
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการวิจยัครั งนี ศึกษาเพื�อออกแบบและพฒันาชุดทดลองพืนเอียงเพื�อนาํมาทดลองเพื�อ
หาค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสถิต ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจลน์ และความเร่งใน        
การเคลื�อนที�ของวตัถุบนพืนเอียง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบดว้ย  มวลและนํ าหนกั  
แรง เสียดทาน สเตรนเกจ ส่วนประกอบเครื� องชั�งไฟฟ้า  การสอบเทียบเครื� องชั�ง  และ               
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
 

มวลและนํ�าหนัก  
 มวล คือวตัถุทุกชนิดที�มีสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวอย่างหนึ� งเสมอ ซึ� งสามารถใช้
เปรียบเทียบการต่อตา้นการเคลื�อนที�เมื�อมีแรงมากระทาํ วตัถุใดที�ตา้นแรงไดม้ากแสดงวา่วตัถุนันมี
มวลมาก ซึ� งมวลนี เป็นปริมาณสัมบูรณ์ คือไม่ว่าจะวดัที�ใดก็ตาม จะตอ้งมีค่าเท่ากนั แต่เมื�อมีมวล  
มาวางอยู่ในผิวโลก กฎของแรงโน้มถ่วงกาํหนดให้มีแรงดึงดูดของโลกกระทาํต่อมวลนัน ขนาด
ของแรงที�โลกกระทาํต่อมวลนันเราเรียก นํ าหนกั โดยนิวตนัไดอ้ธิบายเรื�องของมวลและนํ าหนกัไว้
วา่วตัถุที�ตกอยา่งเสรีมีความเร่งเท่ากบั g

v

 
และจากกฎขอ้ที�สองของนิวตนั จะตอ้งมีแรงกระทาํต่อมนั

ที�ทาํให้เกิดความเร่งนี  ถา้วตัถุมวล 1 กิโลกรัมตกดว้ยความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาทีกาํลงัสอง แรงที�   
ตอ้งใชจ้ะมีขนาดคือ 2 2 =  = (1kg)(9.8 m/s ) = 9.8 kg m/s  = 9.8 NF ma ⋅  
 แต่แรงที�ทาํใหว้ตัถุมีความเร่งลงมาคือแรงดึงดูดโนม้ถ่วงของโลกซึ� งคือ นํ าหนกัของวตัถุ 
วตัถุใดๆ ใกลผ้ิวโลกที�มีมวล 1 กิโลกรัม ตอ้งมีนํ าหนกั 9.8 นิวตนั ในกรณีทั�วไปวตัถุที�มีมวล m  
ตอ้งมีนําหนกั W

uuv
 ที�หาไดจ้ากสมการที� 1 

 

                                =   W mg
uuv v

                                                               (1) 

 

 หน่วยของแรงที�นิยมใช้ในชีวิตประจาํวนัคือ แรงกิโลกรัม (kilogram-force) ซึ� งเป็น     
การบอกนํ าหนกัในทางปฏิบติั เขียนยอ่เป็น kgf  มีนิยามวา่ แรง 1 kgf  คือแรงที�มีค่าเท่ากบันํ าหนกั
ของมวล 1 กิโลกรัม ดงันัน 1 kgf  เท่ากบั กรัมนิวตนั ประมาณ 9.8 นิวตนั ดว้ยเหตุนี จึงพูดติดปาก
เป็นภาษาพูดวา่ ซือเนือหมู 2 กิโลกรัม (หมายถึง 2 kgf นั�นเอง) แมว้า่นํ าหนกั จะเป็นแรงชนิดหนึ�ง
แต่ก็เป็นประเพณีนิยมโดยเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์และในชีวิตประจาํวนั ที�จะใชห้น่วยนํ าหนกั
เป็น แรงกิโลกรัม แต่ในทางปฏิบัติเราจะพูดถึงแรงหรือนํ าหนักเท่านั นเท่านี เป็นกิโลกรัม               
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โดยตดัคาํว่าแรงออก อย่างไรก็ดีในทางทฤษฎีเราคงใช้หน่วยของแรง (รวมทังนํ าหนักดว้ย) เป็น    
นิวตนั และใชห้น่วยของมวล เป็นกิโลกรัมเสมอ (อจัฉรา พนัธ์ุอาํไพ และคณะ.  2543 : 71) 
 
แรงเสียดทาน  

1. ความหมายและชนิดของแรงเสียดทาน 
1.1 แรงเสียดทาน ( Friction,

 
f
uv
) คือ แรงที�ตา้นการเคลื�อนที�ของวตัถุ มีทิศตรงขา้มกบั

การเคลื�อนที�ของวตัถุเมื�อออกแรงกระทําต่อวตัถุ แรงเสียดทานจะเกิดขึ นระหว่างผิวสัมผสั            
ดงัภาพประกอบ 1 
 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  แรงที�เกิดขึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุเมื�อ f
uv

 คือ แรงเสียดทานที�เกิดขึนระหวา่ง 
 ผวิสัมผสั และ F

uv
 คือ แรงกระทาํต่อวตัถุ 

 
 

1.2 แรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 
1.2.1 แรงเสียดทานสถิต ( sf

uv
) คือแรงเสียดทานที�เกิดขึนเมื�อออกแรงกระทาํกบั

วตัถุแต่ขนาดของแรงกระทาํยงัไม่มากพอที�จะทาํให้วตัถุเคลื�อนที�ได ้ขนาดของแรงเสียดทาน ( f
uv

)
จะเท่ากบัขนาดของแรงกระทาํ ( F

uv
) สังเกตว่าแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าไดห้ลายค่าแปรตามแรงที�

