
 

 
 
 
 

 

 

                             
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  

  แรงและแรงลัพธ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

เรื่อง  แรงและความดัน
กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  

ชุดที่1  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

นางอัมพวา  
โรงเรียนบานน้ํามิน

                             ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  

แรงและแรงลัพธ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

เรื่อง  แรงและความดัน 
กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  

 

 

 

 

 

 

 

นางอัมพวา  อบเชย 
โรงเรียนบานน้ํามิน   

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  2 

แรงและแรงลัพธ 

 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  5



 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 
 

  ตําแหนง ครู  
 

ตําบลแมลาว  อําเภอเชียงคํา  
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

เรื่อง  แรงและความดัน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

ชุดที่  1   
แรงและแรงลัพธ 

 
 

นางอัมพวา  อบเชย 
ตําแหนง ครู   วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

 
 
 
 

โรงเรียนบานน้ํามิน 
ตําบลแมลาว  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  

 

 

 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

จังหวัดพะเยา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  2 



 
 
 
 

            ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชก

แรงลัพธ  หนวยการเรียนที่ 

นําไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  ฝกใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู  คิดเปน ทําเปน  แกปญหาดวยตัวเอง  และใหนักเรียน

ไดรวมกิจกรรมเปนกลุม  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติ

กิจกรรมเปนกลุม  เพื่อใหการเรียนรูไดสําเร็จตามวัตถุประสงคสามารถนําความรูความเขาใจ  

และทักษะกระบวนการตางๆ  ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยมีครูเปนเพียงผูแนะนําและคอย

ชวยเหลือ 

             หวังเปนอยางย่ิงวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอการจัดกิ

การเรียนการสอน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวยการเรียนรูที่  

ชั้นประถมศึกษาปที่  5และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นได

              ขอขอบพระคุณ  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาตรวจสอบ

พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงจนทําใหชุดกิจกรรมนี้มีความถูกตองและสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

 

   
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ชุดที่  

แรงลัพธ  หนวยการเรียนที่ 3  แรงและความดัน  ชั้นประถมศึกษาปที่  

ไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  ฝกใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู  คิดเปน ทําเปน  แกปญหาดวยตัวเอง  และใหนักเรียน

ไดรวมกิจกรรมเปนกลุม  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติ

เพื่อใหการเรียนรูไดสําเร็จตามวัตถุประสงคสามารถนําความรูความเขาใจ  

และทักษะกระบวนการตางๆ  ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยมีครูเปนเพียงผูแนะนําและคอย

หวังเปนอยางย่ิงวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอการจัดกิ

การเรียนการสอน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวยการเรียนรูที่  3  แรงและความดัน  

และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นได

ขอขอบพระคุณ  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาตรวจสอบ

พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงจนทําใหชุดกิจกรรมนี้มีความถูกตองและสมบูรณ

      อัมพวา  

 
 
 
 
 

 

คํานํา 

 

 

 

บวนการสืบเสาะหาความรู  ชุดที่  1  เรื่องแรงและ

แรงและความดัน  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อ

ไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  ฝกใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู  คิดเปน ทําเปน  แกปญหาดวยตัวเอง  และใหนักเรียน

ไดรวมกิจกรรมเปนกลุม  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติ

เพื่อใหการเรียนรูไดสําเร็จตามวัตถุประสงคสามารถนําความรูความเขาใจ  

และทักษะกระบวนการตางๆ  ไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยมีครูเปนเพียงผูแนะนําและคอย

หวังเปนอยางย่ิงวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม 

แรงและความดัน   

และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นได 

ขอขอบพระคุณ  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาตรวจสอบชุดกิจกรรม  

พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงจนทําใหชุดกิจกรรมนี้มีความถูกตองและสมบูรณ

อัมพวา  อบเชย 

 

ก 



 
 
 
เรื่อง   
คํานํา   
สารบัญ   
สารบัญภาพ   
คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
คําชี้แจงสําหรับครู   
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
สาระสําคัญ  ตัวชี้วัด  จุดประสงคการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  แรงแรงลัพธ
ใบความรูที่    1.1 เรื่อง  แรง
ใบกิจกรรมท่ี  1.1 เรื่อง  แรงทําใหเกิดอะไร
ใบความรูที่    1.2 เรื่อง  แรงลัพธ
ใบกิจกรรมท่ี  1.2 เรื่อง  สองแรงรวมใจ
ใบความรูที่   1.3  เรื่อง  ลักษณะของแรงลัพธ
ใบกิจกรรมท่ี  1.3 เรื่อง  มาออกแรงกันเถอะ
ใบความรูที่   1.4  เรื่อง  การใชประโยชนของแรงลัพธ
แบบฝกกิจกรรมที่  1.1  เรื่อง
แบบฝกกิจกรรมที่  1.2  เรื่อง  
แบบฝกกิจกรรมที่  1.3  เรื่อง
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแรงและแรงลัพธ
บรรณานุกรม   
 
 
     
     
 
 
 
 
 

       
       
       
       

คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร    
       
       

สาระสําคัญ  ตัวชี้วัด  จุดประสงคการเรียนรู     
แบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง  แรงแรงลัพธ     

แรง       
แรงทําใหเกิดอะไร     
แรงลัพธ      

เรื่อง  สองแรงรวมใจ     
เรื่อง  ลักษณะของแรงลัพธ     

มาออกแรงกันเถอะ     
เรื่อง  การใชประโยชนของแรงลัพธ    

เรื่อง  แรงและแรงลัพธ    
เรื่อง  บัตรภาพแรงลัพธ    
เรื่อง  แผนผังความคิด(Mind  Map)แรงและแรงลัพธ

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องแรงและแรงลัพธ     
       

 

สารบัญ 

 

 

 

      หนา 
  ก 
  ข 
  ค 
  ง 
  จ 
  ช 
  1 
           3 
   6 
   8 
  10 
  11 
          13 
  16 
          21 
          23 
          24 

แรงและแรงลัพธ          25 
  26 
  29 

  

ข 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   
 

ภาพที่ 1  การเข็นรถเข็น 
ภาพที่  2  การโยนลูกบอล
ภาพที่  3  ภาพเขียนของไอแซกนิวตันขณะอายุ 
ภาพที่  4  เครื่องชั่งสปริงสําหรับวัดแรง
ภาพที่  5  ภาพเด็ก  1  คนเข็นรถ
ภาพที่  6  ภาพเด็ก  2  คนเข็นรถ
ภาพที่  7  ภาพแรงลัพธ  =
ภาพที่  8  ภาพแรงลัพธ  = 
ภาพที่  9  ภาพแรงลัพธท่ีมีคาเทากันวัตถุไมเคลื่อนที่
ภาพที่  10 ภาพนักเรียน  1 
ภาพที่  11 ภาพนักเรียน 2 
ภาพที่  12 ภาพนักเรียน  2 

อีกคนชวยดันโตะใหไปชิดผนังหอง

ภาพที่  13 ภาพนักเรียน2 

ไปขางหนา   

ภาพที่  14 ภาพกระถางแขวน
ภาพที่  15 ภาพเด็กชวยกันยกโตะ
ภาพที่  16 ภาพการประดิษฐโมบาย
ภาพที่  17 ภาพการเลนชักเยอ
ภาพที่  18 ภาพสะพานแขวน
ภาพที่  19 ภาพการปนจักรยานพวง
ภาพที่  20 ภาพที่ตากผาแบบวงกลม
ภาพที่  21 ภาพการเข็นรถเข็น
 
 
 
 
 

สารบัญภาพ 
 

       

                        
การโยนลูกบอล       
ภาพเขียนของไอแซกนิวตันขณะอายุ 46 ป    
เครื่องชั่งสปริงสําหรับวัดแรง     

คนเข็นรถ      
คนเข็นรถ      
=แรง A+ แรง B     
= แรงมาก – แรงนอย    

ภาพแรงลัพธท่ีมีคาเทากันวัตถุไมเคลื่อนที่    
1 คน  ออกแรงผลักโตะไปชิดผนังหอง  
2 คน ชวยกันออกแรงผลักโตะจนชดิผนังหอง   
2 คน ออกแรงเลื่อนโตะโดยใหคนหนึ่งดึง   

อีกคนชวยดันโตะใหไปชิดผนังหอง                        

2 คน ยืนคนละขางของโตะและตางออกแรงดันโตะ

       

