ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงพยุง ก

คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง คิ ด เป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น และสามารถน าความรู้ ที่ มี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิต ประจาวันได้ ซึ่งสนองตอบพระราชบัญ ญั ติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พุทธศัก ราช 2542 และสอดคล้อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทั้ง ด้าน
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญ หา ความสามาร ถในการสื่อ สาร การ
ตัดสิ นใจ การนาความรู้ไ ปใช้ ในชี วิต ประจาวั น ตลอดจนมี จิตวิ ทยาศาสตร์ คุณ ธรรมและค่า นิยมที่ถูก ต้อ ง
เหมาะสม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 3 เรื่อง แรงพยุง มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ แรงพยุง
ของของเหลวแต่ละชนิดที่กระทาต่อวัตถุ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุง การคานวณหาค่าแรงพยุง และการนาความรู้
เรื่องแรงพยุงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนสามารถนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี้ ไปศึก ษาด้วยตนเอง ทบทวนเนื้อหา หรือ
นาไปศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียน เพราะมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มี แบบฝึกหัดให้นักเรียน
ได้ฝึกทบทวน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี้ ได้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ และได้นาไปใช้เพื่อทดลองหา
ประสิทธิภาพแล้ว จึงสามารถนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ดี ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่
สนใจได้ศึกษาต่อไป

พิศมัย ไกยสินธุ์
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้
แผนผังมโนทัศน์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
จริงหรือ !!! เล็กจะลอย ใหญ่จะจมเสมอ
บัตรคาสั่ง สาหรับกิจกรรมการทดลองที่ 1 แรงพยุงของของเหลว
กิจกรรมการทดลองที่ 1 แรงพยุงของของเหลว
ใบความรู้ เรื่องแรงพยุง
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องแรงพยุง
การคานวณแรงพยุง
ตัวอย่างการคานวณแรงพยุง
แบบฝึกหัดเรื่องแรงพยุง
แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องแรงพยุง
ชวนคิด !!! แรงพยุงประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ???
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องแรงพยุง
บรรณานุกรม
แบบเฉลยคาตอบ
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คาชี้แจง
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1
เรื่องแรงการเคลื่อนที่ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทดลองใช้ปรับปรุงพัฒนามา
เป็นลาดับ ประกอบด้วย 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือการใช้ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 แรงในชีวิตประจาวัน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 แรงเสียดทาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 3 แรงพยุง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 4 โมเมนต์ของแรง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 5 การเคลื่อนที่
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี้ เป็นชุดที่ 3 ของทั้งหมด 5 ชุด ซึ่งเป็นเรื่องแรงพยุง
ใช้เวลาในการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 ชั่วโมง
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดนี้ ประกอบด้วย
- คาชี้แจง
- แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนรู้
- คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
- สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- จริงหรือ!!! เล็กจะลอย ใหญ่จะจมเสมอ
- กิจกรรมการทดลองที่ 1 แรงพยุงของของเหลว มี 2 ตอน
- ใบความรู้ เรื่องแรงพยุง (Buoyant force)
- แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่อง แรงพยุง
- การคานวณแรงพยุง
- ตัวอย่างการคานวณ แรงพยุง
- แบบฝึกเรื่องแรงพยุง มี 2 ตอน
- แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง แรงพยุง
- ชวนคิด !!! แรงพยุงประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ???
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เฉลยแบบทดสอบ
4. ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรศึกษาคาชี้แจง คาแนะนาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ก่อนใช้เสมอ
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ขั้นตอนการใช้ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ชุดที่ 3 แรงพยุง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•
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•
•
•
•
10. •
11. •

ศึกษาตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรียนรู้
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
การคาดเดา จริงหรื อ!!! เล็กจะลอย ใหญ่ จะจมเสมอ
ทากิจกรรมที่ 1 แรงพยุงของของเหลว จานวน 2 ตอน
ศึกษาใบความรู้ เรื่ องแรงพยุง
ทาแบบทดสอบความเข้ าใจเรื่ องแรงพยุง
ศึกษาการคานวณแรงพยุง
ทาแบบทดสอบระหว่างเรียน
ทากิจกรรมชวนคิด!!! แรงพยุงประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างไร
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ประเมินผลสรุปบทเรียน
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คาแนะนา
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการเรียนและเป็น
ชุดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนอ่านคาแนะนาและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาตั ว ชี้ วั ด และจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า เมื่ อ เรี ย นจบชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ชุดนี้แล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
3. ศึกษาข้อมูลความรู้และทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจอีกครั้งแล้วตรวจคาตอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าทางการเรียน
5. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน –หลังเรียน
และแบบเฉลยกิจกรรมทุกกิจกรรม
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สาระสาคัญและผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชุดที่ 3 เรื่อง แรงพยุง

สาระสาคัญ
แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทาต่อวัตถุ มีค่าเท่ากับน้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตร
เท่ากับวัตถุส่วนที่จมในของเหลว
ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมากเมื่อปริมาตรเท่ากัน
วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว
วัตถุที่จมในของเหลวจะมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของของเหลว

ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.3/3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุ
ผลการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ ชุดที่ 3 แรงพยุงแล้ว นักเรียนสามารถ
1. ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายความหมายของแรงพยุงได้
2. บอกปัจจัยที่มีผลต่อการแรงพยุงของของเหลวได้
2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุได้
2. สามารถนาความรู้เรืองแรงพยุงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. ด้านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. ความซื่อสัตย์
2. ความสามัคคี
3. ความสะอาด
3. ความรับผิดชอบ

เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงพยุง ช

แผนผังมโนทัศน์การเรียนรู้

ความหมาย
ของแรงพยุง

หลัก
อาร์คีมิดิส

แรงพยุง

ปัจจัยที่มีผล
ต่อแรงพยุง

การคานวณ
แรงพยุง
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง แรงพยุง
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขนาดของแรงพยุงเทากับเทาใด
ก. น้าํ หนักของของเหลวที่อยูในภาชนะ
ข. น้ําหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
ค. น้าํ หนักของวัตถุชิ้นนั้น ๆ
ง. น้ําหนักครึ่งหนึ่งของของเหลวที่ถูกแทนที่
2. เพราะเหตุใด วัตถุจึงลอยในของเหลวได
ก. วัตถุมีความหนาแนนเทากับวัตถุ
ข. วัตถุมีความหนาแนนเทากับของเหลว
ค. วัตถุมีความหนาแนนมากกวาของเหลว
ง. วัตถุมีความหนาแนนนอยกวาของเหลว
3. ขอใดไมใชปจจัยที่เกีย่ วของกับแรงพยุง
ก. ชนิดของวัตถุ
ข. ขนาดของวัตถุ
ค. ชนิดของของเหลว
ง. ปริมาตรของของเหลว
4. น้ํามัน 2 กอน มีมวลเทากัน นํามาปนเปนรูปถวย แลวนําไปลอยน้ํา ปรากฏวาถวย A ลอยน้ําไดมากกวา
ถวย B จะสรุปไดวา อยางไร
ก ถวย A มีพื้นที่นอ ยกวาถวย B
ข. ถวย A มีปริมาตรมากกวาถวย B
ค. ถวย A มีน้ําหนักนอยกวาถวย B
ง. ถวย A มีความหนาแนนมากกวาถวย
5. วัตถุชนิดหนึ่งมีมวล 200 กรัม มีปริมาตร 80 ลูกบาศกเซนติเมตร วัตถุนี้มีความหนาแนนเทาใด
ก. 2.5 กรัม ตอลูกบาศกเมตร
ข. 20.5 กรัมตอลูกบาศกเมตร
ค. 2.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 20.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
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6. วางวัตถุชิ้นหนึ่งลงในของเหลว 4 ชนิดไดผลดังภาพ จากภาพแรงพยุงของของเหลวชนิดใดเมื่อกระทํา
ตอวัตถุแลวมีคามากที่สุด

ก. ของเหลว A
ข. ของเหลว B
ค. ของเหลว C
ง. ของเหลว D
7. เมื่อนําวัตถุกอนหนึ่งแขวนดวยเครื่องชั่งสปริงอานคาน้ําหนักได 8.25 นิวตัน แตเมื่อนําไปชั่งในน้าํ
พบวา อานคาน้าํ หนักบนเครื่องชั่งสปริงได 6.55 นิวตัน แรงพยุงที่น้ํากระทําตอวัตถุนี้มีคาเทาไร
ก. 1.70 g/cm3
ข. 6.55 g/cm3
ค. 8.25 g/cm3
ง. 14.80 g/cm3
8. ตารางแสดงคาของมวลและปริมาตรของวัตถุ
วัตถุ
M
N
O
P

มวล (กรัม)
30
60
5
50

ปริมาตร (ลูกบาศกเซนติเมตร)
10
90
10
20

กําหนดใหน้ํามีความหนาแนนเทากับ 1 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร วัตถุในขอใดที่ลอยน้ําได
ก. วัตถุ M และ N
ข. วัตถุ N และ O
ค. วัตถุ O และ P
ง. วัตถุ M และ P

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรงพยุง 3
9. เพราะเหตุใดเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวจึงเบากวาการชั่งวัตถุในอากาศ
ก. วัตถุมีน้ําหนักมากเมื่ออยูในอากาศ
ข. วัตถุมีแรงพยุง
ค. ของเหลวมีน้ําหนักมากกวาวัตถุ
ง. ของเหลวมีแรงพยุง
10. ตามหลักของอารคิมดี ิส ถาตัวชายคนหนึ่งมีมวล 80 kg. มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับน้ําเมื่อเขาลงไปดํา
น้ําในอางนี้ ซึ่งมีน้ําอยูเต็มน้ําจะลนออกมาจํานวนเทาใด
ก. 0.08 ลูกบาศกเมตร
ข. 80 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 8 กิโลกรัม
ง. 800 นิวตัน
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กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบกอนเรียน
ชื่อ.....................................................................ชั้น.................เลขที่................
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได......................
เกณฑ์ คะแนนที่ได้ ของท่ านอยู่ในระดับใด
ช่ วงคะแนน

ระดับ

9-10

ดีมาก

7-8

ดี

4-6

พอใช้

0-3

ปรับปรุ ง

ระดับคะแนนของนักเรียน
อยู่ช่องใด ( ⁄ )

ลงชื่อ.................................................
(............................................................)
ผูตรวจ
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จริงหรือ !!!

เล็กจะลอย ใหญจะจม เสมอ

จุดประสงค
เวลาที่ ใช
วัสดุอุปกรณ
1.
2.
3.
4.

เพื่อทดสอบความรูเกี่ยวกับการลอยการจม
15 นาที

ภาชนะบรรจุของเหลว 3 ชนิด (น้ํา น้ําเกลือ น้ํา+น้ําตาลทรายขาว)
ผลไม 5 ชนิด เชน สม ฝรั่ง เงาะ สาลี่ มะนาว หรืออื่นๆ ที่มีขนาดเทากัน ชนิดละ 3 ลูก
ผาเช็ดมือ
ใบบันทึกกิจกรรม

วิธีทํากิจกรรม
1. ครูนําภาชนะบรรจุของเหลว 3 ชนิด (ภาชนะขนาดเทากัน บรรจุนา้ํ ในปริมาณที่เทากัน)
2. ครูนําผลไมที่เตรียมไว มาหยอนลงในของเหลวทั้ง 3 ชนิด โดยกอนหยอนลงไป ให
นักเรียนคาดเดาวา จะลอยหรือจม ใหนักเรียนสังเกตและจดบันทึกลงไปในใบบันทึก
กิจกรรม
3. เมื่อหยอนผลไมครบตามจํานวนแลว ใหนักเรียนบันทึกขอมูลทั้งหมดในใบกิจกรรม
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ใบบันทึกการคาดเดา
ชื่อ.........................................................ชั้น.......................เลขที่....................
ชนิดของ
ผลไม
มะนาว
แอปเปล
สาลี่
ชมพู
ฝรั่ง
อื่นๆ

ชนิดของ
ของเหลว
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3

คาดเดากอน เมื่อหยอนผลไม
หยอนผลไมลง ลงในของเหลว
ในของเหลว
ลอย
จม
ลอย จม

ลักษณะการลอยหรือจม
ในของเหลว
(อธิบายตามที่สังเกตได)

คะแนนที่ได.......................

หมายเหตุ
1. คาดเดาการจมการลอยของผลไมถูก ชนิดละ 1 คะแนน
2. นักเรียนตองมีความซื่อสัตย ในการบักทึกขอมูลและการบันทึกคะแนน
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เราทายถูกตั้งหลายขอ
แลวจะตอบคําถามตอไปนี้ได
ไหมนะ?????