กระทาํตราบที�วตัถุยงัคงหยดุนิ�ง และจะมีค่าสูงสุดไดค้่าหนึ�งก่อนที�วตัถุจะเริ�มเคลื�อนที� 
  1.2.2 แรงเสียดทานจลน์ ( kf

uv
) คือแรงเสียดทานที�มีค่ามากสุดพอดีที�จะทาํให้วตัถุ

ที�ถูกแรงกระทาํเคลื�อนที�ในสภาวะสมดุล(ความเร็วคงที�)  
  ดงันันสรุปไดว้า่วตัถุจะหยุดนิ�งเมื�อแรงกระทาํเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่แรงเสียดทาน

สูงสุดโดยแรงเสียดทานจะเปลี�ยนไปตามแรงที�กระทาํ ซึ� งแรงที�กระทาํสูงสุดเมื�อวตัถุหยุดนิ�งเราจะ
เรียก แรงเสียดทานนันวา่ แรงเสียดทานสถิต และวตัถุจะเคลื�อนที�เมื�อแรงกระทาํมากกวา่แรงเสียด
ทานสูงสุด ขณะที�วตัถุเคลื�อนที�ด้วยความเร่งเราจะเรียกแรงเสียดทานนันว่า แรงเสียดทานจลน์           
โดยภาพประกอบ 2 จะแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงเสียดทาน ( f

uv
) และแรงกระทาํ ( F

uv
) พบวา่

เมื�อวตัถุหยุดนิ�ง แรงเสียดทานสถิตจะมีค่าเท่ากับแรงกระทาํ และเมื�อเพิ�มแรงกระทาํมากขึ น         

F
uv

 

f
uv
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แรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดจากนันเมื�อวตัถุเคลื�อนที�จะทาํให้แรงเสียดทานมีค่าลดลง ในช่วงนี
แรงกระทาํจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจลน์ ทาํให้มวลเริ�มมีการเปลี�ยนแปลงความเร็วจนเกิด
ความเร่งขึ น ในช่วงแรกของการเคลื�อนที�พบว่า ถ้าเพิ�มแรงกระทาํไม่ทาํให้แรงเสียดทานจลน์      
เกิดการเปลี�ยนแปลง แต่เมื�อแรงกระทาํมีค่าเพิ�มสูงมากๆ จะส่งผลใหแ้รงเสียดทานจลน์มีค่าลดลง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงที�กระทาํและแรงเสียดทาน 
 

2. สัมประสิทธิ( ความเสียดทาน  
  สัมประสิทธิ( ความเสียดทาน ( Coefficient of Friction, µ ) เป็นค่าคงที�ของผิวสัมผสั
แต่ละคู่ของวตัถุ ขึนอยูก่บัลกัษณะของผิวสัมผสัของคู่วตัถุนัน สามารถหาค่าไดจ้ากอตัราส่วนของ        
แรงเสียดทานต่อแรงปฏิกิริยาดงัสมการที� 2 
 

 
 

                                    =  
N

f
µ

uv

                (2) 

 

 

 

 

f
uv

แรงเสียดทาน (N) 

F
uv

แรงกระทาํ(N) 

  แรงเสียดทานสถิตสูงสุด
 
( )sf
uv

 

วตัถุหยดุนิ�ง               วตัถุเคลื�อนที� 

แรงเสียดทานจลน์สูงสุด
 
( )kf
uv
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ภาพประกอบ 3  แรงที�กระทาํต่อวตัถุเมื�อวตัถุสมดุลบนพืนราบ 
 

เมื�อ N   คือ แรงปฏิกิริยา หน่วยเป็น นิวตนั 

 mg
uv

คือ นําหนกัของวตัถุ หน่วยเป็น นิวตนั 

 F
uv

  คือ แรงกระทาํ หน่วยเป็น นิวตนั 
  f

uv
  คือ แรงเสียดทาน หน่วยเป็น นิวตนั 

 

 เมื�อวตัถุสมดุลแสดงดงัภาพประกอบ 3  
 สมดุลในแนวดิ�ง ได ้ N  =  mg

uv

  สมดุลในแนวราบได ้ F  =  f
v uv

  และ จาก     =  Nf µ
uv

ดงันันสามารถหาแรงเสียดทานไดด้งัสมการที� 3 
 

                               =  f mgµ
uv v

                                                               (3) 

 

3. ความเสียดทานบนพืนเอียง 
   เมื�อนาํวตัถุวางไวบ้นพืนเอียงแลว้ค่อยๆ ยกพืนเอียงขึนให้มุมที�ฐานมากขึนจนวตัถุเริ�ม
เคลื�อนที�จนวตัถุเคลื�อนที�ดว้ยความเร็วคงที�มุมนี เรียกวา่มุมของแรงเสียดทาน 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  มุมพืนเอียงที�ทาํใหว้ตัถุเริ�มเคลื�อนที� 

F
uv

 

f
uv

 

N  

mg
uv

 

� 



9 

 

 เมื�อยกพืนเอียงใหว้ตัถุเริ�มเคลื�อนที�พอดีจนวตัถุเคลื�อนที�ดว้ยความเร็วคงที� (สมดุลสถิต) 
สามารถพิจารณาแรงที�กระทาํต่อวตัถุไดด้งัภาพประกอบ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แรงที�กระทาํต่อวตัถุเมื�อยกพืนเอียงใหว้ตัถุเริ�มเคลื�อนที� 
 

เมื�อ N  คือ แรงปฏิกิริยา หน่วยเป็น นิวตนั 

 mg
uv

คือ นําหนกัของวตัถุ หน่วยเป็น นิวตนั 
 f

uv
 คือ แรงเสียดทาน หน่วยเป็น นิวตนั 

 

 กาํหนดแกนให้ตังฉากกบัพืนเอียงและขนานกบัพืนเอียงแตกแรง mg
uv

 เขา้สู่แกนตังฉาก        
ดงัภาพประกอบ 5 จะได ้ sinm g θ

uv
 คือนําหนกัของวตัถุที�พยายามทาํให้วตัถุเริ�มเคลื�อนที�ลงจากพืน

เอียง ส่วน cosmg θ
uv

  คือนํ าหนักของวตัถุในแนวตังฉากกับผิวพืนเอียงเมื�อวตัถุเคลื�อนที�ด้วย
ความเร็วคงที�จะได ้  = 0

x
F∑
uv

 (ขนาดของแรงซ้าย เท่ากบัขนาดของแรงขวา) sin   =  mg fθ     

จะไดข้นาดของแรงที�พยายามทาํใหว้ตัถุเคลื�อนที�ลงจากพืนเอียงดงัสมการที� 4 
 

                          sin   =  Nmg θ µ         (4) 
 