ภาพกระถางแขวน       
ภาพเด็กชวยกันยกโตะ      
ภาพการประดิษฐโมบาย      
ภาพการเลนชักเยอ       
ภาพสะพานแขวน       
ภาพการปนจักรยานพวง      
ภาพที่ตากผาแบบวงกลม      
ภาพการเข็นรถเข็น       

 

 

 

      หนา 

                  1 
  1 
           7 
  7 
  10 
  10 
  13 
  14 
  15 
  16 

  17 

                   17 

และตางออกแรงดันโตะ 

          18 

  21 
  21 
  22 
  22 
  22 
  22 
  22 
  22 

ค 



 

 
 
 
 
  วตัถุประสงคของการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู

  1. เพื่อใชเปนสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

  2. เพื่อใหนักเรียนไดสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ 

  3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนด

  4. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร

  5. เพื่อใชเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมสา

การเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม 

ตถุประสงคของการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 

เพื่อใชเปนสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง แรงและแรงลัพธ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

เพื่อใหนักเรียนไดสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ และตรงกับความตองการของนักเรียน

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนด 

เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 

เพื่อใชเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมสาระ

 
  

 

 

 

แรงและแรงลัพธ สําหรับ

และตรงกับความตองการของนักเรียน 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ระ 

 

ง 



 

  
 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม

เสาะหาความรู(5E)กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่   5   มีขอเสน

 1.  ชุดกิจกรรมการ

ในแตละชุดประกอบดวย  แผนผังมโนทัศน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

การเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู  ใบกิจกรรม  แบบบันทึกกิจกรรม  แบบฝก  

แบบทดสอบหลังเรียน     

  2.  เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการ

  3.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ

ควรทําดังตอไปนี้ 

  3.1   สํารวจอุปกรณในชุดทดลองวามีอุปกรณครบหรือไม บางครั้งอุปกรณ

บางอยางอาจจะเสื่อมคุณภาพได

  3.2  ศึกษาคูมือการใชชุดกิจกรรมการ

การเรียนการสอนโดยละเอียด

 3.3  ศึกษาตัวชี้วัด

จัดการเรียนรู 

  3.4  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทุกชุดกอนทํากิจกรรมการ

เพื่อตรวจสอบความรูเดิม 

  3.5  ครูตองคอยดูแล แนะนําสําหรับนักเรียนที่มีปญหาขอสงสัยและประเมิน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการปฏิ

  3.6  ครูและนักเรียนสรุปผลการ

  3.7  เมื่อสิ้นสุดการทํากิจกรรมการ

รวมกันเก็บอุปกรณ และจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย

  

 

 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชกระบวนการสืบ

สาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง แรงและความดัน 

มีขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอนดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปที่  

ในแตละชุดประกอบดวย  แผนผังมโนทัศน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

การเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู  ใบกิจกรรม  แบบบันทึกกิจกรรม  แบบฝก  

 

เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่องแรงและแรงลัพธ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่  1  เรื่องแรงและแรงลัพธ

สํารวจอุปกรณในชุดทดลองวามีอุปกรณครบหรือไม บางครั้งอุปกรณ

บางอยางอาจจะเสื่อมคุณภาพได 

ศึกษาคูมือการใชชุดกิจกรรมการการเรียนรูใหละเอียดศึกษากิจกรรม

การเรียนการสอนโดยละเอียด 

ตัวชี้วัด  จุดประสงค  และสาระการเรียนรู และขั้นตอนในแผนการ

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทุกชุดกอนทํากิจกรรมการ

ครูตองคอยดูแล แนะนําสําหรับนักเรียนที่มีปญหาขอสงสัยและประเมิน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการปฏบิัติงานในกลุม 

ครูและนักเรียนสรุปผลการเรียนรูในการทดลองรวมกัน 

เมื่อสิ้นสุดการทํากิจกรรมการเรียนรูในการทดลองแลวใหนักเรียนตรวจสอบ

รวมกันเก็บอุปกรณ และจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย  

คําชี้แจงสําหรับครู 
 

 

 

 

การเรียนรู  โดยใชกระบวนการสืบ

วิทยาศาสตร  เรื่อง แรงและความดัน  

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

ในแตละชุดประกอบดวย  แผนผังมโนทัศน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตัวชี้วัด จุดประสงค

การเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู  ใบกิจกรรม  แบบบันทึกกิจกรรม  แบบฝก  

แรงและแรงลัพธ3 ชั่วโมง 

แรงและแรงลัพธ 

สํารวจอุปกรณในชุดทดลองวามีอุปกรณครบหรือไม บางครั้งอุปกรณ

ใหละเอียดศึกษากิจกรรม 

จุดประสงค  และสาระการเรียนรู และขั้นตอนในแผนการ

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทุกชุดกอนทํากิจกรรมการเรียนรู 

ครูตองคอยดูแล แนะนําสําหรับนักเรียนที่มีปญหาขอสงสัยและประเมิน

แลวใหนักเรียนตรวจสอบ

จ 



 3.8  เมื่อสิ้นสุดการทํากิจกรรมการ

ครูควรใหนักเรียนทําแบบฝก  และแบบฝกสรุปองคความรูดวยแผนผังความคิด  และทํา

แบบทดสอบหลังเรียน ทุกชุดกิจกรรม  จํานวน  

  3.9  สําหรับนักเรียนที่ไดคะแนนไมผานเกณฑใหหาเวลาสอนซอมเสริม

ในภายหลัง 

 
 

 

 
 
 

เมื่อสิ้นสุดการทํากิจกรรมการการเรียนรูทุกขั้นตอนแลว  

ครูควรใหนักเรียนทําแบบฝก  และแบบฝกสรุปองคความรูดวยแผนผังความคิด  และทํา

แบบทดสอบหลังเรียน ทุกชุดกิจกรรม  จํานวน  10  ขอ 

สําหรับนักเรียนที่ไดคะแนนไมผานเกณฑใหหาเวลาสอนซอมเสริม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ครูควรใหนักเรียนทําแบบฝก  และแบบฝกสรุปองคความรูดวยแผนผังความคิด  และทํา

สําหรับนักเรียนที่ไดคะแนนไมผานเกณฑใหหาเวลาสอนซอมเสริม 

 

ฉ 



 
 
 
 
 
 1. นักเรียนตองทําแบบทดสอบกอนเรียน

จํานวน 10 ขอเพื่อทดสอบความรูพื้นฐาน

 2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมตามลําดับ

 3. หากนักเรียนไมเขาใจ ไมแนใจ ตองปรึกษาครู 

 4. ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันเวลาที่กําหนดให

 5. ขั้นตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดกิจกรรมแตละชุดนักเรียนตองทําแบบฝก

กิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน

 6. นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ มีความสามัคคี 

และยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรม

 7. เมื่อศึกษาครบทุกชุด

เรื่อง แรงและแรงลัพธ  หลังเรียนจํานวน 

 

 

 

 
 

นักเรียนตองทําแบบทดสอบกอนเรียนชุดที่  1 เรื่อง  แรงและแรงลัพธ         

ขอเพื่อทดสอบความรูพื้นฐาน 

นักเรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมตามลําดับ 

หากนักเรียนไมเขาใจ ไมแนใจ ตองปรึกษาครู หรือศึกษาทบทวนใหมอีกครั้ง

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันเวลาที่กําหนดให

ขั้นตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดกิจกรรมแตละชุดนักเรียนตองทําแบบฝก

กิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน 

นักเรียนควรมีความรวมมือรวมใจ มีความสามัคคี รวมกันแสดงความคิดเห็น

และยอมรับเสียงสวนใหญในการปฏิบัติกิจกรรม 

ครบทุกชุดจบแลว นักเรียนตองทําแบบทดสอบชุดที่  

หลังเรียนจํานวน 10 ขอ เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรียนรู

 
 
 

 

คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
 

 

 

 

เรื่อง  แรงและแรงลัพธ         

หรือศึกษาทบทวนใหมอีกครั้ง 

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนควรปฏิบัติงานใหทันเวลาที่กําหนดให 

ขั้นตอนสุดทายของการเรียนดวยชุดกิจกรรมแตละชุดนักเรียนตองทําแบบฝก

รวมกันแสดงความคิดเห็น 

ชุดที่  1 

ขอ เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรียนรู 

ช 



 
 