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามในพื้นที่วางใหถูกตองและเขาใจงาย
1. นักเรียนสามารถคาดเดาการลอยการจมของผลไมได.................................ชนิด และในการคาดเดาครั้งนี้
นักเรียนมีหลักการอยางไร...........................................................................................................................
2. นักเรียนคาดเดาการลอยการจมของผลไมผิดไป...................................ชนิด นักเรียนคิดวาการคาดเดาที่
ผิดพลาดไปนาจะมีสาเหตุมาจาก.................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. จากตารางลักษณะการลอยการจมของผลไม นักเรียนสามารถจําแนกออกไดเปน................ลักษณะ
อยางไรบาง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. นักเรียนคิดวาลักษณะการลอยการจมของผลไม มีความสัมพันธกับรูปรางหรือน้ําหนักของผลไมหรือไม
อยางไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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บัตรคําสั่ง
1. สงตัวแทนรับอุปกรณที่โตะกลาง

2. สมาชิกในกลุมแบงหนาที่ ดังนี้
- หัวหนากลุม มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอยในการทํากิจกรรม
- รองหัวหนากลุม มีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนากลุม
- เลขานุการกลุม มีหนาที่จดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
- สมาชิกในกลุม ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาและรอง
หัว หน ากลุ ม เช น รั บ-ส งอุ ปกรณ นํ าเสนอหน า ชั้นเรี ยน หรื อ
หนาที่อื่นๆ

3. เมื่อทํากิจกรรมการทดลองเรียบรอยแลวใหนักเรียน
ชวยกันตอบคําถามหลังการทํากิจกรรม
้
้
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กิจกรรมการทดลองที่ 1 แรงพยุงของของเหลว
สมาชิกในกลุม 1. ..............................................................ชั้น ................เลขที่ .........
2. ..............................................................ชั้น ................เลขที่ .........
3. ..............................................................ชั้น ................เลขที่ .........
4. ..............................................................ชั้น ................เลขที่ .........
5. ..............................................................ชั้น ................เลขที่ .........
ตอนที่ 1 วัตถุรูปรางแบบใดลอยน้ําไดดีกวากัน
จุดประสงคการทดลอง
เพื่อศึกษาการจมและการลอยน้ําของวัตถุชนิดเดียวกัน แตมีรูปทรงแตกตางกัน
เวลาที่ใช 45 นาที
วัสดุอุปกรณ
1. ดินน้ํามัน
1 กอน
2. ถวยยูเรกา
1 ใบ
3. ดาย
1 เสน
4. บีกเกอรเล็ก 1 ใบ
เวลาที่ใช 45 นาที
วิธีทําการทดลอง
1. นําดินน้ํามันมาปนเปนกอนกลม ตัดดายประมาณ 15 เซนติเมตร
นําปลายขางหนึ่งผูกติดกับกอนดินน้ํามัน

2. นําถวยยูเรกามาใสน้ําใหถึงระดับทอน้ําไหล นําบีกเกอรมารองที่ปลายทอของถวยยูเรกา
รอใหน้ําหยุดไหลออกจากทอ

3. จับปลายเชือกที่ตอกับกอนดินน้ํามัน คอย ๆ หยอนกอนดินน้ํามัน
ลงในถวยยูเรกาที่มีน้ําอยูเ ต็มถวย ตวงปริมาตรน้าํ ที่ลนออกมา
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4. นําดินน้ํามันออกจากถวยยูเรกา แลวปนดินน้ํามันใหเปนรูปถวย

5. เติมน้ําในถวยยูเรกาใหถึงระดับทอน้ําไหล แลวนําบีกเกอรมารองรับน้ํา

6. นําถวยดินน้ํามันที่ปนไวคอย ๆ วางลงในถวยูเรกาที่ใสน้ําไวเต็มถวย ตวงน้ําที่ไหลออกทางทอน้าํ ไหล
สังเกตการลอยตัวของถวยดินน้ํามัน

บันทึกผลการทํากิจกรรมการทดลอง
การทดลอง
เมื่อหยอนดินน้ํามันกอนกลมลงใน
ถวยยูเรกา
เมื่อหยอนดินน้ํามันที่ปนเปนรูป
ถวยลงในถวยยูเรกา

ผลการสังเกต

ปริมาตรของน้ําที่ถกู ดินน้ํามันแทนที่

จากการทดลองตอบคําถามตอไปนี้
1. เมื่อหยอนดินน้ํามันกอนกลมลงในถวยยูเรกาที่มีน้ําเต็ม ผลการทดลองเปนอยางไร....................................
..........................................................................................................................................................................
2. เมื่อหยอนดินน้ํามันที่ปนเปนรูปถวย วางลงบนผิวน้ําในถวยยูเรกาที่มนี ้ําเต็ม ผลการทดลองเปนอยางไร
...........................................................................................................................................................................
3. น้ําที่ลนออกจากถวยยูเรกาทั้ง 2 ครั้ง มีปริมาตรเทากันหรือไม อยางไร.......................................................
............................................................................................................................................................................
4. ความหนาแนนของกอนดินน้ํามันและถวยดินน้ํามัน แตกตางกันหรือไม อยางไร........................................
............................................................................................................................................................................
5. จากการทดลอง อธิบายไดอยางไรวาเพราะเหตุใดถวยดินน้ํามันจึงลอยน้ําได................................................
.............................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 แรงพยุงของของเหลวกระทํากับวัตถุเมื่อใด
จุดประสงค
เวลาที่ใช

เพื่อศึกษาแรงพยุงที่กระทําตอวัตถุเปรียบเทียบกับน้ําหนักของวัตถุ
45 นาที

วัสดุอุปกรณการทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
ดินน้าํ มัน
เชือก ยาว 30 cm
เครื่องชั่งสปริง
บีกเกอร 250 ml
ถวยยูเรกา

จํานวนตอกลุม
1 กอน
1 เสน
1 เครื่อง
1 ใบ
1 ใบ

วิธีการทดลอง

1. นําปลายเชือกขางหนึ่งผูกกอนดินน้ํามัน ปลายเชือกที่เหลือผูกคลองกับตะขอเครื่องชั่ง
สปริง ชั่งน้ําหนักของดินน้ํามันขณะอยูในอากาศ ดังภาพ ก. สังเกตและบันทึกผล
2. ใชเครื่องชั่งสปริง ชั่งน้าํ หนักดินน้ํามันขณะจมอยูในน้ําครึ่งกอน ดังภาพ ข. สังเกตและ
บันทึกผล
3. ใชเครื่องชั่งสปริง ชั่งน้ําหนักดินน้ํามันขณะจมอยูในน้ําทั้งกอน ดังภาพ ค. สังเกตและ
บันทึกผล

ที่มา https://www.google.com/search?q=การทดลองแรงพยุง&source
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรมการทดลอง
ตารางบันทึกผลการทดลอง

กิจกรรมที่ทาํ
ชั่งกอนดินน้ํามันในอากาศ
ชั่งดินน้ํามันในน้ําขณะจมครึ่งกอน
ชั่งดินน้ํามันในน้ําขณะจมทั้งกอน

น้ําหนักของดินน้ํามัน (นิวตัน) หมายเหตุ

สรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
คําถามทายการทดลอง
1.น้ําหนักกอนดินน้ํามัน เมื่ออานจากเครื่องชั่งสปริงที่ชั่งในอากาศ และชั่งในน้ําเทากันหรือไม เพราะ

เหตุใด
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. จากการเปรียบเทียบปริมาณของน้ําที่ลนออกมา กับผลตางของน้ําหนักกอนดินน้ํามัน เมื่อชั่งใน
อากาศกับชั่งในน้ํา สามารถหาขอสรุปไดดังนี้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แรงพยุง (Buoyant force)
กอนเรียนเรื่องแรงพยุง จําเปนตองกลาวถึงความหนาแนนกอน เพราะมีสวนสําคัญที่ทาํ ใหแรงพยุงมี
คามากหรือนอย

