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ผังมโนทัศน์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ชุดท่ี 4 เรื่อง แรงพยุง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ให้นักเรียนดูภาพเรือเหล็กท่ีลอยน ้า แล้วตอบค้าถามว่า  
   ท้าไมเรือเหล็กท่ีเห็นในภาพจึงสามารถลอยน ้าได้  
2. นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
3. ครูสาธิตให้นักเรียนดู โดยใช้ดินน ้ามันแทนเหล็ก แล้วหย่อน  
    ลงในน ้าสังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ น จากนั นครูน้าดินน ้ามันมาปั้น 
    เป็นรูปเรือแล้วหย่อนลงในน ้า สังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ นอีกครั งหนึง่  
 

1.  ศึกษาบัตรเนื อหา เรื่อง แรงพยุง 
2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุ่มละ 4-5 คน 
3.  นักเรียนท้ากิจกรรมท่ี 1 เรื่อง แรงพยงุ 
    บันทึกผลการท้ากิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ 
2. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน้าเสนอผลการทดลอง

อภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตอบค้าถามและหาข้อสรุป 
    จากการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปผล 
    จากการท้ากิจกรรมอย่างมีเหตุผล 

ข้ันสร้างความสนใจ 

ข้ันส ารวจและค้นหา 

ข้ันอธิบายและ 
ลงข้อสรุป 
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1. นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ   
    แรงพยุงและการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
2. นักเรียนศึกษาการค้านวณหาแรงพยุงและปริมาณ 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. นักเรียนท้ากิจกรรมท่ี 3 โดยการน้าความรู้เรื่องแรงพยุง   
    มาออกแบบท้าแพลอยน ้า เพื่อบรรทุกส่ิงของจากอุปกรณ์ 
    ท่ีก้าหนดให้พร้อมน้าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น 
4. นักเรียนท้ากิจกรรมท่ี 3 เรื่อง หลักอาร์คิมีดีสและ 
    การค้านวณหาค่าแรงพยุง โดยตอบค้าถามลงในแบบบันทึก 
    กิจกรรม 
5. ร่วมกันอภิปรายจากค้าถามจากกิจกรรมท่ี 3 เพื่อตรวจสอบ 
    ความเข้าใจและน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

1. ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลจาก 
    การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 4 
2. นักเรียนร่วมกนัเฉลยค้าตอบจากใบกิจกรรมและแลกเปล่ียน 
    กับเพื่อนตรวจ  
3. ครูน้าไปตรวจและบันทึกผลคะแนน หากไม่ผ่านเกณฑ์ 
    ให้รับชุดกิจกรรมไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

ข้ันขยายความรู้ 

ข้ันประเมิน 
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 

 
 
ขั้นเตรียมก่อนสอน  

1. ครูควรศึกษาและท้าความเข้าใจวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั นตอนการด้าเนิน
กิจกรรม การใช้ส่ือและอุปกรณ์ การวัดและประเมินผลของชุดกิจกรรม การเรียนรู้ให้ชัดเจน  

2. ครูควรค้นคว้าและอ่านเนื อหาท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาล่วงหน้าและเตรียมสถานท่ี รวมทั งส่ือ
ให้พร้อมก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

3. ก่อนสอนต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้บนโต๊ะ  
4. ครูต้องเตรียมกระดาษค้าตอบหรือใช้สมุดจดบันทึกของนักเรียนในการท้ากิจกรรมเพื่อดู

ความก้าวหน้าของนักเรียน  
5. การจัดชั นเรียน ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน คละนักเรียน เก่ง อ่อน ปานกลาง  

อยู่ร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อฝึกทักษะการท้างานร่วมกับผู้อื่น  
 6. ครูควรชี แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทนักเรียนในการท้ากิจกรรม 
 

ขั้นสอน  
7. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
8. ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิม  
9. ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาและแนะน้าวิธีการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู ้เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
10. ด้าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั นตอน ดังนี   

 10.1 ขั นสร้างความสนใจ  

 10.2 ขั นส้ารวจและค้นหา  

 10.3 ขั นอธิบายและลงข้อสรุป  

 10.4 ขั นขยายความรู้  

 10.5 ขั นประเมิน  
 11. ขณะท่ีนักเรียนท้ากิจกรรม ครูคอยให้ค้าแนะน้ากรณีท่ีนักเรียนไม่เข้าใจในกิจกรรม 
ต่าง ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุด หากกลุ่มใดมีปัญหาครูต้องให้ 
การช่วยเหลือ 
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12. การสรุปผลท่ีได้จากการท้ากิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมร่วมของนกัเรียน
ทุกกลุ่มหรือตัวแทนของกลุ่มร่วมกัน ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกมากท่ีสุด  

13. ในกรณีท่ีนักเรียนขาดเรียน ให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคล  
 14. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทัน ครูควรให้ค้าแนะน้าหรือมอบหมายงานหรือเอกสาร 
ให้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง 
 
 

ขั้นหลังสอน  
15. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบและเก็บวัสดุ

อุปกรณ์ให้เรียบร้อย  
 16. หลังจากด้าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียน   
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั ง ครูควรตรวจค้าตอบแล้วแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ
ทันที เพื่อดูความก้าวหน้าของนักเรียน หากไม่ผ่านเกณฑ์ ครูให้นักเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

 
 
ส่ิงท่ีนักเรียนควรปฏิบัติก่อน–หลัง และขณะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี   
1. นักเรียนต้องศึกษาค้าชี แจง และค้าแนะน้าให้เข้าใจก่อนใช้งาน  
2. นักเรียนต้องศึกษาผลการเรียนรู้ สาระส้าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื อหาเพื่อให้

ทราบว่าเมื่อศึกษาจบแล้วจะได้ความรู้อะไรบ้าง  
3. นักเรียนควรฟังค้าชี แจงของครูให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรม  
4. ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดท่ี 4 แรงพยุง จ้านวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที   