  และ  = 0
y

F∑
uv

(ขนาดของแรงขึนเท่ากบัขนาดของแรงลง) จะไดข้นาดของแรงที�วตัถุ

กระทาํในแนวตังฉากกบัผวิพืนเอียงดงัสมการที� 5 
 

                                      N  =  cos   mg θ         (5) 
 

 แทนค่า N ในสมการที� 4 จะได้ sin   =  cosmg mgθ µ θ  สามารถหาค่าสัมประสิทธิ(
ความเสียดทานสถิตไดด้งัสมการที� 6 

θ 

θ 

cosmg θ
uv

 

mg
uv

 

sinm g θ
uv

 

N  
f
uv
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sin
  =    =  tanθ

coss

mg

mg

θ
µ

θ
                                        (6) 

 

 ในขณะที�ว ัตถุ เคลื�อนที�ลงด้วยความเร่ง เราจะพิจารณาแรงที�กระทํา ต่อว ัตถุได ้                    
ดงัภาพประกอบ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 6  แรงที�กระทาํต่อวตัถุเมื�อวตัถุเคลื�อนที�ดว้ยความเร่ง 
 

เมื�อ N  คือ แรงปฏิกิริยา หน่วยเป็น นิวตนั 

 mg
uv

คือ นําหนกัของวตัถุ หน่วยเป็น นิวตนั 
 f

uv
 คือ แรงเสียดทาน หน่วยเป็น นิวตนั 

 

 กาํหนดแกนให้ตังฉากกบัพืนเอียงและขนานกบัพืนเอียงแตกแรง mg
uv

เขา้สู่แกนตังฉาก         
ดงัภาพประกอบ 6 จะได ้ sinmg θ

uv

 คือ นํ าหนกัของวตัถุที�พยายามทาํให้วตัถุเริ�มเคลื�อนที�ลงจาก    
พืนเอียง ส่วน cosmg θ

uv

 คือ นํ าหนกัของวตัถุในแนวตังฉากกบัผิวพืนเอียงเมื�อวตัถุเคลื�อนที�ดว้ย
ความเร่งจากกฎข้อที�สองของนิวตัน   =  

x
F ma∑
uv v

 เมื�อเราพิจารณาขนาดของแรงจะได้

sin cos  = mg mg maθ µ θ−  สามารถหาค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจลน์ไดด้งัสมการที� 7 
      

                                    

 

sin
  

cosk

mg ma

mg

θ
µ

θ

−
=         (7) 

  

 แสดงวา่ ถา้วตัถุเคลื�อนที�ดว้ยดว้ยความเร่งค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจะมีค่าน้อยลง
เรียกวา่ สัมประสิทธิ( เสียดทานจลน์  

sinmg θ
uv

 

mg
uv

 

θ 

θ 

a
v

sinmg θ
uv

N  
f
uv
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4. ปัจจยัที�มีผลต่อแรงเสียดทาน 
4.1 ถา้แรงกดตังฉากกบัผิวสัมผสัมีค่ามากจะเกิดแรงเสียดทานมาก ถา้แรงกดตังฉาก       

กบัผวิสัมผสัมีค่านอ้ยจะเกิดแรงเสียดทานนอ้ย แสดงดงัภาพประกอบ 7 
 

 

 

 

 

 

 

(ก)    (ข) 
 

ภาพประกอบ 7  แรงกดตังฉากผวิสัมผสั (ก) แรงกดนอ้ย แรงเสียดทานนอ้ย (ข) แรงกดมาก
  แรงเสียดทานมาก 
 

  4.2 ลกัษณะของผวิสัมผสั ถา้ผวิสัมผสัหยาบหรือขรุขระจะทาํใหเ้กิดแรงเสียดทานมาก
ถา้ผวิสัมผสัเรียบลื�นจะเกิดแรงเสียดทานนอ้ยดงัภาพประกอบ 8 
 

 

 

 

 

(ก)        (ข) 
 

ภาพประกอบ 8  ลกัษณะของผวิสัมผสั (ก) ผวิสัมผสัเรียบ แรงเสียดทานนอ้ย (ข) ผวิสัมผสัขรุขระ 
 แรงเสียดทานมาก 
 

  4.3 ชนิดของผิวสัมผสั วสัดุแต่ละชนิดจะมีผิวสัมผสัที�มีความหยาบ ขรุขระ หรือเรียบ
ที�แตกต่างกนัทาํใหแ้รงเสียดทานไม่เท่ากนั 
 

 

แรงกดนอ้ย 

แรงดึงนอ้ย 
แรงเสียดทานนอ้ย 

แรงกดมาก 

แรงดึงมาก 

แรงเสียดทานมาก 

แรงกด 

แรงดึงนอ้ย แรงเสียดทานนอ้ย 

แรงกด 

แรงดึงมาก แรงเสียดทานมาก 
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5. ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัไมก้บัไม ้
  ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผสัไมก้บัไม ้มีนกัฟิสิกส์หลายท่านได้
ศึกษาและบนัทึกไวซึ้� งมีค่าที�แตกต่างกนัผูว้จิยัเลือกนาํค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานมาจากหนงัสือ 
และจากเวบ็ไซด ์แสดงดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัไมก้บัไม ้
 

 

สัมประสิทธิ(  

ความเสียดทานสถิต( sµ ) 

 

สัมประสิทธิ(  

ความเสียดทานจลน์( kµ ) 

           

           0.25-0.50   [1],[4],[6] 

               0.58              [2] 

               0.40              [3] 

               0.25              [5] 

          0.25-0.50           [7] 

