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แรงและกฎของนิวตัน

มวลและนา้ หนัก
มวล (mass)
มวล คือ ปริมาณที่บอกถึงความเฉื่อยของวัตถุหรื อเป็ นปริ มาณเนื ้อสารที่มีอยูใ่ นวัตถุนนมี
ั ้ หน่วย
เป็ น กิโลกรัม (Kilogram) เป็ นปริ มาณสเกลาร์ (Scalar) คือไม่มีทิศทางกากับ มวลคงที่ตลอดเวลาไม่วา่ จะ
อยูส่ ถานที่ใด โดยค่ามวลมากก็มีความเฉื่อยมากหรื อมวลน้ อยก็มีความเฉื่อยน้ อย
น ้าหนัก (Weight)
ปั จจุบนั เวลาเราคุยกันภาษาพูดทัว่ ไปว่า น ้าหนัก (Weight) เท่านันเท่
้ านี ้กิโลกรัม ความจริ งก็คือ
ในทางวิทยาศาสตร์ หรื อทางฟิ สกิ ส์นนั ้ น ้าหนักเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ (Vector) คือมีทิศทางของปริ มาณ
กากับด้ วย น ้าหนักมีทิศทางกากับเพราะว่าขณะที่เราวัดหรื อชัง่ น ้าหนัก เราคิดจากแรงที่กระทากับวัตถุนนั ้
ๆ ซึง่ ก็คือแรงโน้ มถ่วงที่ดงึ ดูดวัตถุเข้ าหาจุดศูนย์กลางของโลก ดังนัน้ ทิศทางของน ้าหนักซึง่ เป็ นปริ มาณ
เวกเตอร์ จึงมีทิศเข้ าหาโลก และน ้าหนักมีหน่วยเป็ นนิวตัน (Newton)

สามารถหาน ้าหนักจากมวลคูณกับความเร่งโน้ มถ่วงโลก(g)
W = mg
โดยปกติแล้ ว เราให้ ความเร่งโน้ มถ่วงโลก(g) มีคา่ เป็ น 10 m/s2 หรื อหากให้ ละเอียดมากขึ ้นจะ
กาหนดเป็ น 9.81 m/s2 ดังนันแล้
้ วแม้ วา่ มวลของเราจะมีคา่ คงที่เสมอไม่วา่ อยูท่ ี่ใด แต่น ้าหนักของเราจะ
เปลีย่ นแปลงไปหากเราไปยืนอยูบ่ นผิวดวงจันทร์ ซงึ่ มีแรงโน้ มถ่วงน้ อยกว่าโลกจะมีคา่ ความเร่งโน้ มถ่วงน้ อย
ตามไปด้ วย
ตัวอย่าง เรามีมวล 70 กิโลกรัม แต่ถ้าไปชัง่ น ้าหนักบนผิวดวงจันทร์ ซึง่ มีแรงโน้ มถ่วงเพียง 0.17 m/s2
น ้าหนักของเราจะชัง่ ได้ กี่นิวตัน
วิธีทา
จาก W = mg
= 70x0.17
= 11.9 นิวตัน
ตอบ น ้าหนักของเราจะชัง่ ได้ 11.9 นิวตัน
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แบบฝึ กหัด
1. รถสองคันบนพื ้นราบ รถคันหนึง่ มีมวล m1ซึง่ มากกว่ารถอีกคันซึง่ มีมวล m2 รถคันที่มีมวล m1 จะถูกเข็น
ให้ เคลือ่ นที่ได้ ยากกว่ารถคันที่มีมวล m2 ข้ อใดต่อไปนี ้เป็ นเหตุผล
ก. พื ้นของรถที่มีมวล m 1 ฝื ดกว่าพื ้นของรถที่มีมวล m 2 ข. รถคันที่มีมวล m1 เฉื่อยมากกว่ารถที่มีมวล m2
ค. รถคันที่มีมวล m2 เฉื่อยมากกว่ารถที่มีมวล m1
ง. เราออกแรงเข็นรถที่มีมวล m1 น้ อยเกินไป
2. ข้ อใดต่อไปนี ้ไม่ ถูกต้ อง
ก. นายแดงมีมวล 60 กิโลกรัมที่ผิวโลก จะมีมวล 60 กิโลกรัมด้ วย ถ้ านายแดงขึ ้นไปอยูท่ ี่ผิงดวงจันทร์
ข. นายสมชายมีมวล 60 กิโลกรัมที่ผิวโลก จะมีมวลเป็ นศูนย์เมื่ออยูใ่ นอวกาศในสภาพไร้ น ้าหนัก
ค. น ้าหนักเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ส่วนมวลเป็ นปริ มาณสเกลาร์
ง. มวลของวัตถุก้อนหนึง่ ไม่เท่ากับน ้าหนักของวัตถุก้อนนัน้
3. ข้ อใดถูกต้ องสาหรับน ้าหนักของวัตถุก้อนหนึ่ง
ก. เป็ นปริ มาณเหนือสารของวัตถุ
ข. เกี่ยวข้ องกับความเฉื่อย
ค. เป็ นปริ มาณพื ้นฐานที่มีคา่ เท่ากับมวลของวัตถุ แต่หน่วยต่างกัน
ง. เป็ นแรงที่โลกดึงดูดวัตถุก้อนนัน้
4. ในขณะที่เครื่ องบินลาหนึง่ กาลังบินไต่ระดับสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ข้ อใดถูกต้ อง
ก. มวลเพิ่มขึ ้น
ข. มวลลดลง
ค. น ้าหนักเพิ่มขึ ้น
ง. น ้าหนักลดลง
5. ปริ มาณใดในทางฟิ สกิ ส์ ที่บอกให้ เราทราบว่า วัตถุใดมีความเฉื่อยมากน้ อยเพียงใด
ก. แรง
ข. น ้าหนัก
ค. ความเร่ง
ง. มวล
6. วัตถุอนั หนึง่ มีมวล 3 กิโลกรัม บนโลก เมื่อนาวัตถุนี ้ไปดาวจูปิเตอร์ ซงึ่ มี g เป็ น 10 เท่าของโลก วัตถุนี ้จะมี
มวลเป็ นกี่กิโลกรัม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. สมมุติให้ วตั ถุอนั หนึง่ มวล 10 กิโลกรัมบนโลก เมื่อนาวัตถุชิ ้นนี ้ไปวางไว้ บนดาวดวงหนึง่ ซึง่ มีคา่
ความเร่งอันเนื่องมาจากความโน้ มถ่วง(หรื อค่า g)เป็ น 10 เท่าของ g ที่อยูบ่ นโลก วัตถุนี ้จะมีมวลเป็ นเท่าใด
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8. นายสมชายมีมวล 60 กิโลกรัม ถ้ านายสมชายอยี่ผิวโลกและดวงจันทร์ นายสมชายจะมีน ้าหนักอย่างไร
ถ้ าอัตราเร่งโน้ มถ่วงที่ผิวโลกเป็ น 6 เท่าของที่ผิวดวงจันทร์
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...............................