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน  
5. นักเรียนศึกษาและท้าความเข้าใจชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั นตอนท่ีระบุไว้ในบัตรค้าส่ัง  
6. ควรอ่านเนื อเรื่องไปตามล้าดับ โดยไม่เว้นหน้า ห้ามเปิดข้าม เพราะจะท้าให้การเรียน  

ในเนื อหาไม่ต่อเนื่องกัน  
7. หากเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจให้นักเรียนสามารถสอบถาม ปรึกษาหรือขอค้าแนะน้า 

จากครูได้ทันที  
8. ท้าแบบทดสอบหลังเรียน ชุดท่ี 4 แรงพยงุ จ้านวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที   

เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน เมื่อใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย  
9. ให้นักเรียนเก็บวัสดุอุปกรณ์ การใช้งานเมื่อท้ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
10. ให้นักเรียนตั งใจท้ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ดูเฉลย

ก่อนท้ากิจกรรมและแบบทดสอบ  
11. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือเรียนไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษา

เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ น  
12. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบค้าตอบของการท้ากิจกรรมและแบบทดสอบจากเฉลย

ในส่วนของภาคผนวก  
 13. สรุปคะแนนผลการเรียนและการท้ากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 



  
6 

แผนผังล าดับข้ันการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านค้าชี แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ท้าแบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป 
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       มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐาน ว 4.1   
เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    
 
 

                ตัวช้ีวัด 
 
 

ม.3/3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระท้าต่อวัตถุ 

 
 
    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของขนาดของแรงพยุงท่ีกระท้ากับวัตถุท่ีลอยหรือจมของเหลว 
กับความแตกต่างระหว่างน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในของเหลวกับน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศ (K) 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของขนาดของแรงพยุงท่ีกระท้ากับวัตถุท่ีลอยหรือจมของเหลว  
กับความหนาแน่นของของเหลวและน ้าหนักของน า้ท่ีถูกแทนท่ีโดยวัตถุ (K) 

3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระท้าต่อวัตถุ (P) 
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการท้างานกลุ่มของนักเรียน (A) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
                  เรื่อง แรงพยุง 
 
 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว ( จ้านวน 10 ข้อ) 
 

1.  จากรูป ข้อใดถูกต้อง     
     ก. วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว 
 ข. วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว 
 ค. วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว 
 ง. วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าหรือน้อยกว่าของเหลวก็ได้ 
2. เมื่อวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว ผลจะเป็นอย่างไร 
 ก. วัตถุจะจมในของเหลว 
 ข. วัตถุจะลอยในของเหลว 
 ค. วัตถุจะลอยปริ่มในของเหลว 
 ง. วัตถุจะลอยแล้วค่อย ๆ จมในของเหลว 
3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงพยุง 
 ก. ชนิดของวัตถุ 
 ข. ขนาดของวัตถุ 
 ค. ชนิดของของเหลว 
 ง. ปริมาตรของของเหลว 
4. ขนาดของแรงพยุงเท่ากับเท่าใด 
 ก. น ้าหนักของวัตถุชิ นนั น ๆ  
 ข. น ้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนท่ี 
 ค. น ้าหนักของของเหลวที่อยู่ในภาชนะ 
 ง. น ้าหนักครึ่งหนึง่ของของเหลวที่ถูกแทนท่ี 
5. ความหนาแน่นของวัตถุมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ผลต่างของมวลวัตถุกับปริมาตรของวัตถุ 
 ข. ผลคูณระหว่างมวลวัตถุและปริมาตรของวัตถุ 
 ค. ผลรวมระหว่างมวลวัตถุและปริมาตรของวัตถุ         
 ง. อัตราส่วนระหว่างมวลวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุ 
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6. การจมหรือการลอยของวัตถุไม่ขึ นอยู่กับข้อใด 
 ก. มวลของวัตถุ  
 ข. ปริมาตรของวัตถุ 
 ค. ชนิดของของเหลว         
 ง. ความหนาแน่นของวัตถุ 
7. ความหนาแน่นของน ้ามีค่าเท่าไร 
 ก. 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ข. 10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ค. 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ง. 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
8. เมื่อน้าวัตถุก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องช่ังสปริงอา่นค่าน ้าหนักได้ 8.25 นิวตัน แต่เมื่อน้าไปช่ัง 

ในน ้าพบว่าอ่านค่าน ้าหนักบนเครื่องช่ังสปริงได้ 6.55 นิวตัน แรงพยงุท่ีน ้ากระท้าต่อวัตถุนี มีค่าเท่าไร 
 ก. 1.70 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ข. 6.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ค. 8.25 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ง. 14.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

9. เหล็กแท่งหนึ่งมีมวล 250 กรัม มีความหนาแน่น 7.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แท่งเหล็กนี 
จะมีปริมาตรเท่าไร 

ก. 0.03 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ข. 33.33 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ค. 257. 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ง. 1,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร   

10. ข้อใดสามารถอธิบายโดยใช้หลักอาร์คิมีดีส 
 ก. เรือ 
 ข. ปลาในน ้า 
 ค. น ้าแข็งลอยน ้า 
 ง. ทุกข้อท่ีกล่าวมา 
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บัตรค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนศึกษาบัตรเนื อหา เรื่อง แรงพยุง 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ท้ากิจกรรมท่ี 1 เรื่อง แรงพยงุ บันทึกผลการท้ากิจกรรม  
    ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
3. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน้าเสนอผลการทดลองอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตอบค้าถามและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให ้
    นักเรียนสามารถสรุปผลจากการท้ากิจกรรมอย่างมีเหตุผล 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มท้ากิจกรรมท่ี 2 ให้น้าความรู้เรื่องแรงพยุงมาออกแบบท้าแพลอยน ้า 
    เพื่อบรรทุกส่ิงของ จากอุปกรณ์ท่ีก้าหนดให้พร้อมน้าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น 
6. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน้าความรู้ เรื่อง แรงพยุงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน แล้วท้ากิจกรรม 
    ท่ี 3 เรื่อง หลักอาร์คิมีดีสและการค้านวณหาค่าแรงพยุง 
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   ข้ันสร้างความสนใจ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   