              0.30               [8] 

                  

                    -             [1],[4],[6] 

                  0.40                [2] 

                  0.20                [3] 

                  0.129              [5] 

               0.25-0.50           [7] 

                  0.42                [8] 

 

ที�มา : [1] Blau.  1995 : 22  , [2] Wilson, Buffa and Lou.  2007 : 124 , [3] Gianocoli.  1998 : 97,  
   [4] Ramsdale.  Online.  2004, [5] MechGuru.  Online.  2014, [6] Carbide Depot.  Online.  
          2014, [7] Dirac Delta.  Online.  2014, [8] Physic Study Guide.  Online.  2009 
 
 
 



13 

 

6. วธีิการหาค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานบนพืนเอียงในห้องปฏิบติัการ 
  ไพศกัดิ(   ธมัมวิจยะ (2549 : 138) ไดเ้ขียนอธิบายวิธีการทดลองเพื�อหาค่าสัมประสิทธิ(            
ความเสียดทานบนพืนเอียงในหอ้งปฏิบติัการไวด้งันี  

6.1 วางวตัถุหนกั 1w บนปลายดา้นสูงของพืนเอียง 
6.2  เพิ�มขนาดของมุม θ  ดว้ยการยกปลายของพืนเอียงใหสู้งขึนทีละนอ้ยจนวตัถุ

เคลื�อนที�ลงไปตามพืนเอียง ดว้ยความเร็วคงที� วดัค่า θ  ที�ทาํใหว้ตัถุเลื�อนลงไปตามพืนเอียงดว้ย
ความเร็วคงที�นี  แลว้บนัทึกมุม θ  

6.3 ลดระดบัพืนเอียงลงแลว้ปฏิบติัซํ าขอ้ที� 6.1-6.2  อีก 4 ครั ง 
6.4 นาํค่ามุม θ  ไปเปิดตารางค่า tanθ  จะไดค้่า µ ของพืนเอียงกบัวตัถุ 
 

สเตรนเกจ  
 ปริญญา รจนา (ม.ป.ป. : 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของสเตรน เกจไวด้งันี  
 สเตรนเกจ (Strain Gage) เป็นตวัแปลงแบบเฉื�อยงาน (Passive Transducer) ที�ใชห้ลกัการ
ของการเปลี�ยนแปลงค่าความตา้นทานไฟฟ้าภายในเส้นลวดเพื�อการตรวจวดัความเครียด (Strain)   
ที�เกิดขึนจากแรงที�มากระทาํบนเส้นลวดนีสเตรนเกจมีการใชง้านในการตรวจวดัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
เช่นการวดันําหนกั ความดนั แรงเชิงกลหรือการเคลื�อนที� (Displacement)  
 สเตรนเกจสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบคือแบบยึดติด (Bonded Strain Gage) และ  
แบบไม่ยึดติด (Unbounded Strain Gage) ซึ� งสเตรนเกจทังสองชนิดจะมีลกัษณะของโครงสร้างและ
การทาํงานที�คลา้ยกนัคือทาํดว้ยเส้นลวดเล็กๆขดไปขดมาและนาํไปติดกบัวตัถุที�ตอ้งการตรวจวดั
ความเครียดเมื�อสเตรนเกจถูกดึงให้ยืดออกความยาวของเส้นลวดจะเพิ�มขึนในขณะที�พืนที�หน้าตดั
จะลดลงผลก็คือความตา้นทานของเส้นลวดจะเพิ�มขึนเนื�องมาจากความตา้นทานโลหะตวันาํจะ  
แปรค่าโดยตรงตามความยาวและแปรค่าผกผนักับพืนที�หน้าตัดดังนั นจึงเขียนเป็นสมการ
คณิตศาสตร์แสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัสมการที� 8 
 

                                
L

R
A

ρ
=         (8) 

 

เมื�อ R คือ ความตา้นทานของสเตรนเกจหน่วยโอห์ม (Ω )  

     ρ คือ ค่าความตา้นทานคงที�ของตวัโลหะหน่วยโอห์ม ⋅ เมตร ( mΩ ⋅ )  

     L คือ ความยาวของเส้นลวดหน่วยเมตร (m )  

     A คือ พืนที�หนา้ตดัของตวันาํหน่วยตารางเมตร ( 2m ) 
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      (ก) แบบยดึติด                                            (ข) แบบไม่ยดึติด 
 

ภาพประกอบ 9  โครงสร้างของสเตรนเกจ (ก) โครงสร้างของสเตรนเกจแบบยึดติดที�ทาํมาจาก
    เส้นลวดเล็กๆ ขดไปขดมาหลายครั งและยึดตั งติดไวบ้นแผ่นกระดาษหรือพลาสติกบางๆ
 เส้นลวดนีจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 0.001 นิว และมีค่าความตา้นทาน 120 โอห์ม และ
  (ข) โครงสร้างของสเตรนเกจแบบไม่ยึดติดจะทาํจากเส้นลวดเล็กๆ ที�ติดอยูก่บัฐานที�อยูก่บัที� 
 และฐานที�เคลื�อนที�  
 