 
 
 

 
 
สาระสําคัญ 

 
แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุโดยแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวม

ของแรง 

 
 

ตัวชี้วัดชั้นป 
 

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรง  
วัตถุ (ว 4.1 ป. 5/1) 

 
 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. ดานความรู  ความคิด
1.1  อธิบายการเกิด

กระทําตอวัตถุได 
 

    2.  ดานทักษะกระบวนการ 

2.1  ทดลองหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่ กระทําตอวัตถุได

2.2  อภิปรายผลและลงขอสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธได
 

3.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 3.1 สนใจกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู

 3.2  รับผิดชอบและมุงมั่นในการทํางาน

 3.3  แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

  

แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุโดยแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวม

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรง  ซึ่งอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอ

ดานความรู  ความคิด(K) 
อธิบายการเกิดแรง และการหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่ 

ดานทักษะกระบวนการ (P) 

ทดลองหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่ กระทําตอวัตถุได

อภิปรายผลและลงขอสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธได 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

สนใจกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู 

รับผิดชอบและมุงมั่นในการทํางาน 

แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

การเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู
เรื่อง  แรงและความดัน 

ชุดที่ 1 เรื่อง แรงและแรงลัพธ 
 

 

 

 

แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุโดยแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวม

ซึ่งอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอ

แรง และการหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่ 

ทดลองหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่ กระทําตอวัตถุได 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

1 



 

สาระการเรียนรู 
 

1.  แรง 

2.  แรงลัพธ 

3.  ลักษณะของแรงลัพธ

         4.  การใชประโยชนของแรงลัพธ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของแรงลัพธ 

การใชประโยชนของแรงลัพธ 
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คําช้ีแจง   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  
ขอเดียว  จํานวน  

1. การหาแรงลัพธพิจารณาจากสิ่งใด
ก. ขนาดของแรง 
ข. ทิศทางของแรง
ค. รูปรางของวัตถุ
ง. ขนาดและทิศทางของแรง

 
 

2. การเลนกระดานหก  มีแรงมากระทําตอกระดานหกกี่แรง
ก. หนึ่งแรง 
ข. สองแรง 
ค. สามแรง 
ง. มากกวาสามแรง

 
 

3. เมื่อออกแรงเทาๆกัน  เพื่อผลักตูใหเคลื่อนที่  ขอใดอนุชาใชแรงนอยที่สุด
ก. อนุชาผลักตูคนเดียว
ข. อนุชาและอนุกูลชวยกันผลักตู
ค. อนุชาและพิพัฒนชวยกันผลักตู
ง. อนุชา  อนุกูล  และพิพัฒนชวยกันผลักตู

 

  4.   คาของแรงมีหนวยเปนอะไร
ก. ไอแซค 
ข. นิวตัน 
ค. ปาสคาล 
ง. เวกเตอร 

 

 

 

 

 

ทําเครื่องหมาย  ×  ทับขอ  ก  ข  ค  หรือ  ง ที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียง
ขอเดียว  จํานวน  10  ขอ คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ใชเวลา 

การหาแรงลัพธพิจารณาจากสิ่งใด 
 

ทิศทางของแรง 
รูปรางของวัตถุ 
ขนาดและทิศทางของแรง 

การเลนกระดานหก  มีแรงมากระทําตอกระดานหกกี่แรง 

มากกวาสามแรง 

เมื่อออกแรงเทาๆกัน  เพื่อผลักตูใหเคลื่อนที่  ขอใดอนุชาใชแรงนอยที่สุด
อนุชาผลักตูคนเดียว 
อนุชาและอนุกูลชวยกันผลักตู 
อนุชาและพิพัฒนชวยกันผลักตู 
อนุชา  อนุกูล  และพิพัฒนชวยกันผลักตู 

คาของแรงมีหนวยเปนอะไร 

แบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดที่ 1 เรื่อง แรงและแรงลัพธ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

 

ทับขอ  ก  ข  ค  หรือ  ง ที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียง
คะแนน  ใชเวลา 10นาที 

เมื่อออกแรงเทาๆกัน  เพื่อผลักตูใหเคลื่อนที่  ขอใดอนุชาใชแรงนอยที่สุด 
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5.  การออกแรงของภาพใด  แรงลัพธของแรงเกิดการหักลางกัน

 
ก. 
 
 
 
ข.    

  

         ค. 

 

 

ง.  

 

6.   

 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพการใชสุนัขลากเลื่อนคัน

ก. 1  แรง 
ข. 2  แรง 
ค. 4  แรง 
ง. 5  แรง 

 
 

การออกแรงของภาพใด  แรงลัพธของแรงเกิดการหักลางกัน 

  
  

จากภาพการใชสุนัขลากเลื่อนคันนีจ้ะเกิดแรงลัพธกี่แรง 
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7. 

 
ก. +  
 
ข. - 
 
ค. × 
 
ง. ÷ 
 

8.  ชนาพรและกรกนกชวยกันแบกกลองใบหนึ่งหนัก  
แรงประมาณ  70  นิวตัน  

ก. 50  นิวตัน 
ข.  60  นิวตัน 
ค. 70  นิวตัน 
ง.   80  นิวตัน 

 
 9.  ถาเด็ก  3  คน  มีแรงเทากับผูใหญ  

4  คน  อีกขางจะตองเปนเด็กกี่คน
ก. 3   คน 
ข.  8   คน 
ค. 12 คน 
ง.   16 คน 

 
 10.  ขอใดเปนประโยชนของแรงลัพธ

ก.   ทําลูกดอกยาง
ข.   ทําระหัดวิดน้ํา
ค.   ทําสุนัขลากเลื่อน
ง.   ทําที่ใสรองเทาสเก็ต

 
 

A 

A 

A 

A 

A 

B

B

B

B

          คาของแรงลัพธเปนเทาใด 

   

  

ชวยกันแบกกลองใบหนึ่งหนัก  150นิวตัน  หากชนาพร
นิวตัน  กรกนกจะแบกกลองดวยแรงประมาณเทาใด

คน  มีแรงเทากับผูใหญ  1 คน  ในการเลนชักเยอถาขางหนึ่งเปนผูใหญ 
คน  อีกขางจะตองเปนเด็กกี่คน 

ขอใดเปนประโยชนของแรงลัพธ 
ทําลูกดอกยาง      
ทําระหัดวิดน้ํา 
ทําสุนัขลากเลื่อน      
ทําที่ใสรองเทาสเก็ต 

B 

B 

B 

B 

B 

 

 

 

ชนาพรแบกกลองดวย
องดวยแรงประมาณเทาใด 

คน  ในการเลนชักเยอถาขางหนึ่งเปนผูใหญ  
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แรง (F0rce)  หมายถึง  

กําลังเคลื่อนทีม่ีความเร็วเพ่ิมขึ้นหรือชาลง หรือเปลี่ยนการเคลือ่นที่ของวัตถุได
  

วัตถุตางๆ จะเริ่มมีการเคลื่อนที่เมื่อมีแรงมากระทําตอวัตถุ  โดยที่แรงที่กระทําตอวัตถุ

อาจทําโดย  มนุษย  สัตว  ธรรมชาติ   หรื

ในกรณีใดๆ  จะมีผลทําใหวัตถุที่ถูกแรงกระทํามีลักษณะ  ดังนี้

1. ทําใหวัตถุที่หยุดนิ่งเคลื่อนที่  เชน  โยนลูกบอล 

2. ทําใหวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยูเปลี่ยนทิศทางในการเลื่อ

ประตูรับลูกฟุตบอลที่เตะมา

3.ทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปรางไปจากเดิม  เชน  การปนดินน้ํามัน

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  การเข็นรถเข็น
ที่มา: ภาพถาย,2558

ใบความรูที่ 1.1 

เรื่อง ความหมายของแรง 

หมายถึง  สิ่งที่สามารถทําใหวัตถุเคลื่อนที่หรือทําใหวตัถุที่
กําลังเคลื่อนทีม่ีความเร็วเพ่ิมขึ้นหรือชาลง หรือเปลี่ยนการเคลือ่นที่ของวัตถุได

วัตถุตางๆ จะเริ่มมีการเคลื่อนที่เมื่อมีแรงมากระทําตอวัตถุ  โดยที่แรงที่กระทําตอวัตถุ

อาจทําโดย  มนุษย  สัตว  ธรรมชาติ   หรอืเครื่องมือตางๆ  ท่ีมนุษยสรางขึ้น  การออกแรง

กรณีใดๆ  จะมีผลทําใหวัตถุที่ถูกแรงกระทํามีลักษณะ  ดังนี้ 

ทําใหวัตถุที่หยุดนิ่งเคลื่อนที่  เชน  โยนลูกบอล การเข็นรถเข็น 

ทําใหวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยูเปลี่ยนทิศทางในการเลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง  เชน  

ประตูรับลูกฟุตบอลที่เตะมา 

ทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปรางไปจากเดิม  เชน  การปนดินน้ํามันการดึงหนังยาง

  

 

การเข็นรถเข็น 
2558. 