รูปท่ี 1 เรือเหล็กลอยน ้า 
ท่ีมา : http://physicsnwm.blogspot.com/p/1111.html, สืบค้นเมื่อ : 15 มีนาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหล็กสามารถลอยน ้าได้หรือไม่ จากนั นให้นักเรียน 
ดูภาพเรือเหล็กท่ีลอยน ้า นักเรียนคิดว่าท้าไม 
เรือเหล็กท่ีเห็นในภาพจึงสามารถลอยน ้าได้  

เรือเหล็กท่ีสามารถลอยน ้าได้นั นเป็นเพราะว่า เมื่อน้าเหล็กมาตีแผ่ 
เป็นแผ่นบาง ๆ แล้วท้าเป็นรูปทรงของเรือ เหล็กจะมีปริมาตรเพิ่มขึ น
ทั งท่ีมวลเท่าเดิม ท้าให้เรือเหล็ก 
มีความหนาแน่นน้อยกว่าน ้า เรือจึงลอยน ้าได้  

ครูสาธิตให้นักเรียนดู โดยใช้ดินน ้ามันแทนเหล็ก แล้วหย่อนลงในน ้าสังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ น 
จากนั นครูน้าดินน ้ามันมาปั้นเป็นรูปเรือแล้วหย่อนลงในน ้า สังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ นอีกครั งหนึ่ง  

http://physicsnwm.blogspot.com/p/1111.html
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ข้ันส ารวจและค้นหา 

บัตรเนื้อหา เรื่อง แรงพยุง 

 
 

 
 
 
 
ความหนาแน่น 
ความหนาแน่นของวัตถุ (Density) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุ

หน่วยของความหนาแน่นได้แก ่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3) หรือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(kg/m3)  

  ดังนั น   ความหนาแน่นของวัตถุ    =    มวลของวัตถุ 
        ปริมาตรของวัตถุ 
 
 

  หรือ       ρ      =      
m

V
 

 
เมื่อ  ρ   =   ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็น g/cm3 หรือ kg/m3  

m   =   มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น g หรือ kg  
V    =   ปริมาตรของวัตถุ มีหน่วยเป็น cm3 หรือ m3 

        
 *** น ้ามีความหนาแน่น 1  g/cm3  หรือ 1,000 kg/m3 *** 

 
การจมและการลอยของวัตถุในของเหลวขึ นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุกับความหนาแน่น

ของของเหลวนั น  
วัตถุท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าน ้าจะท้าให้จมน ้าได้ หากต้องการให้มีความหนาแน่นน้อยลง

ต้องมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เพื่อให้มีปริมาตรมากขึ น จนมีความหนาแน่นน้อย
กว่าน ้า ตัวอย่างเช่น เหล็กมีความหนาแน่น 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมากกว่า 
ความหนาแน่นของน ้า เหล็กจึงจมน ้า แต่เมื่อน้าเหล็กมาท้าเป็นเรือเหล็กจะลอยน ้าได้ ท่ีเป็นเช่นนี 
เนื่องจากภายในเรือเหล็กส่วนใหญ่เป็นท่ีว่าง  เรือเหล็กจึงมีปริมาตรมากขึ น ท้าให้ความหนาแน่น 
ของเรือเหล็กน้อยกว่าความหนาแน่นของน ้า 
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แรงพยุง 
แรงพยุง หรือ แรงลอยตัว (Buoyant Force, FB) หมายถึง แรงลัพธ์ของแรงท่ีของเหลว

กระท้ากับวัตถุส่วนท่ีจมอยู่ในของเหลว มีขนาดเท่ากับ น ้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุ
ส่วนท่ีจม 

ถ้าวัตถุอยู่นิ่งในน ้าแรงลัพธ์ท่ีกระท้าต่อวัตถุจะมีค่าเท่ากับศูนย์ตามกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน   
จะได้ว่า 

 
แรงพยุง  =  น้ าหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – น้ าหนักวัตถุที่ชั่งในของเหลว 

 
 
ดังนั น เมื่อเราช่ังน ้าหนักของวัตถุในของเหลวจะนอ้ยกว่าเมื่อช่ังในอากาศ  ดังรูปท่ี 1   

เนื่องจากของแข็งเมื่ออยู่ในของเหลวจะเกิดแรงดันจากของเหลวกระท้ากับวัตถุส่วนท่ีจม ซึ่งก็คือ 
แรงพยุงนั่นเอง   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ช่ังวัตถุในอากาศ         ข.  ช่ังวัตถุในน ้า 
 

รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบน ้าหนักของวัตถุเมื่อช่ังในน ้ากับช่ังในอากาศ 
( ท่ีมา : หนังสือเรียนรายวิชาพื นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 5 , หน้า 16 )  
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หลักอาร์คิมีดีส 
อาร์คิมีดีส Archimedes  นักปราชญ์ชาวกรีกได้ศึกษาเกี่ยวกับขนาดของแรงท่ีเกิดขึ น       

ในของเหลวที่กระท้าต่อวัตถุท่ีจมอยู่ในของเหลว  และสรุปเป็นหลักการเกี่ยวกับแรงพยุงไว้ว่า 
“น ้ำหนักวัตถุท่ีหำยไปเมื่อช่ังในของเหลว จะเท่ำกับน ้ำหนักของของเหลวที่มีปริมำตรเท่ำกับปริมำตร
วัตถุส่วนท่ีจม” 

 
ขนาดของแรงพยุง  =  ขนาดน้ าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ 

 
สมการท่ีใช้ในการค้านวณหาแรงพยุงเป็นดังนี  
 
                  FB    =    ρVg 

 
เมื่อ   ρ    คือ ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 

                  V    คือ ปริมาตรของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (m3) 
                  g    คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 (m/s2) 
                  FB    คือ ขนาดของแรงพยุง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) 
 