ความหนาแนนของวัตถุ

ความหนาแนน( density) สัญลักษณ : ρ เปนอักษรกรีกอานวา โร )
ความหนาแนนของวัตถุ คือ อัตราสวนระหวางมวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุ โดยวัตถุที่มี
ความหนาแนนมากกวาจะมีน้ําหนักมากกวาเมื่อเปรียบเทียบ ในปริมาตรที่เทากัน

ρ
โดยที่
ρ
คือ
m
คือ
V
คือ

แรงพยุง

=

m
V

ความหนาแนนของวัตถุ (หนวย กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร , kg/m3 )
มวลของวัตถุ
(หนวย กิโลกรัม , kg)
ปริมาตรของวัตถุ (หนวย ลูกบาศกเมตร , m3 )

ขณะที่วัตถุอยูในน้ํา ความดันน้ําจะทําใหมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทุกทาง เมื่อรวมแรงทุก
แรงแลว แรงลัพธที่กระทําตอดานลางของวัตถุในทิศขึ้นจะมีขนาดมากกวาแรงลัพธที่กระทําตอดานบนของวัตถุ
ในทิศลง เนื่องจากความดันภายในของเหลวมีคามากขึ้นเมื่ออยูลึกมากขึ้น
ดังนั้นความดันของน้ําที่สวนลางมีคามากกวาความดันของน้ําสวนบน จากการรวมแรงทั้งหมดที่น้ํา
กระทําตอวัตถุจึงเปนแรงลัพธของแรงที่มีทิศขึ้นเรียกแรงลัพธของแรงลัพธนี้วา "แรงพยุงขึ้น" หรือ "แรงลอยตัว
(Buoyant force)"
จากกิจกรรมการทดลองตอนที่ 2 เมื่อชั่งวัตถุในอากาศและในของเหลว พบวาเมื่อชั่งวัตถุในของเหลว
น้ําหนักของวัตถุมีคานอยกวาเมื่อชั่งวัตถุในอากาศ เพราะในของเหลว เพราะในของเหลวมีแรงพยุงหรือแรง
ลอยตัวของของเหลวนั่นเอง
แรงพยุง เรียกอีกแบบวา แรงลอยตัว คือ แรงที่ชวยพยุงวัตถุไมใหจมลงไปในของเหลว โดยมีขนาด
ขึ้นอยูกับความหนาแนนของของเหลวนั้น และปริมาตรของวัตถุสวนที่จมลงไปในของเหลว
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การลอยและการจมของวัตถุในของเหลว
ในชีวิตประจําวันพบวาในชีวิตประจําวันมีวัตถุหลายชนิดที่ล อยในของเหลวได เชน โฟม ไม ขวด
พลาสติก ใบไมตางๆ เรือ สามารถลอยน้ําได และมีวัตถุอีกจํานวนมากที่จมลงในของเหลว เชน กอนหิน ตะปู
เหล็ก ลูกแกว เปนตน
การลอยของวัตถุในของเหลว
การลอยการจมของวัตถุในของเหลว สามารถแบงลักษณะการลอยการจมไดตามการเทียบความ
หนาแนนของวัตถุ กับความหนาแนนของของเหลวนั้นๆ เชน หากวัตถุสามารถลอยในของเหลวใดๆ ได เพราะ
วัตถุนั้นมีความหนาแนนนอยกวาของเหลวชนิดนั้น เชน น้ําแข็งกอนหนึ่งมีความหนาแนน 0.92 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร สามารถลอยไดในน้ําซึ่งมีความหนาแนน 1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และแรงดันของน้ํา
ที่ดันวัตถุใหลอยขึ้นมา แรงนี้คือแรงพยุงขึ้นหรือแรงลอยตัวนั่นเอง
วัตถุที่ลอยในของเหลว มี 2 แบบ ดังนี้
ลักษณะที่ลอย
1.วัตถุลอย เนื่องจากวัตถุนั้นมีความหนาแนนนอยกวา
ความหนาแนนของของเหลว และแรงพยุงของของเหลว
จะทําใหวตั ถุลอยขึ้นไปยังผิวน้ํา

รูปภาพประกอบ

2) วัตถุลอยปริ่ม เนื่องจากวัตถุนั้นมีความหนาแนน
เทากับความหนาแนนของของเหลว และแรงพยุงของ
ของเหลวเทากับความหนาแนนของวัตถุพอดีทําใหวัตถุ
ลอยปริ่มในของเหลวนั้นๆ

การจมของวัตถุในของเหลว
วัตถุที่จมในของเหลวนั้นๆ เนื่องจากวัตถุนั้นมีความหนาแนนมากกวาความหนาแนนของของเหลว
นั้น และแรงพยุงของของเหลวไมมากพอที่จะพยุงน้ําหนักของวัตถุไว
ลักษณะที่ลอย
เมื่อวัตถุที่จมในของเหลว ทุกรูปแบบ วัตถุจะมีความ
หนาแนนมากกวาของเหลวเสมอ

รูปภาพประกอบ
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เมื่อวัตถุอยูในของเหลว

ρ วัตถุ < ρ ของเหลว

ρ วัตถุ = ρ ของเหลว

ρ วัตถุ > ρ ของเหลว

วัตถุจะไมจมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแนนนอยกวาของเหลว
วัตถุจะลอยปริ่มของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแนนเทากับของเหลว
วัตถุจะจมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแนนมากกวาของเหลว
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.

ทดสอบความเขาใจเรื่อง แรงพยุง
จงอธิบายความหมายของขอความตอไปนี้พอสังเขป
1. แรงพยุงหรือแรงลอยตัวหมายถึง...............................................................................................................
2. หลักของอารคิมดี ิส คือ..............................................................................................................................
3. ทําไมยกกอนหินในน้ําถึงเบากวายกกอนหินกอนเดียวกันในอากาศ........................................................
.........................................................................................................................................................................
4. การลอยและการจมในของเหลวของวัตถุ ขึ้นอยูกับสิ่งใด.......................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. เราสามารถเพิ่มแรงพยุงในของเหลวที่กระทําตอวัตถุไดหรือไม อยางไร.................................................
.........................................................................................................................................................................
6. ขนาดแรงพยุง เทากับ................................................................................................................................
7. จงเติมสัญลักษณลงในชองวางจากรูปภาพขางลางนี้