ภาพที่  2 การโยนลูกบอล
ที่มา : ภาพถาย, 

 

 

 

สิ่งที่สามารถทําใหวัตถุเคลื่อนที่หรือทําใหวตัถุที่
กําลังเคลื่อนทีม่ีความเร็วเพ่ิมขึ้นหรือชาลง หรือเปลี่ยนการเคลือ่นที่ของวัตถุได 

วัตถุตางๆ จะเริ่มมีการเคลื่อนที่เมื่อมีแรงมากระทําตอวัตถุ  โดยที่แรงที่กระทําตอวัตถุ

อเครื่องมือตางๆ  ท่ีมนุษยสรางขึ้น  การออกแรง 

 

นที่หรือหยุดนิ่ง  เชน  ผูรับ

การดึงหนังยาง 

การโยนลูกบอล 
, 2558. 
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แรง A= 2 นิวตัน 

แรงเปนปริมาณที่มี

 และสามารถเขียนสัญลักษณ

และหัวลูกศรแทนทิศทาง  เชน

  

 
 
 

ตัวอยาง  พิจารณาแรงตอไปนี้
  

 

 

 

ขอสังเกต 

1.  ขนาดของลูกศรแทนแรง  

       2. แรง A  และ แรง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3 ภาพเขียนของไอแซก
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki

เราใชเครื่องชั่งสปริง

เซอรไอแซค  นิวตัน   นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ

เปนผูศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
 

สาระนารู      

แรง 2 นิวตัน 

แรง 5นิวตัน 

 

แรง B= 5นิวตัน 

เปนปริมาณที่มขีนาดและทิศทาง  เราเรียกปริมาณชนิดนี้วา  “

ลักษณแทนแรงโดยใชความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรง

ทิศทาง  เชน 

  

พิจารณาแรงตอไปนี ้

  

ขนาดของลูกศรแทนแรง  Bจะตองยาวกวาแรง  A 

B  มีทิศทางตรงกันขาม 

 
 

 

ภาพเขียนของไอแซก  นิวตันขณะอายุ 46 ป 
http://th.wikipedia.org/wiki/ไอแซก_นิวตัน,2558. 

                     

เครื่องชั่งสปริงวัดแรง   มีหนวยเปน  นิวตันตั้งตามชื่อของ 

น   นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ    ผูคนพบแรงโนมถวงของโลกและ

เปนผูศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

ภาพที่  4เครื่องชั่งสปริงสําหรับวัดแรง
ที่มา : ภาพถาย

 

 

 

 

“ปริมาณเวกเตอร” 

แทนแรงโดยใชความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรง 

ตั้งตามชื่อของ   

ผูคนพบแรงโนมถวงของโลกและ

 

เครื่องชั่งสปริงสําหรับวัดแรง 
ภาพถาย, 2558. 
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1.นักเรียนสามารถอธิบายการเกิด
 
  

 

 

1. ใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตภาพกิจกรรมตางๆ 

2. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่

  ชวยกันตอบคําถาม
 

      
            รถเข็นหยุดนิ่ง                              
 

    
       พงษตกใจเมื่อเจอฝูงผึ้ง   
 

      
       พงษเข็นรถชนเสาไฟฟา

 

จุดประสงค 
 

คําช้ีแจง 

นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดแรงได 

แตละกลุมสังเกตภาพกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงที่กระทําตอวัตถุ

ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับแรงทีก่ระทําตอวัตถุในแตละภาพกิจกรรมแลว 

ชวยกันตอบคําถาม 

                                      
                              พงษเข็นรถเข็นทําใหรถเข็นเคลื่อนท่ี

   
พงษตกใจเมื่อเจอฝูงผึ้ง          พงษวิ่งทําใหรถเข็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น

 
เสาไฟฟา 

ใบกิจกรรมที่  1.1 
เรื่อง  แรงทําใหเกดิอะไรไดบาง 

ชวยกันตอ

 

 

 

 

ที่เกี่ยวของกับแรงที่กระทําตอวัตถุ 

กระทําตอวัตถุในแตละภาพกิจกรรมแลว  

 
พงษเข็นรถเข็นทําใหรถเข็นเคลื่อนท่ี 

 
พงษวิ่งทําใหรถเข็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น 

ชวยกันตอบคําถามดวยนะจะ 
ไมยากเลยใชไหม 
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1. เพราะเหตุใดรถเข็นจึงเคลื่อนที่ไปได

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

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

2. เมื่อพงษวิ่งหนีผึ้ง  รถเข็นมีการเคลื่อนที่อยางไร  ทําไมจึงเปนเชนนั้น

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

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

3. เมื่อรถเข็นชนเสาไฟฟา  การ

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

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

4. เมื่อรถเข็นชนเสาไฟฟา  รูปรางของรถเข็นเปนอยางไร

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

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

 

5. จากกิจกรรมนี้  นักเรียนคิดวาแรงทําใหเกิดอะไรไดบาง

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

รูแลวใชไหม... 
วาแรงทําใหเกิดอะไรได

เพราะเหตุใดรถเข็นจึงเคลื่อนที่ไปได  (2 คะแนน) 

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

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

วิ่งหนีผึ้ง  รถเข็นมีการเคลื่อนที่อยางไร  ทําไมจึงเปนเชนนั้น(2 

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

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

เมื่อรถเข็นชนเสาไฟฟา  การเคลื่อนที่ของรถเข็นเปนอยางไร เพราะเหตุใด

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

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

เมื่อรถเข็นชนเสาไฟฟา  รูปรางของรถเข็นเปนอยางไร (2 คะแนน) 

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

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

จากกิจกรรมนี้  นักเรียนคิดวาแรงทําใหเกิดอะไรไดบาง  (2 คะแนน) 

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

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

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

ใบบันทึกกิจกรรมที่  1.1 
เรื่อง  แรงทําใหเกดิอะไรไดบาง 

วาแรงทําใหเกิดอะไรไดบาง 

 

 

 

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

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

2 คะแนน) 

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

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

เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 

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

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

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

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

 

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

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

......................................................................................................... 
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การออกแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  จะมีคาเทากับการรวมแรง

เปนแรงเดียว  แรงที่เปนผลรวมของหลายแรงนี้  เรียกวา  

 

 

  

 

จากภาพเด็ก  1 คน

กัน  เด็ก  2 คน  ชวยกันเข็นรถยอมมีแรงมากระทําตอรถมากกวา  จึงทําใหรถเคลื่อนที่ไดเร็ว

กวา  เพราะแรงของเด็ก  2  

แรงนั้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่5 ภาพเด็ก  

ที่มา : ภาพถาย
 

 

การออกแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  จะมีคาเทากับการรวมแรง

เปนแรงเดียว  แรงที่เปนผลรวมของหลายแรงนี้  เรียกวา  แรงลัพธ 

            

คนเข็นรถ  กับเด็ก  2  คนเข็นรถ  แรงท่ีทําใหรถเคลื่อนที่จะแตกตาง

คน  ชวยกันเข็นรถยอมมีแรงมากระทําตอรถมากกวา  จึงทําใหรถเคลื่อนที่ไดเร็ว

2  คน  ที่กระทําตอรถมีทิศทางเดียวกันเทากับผลรวมของแรงทั้งสอง

ออ!  แรงลัพธ  

คือผลลัพธของแรง...นั่นเอง

 

ใบความรูที่  1.2 

เรื่อง  ความหมายของแรงลัพธ 
 

ภาพเด็ก  1  คนเข็นรถ 

ภาพถาย, 2558. 