ส่วนประกอบเครื�องชั�งไฟฟ้า 
 1.  โหลดเซลล ์มีหนา้ที�เป็นตวัรับแรงกด หรือแรงดึง แลว้ส่งสัญญาณดิจิตอล ออกไปยงั
ส่วนประมวลผล โหลดเซลลแ์บ่งออกเป็น 2 แบบ 
  1.1 โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain Gauge Load Cell) มีลกัษณะเป็นแท่งสี� เหลี�ยม 
มีร่องเวา้ 4 ร่อง หลกัการทาํงานของโหลดเซลล์แบบนี  คือ เมื�อมีนํ าหนกัมากระทาํ ความเครียดจะ
เปลี�ยนความตา้นทานทางไฟฟ้าในสัดส่วนโดยตรงกบัแรงที�มากระทาํ ปกติจะใชเ้กจวดัความเครียด 
4 ตวั (วงจร Wheatstone Bridge Circuit) ในการวดัเพื�อให้ไดค้วามไวสูงสุดและมีการชดเชยผล   
ของอุณหภูมิขณะทาํการวดั เกจทัง 4 จะเชื�อมต่อเขา้ดว้ยกนัเพื�อช่วยในการปรับตังค่าชดเชยวงจร 
โดยทั�วไปเกจ 2 ตวัจะอยูใ่นสภาพถูกดึงและอีก 2 ตวัอยูใ่นสภาพถูกกด ตวัตา้นทานทัง 4 จะเชื�อมต่อ
เข้า ด้วยกัน เพื� อใช้แป ล ง แรง ที� ก ระ ทํา กับ ตัวข อง โหล ดเซ ลล์ออก ม า เ ป็ นแรงดัง ไ ฟ ฟ้ า                       
โดยส่วนประกอบของโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจนี แสดงดงัภาพประกอบ 10 โหลดเซลล์แบบนี

ทิศ
ทา

งข
อง

สเ
ตร

น 
 

ฐานเคลื�อนที� 

ฐานอยูก่บัที� 

เส้นลวดความไว 

ฉนวน 
เส้นลวด 

ขาต่อ 

คว
าม

ยา
วข

อง
เก

จ 
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ราคาถูก ความละเอียดตํ�า นิยมนาํมาติดตังในเครื�องชั�งอุตสาหกรรม เช่น เครื�องชั�งนํ าหนกัขนาดเล็ก 
เครื� องชั�งกันนํ า  เครื� องชั�งวางพืน เครื� องชั�งวางโต๊ะ เครื� องชั�งห้องเย็น เครื� องชั�งนับจํานวน
เครื� องชั�งราคาถูก เครื� องชั�งคิดราคา เครื� องชั�งอาหาร เครื� องชั�งห้องทดลอง เครื� องชั�งไปรษณีย ์    
เครื�องชั�งพกพา เครื�องชั�งกระดาษ เครื�องชั�งผา้ เครื�องชั�งราคาประหยดั 
 

 

 

ภาพประกอบ 10  ส่วนประกอบของโหลดเซลลแ์บบสเตรนเกจ 
ที�มา : Precision Weighing Balances.  Online.  2012 

 
  1.2 โหลดเซลล์แบบแม่เหล็ก (Electromagnetic Force) มีลกัษณะเป็นกล่องสี� เหลี�ยม 
หลักการทาํงานของโหลดเซลล์แบบนี  คือ โหลดเซลล์จะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื�อมี     
การวางวตัถุบนเครื�องชั�งก็จะเกิดการยุบตวัของสนามแม่เหล็ก หลงัจากนันก็จะส่งสัญญาณออกไป
ยงัส่วนประมวลผล โหลดเซลล์ชนิดนี มีราคาแพง มีความละเอียดสูง ความแม่นยาํและเที�ยงตรงสูง
กวา่ โหลดเซลลแ์บบสเตรนเกจประมาณ 10 เท่า ดงันันจึงนิยมนาํมาติดตังในเครื�องชั�งความละเอียด
สูง เช่น เครื�องชั�งหอ้งปฏิบติัการ เครื�องชั�งวิเคราะห์ เครื�องชั�งเพชร เครื�องชั�งพลอย เครื�องชั�งอญัมณี 
เครื�องชั�งทอง เครื�องชั�งเงิน เครื�องชั�งวดัความชืน เครื�องชั�งทศนิยม 2 ตาํแหน่ง เครื�องชั�งทศนิยม 3 
ตาํแหน่ง เครื�องชั�งทศนิยม 4 ตาํแหน่ง 
 2.  หนา้จอแสดงผล มีหนา้ที�ประมวลผลของสัญญาณที�ส่งออกมาจาก โหลดเซลล์ให้เป็น
ตวัเลขแสดงค่านํ าหนกัที�เราชั�งบนหนา้จอแสดงผล สําหรับวงจรประมวลผลนีบางเครื�องอาจติดตัง
ในหวัอ่านเลย หรืออาจติดตังบนเมนบอร์ด  
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การสอบเทียบเครื�องชั�ง  
  การสอบเทียบเครื�องชั�ง (Calibration) หมายถึง การหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าที�แสดง
จากเครื�องชั�งกบัค่าที�ถูกตอ้งภายใตส้ภาวะเฉพาะ โดยผลจากการสอบเทียบจะให้ขอ้มูลวา่เครื�องชั�งที�
ใช้ยงัคงมีคุณลักษณะทางด้านการชั�งที� เหมาะสมในการใช้งานต่อหรือไม่ ดังนั นเครื� องชั�งจึง
จําเป็นต้องมีการสอบเทียบอย่างสมํ� าเสมอ โดยอาจทําการตรวจสอบเทียบทุก 1 ปี เพื�อให้
ห้องปฏิบัติการสามารถมั�นใจได้ว่า เครื� องชั�งที�ใช้ และผลการทดสอบที�ได้มีความแม่นย ํา             
และน่าเชื�อถือ (ฐิติรัตน์ จารุวาระกลู.  2548 : 17-22) 

1. ขันตอนการสอบเทียบเครื�องชั�งตาม NIS6 (National Institute for Standards 6)        
แบ่งออกเป็น 4 ขันตอน คือ การตรวจสอบลกัษณะทั�วไป การตรวจสอบความเที�ยง การตรวจสอบ
ความถูกต้องของค่าที�อ่านได้และการตรวจสอบความคลาดเคลื�อนเนื�องจากการวางนํ าหนัก           
ไม่ตรงกลางจานชั�ง 

 1.1 การตรวจสอบลกัษณะทั�วไปของเครื�องชั�ง เป็นการตรวจสอบระบบการทาํงาน
ทั�วไปของเครื�องชั�ง เช่น ความสะอาดของเครื�องชั�ง เมื�อกดปุ่ม Tare เครื�องชั�งตอ้งอ่านค่าไดศู้นย ์