ρ วัตถุ …… ρ ของเหลว

ρ วัตถุ.........ρ ของเหลว

ρ วัตถุ……ρ ของเหลว

8. วัตถุที่ ลอยในของเหลว ตองมีความหนาแนนเปนอยางไร........................................................................
9. ถาวัตถุใดจมในของเหลวลงสูกนภาชนะ แสดงวาน้ําหนักของวัตถุ….................…แรงพยุงในของเหลว
10. เหล็กมีความหนาแนนมากกวาน้าํ เหล็กจะจมน้ํา แตเพราะเหตุใด เรือเหล็กขนาดใหญจึงสามารถ
ลอยน้าํ ได จงอธิบาย..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขอควรจํา ความหนาแนนของน้ํามีคา = 1 g/ cm3
หรือ 1000 kg/m3
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การคํานวณแรงพยุง
จากการทํากิจกรรมที่ผานมา เราจะพบวาการลอยการจมของวัตถุ ไมไดขึ้นอยูกับรูปรางของวัตถุ
วั ต ถุ บางชนิ ด จม และบางชนิ ด ลอยอยู ใ นของเหลว ทั้ ง นี้ ขึ้นอยู กั บความหนาแน นของวั ต ถุ และความ
หนาแนนของของเหลว ถาวัตถุมีความหนาแนนมากกวาของเหลววัตถุนั้นจะจมในของเหลว ถาวัตถุลอยใน
ของเหลว แสดงวามีแรงลัพธที่กระทํากับวัตถุดานลางในทิศพุงขึ้นมากกวาแรงที่กระทํากับวัตถุดานบนที่
มีทิศพุงลงลาง แรงลัพธที่เกิดจากแรงดันของของเหลวที่ชวยพยุงที่ลอยในของเหลว เรียกวา แรงพยุง
มีทิศพุงขึ้นขางบนเสมอ ซึ่งหาไดจากสมการดังนี้

F
FB
m
g

=
=
=
=

mg
แรงพยุง หรือแรงลอยตัว (นิวตัน)
มวลของวัตถุ (กิโลกรัม)
คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ( 9.8 หรือ 10 m/s2)

หลักของอารคิมีดิส (Archimedes' Principle) กลาววา แรงพยุงหรือแรงพยุงที่ของเหลว
กระทําตอวัตถุ มีขนาดเทากับ น้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับปริมาตรของวัตถุสวนที่จม
อยูในของเหลว หรือเทากับน้ําหนักของของเหลวสวนที่ลนออกมาหรือถูกแทนที่
แรงพยุง = น้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับวัตถุสวนจม
F = mg
สรุปหลักอารคิมีดิส ดังนี้
1. ปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเทากับปริมาตรของวัตถุสวนทีจ่ มลงในของเหลว
2. น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว จะมีคานอยกวาน้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ
เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีมากกวาแรงพยุงของอากาศ
3.น้ําหนักของวัตถุที่หายไปในของเหลว จะเทากับน้ําหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ซึ่ง
คํานวณไดจากผลตางของน้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศกับน้ําหนักของวัตถุที่ชั่งใน
ของเหลว
4. น้ําหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ จะเทากับน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับ
วัตถุสวนที่จม
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จากความหนาแนน และหลักของอารคีมีดิส สามารถหาความสัมพันธไดดงั สมการนี้
จาก

ความหนาแนน ( ρ ) =
หรือ
จาก
ดังนั้น

𝑚
𝑉

m = ρV
F = mg
mg = ρVg

แรงพยุง

= ρของเหลว Vสวนจม g

FB
ρ
V
g

แรงพยุง หรือแรงพยุง (นิวตัน)
ความหนาแนนของของเหลว (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ปริมาตรของวัตถุสวนที่จมในของเหลว (ลูกบาศกเมตร)
คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ( 9.8 หรือ 10 m/s2)

=
=
=
=
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สรุปสมการ การจมการลอยของวัตถุในของเหลว
ในกรณีวัตถุจม1ขนาดแรงพยุง = ขนาดน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับวัตถุ
หรือ = น้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับวัตถุสว นที่จม

ในกรณีวัตถุลอย
แรงพยุง = ขนาดน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับวัตถุสวนที่
จมในของเหลว
FB = mg
FB = ρVg
หรือ แรงพยุง = น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
ปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงพยุง
1. ชนิดของวัตถุ วัตถุแตละชนิดจะมีความหนาแนนแตกตางกัน เชน เหล็ก ไม พลาสติก ที่มีมวล
เทากัน เหล็กจะมีความหนาแนนมากกวาไมและไมมีความหนาแนนมากกวาพลาสติก ซึ่งวัตถุที่มีความหนาแนน
มากจะจมลงไปในของเหลวไดมาก
2. ชนิดของเหลว ของเหลวแตละชนิดมีความหนาแนนแตกตางกัน เชน น้ําบริสุทธิ์มีความหนาแนน
มากกวาเอทิลแอลกอฮอลและน้ํามันเบนซิน เปนตน ซึ่งของเหลวที่มีความหนาแนนมาก จะมีแรงพยุงมาก
3. ขนาดของวัตถุ จะสงผลตอปริมาตรที่จมลงไปในของเหลวซึ่งถาวัตถุมีขนาดใหญ จะมีปริมาตรที่จม
ลงไปในของเหลวมาก ทําใหแรงพยุงมีคามาก
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ตัวอยางการคํานวณ เรื่อง แรงพยุง
ตัวอยางที่ 1 เมื่อนําดินน้ํามันกอนหนึ่งแขวนดวยเครื่องชั่งสปริง พบวา อานคาน้าํ หนักได 5.45
นิวตัน แตเมื่อนําไปชั่งในน้ํา พบวา อานคาน้ําหนักบนเครื่องชั่งสปริงได 4.20 นิวตัน แรงพยุงทีน่ ้ํากระทําตอ
ดินน้ํามันมีคาเทาไร
วิธีทํา จากสมการ
แรงพยุงของน้ํา = น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – น้ําหนักวัตถุที่ชั่งในน้ํา
แทนคา แรงพยุงของน้ํา = 5.45 N – 4.20 N
= 1.25 N
ตอบ แรงพยุงที่นา้ํ กระทําตอดินน้ํามันมีคาเทากับ 1.25 นิวตัน
ตัวอยาง 2 เหล็กแทงหนึ่งมีน้ําหนัก 7.84 นิวตัน เมื่อชั่งในอากาศ ถานําแทงเหล็กไปชั่งขณะจมอยู
ในน้ํา เครื่องชั่งอานคาได 6.86 นิวตัน จงหาปริมาตรของแทงเหล็ก (กําหนดใหน้ํามีความหนาแนนเทากับ
1.0 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก เทากับ 9.8 เมตรตอวินาที
กําลังสอง)
วิธีทํา
แรงพยุงของน้ํา = น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – น้ําหนักวัตถุที่ชั่งในน้ํา
FB = 7.84 N – 6.86 N
FB = 0.98 N
F
จากสมการ FB = ρVg จะไดวา V = ρgB
แทนคา