ภาพที่ 6  ภาพเด็ก  

ที่มา : ภาพถาย

 

 

 

การออกแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  จะมีคาเทากับการรวมแรง

 

คนเข็นรถ  แรงท่ีทําใหรถเคลื่อนที่จะแตกตาง

คน  ชวยกันเข็นรถยอมมีแรงมากระทําตอรถมากกวา  จึงทําใหรถเคลื่อนที่ไดเร็ว

ที่กระทําตอรถมีทิศทางเดียวกันเทากับผลรวมของแรงทั้งสอง

นั่นเอง 

  

ภาพเด็ก  2  คนเข็นรถ 

ภาพถาย, 2558. 

10 



 

 

 
 
 
 
  

1. ทดลองและอธิบายไดวา  
เทากับแรงหนึ่งแรง

 
 
  
 ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่
 

 
 
 

1. เครื่องชั่งสปริง 
2. ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
3. วัตถุที่นํามาชั่ง  เชน  กอนหิน  

 

 
 

1. ใหแตละกลุมนํากอนหินใสถุง แลวนํามาเกี่ยวที่ตะขอ

ของเครื่องชั่งสปริงและถือ

เพื่ออานคาของแรง และบันทึกผล

2. ชั่งน้ําหนักของถุงกอนหินอีกครั้งหนึ่ง 

ครั้งนี้ใชเครื่องชั่งสปริง 

เกี่ยวท่ีตะขอเครื่องชั่งขางละหู

ในแนวดิ่ง เพื่ออานคาของแรง และบันทึกผล

3. ปฏิบัติตามขอ 1

4. รวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง

 

จุดประสงค 

อุปกรณ 

วิธีการทดลอง 

คําช้ีแจง 

 

ทดลองและอธิบายไดวา  แรงสองแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกันรวมกันมีคา
เทากับแรงหนึ่งแรง 

แตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องสองแรงรวมใจ (คะแนนเต็ม 

   2   อัน 
   1  ใบ 

วัตถุที่นํามาชั่ง  เชน  กอนหิน  หนังสือ  แทงไม 

ใหแตละกลุมนํากอนหินใสถุง แลวนํามาเกี่ยวที่ตะขอ 

ของเครื่องชั่งสปริงและถือเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง  

เพื่ออานคาของแรง และบันทึกผล 

ชั่งน้ําหนักของถุงกอนหินอีกครั้งหนึ่ง  

ครั้งนี้ใชเครื่องชั่งสปริง 2 อัน โดยนําหูหิ้วของถุงพลาสติก 

เกี่ยวท่ีตะขอเครื่องชั่งขางละหู และใหถือเครื่องชั่งสปริง 

ในแนวดิ่ง เพื่ออานคาของแรง และบันทึกผล 

1-2 แตเปลี่ยนเปนวัตถุอื่นที่นํามาชั่ง 

รวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

ใบกิจกรรมที่  1.2 
เรื่อง  สองแรงรวมใจ 

 

 

 

  

แรงสองแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกันรวมกันมีคา

คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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วัตถุที่นํามาชั่ง 

1.    
2.    
3.   

 
 
 

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

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

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

   
 
 
1.  การใชเครื่องชั่งสปริง  1  
คาของแรงที่ไดแตกตางกันหรือไม  อยางไร
 

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

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

...................................................
 
2.  การใชเครื่องชั่งสปริง  2
 

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

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

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

 

ตารางบันทึกผล 

สรุปผลการทดลอง 

คําถามหลังกิจกรรม 

  

การชั่งครั้งที่ 1 
ใชเครื่องชั่ง 1 อัน 

การชั่งครั้งที่ 
ใชเครื่องชั่ง 

คาของแรง 
(นิวตัน) 

เครื่องชั่ง 1 
คาของแรง (นิวตัน) 

เครื่องชั่ง 
คาของแรง 

   
   
   

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

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

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

1  อัน  ชั่งวัตถุ  กับการใชเครื่องชั่งสปริง  2  อัน  
รงที่ไดแตกตางกันหรือไม  อยางไร 

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

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

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

2อัน  ชั่งวัตถุมีทิศทางการออกแรงเปนไปตามลักษณะใด

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

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

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

ใบบันทึกกิจกรรมที่  1.2 
เรื่อง  สองแรงรวมใจ 

 

 

 

การชั่งครั้งที่ 2 
ใชเครื่องชั่ง 2 อัน 

เครื่องชั่ง 2 
คาของแรง (นิวตัน) 

ผลรวม 

 
 
 

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

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

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

อัน  ชั่งวัตถุเดียวกัน  

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

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

มีทิศทางการออกแรงเปนไปตามลักษณะใด 

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

............................................................................................................................................................... 
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 การเคลื่อนที่ของวัตถุ  เมื่อมีแรงกระทํามากกวา  

1. แรง 2 แรง  กระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  แรงลัพธที่ไดจะเทากับ

สองทั้งแรง  ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทํา

 

 

-  แรง A  เทากับ  

ทิศทางเดียวกัน  แรงลัพธจะมีคาเปน 

ทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทํา

-  

 

                            

 

 

 

 

 วัตถ ุ

แรง A = 2 นิวตัน

แรง B  = 5 

ใบความรูที1่.3 

เรื่อง ลักษณะของแรงลัพธ 
 

การเคลื่อนที่ของวัตถุ  เมื่อมีแรงกระทํามากกวา  1 แรง  ผลที่เกิดขึ้นมี  

แรง  กระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  แรงลัพธที่ไดจะเทากับ

สองทั้งแรง  ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทํา 

 

ภาพที่ 7 ภาพแรงลัพธ  =แรง A+ แรง B 

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

 

เทากับ  2  นิวตัน  และแรง  B  เทากับ 5 นิวตัน  กระทําตอวัตถุใน

ทิศทางเดียวกัน  แรงลัพธจะมีคาเปน 2 + 5  = 7 นิวตัน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทํา 

                            เทากับ     

  

นิวตัน 

5 นิวตัน แรงลัพธ  
 วัตถ ุ

แรงลัพธ 

แรง A 
 

 

 

 

แรง  ผลที่เกิดขึ้นมี  3  กรณีดังนี้ 

แรง  กระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  แรงลัพธที่ไดจะเทากับผลรวมของแรง

 

นิวตัน  กระทําตอวัตถุใน

วัตถุจะเคลื่อนที่ไปใน

 

แรงลัพธ  2+5 = 7 นิวตัน 

แรง B 



 

2. ถาแรง 2 แรงมากระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม 

ระหวางแรงกระทํา  2  แรงนั้นโดยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกวาดังรูป

- แรง  2  นิวตัน  และแรง  

 แรงลัพธจะหักลางกัน

ในทิศทางท่ีมีแรงมากระทํามากกวา

 

 

 

เทากับ 

    

 

 

 

 

แรง 1 นิวตัน 

วตัถุ
แรง 2นิวตัน 

แรงมากระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  แรงลัพธก็คือ

แรงนั้นโดยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกวาดังรูป

 

 

 
ภาพที่ 8ภาพแรงลัพธ  = แรงมาก - แรงนอย 

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

 

 

นิวตัน  และแรง  4  นิวตันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม 

แรงลัพธจะหักลางกัน  มีคาเทากับ  4–2= 2 นิวตันซึ่งวัตถุจะเคลื่อนท่ีไป

ในทิศทางท่ีมีแรงมากระทํามากกวา 

   

 

แรงลัพธ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ

วตัถ ุ
แรง 4นิวตนั 

วตัถ ุ

 

 

 

แรงลัพธก็คือแรงหักลางกัน

แรงนั้นโดยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกวาดังรูป 

 

นิวตันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  

ซึ่งวัตถุจะเคลื่อนท่ีไป 

แรง 2 นิวตัน 

 
แรง 2นิวตัน 
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3.  ถามีแรงมากระทํา  

กระทําตอวัตถุ  แรงลัพธที่เกิดขึ้นจะมีคาเปนศูนย  ซึ่งทําใหวัตถุนั้นหยุดอยูกับที่หรือไม

เคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดๆ เลย

 

 

 

- เด็กชายท้ังสองออกแรง 

กระทําท้ังสองตรงกันขาม  ผลปรากฏ

 

 

 

 เทากับ   

 

 

 

 
 
 

แรงP (30 นิวตัน) 

