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 “ปพุทธศักราช 2133 กาลิเลโอ คนพบวา  

เม่ือเราปลอยวัตถุชนิดเดียวกันแตขนาดตางกัน 2 ชิ้น  

ลงมาจากความสูงเทากัน มันจะตกถึงพ้ืนพรอมกัน”  
(จาก VDO ตัวอยางภาพยนตร “หนีตามกาลิเลโอ”: 

GTH, Jul 2009) 
 
 น่ันเปนเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นเม่ือป ค.ศ.1590 หรือ

กวา 419 ปท่ีแลว ในยุคท่ีคริสตจักรเรืองอํานาจอยางมาก
ในทวีปยุโรป ทุกคนเชื่อวา “โลกแบน” “ดวงอาทิตยและ
ดาวทุกดวงหมุนรอบโลก” “โลกเปนศูนยกลางของ

จักรวาล” วันน้ัน คนคิดนอกกรอบ (thinking out of 
frame) อยางกาลิเลโอไดทําการทดลองเล็ก ๆ ท่ีเปลี่ยน

ความเชื่อเหลาน้ันไปตลอดกาล ดวยการปลอยกอนหิน

ชนิดเดียวกัน แตมีขนาดตางกัน 2 ชิ้น จากความสูง

เดียวกัน ท่ีระยะสูง 55.86 เมตร บริเวณยอดหอเอน  

เมือง Pisa (The Leaning Tower of Pisa) ประเทศ
อิตาลี  
 แลวกอนหินท้ังสองกอน ก็ตกถึงพ้ืน พรอมกัน 
 มันเปนไปไดอยางไร ??? 

 

 
 

รูปท่ี 1 กาลิเลโอปลอยหิน 2 กอนท่ีมีขนาดตางกนัจากความสูงเดียวกนั ท่ียอดหอเอน เมือง Pisa 
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ยอนเวลากลับมา ณ ปจจุบัน หากเราตองการอธิบายปรากฏการณดังกลาวดวยหลักการทางฟสิกส แลว 
 พี่จึงกําหนดตัวแปรตาง ๆ ให 1m  มวลของหินกอนเล็ก 
  2m  มวลของหินกอนใหญ 
 โดยท่ี 21 mm  คําถามของเราคือ ทําไม 1m และ 2m จึงตกถึงพ้ืนพรอมกัน 
 คําวา “ตกถึงพ้ืนพรอมกัน” แสดงวา เรากําลังพิจารณาตัวแปร 2 ตัว น่ันคือ “ระยะทาง” และ “เวลา” 
  แม “เวลา” จะผานไป แตความแตกตางของมวลไมมีผลกับระยะทาง (ในท่ีน้ีคือความสูง)  

แสดงวา “เวลา” ไมเปนฟงกชันของ “มวล” หรือกลาวไดอีกนัยหน่ึงคือ “แมวามวลจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
ก็ไมทําใหเวลาการตกของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปเลย” 

 
จากสมการการเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง ภายใตแรงโนมถวงของโลก เรากําหนดให g = 9.81 2/ sm  

เราทราบความสัมพันธวา  
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atutS       ….. (1)  

เม่ือ S = ระยะทาง (ในท่ีน้ี คือความสูง) หนวยเปน m 
 u =  ความเร็วตนในการปลอยวัตถุ หนวยเปน m/s 
 t  = time หรือเวลา หนวยเปนวินาที (s) 
 a = ความเรง หากเปนการปลอยวัตถุใหตกแบบ free fall แลว 
เราจะกําหนดให a = g = 9.81 2/ sm  และมีทิศทางเปนบวก เม่ือพุงเขาหาโลก 
เม่ือ หิน 2 กอน ถูกปลอยใหตกอยางอิสระ ความเร็วเริ่มตนในการปลอยจึงไมมี ทําให u = 0 m/s 

ดังน้ัน จากสมการความสูงขางตน 
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ยายขางสมการ เพื่อพิจารณาเวลา   
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ดังน้ัน              
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เพราะเราทราบวา g เปนคาคงท่ี เทากับ 9.81 2/ sm  