ดังนั น แรงพยุงหรือแรงลอยตัวที่ของเหลวกระท้าต่อวัตถุมีขนาดเท่ากับน ้าหนักของของเหลว
ท่ีมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนท่ีจมอยู่ในของเหลว สรุปได้ดังนี   

1. วัตถุท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว จะจมในของเหลว  
2. วัตถุท่ีมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว จะลอยปริ่มในของเหลว 
3. วัตถุท่ีมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว จะลอยในของเหลว  
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กิจกรรมท่ี 1 แรงพยุง 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 
ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุได 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องช่ังสปริง   1 อัน 
2. ถ้วยยูเรกา   1 ใบ  
3. กระบอกตวง   1 อัน 
4. เชือกยาวประมาณ  20 ซม. 1 เส้น 
5. บีกเกอร์ขนาด 100 cm3 1 ใบ 
6. น ้า    100  cm3 
7. วัตถุต่าง ๆ   2-3 ชนิด 

 

วิธีการด าเนินการ 

  1. ช่ังน ้าหนักของวัตถุในอากาศ โดยใช้เชือกผูกวัตถุท่ีต้องการทดลอง แล้วน้าไปแขวนกับ
เครื่องช่ังสปริง อ่านค่าน ้าหนักของวัตถุจากเครื่องช่ังสปริง บันทึกผล 
  2. เทน ้าลงในถ้วยยูเรกาให้ถึงขอบพวย แล้วน้าวัตถุในข้อ 1. ไปช่ังน ้าหนักในน ้า รองรับน ้า 
ท่ีล้นออกมาด้วยบีกเกอร์ อ่านค่าน ้าหนักจากเครื่องช่ังสปริงและวัดปริมาตรน ้าท่ีล้นออกมา บันทึกผล 

3. เปล่ียนเป็นวัตถุชนิดอื่นๆ แล้วปฏิบัติซ ้าตามข้อ 1.และ 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงการทดลองแรงพยุง 
ภาพโดย : พินรุง่  สอดศรี 
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สมมติฐานการทดลอง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตัวแปรต้น 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตัวแปรตาม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตัวแปรควบคุม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ผลการทดลอง 
 

ชื่อวัตถุ 

การทดลอง 

ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 

คือ    คือ    คือ    

ช่ังน ้าหนักของวัตถุ 

ในอากาศ 

   

ช่ังน ้าหนักของวัตถุในน ้า    

ปริมาตรน ้าท่ีล้นออกมา    

 

สรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง แรงพยุง 
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ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
 

1. ให้นักเรียนตอบค้าถามท้ายกิจกรรมต่อไปนี  
1.1 น ้าหนักก้อนดินน ้ามันท่ีช่ังในอากาศและช่ังในน ้าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
1.2 จากการเปรียบเทียบน ้าหนักของน ้าท่ีล้นออกมา กับผลต่างของน ้าหนักก้อนดินน ้ามัน 
เมื่อช่ังในอากาศกับช่ังขณะอยู่ในน ้าจะมีข้อสรุปได้อย่างไร
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
1.3 น ้าท่ีล้นออกมาหรือน ้าท่ีถูกวัตถุแทนท่ีมีปริมาตรเท่าใด 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
1.4 น ้าหนักของน ้าท่ีล้นออกมาเท่ากับน ้าหนักของวัตถุท่ีหายไปหรือไม่ อย่างไร 
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  

2.  ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน้าเสนอผลการทดลองเกี่ยวกับแรงพยงุหน้าชั นเรียนจนครบ 
ทุกกลุ่มและสรุปผลการท้ากิจกรรม 

3. จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า 
หลักของอาร์คีมีดีส (Archimedes principle) กล่าวไว้ว่า “เมื่อหย่อนวัตถุลงไปในน ้า 

ปริมาตรของน ้าส่วนท่ีล้นออกมา จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุนั นท่ีเข้าไปแทนท่ีน ้า” ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดังนี   

1. ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ี จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนท่ีจมลงในของเหลว  
2. น ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในของเหลว จะมีค่าน้อยกว่าน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศ เนื่องจาก

แรงพยุงของของเหลวมีมากกว่าแรงพยุงของอากาศ  
3. น ้าหนักของวัตถุท่ีหายไปในของเหลวจะเท่ากับน ้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนท่ี 

ซึ่งค้านวณได้จากผลต่างของน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศกับน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในของเหลว  
4. น ้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนท่ี จะเท่ากับน ้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุ

ส่วนท่ีจม  
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     ข้ันขยายความรู้ 
 
 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแรงพยุง 
1. ชนิดของวัตถุ วัตถุแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น เหล็ก ไม้ พลาสติก ท่ีมี

มวลเท่ากัน เหล็กจะมีความหนาแน่นมากกว่าไม้และไม้มีความหนาแน่นมากกว่าพลาสติก ซึ่งวัตถุท่ีมี
ความหนาแน่นมากจะจมลงไปในของเหลวมาก 

2. ชนิดของเหลว ของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นแตกต่างกัน เช่น น ้าบริสุทธิ์มีความ
หนาแน่นมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์และน ้ามันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก  
จะมีแรงพยุงมาก 

3. ขนาดของวัตถุ จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวซึ่งถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่ จะมี
ปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวมาก ท้าให้แรงพยุงมีค่ามาก 
 

ลักษณะของวัตถุเมื่อลอยอยู่ในของเหลว เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีควำมสัมพันธ์กับ 
ควำมหนำแน่นของวัตถุ ซึ่งสำมำรถพิจำรณำลักษณะของวัตถุได้ 3  ลักษณะดังนี  

