอยางเหมาะสม ในการนี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวา ผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนเห็น
ทั้งความแตกตางและความสัมพันธระหวางแรงโนมถวงของโลกและสนามโนมถวงของ
โลก ซึ่งจะมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับแรงโนมถวงของโลกไดอยา งมี

154

ความหมายตอไป นอกจากนี้ นั กเรียนควรได รับ การจั ดการเรี ยนการสอนที่ส งเสริ ม
ความเขาใจที่วา แรงโนมถวงของโลกโดยแทจริงแลวก็คือแรงดึงดูดระหวางมวลของโลก
และมวลของวัตถุใดๆ ที่อยูในสนามโนมถวงของโลกนั่นเอง
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ภาคผนวก
ขอคําถามในการเก็บขอมูล
1. นักเรียนคิดวา แรงโนมถวงของโลกคืออะไร มีลักษณะและทิศทางอยางไร
2. “ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกมีคาเทา 9.81 m/s2” นักเรียนคิด
วา คํากลาวนี้หมายความวาอยางไร
3. สมมติ ว า นั ก เรี ย นยื น บนตาชั่ ง แล ว อ า นค า จาตาชั่ ง ได 50 กิ โ ลกรั ม
นักเรียนคิดวา มวลและน้ําหนักของนักเรียนคืออะไร
4. จากข อที่ 4 มวลและน้ํ า หนั กของนั กเรี ยนจะเป น อย า งไร เมื่ อเที ยบกั น
ระหวางกรณีที่นักเรียนยืนอยูบนพื้นโลก และกรณีที่นักเรียนยืนอยูบนพื้น
ดวงจันทร