วตัถ ุ

แรง 2 นิวตัน
ob;9yo 

ถามีแรงมากระทํา  2  แรงที่มีทิศทางตรงกันขาม  และมีขนาดของแรงที่เทากันมา

กระทําตอวัตถุ  แรงลัพธที่เกิดขึ้นจะมีคาเปนศูนย  ซึ่งทําใหวัตถุนั้นหยุดอยูกับที่หรือไม

เคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดๆ เลย 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพแรงลัพธที่มีคาเทากันวัตถุไมเคลื่อนที่

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

เด็กชายท้ังสองออกแรง P และแรง  M กระทําตอโตะตัวเดียวกัน  โดยมีทิศของแรง

กระทําท้ังสองตรงกันขาม  ผลปรากฏก็คือ  โตะตัวนี้จะไมเคลื่อนที่

 

วัตถุไมเคลื่อนที ่

แรง

 

แรง 2 นิวตัน
ob;9yo 

แรงลัพธมีคาเปน 

 

 

 

แรงที่มีทิศทางตรงกันขาม  และมีขนาดของแรงที่เทากันมา

กระทําตอวัตถุ  แรงลัพธที่เกิดขึ้นจะมีคาเปนศูนย  ซึ่งทําใหวัตถุนั้นหยุดอยูกับที่หรือไม

ภาพแรงลัพธที่มีคาเทากันวัตถุไมเคลื่อนที่ 

กระทําตอโตะตัวเดียวกัน  โดยมีทิศของแรง

โตะตัวนี้จะไมเคลื่อนที ่

แรงM (30นิวตัน) 

วตัถ ุ

แรงลัพธมีคาเปน 0 
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1. ทดลองออกแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกัน  
แรงลัพธที่เกิดขึ้นได

 

 
1. ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 
     (คะแนนเต็ม 10 

 
โตะ  

 
 
 

 
 

1. ใหนักเรียนกลุมละ
สมาชิกในกลุมสังเกต

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 

 

 

จุดประสงค 

คําช้ีแจง 

อุปกรณ 

วิธีการทดลอง 

ทดลองออกแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกัน  กระทําตอวัตถุทําใหสามารถอธิบาย
แรงลัพธที่เกิดขึ้นได 

 

แตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.3 เรื่องมาออกแรงกันเถอะ
10 คะแนน) 

โตะ  1  ตัว 

กลุมละ1  คน  ออกแรงผลักโตะไปชิดผนังหอง  ดังภาพที่  
สังเกตทิศทางการออกแรงและผลที่เกิดขึ้น 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพนักเรียน  1 คน  ออกแรงผลักโตะไปชิดผนังหอง

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

ใบกิจกรรมที่  1.3 
เรื่อง  มาออกแรงกันเถอะ 

 

 

 

กระทําตอวัตถุทําใหสามารถอธิบาย

เรื่องมาออกแรงกันเถอะ 

คน  ออกแรงผลักโตะไปชิดผนังหอง  ดังภาพที่  10  เพื่อนๆ

ออกแรงผลักโตะไปชิดผนังหอง 
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2. ใหนักเรียนกลุมละ  
 ดังภาพที่  11 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 

 

3. ใหนักเรียนกลุมละ  
ใหไปชิดผนังหอง  ดังภาพที่  
และผลที่เกิดขึ้น

 

 

 

 
 
 

กลุมละ  2  คน  ชวยกันออกแรงผลักโตะจนชิดผนังหอง 
 เพื่อนๆสมาชิกในกลุมสังเกตทิศทางการออกแรงและผลที่เกิดขึ้น

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพนักเรียน2คน ชวยกันออกแรงผลักโตะจนชิดผนังหอง

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

 

ใหนักเรียนกลุมละ  2  คน  ออกแรงเลื่อนโตะ  โดยใหคนหนึ่งดึง  อีกคนชวยดันโตะ
ใหไปชิดผนังหอง  ดังภาพที่  12 เพื่อนๆสมาชิกในกลุมสังเกตทิศทางการออกแรง
และผลที่เกิดขึ้น 

 

ภาพที่ 12 ภาพนักเรียน  2 คนออกแรงเลื่อนโตะ  

โดยใหคนหนึ่งดึง  อีกคนชวยดันโตะใหไปชิดผนังหอง

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

 

 

 

ออกแรงผลักโตะจนชิดผนังหอง  
เพื่อนๆสมาชิกในกลุมสังเกตทิศทางการออกแรงและผลที่เกิดขึ้น 

ออกแรงผลักโตะจนชิดผนังหอง 

คน  ออกแรงเลื่อนโตะ  โดยใหคนหนึ่งดึง  อีกคนชวยดันโตะ
เพื่อนๆสมาชิกในกลุมสังเกตทิศทางการออกแรง

ออกแรงเลื่อนโตะ   

โดยใหคนหนึ่งดึง  อีกคนชวยดันโตะใหไปชิดผนังหอง 
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4.  ใหนักเรียนกลุมละ
ดังภาพที่  13 เพื่อนๆ
 

 

 
 
5. บันทึกผลการสังเกตโดยเขียนลูกศรแสดงทิศทางการออกแรงพรอมผลของการออก 
แรงจากการทดลองทั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามัคคี  คือพลัง
รวมแรงรวมใจชวยกันทํากิจกรรม
นะคะ...เพื่อน 

ใหนักเรียนกลุมละ 2 คน  ยืนคนละขางของโตะ  และตางออกแรงดันโตะไปขางหนา  
เพื่อนๆสมาชิกในกลุมสังเกตทิศทางการออกแรงและผลที่เกิดขึ้น

 

ภาพที่ 13 ภาพนักเรียน  2 คน ยืนคนละขางของโตะ  

และตางออกแรงดันโตะไปขางหนา 

ที่มา : ภาพถาย, 2558. 

บันทึกผลการสังเกตโดยเขียนลูกศรแสดงทิศทางการออกแรงพรอมผลของการออก 
แรงจากการทดลองทั้ง  4  ครั้ง 

ทํากิจกรรมกันอยางสนุก
อยาลืมบันทึกผลการทดลองดวยนะครับ 
เพื่อนๆ 

สามัคคี  คือพลังสูความสําเร็จ 

รวมแรงรวมใจชวยกันทํากิจกรรม

 

 

 

และตางออกแรงดันโตะไปขางหนา  
สังเกตทิศทางการออกแรงและผลที่เกิดขึ้น 

ยืนคนละขางของโตะ   

บันทึกผลการสังเกตโดยเขียนลูกศรแสดงทิศทางการออกแรงพรอมผลของการออก 

ทํากิจกรรมกันอยางสนุกแลว.... 
อยาลืมบันทึกผลการทดลองดวยนะครับ 
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การออกแรง 

 

ครั้งที่  1 
 
 

ครั้งที่  2 
 
 

ครั้งที่  3 
 
 

ครั้งที่  4 
 

 

 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง 

ใบบันทึกกิจกรรมที่  1.3 
เรื่อง  มาออกแรงกันเถอะ 

 

การออกแรงกระทําตอโตะ
 

 

ทิศทางการออกแรง 
 

ผลของการออกแรง

 

 

 

 

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

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

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

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

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

การทดลอง 

 

 

 

 

การออกแรงกระทําตอโตะ 
 

ผลของการออกแรง 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

............................................................................................................................ 
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1)  การทดลองนี้มีวัตถุประสงคอะไร
.............................................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................
 

2)  การออกแรง2  แรง  ในครั้งที่ 
เคลื่อนท่ีของโตะอยางไร 
.............................................................................................................................
........................................................
........................................................
 

3)  การออกแรง  2  แรง  ในครั้งที่ 
เคลื่อนท่ีของโตะอยางไร 
.............................................................................................................................
...........................................
...................................................
 
 

4)  การออกแรงครั้งใดชวยทําใหโตะเคลื่อนที่ไปชิดผนังไดเร็
.............................................................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
 

 5) การออกแรงในทิศทางตรงกันขามจะเกิดผลอยางไร
.............................................................................................................................
..............................................................
.............................................................................................................................
 

6)  จากกิจกรรมนี้สรุปผลการทดลองไดวาอยางไร
.............................................................................................................................
............................................................................
..........................................................................................................
 