 1.2 การตรวจสอบความเที�ยงของเครื�องชั�ง ทาํโดยการชั�งตุม้นํ าหนกัมาตรฐานซํ ากนั 
10 ครั ง ภายใตเ้งื�อนไขและสภาวะเดียวกนั แลว้คาํนวณค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของผลการชั�งนํ าหนกั
ที�ไดใ้นการปฏิบติันิยมหาความเที�ยงที�ตาํแหน่งที�ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 และไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ค่านําหนกัมากที�สุดที�เครื�องชั�งสามารถรับได ้ 

 1.3 การตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าที�อ่านได ้เป็นการหาค่าความแตกต่างระหวา่ง
ค่าที�อ่านได้จากเครื�องชั�งกบัค่าจริงของตุม้นํ าหนักมาตรฐานที�ผ่านการสอบเทียบแลว้ โดยทั�วไป 
การสอบเทียบจะตรวจความถูกตอ้งเป็นช่วงๆ ไม่นอ้ยกวา่ 10 ช่วงเท่าๆ กนั และทาํการสอบเทียบที�
ตาํแหน่งปลายบนของช่วง จากนันจดัหาตุม้นําหนกัมาตรฐานที�มีขนาดที�ตอ้งการซึ� งตอ้งมีใบรับรอง
บอกค่านําหนกัที�แทจ้ริงของตุม้นํ าหนกัมาตรฐานแต่ละอนัที�ออกโดยหน่วยงานที�เชื�อถือได ้และนาํ
ตุม้นํ าหนักมาตรฐานที�จะทาํการทดสอบมาวางใกล้ๆ บริเวณเครื� องชั�ง เพื�อให้อุณหภูมิของตุ้ม
นํ าหนกัมาตรฐานและเครื�องชั�งมีค่าใกลก้นัมากที�สุด เริ�มการตรวจสอบโดยชั�งนํ าหนักมาตรฐาน  
แต่ละอนัจาํนวน 4 ครั ง บนัทึกขอ้มูลที�ได้ จากนันนาํค่ามาคาํนวณหาค่าแกข้องเครื�องชั�งได้จาก
สมการที� 9  การจะนาํค่าแกม้าใชค้าํนวณในการทดสอบหรือไม่ ขึนอยูก่บัวิธีการทดสอบที�ระบุให้มี
ความถูกต้องของนํ าหนักอยู่ที�เท่าไร ถ้าค่าแก้มีค่าตํ�ากว่าค่าที�วิธีทดสอบกาํหนดก็ไม่ตอ้งนาํไป
คาํนวณแต่ถ้ามีค่าใหญ่กว่าต้องนําไปคาํนวณด้วย  เช่น วิธีทดสอบระบุว่าต้องชั�งนํ าหนักให้มี    
ความถูกตอ้ง 0.001 กรัม แต่ค่าแกที้�ไดเ้ท่ากบั 0.00016 กรัม ก็ไม่ตอ้งนาํค่าแกนี้มาคาํนวณ ในทาง
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กลบักนัถา้ค่าแกเ้ท่ากบั 0.001 กรัม ในขณะที�วิธีทดสอบระบุความถูกตอ้งไวที้�  0.0001 กรัม ก็ตอ้ง
นาํค่าแกนี้ไปคาํนวณค่านําหนกัที�ถูกตอ้งดว้ย 
 

         ค่าแกข้องเครื�องชั�ง    =    (N + Cs) - x                                                (9) 

 

เมื�อ      N คือ นําหนกัของตุม้นําหนกัมาตรฐาน 
     Cs คือ ค่าแกข้องตุม้นําหนกัมาตรฐาน 
     x  คือ ค่าเฉลี�ยจากการอ่านทัง 4 ครั ง 
  

 1.4 การตรวจสอบความคลาดเคลื�อนเนื�องจากการวางนําหนกัไม่ตรงกลางจาน 
   ตรวจสอบโดยการชั�งนํ าหนกัซึ� งมีขนาดระหวา่ง 1/4 ถึง 1/3 ของนํ าหนกัสูงสุดที�

เครื� องชั�งจะสามารถรับได้ ณ จุดตรงกลางเปรียบเทียบกับจุดซึ� งอยู่ห่างจากตรงกลางมากที�สุด        
ดงัภาพประกอบ 11 แต่ละตาํแหน่งชั�ง 3 ครั ง บนัทึกผลและคาํนวณค่าเฉลี�ยของแต่ละตาํแหน่งแลว้
นาํมาคาํนวณความคลาดเคลื�อนสูงสุดที�เกิดจากการวางนํ าหนกัไม่ตรงกลางจานจากค่าที�แตกต่าง
ที�สุดจากตรงกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11  ตาํแหน่งการวางตุม้นําหนกัที�ตาํแหน่งต่างๆ  
 

 2.  การคาํนวณผลการสอบเทียบ 
     เป้าหมายของการสอบเทียบ คือ การนาํค่าต่างๆ ที�ได้จากการตรวจสอบไปคาํนวณ

ความคลาดเคลื�อนที�อาจมาจากการใช้เครื�องชั�ง หรือความไม่แน่นอนของเครื�องชั�ง เพื�อยืนยนัว่า
เครื�องชั�งมีความคลาดเคลื�อนไม่เกินขอบเขตที�ยอมรับได้ การสอบเทียบจะไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มี     
การแสดงค่าความไม่แน่นอน ซึ� งบ่งถึงลกัษณะการกระจายตวัของค่าซึ� งครอบคลุมปริมาณที�วดั  