1. วัตถุท่ีลอยอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว แสดงว่า 
    – ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ีเท่ากับปริมาตรชองวัตถุส่วนท่ีจมในของเหลว 
    – แรงพยุงเท่ากับน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศและเท่ากับน ้าหนักของของเหลว 

ท่ีถูกแทนท่ี 
2. วัตถุลอยปริ่มผิวของของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว  

นั่นคือ 
              – ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ีเท่ากับปริมาตรของวัตถุทั งก้อนในของเหลว 
              – แรงพยุงเท่ากับน ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศและเท่ากับน ้าหนักของเหลวที่ถูกแทนท่ี 

3. วัตถุท่ีจมอยู่ในของเหลว แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว แสดงว่า 
              – ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ีเท่ากับปริมาตรของวัตถุทั งก้อนท่ีจมในของเหลว 
              – แรงพยุงเท่ากับน ้าหนักของวัตถุท่ีจมไปในของเหลวและเท่ากับน ้าหนักของของเหลว 
ท่ีถูกแทนท่ี 
 

 
 
 



  
19 

 การน าความรู้ เร่ือง แรงพยุงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1. การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ลอยน ้าชนิดต่าง ๆ ในภาวะวิกฤติเนื่องจากอุทกภัย 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 อุปกรณ์ลอยน ้าในภาวะวิกฤติเนื่องจากอุทกภัย 
ท่ีมา :  https://krunu1961.wordpress.com 
สืบค้นเมื่อ : 15  มีนาคม 2558 

 

2. การออกแบบและประดิษฐ์เสื อชูชีพส้าหรับช่วยให้ผู้สวมใส่ไม่จมเม่ืออยู่ในน ้า 
 
 
 
รูปท่ี 5 เสื อชูชีพ 
ท่ีมา :  https://www.dohome.co.th 
สืบค้นเมื่อ : 15  มีนาคม 2558 
 

3. หลักการเรื่องแรงพยุงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปในชีวติประจ้าวัน เช่น น ้าแข็งลอยเหนือผิวน ้า  
เรือ ทุ่นลอยบนผิวน ้า เรือด้าน ้า การปล่อยโคมลอยหรือบอลลูน การด้ารงชีวิตของปลาในน ้า   
เป็นต้น 
 

        
 

รูปท่ี 6 ตัวอย่างแรงพยงุท่ีพบเห็นในชีวิตประจ้าวัน 
ท่ีมา : http://www.google.co.th/search?q, สืบค้นเมื่อ :  15 มีนาคม 2558 

http://www.google.co.th/search?q
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การค านวณหาแรงพยุงและปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวอย่าง 1 เมื่อน้าดินน ้ามันก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องช่ังสปริง พบว่าอ่านค่าน ้าหนักได้ 5.45 นิวตัน 
แต่เมื่อน้าไปช่ังในน ้า พบว่า อ่านค่าน ้าหนักบนเครื่องช่ังสปริงได้ 4.20 นิวตัน แรงพยุงท่ีน ้ากระท้าต่อ
ดินน ้ามันมีค่าเท่าไร 
วิธีท า   จากสมการ 
  แรงพยุงของน ้า  =  น ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศ – น ้าหนักวัตถุท่ีช่ังในน ้า 

แทนค่า แรงพยุงของน ้า  =  5.45 N – 4.20 N 
             =  1.25  N 
ตอบ  แรงพยุงท่ีน ้ากระท้าต่อดินน ้ามันมีค่าเท่ากับ 1.25 นิวตัน   
 
ตัวอย่าง 2 เหล็กแท่งหนึ่งมีน ้าหนัก 7.84 นิวตัน เมื่อช่ังในอากาศ ถ้าน้าแท่งเหล็กไปช่ังขณะจมอยู่  
ในน ้า เครื่องช่ังอ่านค่าได้ 6.86 นิวตัน จงหาปริมาตรของแท่งเหล็ก (ก้าหนดให้น ้ามีความหนาแน่น
เท่ากับ 1.0 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 9.8 
เมตรต่อวินาทีก้าลังสอง) 
วิธีท า จากสมการ 

แรงพยุงของน ้า   =  น ้าหนักของวัตถุท่ีช่ังในอากาศ – น ้าหนักวัตถุท่ีช่ังในน ้า 
        FB   =  7.84 N – 6.86 N 
        FB    =   0.98  N 
 จากสมการ      FB     =    ρVg  
  

         V  =     
FB

ρg
 

 

 แทนค่า        V  =     
0.98

1.0 x 103x9.8
    

        
=   1.0 x 10−4    m3 

ตอบ    ปริมาตรของแท่งเหล็กมีค่าเท่ากับ  1.0 x 10-4  ลูกบาศก์เมตร   
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ตัวอย่าง 3  ก้อนหินก้อนหนึ่งมีมวล 450 กรัม มคีวามหนาแน่น 9.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  
แท่งเหล็กนี จะมีปริมาตรเท่าไร 
วิธีท า จากโจทย์ก้าหนดให้  m = 450  g ,  ρ = 9.5  g/cm3  ต้องการหา V 

จากสมการ  ρ      =      
m

V
 

 

หรือ   V      =      
m

ρ
 

 

แทนค่า   V      =    
450

9.5
 

     

          =   47.37     cm3 
ตอบ  ปริมาตรของก้อนหินมีค่าเท่ากับ  47.37  ลูกบาศก์เซนติเมตร    
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ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองและน้าความรู้เรื่องแรงพยงุมาออกแบบท้าแพลอยน ้า 
เพื่อบรรทุกส่ิงของจากอุปกรณ์ท่ีก้าหนดให้พร้อมน้าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น 
 

อุปกรณ์ 
 1.  ขวดน ้าพลาสติก จ้านวน 6 ใบ 
 2.  ดินน ้ามัน 
 3.  เทปพัน 
 4.  กะละมังขนาดใหญ่ 
 5. เชือก 
 
วิธีท า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ใบกิจกรรมท่ี  2   
เรื่อง  แพลอยน้ า 