คําถามหลังกิจกรรม

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคอะไร 
.............................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ในครั้งที่ 2 และครั้งที่  3  เหมือนหรอืตางกันอยางไร

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

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

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

แรง  ในครั้งที่ 3 และครั้งที่  4  เหมือนหรือตางกันอยางไร  มีผลตอการ

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

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

การออกแรงครั้งใดชวยทําใหโตะเคลื่อนที่ไปชิดผนังไดเรว็ที่สุด  เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

การออกแรงในทิศทางตรงกันขามจะเกิดผลอยางไร  
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

นี้สรุปผลการทดลองไดวาอยางไร
.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 

คําถามหลังกิจกรรม 

 

 

 

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

อตางกันอยางไรมีผลตอการ

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

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

เหมือนหรือตางกันอยางไร  มีผลตอการ

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

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

วที่สุด  เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

........................................... 
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ในชีวิตประจําวันของเรา  มีการนําประโยชนจากแรงลัพธไปใชหลายอยางใน

ชีวิตประจําวัน  เชน 

 

  การประดิษฐกระถางแขวน  โดยใชลวด 

3  เสน  ชวยยึดกระถางเอาไว  ลวด  

แทนแรง  3 แรง  เกิดแรงลัพธ  

 ในแนวเดียวกับตะขอที่ใชแขวน  ทําใหเกิดความสมดุล 

 เมื่อนํากระถางแขวน  จึงไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 15 ภาพเด็กชวยกันยกโตะ

ที่มา :http://www.weekendhobby.com/
 

ใบความรูที1่.4 

เรื่อง  การใชประโยชนของแรงลัพธ 

 

ในชีวิตประจําวันของเรา  มีการนําประโยชนจากแรงลัพธไปใชหลายอยางใน

การประดิษฐกระถางแขวน  โดยใชลวด  

เสน  ชวยยึดกระถางเอาไว  ลวด  3  เสน   

แรง  เกิดแรงลัพธ  1  แรง  

ในแนวเดียวกับตะขอที่ใชแขวน  ทําใหเกิดความสมดุล  

เมื่อนํากระถางแขวน  จึงไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง 

 

 

 

การชวยกันยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย

สิ่งของที่มีน้ําหนักมาก  โดยออกแรงกระทําตอ

วัตถุในทิศทางเดียวกัน  ทําใหเกิดผลรวมของ

แรงเปนคาแรงลัพธเพียงหนึ่งแรง  ซึ่งจะชวย

เคลื่อนยายสิ่งของไดงายขึ้น

 

 

 

ภาพเด็กชวยกันยกโตะ 

:http://www.weekendhobby.com/ 3464,2558. 

ภาพที่ 14 ภาพกระถางแขวน

ที่มา : ภาพถาย
 

 

 

 

ในชีวิตประจําวันของเรา  มีการนําประโยชนจากแรงลัพธไปใชหลายอยางใน

การชวยกันยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย

สิ่งของที่มีน้ําหนักมาก  โดยออกแรงกระทําตอ

ทําใหเกิดผลรวมของ

เปนคาแรงลัพธเพียงหนึ่งแรง  ซึ่งจะชวย

เคลื่อนยายสิ่งของไดงายขึ้น 

ภาพกระถางแขวน 

ภาพถาย,2558. 
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ภาพที่ 16 ภาพการประดิษฐโมบาย

ที่มา : ภาพถาย,2558. 
 

ภาพที่ 18  ภาพสะพานแขวน

ที่มา :http://www.oknation.net /

Saparn01,2558. 

ภาพที่ 20 ภาพที่ตากผาแบบวงกลม

ที่มา : ภาพถาย,2558. 
 

                        

   

                

             

ภาพการประดิษฐโมบาย ภาพที่ 17 ภาพการเลนชักเยอ

ที่มา : ภาพถาย,2558.

 

ภาพสะพานแขวน 

:http://www.oknation.net / 
ภาพที่19 ภาพการปนจักรยานพวง

ที่มา :https://m.google.com/app/

basic,2558. 

ภาพที่ตากผาแบบวงกลม ภาพที่ 21 ภาพการเข็นรถเข็น

ที่มา : ภาพถาย,2558. 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเลนชักเยอ 

. 

ภาพการปนจักรยานพวง 

:https://m.google.com/app/ 

ภาพการเข็นรถเข็น 
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1.  แรงมีลักษณะเปนอยางไร
.............................................................................................................................
 

2. เมื่อมีแรง  2  แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  
เคลื่อนท่ีอยางไร 

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

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

3. เมื่อมีแรง  2  แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  
เคลื่อนท่ีอยางไร 

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

4. เมื่อมีแรง  2  แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  แรงไปทางขวามีคามากกวาไป
ทางซาย  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทํา

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

5. แรงลัพธ  หมายถึง 
.............................................................................................................................
 
 

6. การเลนชักเยอ  เกี่ยวของกับแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงลัพธหลายแรงอยางไร
.................................................................................................................................................
 

7. นักวิทยาศาสตรผูศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อน
 

8. เราสามารถใช(เครื่องมือ
เปน....................................................

9. ใหนักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา  
................................................................................................................................................
 

10. ใหนักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา  
.............................................................................................................................
 
 

คําช้ีแจง    ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง  

นอยางไร 
.............................................................................................................................

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงท้ังสองจะทําใหวัตถุ     

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

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

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ

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

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  แรงไปทางขวามีคามากกวาไป
ทางซาย  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่อยางไร 

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

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

การเลนชักเยอ  เกี่ยวของกับแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงลัพธหลายแรงอยางไร
..............................................................................................................

นักวิทยาศาสตรผูศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  คือ..............

เครื่องมือ)..........................................................ในการวัดคาของแรงซึ่งมีหนวย
.................................................... 

ใหนักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา  1  แรงในทิศทางเดียวกัน 
........................................................................................................................

ใหนักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา  1  แรงในทิศทางตรงกันขาม
.............................................................................................................................

แบบฝกกิจกรรมที่  1.1 
เรื่อง  แรงและแรงลัพธ 

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง  ( 10  คะแนน ขอละ 
 

 

 

 

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

ผลลัพธของแรงท้ังสองจะทําใหวัตถุ     

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

ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ

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

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  แรงไปทางขวามีคามากกวาไป

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

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

การเลนชักเยอ  เกี่ยวของกับแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงลัพธหลายแรงอยางไร 
.............................................................................................................. 

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

ในการวัดคาของแรงซึ่งมีหนวย

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

แรงในทิศทางตรงกันขาม 
.............................................................................................................................................. 

คะแนน ขอละ 1 คะแนน ) 
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คําช้ีแจง    ใหนักเรียนวาดภาพหรือติดภาพแรงลัพธที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  
              และบันทึกขอมูล  

แบบฝกกิจกรรมที่  1.2 
เรื่อง  บตัรภาพแรงลัพธ 

ใหนักเรียนวาดภาพหรือติดภาพแรงลัพธที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  
และบันทึกขอมูล  (10  คะแนน บัตรภาพละ 5  คะแนน) 

 

ภาพนี ้ คือ...........................................................
...........................................................................
ลักษณะแรงลัพธที่เกิดขึ้น...................................
...........................................................................

การนําไปใชประโยชน........................
...........................................................................

ภาพนี ้ คือ...........................................................
...........................................................................
ลักษณะแรงลัพธที่เกิดขึ้น...................................
...........................................................................

การนําไปใชประโยชน........................
...........................................................................