1 

2 

3 

5 4 
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

  งานวจัิยในประเทศ 
 นิธิพงศว์ไิลพนัธ์ุ (2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสัมประสิทธิ( ความเสียดทานระหวา่งพืนเดิน
และพืนรองเทา้ภายใตส้ภาวะพืนผิวที�แตกต่างกนัโดยทาํการเก็บขอ้มูลผา่นแบบสํารวจจากโรงงาน
อุตสาหกรรมไดพ้ืนรองเทา้ที�นิยมใชม้ากที�สุด 3 ประเภทคือพืนยางอ่อนพืนยางแข็งและพืนพีวีซี  
ซึ� งพืนเดินที�นิยมใชม้ากที�สุดมี 3 ประเภทคือ พืนปูนขดั พืนหินขดั และพืนกระเบืองสําหรับสภาวะ 
ของพืนเดินที�เป็นอยูที่�ในโรงงานมากที�สุดมี 3 ประเภทคือ สภาวะแห้ง สภาวะเปียกนํ า และสภาวะ
เปื อนนํามนั (SAE 40) โดยจากขอ้มูลดงักล่าวไดถู้กนาํมาจาํลองใชก้บัเครื�องทดสอบค่าสัมประสิทธิ(
ความเสียดทานโดยประกอบกบัตวัแปรต่างๆ ที�กาํหนดจากมาตรฐาน ISO 13287 : 2006 โดยการ           
ตังเครื�องวดัค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานคือมุมที�ส้นเทา้ 7 องศา มุมที�เทา้ 15 องศา แรงในแนวดิ�ง     
500 ± 25 นิวตนั และความเร็วในการลื�นไถล 30 เซนติเมตรต่อวินาที ทาํการทดลอง 9 การทดลอง
ซึ� งในแต่ละการทดลองมีการทาํซํ าชนิดละ 5 ครั งซึ� งผลการทดลองสรุปไดว้า่ 1) พืนเดินปูนขดัถา้
สภาวะแหง้รองเทา้พืนยางแขง็ใหค้่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.734 แต่ถา้สภาวะเปียกนํ า
รองเทา้พืนยางอ่อนให้ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุด 0.437 แต่ถา้สภาวะเปื อนนํ ามนัรองเทา้
พืนพีวีซีให้ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.083 2) พืนเดินหินขดั ถา้สภาวะอากาศแห้ง
รองเทา้พืนยางแขง็ใหค้่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.755 แต่ถา้สภาวะเปียกนํ ารองเทา้พืน
พีวีซีให้ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.473 แต่ถา้สภาวะเปื อนนํ ามนัรองเทา้พืนพีวีซีให ้               
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.095 3) พืนเดินกระเบืองถา้สภาวะแห้งรองเทา้พืนยางอ่อน
ให้ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.354 แต่ถา้อยูใ่นสภาวะเปียกนํ ารองเทา้พืนยางอ่อนให ้            
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.468 แต่ถา้อยู่ในสภาวะเปื อนนํ ามนัรองเทา้พืนพีวีซีให ้               
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสูงสุดที� 0.076 
 สิงหา ประสิทธิ( พงศ ์(2554 : 4-6) ไดศึ้กษาปลายขนแปรงกบัทิศแรงเสียดทานโดยผลิต
เครื�องมือสาธิตทิศแรงเสียดทานผา่นการเอนของปลายขนแปรง ซึ� งเครื�องมือนี ไดถู้กออกแบบและ
สร้างมาจากแปรงซกัผา้ โดยการตดัแปรงซกัผา้ออกมาเป็นชินเล็ก ๆ แลว้ติดชินขนแปรดงักล่าวกบั
กล่องพลาสติก นํา เครื� องมือไปใช้ในการสาธิตทิศแรงเสียดทานโดยนําแท่งไม้วางไว้ใน             
กล่องขนแปรงแล้วนาํไปจดัตามสถานการณ์ต่างๆ ที�ตอ้งการจะหาทิศแรงเสียดทานที�พืนกระทาํ    
กบัวตัถุนัน ซึ� งเครื�องมือในการสาธิตทิศแรงเสียดทานนี  เป็นอุปกรณ์ที�ใช้ในการเรียนการสอน     
ในเรื�องการแสดงทิศของแรงเสียดทานที�ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจในเรื�องทิศของแรงเสียดทานดีขึน 
 ศุภชยั หลกัคาํ และกุลยศ สุวนัทโรจน์ (2555 : 315-324) ไดคิ้ดคน้และออกแบบสร้าง
เครื�องมือทดสอบวสัดุความเสียดทานตามรูปแบบมาตรฐาน The Special Test Jigs for Friction 
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Measurements JIS K7125 มาประยุกตใ์ชร่้วมกบัมาตรฐาน Clutch Facings for Automobiles JIS 
D4311 โดยมุ่งเน้นไปที�การศึกษาค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสถิต ( sµ ) และค่าสัมประสิทธิ(
ความเสียดทานจลน์ ( kµ ) ในสภาวะอุณหภูมิและภาระนําหนกัที�แตกต่างกนัและใชต้วัอยา่งผา้เบรก          
ทัง 3 ชนิด จากผลการทดสอบที�ไดจ้ากเครื�องทดสอบมีค่าความแตกต่างระหว่างเครื�องทดสอบ          
Pin on Disk และเครื�อง Friction Testing ค่าที�ไดอ้ยูใ่นช่วงร้อยละ 17-22 ซึ� งเป็นผลมาจากปัจจยั             
ด้านความเร็วที�ใช้ในการทดสอบแตกต่างกันมาก และเป็นข้อจาํกัดของเครื� องทดสอบทังสอง 
นอกจากนี อุณหภูมิ และความดนัก็มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานโดยปกติ
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสถิตจะสูงกวา่ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจลน์ และเมื�อความดนั
เพิ�มขึนจะส่งผลใหผ้ลต่างระหวา่งค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสถิตและจลน์เพิ�มขึน โดยจะทาํให้
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจลน์ลดลง 