  
23 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงการทดลองแพลอยน ้า 

ภาพโดย : พินรุง่  สอดศรี 
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สมมติฐานการทดลอง 
............................................................................................................................................................. 
ตัวแปรต้น 
............................................................................................................................................................. 
ตัวแปรตาม 
............................................................................................................................................................. 
ตัวแปรควบคุม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
วิธีท า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง แพลอยน้ า 
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ตอนที่ 1 ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความท่ีถูก และท้าเครื่องหมาย ✕   หน้าข้อความท่ีผิด 
 
……….1. แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (Bouyant force) หมายถึง แรงท่ีของเหลวช่วยพยุงวัตถุไว้ไม่ให้จม

ลง ไปในของเหลว มีขนาดขึ นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลวนั นและปริมาตรส่วนท่ีจมลง
ไปใน ของเหลว  

……….2. เมื่อวัตถุลอยในของเหลวแสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากว่าของเหลว  
……….3. เมื่อวัตถุลอยปริ่มผิวของของเหลวแสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว  
……….4. เมื่อวัตถุจมอยู่ในของเหลวแสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นมากว่าของเหลว  
……….5. แรงพยุง = น ้าหนักวัตถุท่ีช่ังในอากาศ – น ้าหนักวัตถุท่ีช่ังในของเหลว  
……….6. ขนาดของแรงพยุง = ขนาดน ้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนท่ี  
……….7. ผู้ท่ีค้นพบหลักการลอยและการจมของวัตถุคือ เซอร์ ไอ แซค นิวตัน  
……….8. หลักการของอาร์คีมีดีส (Archimedes principle)กล่าวไว้ว่า เมื่อหย่อนวัตถุลงไปในน ้า 

ปริมาตรของน ้าส่วนท่ีล้นออกมาน้อยกว่าปริมาตรของวัตถุนั นท่ีเข้าไปแทนท่ี  
……….9. ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดแรงพยุงมากหรือน้อยขึ นอยู่กับชนิดของวัตถุ ชนิดของของเหลวและขนาด

ของวัตถุ  
……….10. หลักการของแรงพยุงมนุษย์สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง การต่อเรือ การสร้างเรือนแพ 

เสื อชูชีพ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี  3   
เรื่อง หลักอาร์คิมีดีสและการค านวณหาค่าแรงพยุง 
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ตอนที่  2  ให้นักเรียนน้าอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาเติมลงในหน้าข้อความทางซ้ายมือท่ี
มีความสัมพันธ์กัน  
 

……...1. ความหนาแน่นของวัตถุ 
….…..2. วัตถุลอยในของเหลว  
………3. วัตถุจมในของเหลว  
………4. ความหนาแน่นของวัตถุน้อยลง  
.….….5. วัตถุท่ีมีความหนาแน่น 2 g/cm3 

.…..…6. วัตถุลอยปริ่มในของเหลว  
………7. หน่วยเป็น g หรือ kg  
………8. วัตถุท่ีจมน ้าท้าให้ลอยน ้าได้  
………9. ปริมาตรของวัตถุท่ีจมลงในของเหลว  
………10. วัตถุท่ีจมน ้าท้าให้ลอยน ้าได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ความหนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าความ  
   หนาแน่นของของเหลว 
ข. ความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับวาม

หนาแน่นของของเหลว ค. มวลของวัตถุ  
ง. ปริมาตรของวัตถุต่อมวลของวัตถุ  
จ. มวลของวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุ  
ฉ. เท่ากับปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ี  
ช. ความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความ

หนาแน่นของของเหลว  
ซ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุโดยมวลเท่าเดิม  
ฌ.   FB    =    ρVg        
ญ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุจนมีความหนาแน่น

น้อยกว่า 1 g/cm3 
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ตอนที่  3  จงหาค้าตอบจากโจทย์แต่ละข้อต่อไปนี  
1. เมื่อน้าก้อนหินก้อนหนึง่แขวนด้วยเครื่องช่ังสปริง พบว่าอ่านค่าน ้าหนักได้ 7.58 นิวตัน แต่เมื่อน้าไป
ช่ังในน ้า  พบว่าอ่านค่าน ้าหนักบนเครื่องช่ังสปริงได้ 6.25 นิวตัน แรงพยุงท่ีน ้ากระท้าต่อก้อนหินมีค่า
เท่าไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. แท่งเหล็กรูปลูกบาศก์ มีปริมาตร 0.001 ลูกบาศก์เมตร จมอยู่ในน ้าซึ่งมีความหนาแน่น 1,000 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ส่วนความหนาแน่นของเหล็กเท่ากับ 9,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(ก้าหนดให้  ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทียกก้าลังสอง)  
 2.1  จงหามวลของแท่งเหล็กรูปลูกบาศก์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.2 ขนาดของแรงพยุงของน ้าท่ีกระท้าต่อแท่งแม่เหล็ก 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

2.3 ถ้าช่ังน ้าหนักของแท่งเหล็กในน ้า เครื่องช่ังสปริงจะอ่านค่าแรงได้กีน่ิวตัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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3. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของวัตถุและความหนาแน่นของเหลวจากรูปต่อไปนี  
 3.1   

           
…………………………………....................................

 ........................................................................... 

    
 3.2    

           
........................................................................... 

     ........................................................................... 

    
 3.3   

        
........................................................................... 