ดังน้ัน สมการเวลาขางตน จึงมีคาเทากับ  S
S

t 20387.0
81.9

2
  

        น่ันคือ  S0.45152t    วินาที    ….. (3) 
สมการท่ี (3) บอกอะไรกับเรา? มันบอกเราวา “เวลา t ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของระยะความสูง S เทานั้น 
แสดงวา เวลา ไมไดข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของมวล 1m และ 2m เลย” 
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ดังนั้น ไมวากาลิเลโอ จะปลอยกอนหินขนาดตางกันพรอมๆ กันจากความสูงเดียวกันท่ียอดหอเอนสักกี่รอยครั้ง, 
หากพิจารณาวา แรงเสียดทานบริเวณพ้ืนผิวของวัตถุเนื่องจากการเคล่ือนท่ีผานอากาศมีนอยมากแลว, หินท้ังสองกอนก็จะ
ตกถึงพ้ืนพรอมกัน 

ถา สวนท่ีตํ่าท่ีสุดของยอดของหอเอน มีความสูงจากพื้น เทากับ 55.86 เมตร 
ดังน้ัน หินกอนใดๆ ในโลก จะใชเวลาตกถึงพ้ืน S0.45152t   
              = 55.860.45152  
              = 3.3746 วินาที เทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2 แสดงความสงู และเวลาการตกของวัตถุใด จากยอดหอเอน เมือง Pisa 
 
แลว เม่ือตกกระทบพื้น ความแตกตางระหวางหิน 2 กอน ท่ีมีมวลตางกัน คืออะไรครับ ? 
แมวาหินท้ังสองจะใชเวลาเดินทางผานอากาศที่เทากัน ตกถึงพ้ืนพรอมกัน ดวยความเร็วสัมผัสพื้นดินท่ีเทากัน

ตามสมการ gSuv 222   แตสิ่งท่ีตางกัน คือ “โมเมนตัม” ครับ 
วัตถุท่ีมีมวลมากกวา จะมีโมเมนตัมมากกวา ตามสมการความสัมพันธ mvp   
เม่ือ 21 mm  ดังน้ัน โมเมนตัม (1) ยอมนอยกวา โมเมนตัม (2) แนนอน 

คิดงาย ๆ คือ ถาเอาหัวไปรอรับการตกของหินกอนใหญ จะเจ็บกวาของหินกอนเล็กครับ 
การศึกษาโมเมนตัม เปนกาวแรกของการไขความลับวิชากลศาสตร เพราะอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 

ก็คือ “แรง” หรือ Force น่ันเอง โมเมนตัมเปนพื้นฐานการคํานวณการชนกันของวัตถุ การหมุน การเคล่ือนท่ี 

และพลังงาน ต้ังแตวัตถุเล็กๆ ระดับ nano size ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของจักรวาล 
 

ความสูง 55.86 เมตร 
เวลาตกถึงพื้น 3.3746 วินาที 
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รูปท่ี 3 Momentum มหาศาลของมวลอากาศที่มีความเร็วและพลังงานสูงขณะใช After Burner  
จากเครื่องยนต F-100 PW220 ของเคร่ืองบินขับไลแบบ F-16B Fighting Falcon 
ฝูงบิน 403 กองบิน 4 จ.นครสวรรค (จากภาพ กองทัพอากาศสหรัฐนําเครื่องบินท้ังสอง 

มาสงมอบใหกองทัพอากาศไทย จึงยังเปนการ Paint สัญลักษณของกองทัพอากาศสหรัฐ) 
   

รูหรือไม :  
 ต้ังแตหลายรอยปกอน มนุษยรูวาโลกมีมิติ วัตถุตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเราลวนมี 3 มิติ แตมนุษยสัมผัสไดถึง

การมีอยูจริงของมิติท่ี 3 หรือแกนความสูง เม่ือมนุษยเร่ิมบิน 
 วันหน่ึง Einstein บอกกับเราวา จริง ๆ แลว มิติท้ัง 3 ยังเชื่อมโยงกับอีกมิติหน่ึงท่ีสําคัญมาก น่ันคือมิติ

ท่ี 4 หรือ “เวลา” 
 และต้ังแตบัดน้ันเปนตนมา ตัวแปรเวลา หรือ t ก็กลายเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการศึกษา

วิทยาศาสตรสมัยใหม เพื่อไขความลับของ จักรวาล 

   
 

เร่ือง : www.thaicadet.org  on July 26th, 2009 
ขอขอบคุณ ขอมูลภาพประกอบ www.youtube.com 
               ขอมูล Links อางอิง www.wikipedia.org 

 
  
 