V

=

0.98

1.0 x 103 𝑥9.8

= 1.0 x 10−4 m3
ตอบ ปริมาตรของแทงเหล็กมีคาเทากับ 1.0 x 10-4 ลูกบาศกเมตร
ตัวอยาง 3 อิฐกอนหนึ่งหนา 4 เซนติเมตร กวาง 7 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร หนัก 20 นิวตัน
เมื่อชั่งในน้ําจะหนัก 15.8 นิวตัน ใหหาแรงพยุงที่น้ํากระทําตออิฐ
วิธีทํา จาก แรงพยุง = น้ําหนักวัตถุที่ชั่งในอากาศ - น้ําหนักวัตถุที่ชั่งในของเหลว
= 20 – 15.8 นิวตัน
∴ แรงที่น้ําพยุงกอนอิฐ = 4.2 นิวตัน
ตอบ แรงพยุงที่น้ํากระทําตอกอนอิฐ เทากับ 4.2 นิวตัน
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ตัวอยางที่ 4 เหล็กกอนหนึ่งมีมวล 245 กรัม เมื่อหยอนลงน้ํา ปรากฏวาจมน้าํ และมีน้ํา ลน
ออกมา 70 ลูกบาศกเซนติเมตร จงหาความหนาแนนของเหล็กกอนนี้
วิธีทํา เหล็กจมน้ํา แสดงวา ปริมาตรของเหล็ก = ปริมาตรของน้ําที่ถูกแทนที่ = 70 cm3
𝑚
จาก
ความหนาแนน ( ρ ) = 𝑉
เมื่อ m = 245 กรัม
V = 70 cm3
ρ =

245
70

= 3.5
g/cm3
ตอบ ความหนาแนนของเหล็ก 3.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ตัวอยางที่ 5 กอนหินกอนหนึ่งมีมวล 450 กรัม มีความหนาแนน 9.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
แทงเหล็กนี้จะมีปริมาตรเทาไร
วิธีทํา จากโจทยกําหนดให m = 450 g , ρ = 9.5 g/cm3 ตองการหา V
m
จากสมการ ρ = mV จะได
V =
ρ
แทนคา

V

=

450
9.5

= 47.37 cm3
ตอบ ปริมาตรของกอนหินมีคาเทากับ 47.37 ลูกบาศกเซนติเมตร
ตัวอยางที่ 6 วัตถุกอนหนึ่งชั่งในอากาศได 60 กรัม เมื่อนํา ไปชั่งในน้ํา ได 40 กรัม จงหาความ
หนาแนนของวัตถุ
วิธีทํา
แรงพยุง = น้าํ หนักวัตถุที่ชั่งในอากาศ- น้ําหนักวัตถุที่ชงั่ ในของเหลว
แรงพยุง = 60 – 40 = 20 กรัม
น้ํามีความหนาแนน = 1 g/cm3
ดังนั้น น้ํา 20 กรัม มีปริมาตร 20 cm3
จาก ปริมาตรของวัตถุ = ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่
∴
ปริมาตรของวัตถุ = 20 cm3
𝑚
จาก
ความหนาแนน ( ρ ) = 𝑉
เมื่อ
m = 60 g
v = 20 cm3
60
จะไดวา ρ = 20
= 3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ตอบ วัตถุมีความหนาแนนเทากับ 3 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
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แบบฝกหัดเรื่อง แรงพยุง
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนนําอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงหนาขอความทางซายมือที่มีความสัมพันธกัน
………..1 . ความหนาแนนของวัตถุ
………..2. วัตถุลอยในของเหลว
………..3. วัตถุจมในของเหลว
………..4. ความหนาแนนของวัตถุ
นอยลง
………..5. วัตถุที่มีความหนาแนน
2 g/cm3
………..6. วัตถุลอยปริ่มในของเหลว
………..7. หนวยเปน g หรือ kg
………..8. วัตถุที่จมน้ําทําใหลอยน้ําได

ก. ความหนาแนนของวัตถุนอยกวาความหนาแนนของของเหลว
ข. ความหนาแนนของวัตถุเทากับวามหนาแนนของของเหลว
ค. มวลของวัตถุ
ง. ปริมาตรของวัตถุตอมวลของวัตถุ
จ. มวลของวัตถุตอปริมาตรของวัตถุ
ฉ. ปริมาตรของวัตถุ
ช. ความหนาแนนของวัตถุมากกวาความหนาแนนของของเหลว
ซ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุโดยมวลเทาเดิม
ฌ. วัตถุที่มีปริมาตร 50 cm3 มวล 100 g
ญ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุจนมีความหนาแนนนอยกวา 1 g/cm3

ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีคิดอยางละเอียด
1. เมื่อนํากอนหินกอนหนึ่งแขวนดวยเครื่องชั่งสปริง พบวา อานคาน้าํ หนักได 7.58 นิวตัน แตเมื่อนําไปชั่ง
ในน้ํา พบวา อานคาน้ําหนักบนเครื่องชั่งสปริงได 6.25 นิวตัน แรงพยุงที่น้ํากระทําตอกอนหินมีคาเทาไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. แทงเหล็กรูปลูกบาศก มีปริมาตร 0.001 ลูกบาศกเมตร จมอยูใ นน้ําซึ่งมีความหนาแนน 1,000 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร สวนความหนาแนนของเหล็กเทากับ 9,000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
(กําหนดให คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเทากับ 10 เมตรตอวินาทียกกําลังสอง)
2.1 จงหามวลของแทงเหล็กรูปลูกบาศก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.2 ขนาดของแรงพยุงของน้ําที่กระทําตอแทงแมเหล็ก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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2.3 ถาชั่งน้ําหนักของแทงเหล็กในน้ํา เครื่องชั่งสปริงจะอานคาแรงไดกี่นิวตัน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. วัตถุกอนหนึ่งหนัก 240 กรัม มีความหนาแนน 1.2 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร จงหา
3.1 ปริมาตรของวัตถุ
3.2 น้าํ หนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ํา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4.วัตถุกอนหนึ่งจมน้ําและมีปริมาตร 150 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อนําไปชั่งในน้ําจะมีน้ําหนัก 300 กรัม จงหา
4.1 น้ําหนักวัตถุเมื่อชั่งในอากาศ
4.2 ความหนาแนนของวัตถุ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบระหวางเรียน เรื่อง แรงพยุง
ชื่อ...........................................................................................เลขที่........................ชั้น.............................
1. วัตถุแทงหนึ่งเมื่อชั่งในอากาศ หนัก 9.74 N แตเมื่อชั่งขณะที่จมอยูในน้ํา อานคาได 8.74 N
แรงพยุงที่น้ํากระทําตอวัตถุ มีคา กี่นิวตัน (2 คะแนน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. เหล็กแทงหนึ่งมีมวล 250 กรัม มีความหนาแนน 7.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แทงเหล็กนี้จะมี
ปริมาตรเทาไร (2 คะแนน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
-4
3. เหล็กแทงหนึ่งมีปริมาตร 1.0 x 10 ลูกบาศกเมตร เมื่อใสลงในน้ําจมน้ําทั้งกอน จงหาแรงพยุงของน้ํา
(กําหนดใหน้ํามีความหนาแนนเทากับ 1.0 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และความเรงเนื่องจากแรง
2
โนมถวงของโลก เทากับ 10 เมตรตอวินาที ) (3 คะแนน)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. วัตถุกอนหนึ่งหนัก 360 กิโลกรัม มีความหนาแนน 1.2 กิโลกรัมตอ ลูกบาศกเมตร เมื่อใสลงในน้ําจะ
จมน้ํา จงหา (3 คะแนน)
ก) ปริมาตรของวัตถุ
ข) น้ําหนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ํา
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ชวนคิด!!!