 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 เทอส์สกาย, แฮทซอร์ และซิตา (Tsesarsky, Hatzor and Sitar. 2005 : 153-167) ไดว้ิจยั
การเคลื�อนที�ของกล่องบนพืนเอียง โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยการแกปั้ญหา และการวิเคราะห์
ความผิดปกติต่อเนื�อง (discontinuous deformation analysis : DDA) ในการวิจยัมีวตัถุประสงคคื์อ  
1) เปรียบเทียบ การวิเคราะห์โดย DDA และ การวิเคราะห์ดว้ยการแกปั้ญหา 2) เปรียบเทียบผลที�   
ไดจ้ากการวเิคราะห์โดย DDA และผลที�ไดจ้ากการทดลองบนโตะ๊ที�สั�น 3) ศึกษาหนา้ที�และความไว
ของตวัแปรและตวัเลขในการวเิคราะห์โดย DDA 4) คาํนวณความคลาดเคลื�อนจากการวิเคราะห์โดย 
DDAในการทดลองใชพ้ืนเอียงที�ทาํดว้ยเหล็กเอียงเป็นมุม 11.37 องศา และประกอบกบัพืนที�สั�นได ้
และใช้วสัดุที�ปล่อยบนพืนเอียงเป็นกล่องที�ทาํจากเหล็กหนา 2.54 เซนติเมตร มีพืนที�สัมผสั 25.8 
ตารางเซนติเมตร มวล 1.6 กิโลกรัม ปล่อยวตัถุจากปลายพืนเอียงให้เคลื�อนที�ลงมาในขณะที�พืนสั�น 
ผลการวิจยัพบวา่ การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยวิธี DDA สามารถทาํให้เป็นระบบแบบอย่างได ้        
มีลาํดบัและขันตอนในการทาํที�ดีสําหรับการวิเคราะห์ค่าแรงเสียดทานที�ได้จากการไถล และเมื�อ
เปรียบเทียบการทดลองที�ไดจ้ากพืนเอียงที�สั�นและค่าที�คาํนวณได้จากวิธี DDA มีความแตกต่าง
เนื�องจากมีการสูญเสียพลงังานที�ใช้ในการทดลองกบัวิธีการ DDA เพียงร้อยละ 2 สรุปไดว้่าใน     
การทดลองการวดัแรงเสียดทานโดยใชร้ะบบ DDA เป็นวธีิการที�แม่นยาํ 
 กราทอน และ ดีแฟรนซ์โก (Gratton and Defrancesco.  2006 : 232-235) ไดว้ิจยัเครื�องมือ
วดัค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจากการไถล โดยงานวิจยันี ใช้เครื� องมือที�นําเสนอการทาํงาน    
ของระบบคอมพิวเตอร์ที�ช่วยในการหาค่าแรงเสียดทานจากการไถล โดยทดลองตามกฎของคูลอมบ์
ที�บอกว่า แรงเสียดทานจากการไถลเกิดจาก 1) พืนผิวของวสัดุที�สัมผสักนั 2) แรงเสียดทานเป็น
สัดส่วนโดยตรงกบัแรงปกติ 3) ไม่ขึ นกับพืนที�ผิวสัมผสั 4) ไม่ขึนกบัอตัราเร็วในการไถล โดย
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งานวจิยันีไดท้าํการทดลองเพื�อหาค่าแรงเสียดทานสถิตและค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานขณะไถล 
แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนคือ 1) ใชว้สัดุที�แตกต่าง คือ ไมบ้นพลาสติก ไมบ้นอลูมิเนียม ไมบ้นไม ้
และไม้บนกระดาษ 2) แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ที�ได้จากว ัตถุที� มีนํ าหนัก      
แตกต่างกนั 3) ทดสอบกฎข้อ 3 ของคูลอมบ์ใช้อลูมิเนียม 4 ชินที�มีพืนที�แตกต่างกันและนาํไป
เคลื�อนที�ด้วยความเร็วคงที�บนพืนพลาสติก 4) ทดสอบกฎข้อ 4 ใช้ความเร็วที�แตกต่างเพื�อหา          
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานว่าขึ นกับความเร็วหรือไม่ จากการทดลองสรุปได้ว่าเครื�องมือนี
สามารถใชใ้นการเรียนในหอ้งเรียนเพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจกฎของคูลอมบใ์นเรื�องแรงเสียดทานได ้
 มนัแกน (Mungan.  2012 : 288-292) ไดว้จิยัเพื�อทดลองหาแรงเสียดทานจากการหมุนของ        
ลอ้รถทดลอง โดยงานวิจยันี สร้างแบบจาํลองเพื�อพฒันาชุดทดลองให้สามารถหาค่าสัมประสิทธิ(        
ความเสียดทานจากการหมุนของลอ้รถทดลองและเพลาได ้โดยเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตและ
แรงเสียดทานจลน์บนพืนราบและพืนเอียง จากการทดลองสามารถทดลองและสร้างสมการเพื�อ    
หาค่าแรงเสียดทานจากการหมุนและแรงเสียดทานสถิตได ้
 จากการศึกษาและประมวลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ทังงานวิจยัภายในประเทศและงานวิจยั
ต่างประเทศ มีการศึกษาเกี�ยวกบัแรงเสียดทานและค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทาน จากพืนรองเทา้ 
ปลายขนของแปรงซักผา้ ผา้เบรก และจากการหมุนของล้อรถทดลอง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ(             
ความเสียดทานเป็นค่าคงที�สาํหรับผวิสัมผสัของวสัดุหนึ�งคู่ โดยค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานนีจะ
ส่งผลต่อความเสียดทานของวตัถุ  ถา้สัมประสิทธิ( ความเสียดทานมากแรงเสียทานก็จะมากวตัถุก็จะ
เคลื�อนที�ไดย้าก ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานมีสองชนิดคือ ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานสถิต 
เกิดเมื�อวตัถุหยุดนิ�งและมากสุดเมื�อวตัถุเริ�มเคลื�อนที� และค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานจลน์ เกิด
เมื�อว ัตถุเคลื�อนที�  โดยจะหาค่าจากการเคลื�อนที�ของว ัตถุบนพืนเอียง ผู ้วิจ ัย จึงเลือกศึกษา                 
ค่าสัมประสิทธิ( ความเสียดทานของวตัถุบนพืนเอียง 
 

 

 

 

 

  