      .......................................................................... 
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1. ให้นักเรียนตรวจสอบค้าตอบและประเมินผลจากการท้ากิจกรรมท่ี 1-3   
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 4 จากเกณฑ์ท่ีก้าหนดให้ 

2. ให้นักเรียนพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรม มีข้อเพิ่มเติมและข้อบกพร่อง ขั นตอน
ใดบ้างท่ียังมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ ครูช่วยเหลืออธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าว  

3. นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง แรงพยงุ จ้านวน 10  ข้อ เพื่อตรวจสอบ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั ง ครูตรวจค้าตอบแล้วแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบทันที  เพื่อดู
ความก้าวหน้าของนักเรียน  
 4. สรุปคะแนนผลการเรียนและการท้ากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ ครูให้นักเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  
 5. นักเรียนประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองและครูประเมินกระบวนการท้างาน
เป็นกลุ่ม 
 6. ครูให้นักเรียนท้าแบบสะท้อนคิดข้อดีหรือส่ิงท่ีได้รับจากการเรียนรู้และข้อท่ีควร
ปรับปรุง จากนั นสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาน้าเสนอหน้าชั นเรียนเพื่อน้าไปพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 

 
       ข้ันประเมิน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
                 เรื่อง แรงพยุง 
 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X  ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว (จ้านวน 10 ข้อ) 
 

1. การจมหรือการลอยของวัตถุไม่ได้ขึ นอยู่กับข้อใด 
 ก. มวลของวัตถุ  
 ข. ปริมาตรของวัตถุ 
 ค. ชนิดของของเหลว         
 ง. ความหนาแน่นของวัตถุ 
2. ความหนาแน่นของน ้ามีค่าเท่าไร 
 ก. 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ข. 10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ค. 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 ง. 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
3. เมื่อน้าวัตถุก้อนหนึ่งแขวนด้วยเครื่องช่ังสปริงอา่นค่าน ้าหนักได้ 8.25 นิวตัน แต่เมื่อน้าไปช่ัง 

ในน ้าพบว่าอ่านค่าน ้าหนักบนเครื่องช่ังสปริงได้ 6.55 นิวตัน แรงพยงุท่ีน ้ากระท้าต่อวัตถุนี มีค่าเท่าไร 
 ก. 1.70 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร   
 ข. 6.55 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร   
 ค. 8.25 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร   
 ง. 14.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร   

4. เหล็กแท่งหนึ่งมีมวล 250 กรัม  มีความหนาแน่น 7.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แท่งเหล็กนี 
จะมีปริมาตรเท่าไร 

ก. 0.03 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ข. 33.33 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ค. 257.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ง. 1,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
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5. ข้อใดสามารถอธิบายโดยใช้หลักอาร์คิมีดีส 
 ก. เรือ 
 ข. ปลาในน ้า 
 ค. น ้าแข็งลอยน ้า 
 ง. ทุกข้อท่ีกล่าวมา 
6. จากรูป ข้อใดถูกต้อง     
     ก. วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว 
 ข. วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว 
 ค. วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว 
 ง. วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าหรือน้อยกว่าของเหลวก็ได้ 
7. เมื่อวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว ผลจะเป็นอย่างไร 
 ก. วัตถุจะจมในของเหลว 
 ข. วัตถุจะลอยในของเหลว 
 ค. วัตถุจะลอยปริ่มในของเหลว 
 ง. วัตถุจะลอยแล้วค่อย ๆ จมในของเหลว 
8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงพยุง 
 ก. ชนิดของวัตถุ 
 ข. ขนาดของวัตถุ 
 ค. ชนิดของของเหลว 
 ง. ปริมาตรของของเหลว 
9. ขนาดของแรงพยุงเท่ากับเท่าใด 
 ก. น ้าหนักของวัตถุชิ นนั น ๆ  
 ข. น ้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนท่ี 
 ค. น ้าหนักของของเหลวที่อยู่ในภาชนะ 
 ง. น ้าหนักครึ่งหนึง่ของของเหลวที่ถูกแทนท่ี 
10. ความหนาแน่นของวัตถุมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ผลต่างของมวลวัตถุกับปริมาตรของวัตถุ 
 ข. ผลคูณระหว่างมวลวัตถุและปริมาตรของวัตถุ 
 ค. ผลรวมระหว่างมวลวัตถุและปริมาตรของวัตถุ 
 ง. อัตราส่วนระหว่างมวลวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุ         
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ภาคผนวก 
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    แนวตอบกิจกรรมท่ี 1   

เรื่อง แรงพยงุ 
 

สมมติฐานการทดลอง 
วัตถุเมื่อช่ังในอากาศจะมีน ้าหนักมากกว่าช่ังในน ้า 

ตัวแปรต้น 

  ชนิดของวัตถุ, การช่ังน ้าหนักของวัตถุในอากาศและในน ้า 
ตัวแปรตาม 

น ้าหนักของวัตถุและปริมาตรน ้าท่ีล้นออกมา 
ตัวแปรควบคุม 
 - 
ผลการทดลอง 
 

ชื่อวัตถุ 

การทดลอง 

ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 

คือ    คือ    คือ    

ช่ังน ้าหนักของวัตถุ 

ในอากาศ 

   

ช่ังน ้าหนักของวัตถุในน ้า ขึ นอยู่กับผลการทดลองของนักเรียน 

ปริมาตรน ้าท่ีล้นออกมา    

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองพบว่า น ้าหนักของวัตถุเมือ่ช่ังในอากาศจะมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
เมื่อช่ังในน ้า เนื่องจากในน ้ามีแรงท่ีมากระท้าต่อวัตถุและเมื่อน้าน ้าท่ีล้นออกมาจากถ้วยยูเรกาไปช่ัง
น ้าหนักเปรียบเทียบกับน ้าหนักของวัตถุท่ีหายไป พบว่า น ้าหนักของน ้าท่ีล้นและน ้าหนักของวัตถุ 
ส่วนท่ีหายไปเมื่อช่ังในน ้ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั นสามารถสรุปได้ว่าขนาดของแรงท่ีมากระท้าต่อวัตถุใน
ของเหลวมีค่าเท่ากับขนาดน ้าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนท่ี 
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 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 

                                         เรื่อง แพลอยน้ า 
 
ขึ นอยู่กับผลการออกแบบของนักเรียนและให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 

 

 
 แนวตอบกิจกรรมท่ี 3   

เรื่อง หลักอาร์คิมีดีสและการค านวณหาค่าแรงพยุง 
 
 