 

 

 

ใหนักเรียนวาดภาพหรือติดภาพแรงลัพธที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน   

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................... 
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คําช้ีแจง    ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด  เรื่องแรงและแรงลัพธจากประเด็นหัวขอ
ที่ไดศึกษามาตามความเขาใจของตนเอง  

 

แบบฝกกิจกรรมที่ 1.3 
แผนผังความคิด(Mind  Map) 

เรื่อง  แรงและแรงลัพธ 

ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด  เรื่องแรงและแรงลัพธจากประเด็นหัวขอ
ที่ไดศึกษามาตามความเขาใจของตนเอง  (10  คะแนน) 

 

แรงและแรงลัพธ 

 

 

 

ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด  เรื่องแรงและแรงลัพธจากประเด็นหัวขอ 
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คําช้ีแจง    ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  
ขอเดียว  จํานวน

 

1.  แรงเปนปริมาณที่มีลักษณะตามขอใด

 ก.  มีแตขนาด 

 ข.  มีแตทิศทาง 

 ค.  มีทั้งขนาดและทิศทาง

 ง.  ไมมีลักษณะที่แนนอน
 

2.  เมื่อมีแรงมากระทําตอวัตถุจะทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงอยางไร

ก. วัตถุหยุดนิ่ง 

 ข.  วัตถุเคลื่อนที่ 

 ค.  วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปราง

 ง.  ถูกทุกขอที่กลาวมา
 

3.   ถาใชมา  3  ตัว  ชวยกันลากรถ  จะเกิดแรงลัพธกี่แรง

 ก.  1  แรง 

 ข.  2  แรง 

 ค.  3  แรง 

 ง.  4  แรง 
 

4.  การหาแรงลัพธพิจารณาจากสิ่งใด

 ก.  ขนาดของแรง 

 ข.  รูปรางวัตถุ 

 ค.  ขนาดและทิศทางของแรง

 ง.  ทิศทางของแรง 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที1่ เรื่องแรงและแรงลัพธ 

ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

ทําเครื่องหมาย  ×  ทับขอ  ก  ข  ค  หรือ  ง ที่เห็นวาถูกตองที่สุ
ขอเดียว  จํานวน10  ขอ คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ใชเวลา 10

แรงเปนปริมาณที่มีลักษณะตามขอใด 

มีทั้งขนาดและทิศทาง 

ไมมีลักษณะที่แนนอน 

เมื่อมีแรงมากระทําตอวัตถุจะทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงอยางไร 

วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปราง 

ถูกทุกขอที่กลาวมา 

ตัว  ชวยกันลากรถ  จะเกิดแรงลัพธกี่แรง 

การหาแรงลัพธพิจารณาจากสิ่งใด 

 

ขนาดและทิศทางของแรง 

 

 

 

 

ทับขอ  ก  ข  ค  หรือ  ง ที่เห็นวาถูกตองที่สดุเพียง
10  นาที 
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5.  เมื่ออกแรงเทาๆกัน  เพื่อผลักโตะใหเคลื่อนท่ี  ขอใดที่ญาณวิทยใชแรงนอยที่สุด

 ก.  ญาณวิทยผลักโตะคนเดียว

 ข. ญาณวิทยและพิพัฒนชวยกันผลักโตะ

 ค.  ญาณวิทยและชานนทชวยกันผลักโตะ

 ง.  ญาณวิทย  พิพัฒน  และชานนทชวยกันผลักโตะ

6.  ถาตองการใหวัตถุเคลื่อนท่ี
  

ก.   
 
 
ข. 

  
 
ค.   

  
 
ง.   

 
 
7.  หนึ่งใชคันเบ็ดตกปลา  เมื่อหนึ่งดึงเบ็ดตกปลาขึ้นมา  แรงดึงจะไปทิศใด

 
ก.   
 
ข.   

  
ค.   

  
ง.   

 
 
 

 

เมื่ออกแรงเทาๆกัน  เพื่อผลักโตะใหเคลื่อนท่ี  ขอใดที่ญาณวิทยใชแรงนอยที่สุด

ญาณวิทยผลักโตะคนเดียว 

ญาณวิทยและพิพัฒนชวยกันผลักโตะ 

ญาณวิทยและชานนทชวยกันผลักโตะ 

ญาณวิทย  พิพัฒน  และชานนทชวยกันผลักโตะ 

เคลื่อนท่ีไปทางขวา  จะตองออกแรงตามขอใด 

หนึ่งใชคันเบ็ดตกปลา  เมื่อหนึ่งดึงเบ็ดตกปลาขึ้นมา  แรงดึงจะไปทิศใด

 

 

 

เมื่ออกแรงเทาๆกัน  เพื่อผลักโตะใหเคลื่อนท่ี  ขอใดที่ญาณวิทยใชแรงนอยที่สุด 

หนึ่งใชคันเบ็ดตกปลา  เมื่อหนึ่งดึงเบ็ดตกปลาขึ้นมา  แรงดึงจะไปทิศใด 
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8.  ในการเลนชักเยอ  ถาผูเลนทั้งสองฝายออกแรงเทากัน  แรงท่ีไดจะมีคากี่นิวตัน

ก.   0   นิวตัน 

 ข.   1  นิวตัน 

 ค.   2  นิวตัน 

 ง.   3   นิวตัน 

 

9.  การออกแรงกระทําตอวัตถุ

ก.   ทิศทางตรงกันขามกับแรง

 ข.   ทิศทางเดียวกับแรง

 ค.   ทิศทางสวนกับแรง

 ง.   ทิศทางใดก็ได 

 

10.  ขอใดไมใชประโยชนของแรงลัพธ

ก.   สะพานแขวน 

 ข.   จักรยานพวง 

 ค.   ที่เปดขวดน้ํา 

 ง.   ประดิษฐโมบาย

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมองคิด..กิจกรรมครบถวน  ชวนกัน 
เรียนอยางสนุก  สมานความสามัคคีผองเพื่อน  

ในการเลนชักเยอ  ถาผูเลนทั้งสองฝายออกแรงเทากัน  แรงท่ีไดจะมีคากี่นิวตัน

การออกแรงกระทําตอวัตถุเพียงหนึ่งแรง  วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทางใด 

ทิศทางตรงกันขามกับแรง 

ทิศทางเดียวกับแรง 

ทิศทางสวนกับแรง 

 

ประโยชนของแรงลัพธ 

 

 

ประดิษฐโมบาย 

....ไมใชเรื่องที่ยากเลย
ถาเราสนใจและใฝเรียนรู

กิจกรรมครบถวน  ชวนกัน  
เรียนอยางสนุก  สมานความสามัคคีผองเพื่อน   

 

 

 

ในการเลนชักเยอ  ถาผูเลนทั้งสองฝายออกแรงเทากัน  แรงท่ีไดจะมีคากี่นิวตัน 

 

ไมใชเรื่องที่ยากเลยนะครับเพื่อนๆ 

ถาเราสนใจและใฝเรียนรู...สูๆนะ 
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ฝายวิชาการดอกหญาวิชาการ
 สํานักพิมพดอกหญาวิชาการ  จํากัด
ศิริรัตน  วงศศิริ  และคณะ
 อักษรเจริญทัศน
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
            บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  
องคการคาของคุรุสภา

________. แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรูพื้นฐาน
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  
2554. 

________. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 
องคการคาของคุรุสภา

สํานักพิมพแม็ค. คูมือแม็ค เตรียมสอบ ป
จํากัด,  2555. 

อุดมพร  ล้ําเลิศปญญา  และคณะ
 บริษัท  สํานักพิมพ  พ
เอกรินทร  สี่มหาศาล  และคณะ
ชั้นประถมศึกษาปที่  5.พิมพครั้งที่  
________. สื่อสาระการเรียนรูสาระพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรป.5
 

ฝายวิชาการดอกหญาวิชาการ.ติวเขมวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  
สํานักพิมพดอกหญาวิชาการ  จํากัด,  2555.  

ศิริรัตน  วงศศิริ  และคณะ.หนังสือเรียนวิทยาศาสตรป.5.พิมพครั้งที่ 9.นนทบุรี
อักษรเจริญทัศน,2552. 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.วิทยาศาสตร  ป.5.  กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ,2555. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
คูมือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  5.

คุรุสภา,  2554. 
แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่  5.กรุงเทพมหานคร : องคการคาของ

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพมหานคร
คุรุสภา,  2554. 

คูมือแม็ค เตรียมสอบ ป.5.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิชย  

อุดมพร  ล้ําเลิศปญญา  และคณะ.  เกงวิทยาศาสตร  ป. 5  เลม2.  กรุงเทพมหานคร 
บริษัท  สํานักพิมพ  พ.ศ.พัฒนา  จํากัด,  2556. 

เอกรินทร  สี่มหาศาล  และคณะ.แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  
พิมพครั้งที่  2 .กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน

อสาระการเรียนรูสาระพื้นฐาน ชุดแมบทมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯ
5. กรุงเทพมหานคร :อักษรเจริญทัศน,2551. 

 
 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

ร ชั้นประถมศึกษาปที่  5. กุรงเทพ :  

นนทบุรี: 

. 
5.กรุงเทพมหานคร :  

กลุมสาระการเรียนรู
องคการคาของคุรุสภา,  

กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิชย  

กรุงเทพมหานคร : 

วิทยาศาสตร   
อักษรเจริญทัศน, 2551. 

ชุดแมบทมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯ
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