แรงพยุงประยุกตใชไดอยางไร ???
ใหนักเรียนแตละกลุมนําดินน้ํามันมาออกแบบเปนเรือที่สามารถรับน้ําหนักใหไดมากที่สุด

ที่มา www.google.com/search?q=แรงพยุง&tbm

ความรู เรื่อง แรงพยุงตัวของของเหลวสามารถนํามาใชสรางเรือ
ที่มีน้ําหนักบรรทุก หลายพันตัน ( 1 ตัน = 1,000 กิโลกรัม ) ใหลอยน้ําได
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง แรงพยุง
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใดไมใชปจจัยที่เกีย่ วของกับแรงพยุง
ก. ชนิดของวัตถุ
ข. ขนาดของวัตถุ
ค. ชนิดของของเหลว
ง. ปริมาตรของของเหลว
2. เพราะเหตุใด วัตถุจึงลอยในของเหลวได
ก. วัตถุมีความหนาแนนเทากับวัตถุ
ข. วัตถุมีความหนาแนนเทากับของเหลว
ค. วัตถุมีความหนาแนนมากกวาของเหลว
ง. วัตถุมีความหนาแนนนอยกวาของเหลว
3. ขนาดของแรงพยุงเทากับเทาใด
ก. น้าํ หนักของของเหลวที่อยูในภาชนะ
ข. น้ําหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
ค. น้าํ หนักของวัตถุชิ้นนั้น ๆ
ง. น้ําหนักครึ่งหนึ่งของของเหลวที่ถูกแทนที่
4. เพราะเหตุใดเมื่อชั่งวัตถุในของเหลวจึงเบากวาการชั่งวัตถุในอากาศ
ก. วัตถุมีน้ําหนักมากเมื่ออยูในอากาศ
ข. วัตถุมีแรงพยุง
ค. ของเหลวมีน้ําหนักมากกวาวัตถุ
ง. ของเหลวมีแรงพยุง
5. วัตถุชนิดหนึ่งมีมวล 200 กรัม มีปริมาตร 80 ลูกบาศกเซนติเมตร วัตถุนี้มีความหนาแนนเทาใด
ก. 2.5 กรัมตอลูกบาศกเมตร
ข. 20.5 กรัมตอลูกบาศกเมตร
ค. 2.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 20.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
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6. วางวัตถุชิ้นหนึ่งลงในของเหลว 4 ชนิดไดผลดังภาพ จากภาพแรงพยุงของของเหลวชนิดใดเมื่อกระทํา
ตอวัตถุแลวมีคามากทีส่ ุด

ก. ของเหลว A
ข. ของเหลว B
ค. ของเหลว C
ง. ของเหลว D
7. เมื่อนําวัตถุกอนหนึ่งแขวนดวยเครื่องชั่งสปริงอานคาน้ําหนักได 8.25 นิวตัน แตเมื่อนําไปชั่งในน้าํ
พบวา อานคาน้าํ หนักบนเครื่องชั่งสปริงได 6.55 นิวตัน แรงพยุงที่น้ํากระทําตอวัตถุนี้มีคาเทาได
ก. 1.70 g/cm3
ข. 6.55 g/cm3
ค. 8.25 g/cm3
ง. 14.80 g/cm3
8. ตามหลักของอารคิมีดสิ ถาตัวชายคนหนึ่งมีมวล 80 kg มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับน้ําเมื่อเขาลงไปดํา
น้าํ ในอางนี้ ซึ่งมีน้ําอยูเต็มน้ําจะลนออกมาจํานวนเทาใด
ก. 0.08 ลูกบาศกเมตร
ข. 80 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 8 กิโลกรัม
ง. 800 นิวตัน
9. น้ํามัน 2 กอน มีมวลเทากัน นํามาปนเปนรูปถวย แลวนําไปลอยน้ํา ปรากฏวาถวย A ลอยน้ําไดมากกวา
ถวย B จะสรุปไดวาอยางไร
ก. ถวย A มีพื้นที่นอ ยกวาถวย B
ข. ถวย A มีปริมาตรมากกวาถวย B
ค. ถวย A มีน้ําหนักนอยกวาถวย B
ง. ถวย A มีความหนาแนนมากกวาถวย
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10. ตารางแสดงคาของมวลและปริมาตรของวัตถุ
วัตถุ
มวล (กรัม)
M
30
N
60
O
5
P
50

ปริมาตร (ลูกบาศกเซนติเมตร)
10
90
10
20

กําหนดใหน้ํามีความหนาแนนเทากับ 1 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร วัตถุในขอใดที่ลอยน้ําได
ก. วัตถุ M และ N
ข. วัตถุ N และ O
ค. วัตถุ O และ P
ง. วัตถุ M และ P
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กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ.....................................................................ชั้น.................เลขที่................
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได......................
เกณฑ์ คะแนนที่ได้ ของท่ านอยู่ในระดับใด
ช่ วงคะแนน

ระดับ

9-10

ดีมาก

7-8
4-6

ดี
พอใช้

0-3

ปรับปรุ ง

ระดับคะแนนของ
นักเรียนอยู่ช่องใด (⁄)

ลงชื่อ......................................................
(..................................................................)
ผูตรวจ
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เฉลย
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แบบทดสอบกอนเรียน
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข
X
X

X

X

ค

ง
X
X

X

X
X
X
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แนวทางการตอบคําถาม
ใบบันทึกการคาดเดาเล็กจะลอย ใหญจะจม เสมอ
ชื่อ.........................................................ชั้น.......................เลขที่....................
ชนิดของ
ผลไม
มะนาว
แอปเปล
สาลี่
ชมพู
ฝรั่ง
อื่นๆ

ชนิดของ
ของเหลว
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3

คาดเดากอน เมื่อหยอนผลไม
หยอนผลไมลง ลงในของเหลว
ในของเหลว
ลอย
จม
ลอย จม

ลักษณะการลอยหรือจม
ในของเหลว

คําตอบขึ้นอยูก่ บั การคาดเดาของนักเรี ยน
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เมื่อนักเรียนทายถูกแล้ ว
ตอบคําถามนีต้ ่ อไปได้
หรื อไม่ ?????