ตอนที่ 1 
1 ✓  2 ✕  3 ✓  4 ✓  5 ✓  6 ✓  7 ✕  8 ✕  9 ✓  10 ✓ 

 
 

ตอนที่ 2 
……จ…1. ความหนาแน่นของวัตถุ  
……ก…2. วัตถุลอยในของเหลว  
……ช…3. วัตถุจมในของเหลว  
……ซ…4. ความหนาแน่นของวัตถุน้อยลง  
……ฌ..5. วัตถุท่ีมีความหนาแน่น 2 g/cm3  
……ข…6. วัตถุลอยปริ่มในของเหลว  
……ค…7. หน่วยเป็น g หรือ kg  
……ญ…8. วัตถุท่ีจมน ้าท้าให้ลอยน ้าได้  
……ฉ….9. ปริมาตรของวัตถุท่ีจมลงใน  
             ของเหลว  
……ง…10.วัตถุท่ีจมน ้าท้าให้ลอยน ้าได้  

ก. ความหนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าความหนาแน่นของ
ของเหลว  

ข. ความหนาแน่นของวัตถุเท่ากับวามหนาแน่นของ
ของเหลว  

ค. มวลของวัตถุ  
ง. ปริมาตรของวัตถุต่อมวลของวัตถุ  
จ. มวลของวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุ  
ฉ. เท่ากับปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ี  
ช. ความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของ

ของเหลว  
ซ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุโดยมวลเท่าเดิม  
ฌ.   FB   =   ρVg 
ญ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุจนมีความหนาแน่นน้อยกว่า    

1 g/cm3 
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ตอนที่  3 
1. เมื่อน้าก้อนหินก้อนหนึง่แขวนด้วยเครื่องช่ังสปริงพบว่าอ่านค่าน ้าหนักได้ 7.58 นิวตัน แต่เมื่อน้าไป
ช่ังในน ้า พบว่าอ่านค่าน ้าหนักบนเครื่องช่ังสปริงได้ 6.25 นิวตัน แรงพยุงท่ีน ้ากระท้าต่อก้อนหินมีค่า
เท่าไร 

วิธีท า จากสมการ  แรงพยุงของน ้า  =  น ้าหนักก้อนหนิท่ีช่ังในอากาศ – น ้าหนักก้อนหินท่ีช่ังในน ้า 
 แทนค่า      แรงพยุงของน ้า  =  7.58 N – 6.25 N 
         =  1.33  N 
 ตอบ   แรงพยุงท่ีน ้ากระท้าต่อก้อนหินมีค่าเท่ากับ 1.33 นิวตัน   
 
2. แท่งเหล็กรูปลูกบาศก์ มีปริมาตร 0.001 ลูกบาศก์เมตร จมอยู่ในน ้าซึ่งมีความหนาแน่น 1,000 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความหนาแน่นของเหล็กเท่ากับ 9,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(ก้าหนดให้  ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทียกก้าลังสอง)  
 2.1  จงหามวลของแท่งเหล็กรูปลูกบาศก์ 

วิธีท า   จากสมการ  ความหนาแน่นของวัตถุ   =   
มวลของวัตถุ

ปริมาตรของวัตถุ
 

 หรือ          ρ      =      
m

V
 

 

 แทนค่า                 9,000     =   
m

0.001
 

                                                     

     m       =   (9000) (0.001) 
         =   9     Kg 
ตอบ มวลของแท่งเหล็กรูปลูกบาศก์มีค่าเท่ากับ 9 กิโลกรัม     
  

2.2 ขนาดของแรงพยุงของน ้าท่ีกระท้าต่อแท่งแม่เหล็ก 
วิธีท า   จากโจทย์  ก้าหนด          V    =    0.001  ลูกบาศก์เมตร(m3) 
           ρน ้า  =  1000   กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 

         g   =   9.8  เมตร/วินาที2 (m/s2) 
จากสมการ              FB   =     ρVg 

แทนค่า           FB   =      (1000) (0.001) (9.8) 
         FB     =       9.8    N 

ตอบ ขนาดของแรงพยุงของน ้าท่ีกระท้าต่อแท่งแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ 9.8  นิวตัน    
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2.3 ถ้าช่ังน ้าหนักของแท่งเหล็กในน ้า เครื่องช่ังสปริงจะอ่านค่าแรงได้กีน่ิวตัน 

วิธีท า   น ้าหนักของวัตถุ (W) คือ แรงโน้มถ่วงของโลกท่ีกระท้าต่อวัตถุ  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  mg  
จากสมการ      W    =   mg 
แทนค่า   W  = 9 x 9.8    N 
   W  = 88.2   N 
ดังนั นน ้าหนักของแท่งเหล็กเมื่อช่ังในอากาศ =  88.2  นิวตัน 

 จากสมการ  แรงพยุงของน ้า       =  น ้าหนักวัตถุท่ีช่ังในอากาศ – น ้าหนักวัตถุท่ีช่ังในน ้า 

  หรือ  FB  =      Wชั่งในอำกำศ – Wชั่งในน ้ำ    
แทนค่า   9.8    =      88.2  -  Wชั่งในน ้ำ 

  Wชั่งในน ้ำ  =      88.2 – 9.8 
    =      78.4    N 

ตอบ   เครื่องช่ังสปริงจะอ่านค่าน ้าหนักของแท่งเหล็กในน ้าได้  78.4  นิวตัน   
 

3. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของวัตถุและความหนาแน่นของเหลวจากรูปต่อไปนี  
 3.1   

           วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว
       

    
 
 3.2    

      วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว 
       

    
 3.3   

           วัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
1.  ก  2.  ข  3.  ง  4.  ข  5.  ง 

 
6.  ค  7.  ง  8.  ก  9.  ข  10.  ง 

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.  ค  2.  ง  3.  ก  4.  ข  5.  ง 
 

6.  ก  7.  ข  8.  ง  9.  ข  10.  ง 
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