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ÍÂ‹Ò§äÃ

áÃ§ÅÑ¾¸�º··Õ 1 คําศัพท คําอาน คําแปล
resultant force ร'ิซัลทันท ฟอซ แรงลัพธ
force ฟอซ แรง
push พุช ผลัก
pull พุล ดึง

ศัพทนารู

resultant force

pull

force
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หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

 1. áÃ§ÅÑ¾¸�
	 	 ในชีวิตประจําวันของเรา	 มีกิจกรรมหลายอยางที่เราตองออกแรงกระทํา

ตอวัตถุตาง	 	เชน	เปด ปดประตู	หยิบสิ่งของ	ยกกลองลัง	ตีปงปอง	ดึงเชือก

	 	 แรง	หมายถึง	 การกระทําที่ทําใหวัตถุที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเปนเคลื่อนที่	 หรือ

ทําใหวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีความเรวเพิ่มขึ้น	 ชาลง	 หยุดนิ่ง	 หรือเปลี่ยนแปลง

ทิศทางไป	 การออกแรงกระทําตอวัตถุอาจมีแรงหลายแรงมากระทําตอวัตถุ

รวมกัน	โดยผลรวมของแรงหลายแรงนี้	เราเรียกวา	แรงลัพธ์

¡Ô¨¡ÃÃÁã´ºŒÒ§·ÕèµŒÍ§ÍÍ¡áÃ§ËÅÒÂ
áÃ§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ à¾×èÍ·íÒãËŒÇÑµ¶Øà¤Å×èÍ¹·Õè

	 าพที่	3.1	ตัวอยางการออกแรงกระทําตอวัตถุ

เล่นกับสุนัข เล่นชกัเย่อ

ไกวชิงช้า เขนรถ

ลากรถและเขนรถ
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� จุดประสงค์

	1.	 	ทดลองเพ่ืออธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรง

ในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่ง

	2.	 	เขยีนแผน าพแสดงแรงทีก่ระทําตอวตัถทุีอ่ยูในแนวเดยีวกนั

และแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ

	3.	 	ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทําตอวัตถุตาง	

1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè

การหาแรงลัพ ์

	 ทักษะกระบวนการ
	 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.	การวัด
2.	การสังเกต
3.	การทดลอง
4.	การพยากรณ
5.	การใชจํานวน
6.	การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
7.	การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

�� ต้องเตรียมต้องใช ้

	1.	 โตะเรียน	1	ตัว	 5.	 ดินนํ้ามัน	2	กอน

	2.	 กระดาษแขงแผนใหญ	1	แผน	 6.	 ถุงพลาสติกหูหิ้ว	1	ใบ

	3.	 เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน	2	เครื่อง	

	4.	 แหลงขอมูล	เชน	หนังสือ	อินเทอรเนต

�� ลองท�าด	ู

	1.	 	แบงกลุม	 กลุมละ	 3 4	 คน	 แลวชวยกัน

นําดินนํ้ามัน	2	กอน	ใสถุงพลาสติกหูหิ้ว

	2.	 	ใหรวมกันคาดคะเนและบันทึกวา	 เมื่อนํา

ถุงพลาสติกหู ห้ิว ท่ีมีก อนดินนํ้ า มันมา

เกี่ยวที่ตะขอของเคร่ืองชั่งสปริงแบบแขวน	

และถอืเคร่ืองชัง่ในแนวดิง่	ผลจะเปนอยางไร

	3.	 	ทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบผลการคาดคะเน	

แลวอานคาของแรงและบันทึกผลลงในสมุด
		 าพที่	3.2	ทดลองหาแรงลัพธโดยใช
เครื่องชั่งสปริง	1	เครื่อง

µ ¹·Õ
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หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

