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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยันี1 เป็นการออกแบบและพฒันาชุดทดลองสําหรับศึกษากฎข้อที/หนึ/ งของนิวตนั    
แรงในแนวตั1งฉาก ค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทาน และความเร่ง ของวตัถุบนพื1นเอียงโดยชั/งนํ1 าหนกั
ของวตัถุบนพื1นเอียงที/ทาํจากไม(้อะคริลิค หรือแกว้)ขนาด 15.0 ×50.0 เซนติเมตร ซึ/ งใชส้เตนเกจ
เป็นเครื/องชั/ง ผลการทดลองชั/งตุม้นํ1 าหนกัมาตรฐานมวล 100 กรัม และ 200 กรัม โดยปรับมุมของ
พื1นไมใ้ห้เอียงทาํมุม θ  ต่างๆ กบัแนวระนาบ พบวา่ที/มุม 15 องศา ถึง 60 องศา ชุดทดลองของเรา
สามารถชั/งนํ1 าหนักของวตัถุได้สอดคล้องกบัค่าที/ได้จากการคาํนวณ ซึ/ งนํ1 าหนักของวตัถุทั1งสอง       
( 1w และ 2w ) มีค่าลดลงตามการเพิ/มขึ1นของมุม ซึ/ งสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพนัธ์ไดเ้ป็น 

1  = 100cosw θ  และ 2  = 200cosw θ  ตามลาํดบั ดงันั1นเราจึงสามารถสรุปไดว้่านํ1 าหนกัของวตัถุ    
มีการเปลี/ยนแปลงขึ1นอยูก่บัมุมของพื1นเอียงและเป็นไปตามแรงในแนวตั1งฉาก  = cosN mg θ   
 ผลการคาํนวณค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานสถิตระหว่างไม้กบัไม้จากชุดทดลองที/  

สร้างขึ1นดว้ยสมการ B+K
 = 

Asµ  เมื/อ A = cosθmg  คือนํ1 าหนกัที/อ่านไดจ้ากเครื/องชั/งใตพ้ื1นเอียง, 

B = sin  - mg maθ  คือนํ1 าหนักที/อ่านได้จากเครื/ องชั/งที/ด้านปลายพื1นเอียง และ K = ma  คือ
ค่าชดเชยนํ1าหนกัเนื/องจากความเร่ง พบวา่มีค่าเป็น 0.3249 เมื/อนาํไปเปรียบเทียบกบัค่าสัมประสิทธิ;
ความเสียดทานสถิตที/ไดจ้ากชุดทดลองของศึกษาภณัฑใ์นหอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ ซึ/ งมีค่าเป็น 0.3189 
พบว่ามีความแตกต่างร้อยละ 1.86 นอกจากนี1 ยงัพบวา่ค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานที/คาํนวณได ้  
มีค่าอยูใ่นช่วงของแหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของวสัดุและค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทาน 
พบว่าชนิดของวสัดุมีผลต่อค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานดงันี1  1) ค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทาน
สถิตของไม้ อะคริลิค และแก้วบนพื1นเอียงที/ทาํจากไมมี้ค่าเป็น 0.3189, 0.2903 และ 0.2446 
ตามลาํดบั และค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานจลน์มีค่าเป็น 0.2506, 0.1995 และ 0.2018 ซึ/ งสามารถ
คาํนวณหาความเร่งของวตัถุได้เป็น 0.65, 0.87 และ 0.43 เมตรต่อวินาทีกาํลงัสอง ตามลาํดบั            



 

 

2) ค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานสถิตของไม ้อะคริลิค และแกว้บนพื1นเอียงที/ทาํจากอะคริลิคมีค่า
เป็น 0.2893, 0.3419 และ 0.2330 ตามลาํดบั และค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานจลน์มีค่าเป็น 
0.1982, 0.2488 และ 0.2104 ซึ/ งสามารถคาํนวณหาความเร่งของวตัถุไดเ้ป็น 0.87, 0.87 และ 0.22 
เมตรต่อวนิาทีกาํลงัสอง ตามลาํดบั 3) ค่าสัมประสิทธิ; ความเสียดทานสถิตของไม ้อะคริลิค และแกว้
บนพื1นเอียงที/ทาํจากแกว้มีค่าเป็น 0.2533, 0.2327 และ 0.3068 ตามลาํดบั และค่าสัมประสิทธิ; ความ
เสียดทานจลน์มีค่าเป็น 0.2089, 0.2103 และ 0.2386 ซึ/ งสามารถคาํนวณหาความเร่งของวตัถุไดเ้ป็น 
0.43, 0.22 และ 0.65 เมตรต่อวนิาทีกาํลงัสอง ตามลาํดบั      
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 Abstract 

  

In this study, we design and develop an experimental apparatus for studying the 

Newton’s first law, the normal force, the coefficient of friction and acceleration. The weight of an 

object was lying on an inclined plane wooden (acrylic and glass), a size of 15.0×50.0 cm, were 

measured using strain gauge. Our experimental results showed that the weight of objects 

depended strongly on the inclined angle in the range of 15 to 60 degrees. The relevant results 

exhibited the decreasing weight of an object with increasing inclined angle. Moreover, the weight 

was evaluated as a function of an inclined angles θ , the relation of weight and the inclined angle 

could expressed as 1  = 100cosw θ for  = 100m g and 2  = 200cosw θ  for  = 200m g . Therefore, 

we can conclude that, the change of a weight depends on an angle of the inclined plane, so we 

could define  = cosw mg θ . Furthermore, we can see that it is in line with the normal force

 = cosN mg θ . 

Our experimental results shown that the static friction coefficient between wooden and 

wooden could be expressed as B+K
 = 

Asµ  when A = cosθmg  and B = sin  - mg maθ  are the 

weight of the object, which were measured using strain gauge on a middle and the end of an 

inclined plane, respectively. K = ma  is a compensate value of a weight due to an acceleration.   

The coefficient of static friction, which was obtained from our and Suksapan’s apparatus be equal 

to 0.3249 and 0.3189, respectively. So the percentage difference is 1.86 %. 

 The relation between a kind of materials and the coefficient of a static and kinetic friction 

were studied by our experimental tool. We found that the coefficient of friction strongly depends 

on the type of material. Firstly, the coefficient of static friction of wooden, acrylic and glass on an 

inclined plane wooden are 0.3189, 0.2903 and 0.2446, respectively. In additional the kinetic 



 

 

friction of coefficient of them are 0.2506, 0.1995 and 0.2018, due to objects moving with 

acceleration as 0.65, 0.87 and 0.43 m/s
2
, respectively. Secondly, the coefficient of static friction 

of wooden, acrylic and glass on an inclined plane acrylic are 0.2893, 0.3419 and 0.2330, 

respectively. In additional the kinetic friction of coefficient of them are 0.1982, 0.2488 and 

0.2104, due to objects moving with acceleration as 0.87, 0.87 and 0.22 m/s
2
, respectively.     

Finally, the coefficient of static friction of wooden, acrylic and glass on an inclined plane glass 

are 0.2533, 0.2327 and 0.3068, respectively. In additional the kinetic friction of coefficient of 

them are 0.2089, 0.2103 and 0.2386, due to objects moving with acceleration as 0.43, 0.22 and 

0.65 m/s
2
, respectively. 

  

 