	4.	 	ชั่งนํ้าหนักดินนํ้ามัน	2	กอน	อีกครั้งหนึ่ง	

แตครั้งนี้ใหใชเครื่องชั่งสปริง	2	เครื่อง	

โดยนําหูห้ิวของถุงพลาสติกเกี่ยวตะขอ

ของเครือ่งชัง่ขางละหูและใหถอืเครือ่งชัง่

ในแนวด่ิง	เพือ่อานคาของแรงจากเครือ่ง

ชั่งทั้ง	2	เครื่อง

	5.	 	บันทึกผลคาของแรงท่ีอานได	 จากนั้น

นําขอมูลมาเขียนแผน าพแสดงแรงที่

อยูในแนวเดยีวกนัและแรงลพัธลงในสมดุ	

	6.	 	นําเสนอผลการทดลอง	 จากนั้นรวมกัน

อ ิปรายและสรุปผล ายในชั้นเรียน

µ ¹·Õ

	1.	 	แตละกลุมสงตัวแทนทํากิจกรรมกลุมละ	2	คน	โดยใหออกแรงผลักโตะเรียนตัวเดียวกันไป

ในทิศทางเดียวกัน	(พรอม	 	กัน)	และใหสมาชิกที่เหลือชวยกันสังเกตและบันทึกผล

	2.	 	รวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม	 แลวนําขอมูลมาเขียนแผน าพแสดงแรงลัพธของแรง

หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่ง	ลงในกระดาษแขงแผนใหญ	

และตกแตงใหสวยงาม

	3.	 แตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหนกับเพื่อนกลุมอื่น	

		 าพที่	3.3	ทดลองหาแรงลัพธโดยใช
เครื่องชั่งสปริง	2	เครื่อง	

� หนูตอบได้

	1.	 แรงลัพธคืออะไร	จงอธิบายมาพอสังเขป

	2.	 	การออกแรงดันโตะ	1	แรง	กับการออกแรงดันโตะ	2	แรง	จะมีความแตกตางกันหรือไม	

เพราะอะไร

	3.	 	หากมรีถยนตจอดหนาประตบูานของนท	ีแลวนทตีองการเลือ่นรถออกไปดวยความเรงดวน	

นกัเรยีนคดิวา	นทคีวรเลอืกออกแรงผลกัรถคนเดยีว	หรอืเรยีกใหคนอืน่มาชวย	เพราะเหตุใด
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	 	 แรงลัพธ์	คือ	 ผลรวมของแรงตั้งแต	 2	 แรงขึ้นไปที่รวมกันกระทําตอวัตถุ

เดียวกัน	แลวมีผลทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลัพธ

	 	 จากตัวอยาง	 เดก	 1	 คน	 เขนรถ	 กับเดก	 2	 คน	 เขนรถ	 แรงที่ทําใหรถ

เคลื่อนที่จะแตกตางกัน	เนื่องจากเดก	2	คน	ชวยกันเขนรถยอมมีแรงกระทําตอ

รถมากกวา	จึงทําใหรถเคลื่อนที่ไดงายกวา	 เพราะแรงของเดก	2	คน	ที่กระทํา

ในทิศทางเดียวกันจะเทากับผลรวมของแรงทั้งสองแรงนั้น	

	 	 แรง	 มีหนวยเปนนิวตัน	 ( )	 และเพื่อทําใหเกิดความเขาใจในการหา

แรงลัพธ	 เราจะเขียนแผน าพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุดวยการเขียนลูกศร	

โดยเขียนหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง	 และเขียนความยาวลูกศรแสดงคาหรือ

ขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ	 (ถาออกแรงมากลูกศรจะยาว	 ถาออกแรงนอย

ลูกศรจะสั้น)

		 าพที่	3.4	ตัวอยางการออกแรงกระทําตอวัตถุ

	 าพที่	3.5	ตัวอยางการเขียนลูกศรแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุ

หมายเหตุ	 	กําหนดใหความยาวลูกศร	1	ซม.	เทากับแรง	10	 	

60	20	
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