พิจารณาตามคําตอบของนักเรี ยน
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามในพื้นที่วางใหถูกตองและเขาใจงาย
1. นักเรียนสามารถคาดเดาการลอยการจมของผลไมได.................................ชนิด และในการคาดเดาครั้งนี้
นักเรียนมีหลักการอยางไร...........................................................................................................................
2. นักเรียนคาดเดาการลอยการจมของผลไมผิดไป...................................ชนิด นักเรียนคิดวาการคาดเดาที่
ผิดพลาดไปนาจะมีสาเหตุมาจาก.................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. จากตารางลักษณะการลอยการจมของผลไม นักเรียนสามารถจําแนกออกไดเปน........ .......ลักษณะ
อยางไรบาง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. นักเรียนคิดวาลักษณะการลอยการจมของผลไม มีความสัมพันธกับรูปรางหรือน้ําหนักของผลไมหรือไม
อยางไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แนวการตอบคําถาม
กิจกรรมที่ 1 แรงพยุงของของเหลว
ตอนที่ 1 วัตถุรูปรางแบบใดลอยน้ําไดดีกวากัน
บันทึกผลการทดลอง
การทดลอง
เมื่อหยอนดินน้ํามันกอนกลมลงใน
ถวยยูเรกา
เมื่อหยอนดินน้ํามันที่ปนเปนรูป
ถวยลงในถวยูเรกา

ผลการสังเกต

ปริมาตรของน้ําที่ถกู ดินน้ํามันแทนที่

จากการทดลองตอบคําถามตอไปนี้
1. เมื่อหยอนดินน้ํามันกอนกลมลงในถวยยูเรกาที่มีน้ําเต็ม ผลการทดลองเปนอยางไร กอนดินน้ํามันจะจม
ลงไปในถวยยูเรกา และจะมีน้ําไหลออกจากถวยยูเรกาลงในบีกเกอร
2. เมื่อหยอนดินน้ํามันที่ปนเปนรูปถวย วางลงบนผิวน้ําในถวยยูเรกาที่มนี ้ําเต็ม ผลการทดลองเปนอยางไร
ถวยดินน้ํามันจะลอยในถวยยูเรกาและมีบางสวนของถวยดินน้ํามันจมลงในน้ํา และจะมีน้ําไหลจากถวย
ยูเรกาลงในบีกเกอร
3. น้ําที่ลนออกจากถวยยูเรกาทั้ง 2 ครั้ง มีปริมาตรเทากันหรือไม อยางไร มีขนาดเทากัน เพราะกอนดิน
น้าํ มันและถวยดินน้ํามันมีมวลเทากัน
4. ความหนาแนนของกอนดินน้ํามันและถวยดินน้ํามัน แตกตางกันหรือไม อยางไร แตกตางกัน กอนดิน
น้าํ มันมีความหนาแนนมากกวาถวยดินน้ํามัน
5. จากการทดลอง อธิบายไดอยางไรวาเพราะเหตุใดถวยดินน้ํามันจึงลอยน้ําได เพราะถวยดินน้ํามันมี
ปริมาตรมากวากอนดินน้ํามัน ทําใหถวยดินน้ํามันมีความหนาแนนนอยกวาน้ํา
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แนวการตอบคําถาม
กิจกรรมที่ 1 แรงพยุงของของเหลว
ตอนที่ 2 แรงพยุงของของเหลว กระทําตอวัตถุเมื่อใด
ผลการทดลอง
กิจกรรมที่ทาํ
ชั่งกอนดินน้ํามันในอากาศ
ชั่งดินน้ํามันในน้ําขณะจมครึ่งกอน
ชั่งดินน้ํามันในน้ําขณะจมทั้งกอน

น้ําหนักของดินน้ํามัน (นิวตัน)
5.3
5.0
4.7

หมายเหตุ

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบวา เมื่อชั่งกอนดินน้ํามันในอากาศ คาที่อา นไดจากเครือ่ งชั่งสปริงจะมีคาที่สดุ
รองลงมาคือคาที่อานไดจากเครื่องชั่งสปริงที่ชั่งกอนดินน้ํามันในน้ําขณะจมจงไปครึ่งกอน และน้ําหนักที่อานคา
ไดจากเครือ่ งชั่งสปริง ทีม่ ีคานอยที่สุด เมื่อชั่งกอนดินน้ํามันในน้ําขณะที่จมทั้งกอน เพราะมีในน้ํามีคาแรงพยุง
หรือแรงลอยตัวกระทํากับกอนดินน้ํามัน และเมื่อนําน้ําที่ลนออกมาจากถวยยูเรกาไปชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบกับ
น้ําหนักของดินน้ํามันที่หายไปทั้งแบบจมครึ่งกอน และจมทั้งกอน พบวาน้าํ หนักของน้ําที่ลนออกมาและน้ําหนัก
ของดินน้ํามันสวนที่หายไปเมื่อชั่งในน้ํา พบวามีคา ใกลเคียงกัน
ดังนั้น สามารถสรุปไดวา ขนาดของแรงที่มากระทําตอวัตถุในของเหลวมีคาเทากับขนาดน้ําหนักของ
ของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
คําถามทายการทดลอง
1.น้ําหนักกอนดินน้ํามันที่อานไดจากเครื่องชั่งสปริงเมื่อชั่งในอากาศ และชั่งในน้ําเทากันหรือไม เพราะเหตุใด
ไมเทากัน ดินน้าํ มันที่ชั่งในอากาศ มีน้ําหนักมากกวาที่ชั่งในน้ํา เพราะในน้ํามีแรงพยุงกระทําตอ
กอนดินน้ํามัน
2. จากการเปรียบเทียบน้ําหนักของน้ําที่ลนออกมา กับผลตางของน้ําหนักกอนดินน้ํามัน เมื่อชั่งในอากาศกับ
ชั่งในน้ํา สามารถหาขอสรุปไดดังนี้
น้ําหนักของน้ําที่ลนออกมามีคาใกลเคียงกับน้ําหนักของดินน้ํามันที่หายไปเมื่อชั่งในน้ํา
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เฉลย ทดสอบความเขาใจเรื่อง แรงพยุง
จงอธิบายความหมายของขอความตอไปนี้พอสังเขป
1. แรงพยุงหมายถึง แรงที่ของเหลวกระทํากับวัตถุที่อยูในของเหลว
2. หลักของอารคิมีดิส คือ น้ําหนักของของเหลวสวนที่ลนออกมามีคา เทากับปริมาตรของวัตถุสวนที่จม
3. ทําไมยกกอนหินในน้ําถึงเบากวายกกอนหินกอนเดียวกันในอากาศเพราะในน้ํามีแรงพยุงกระทํากับกอนหิน
4. การลอยและการจมในของเหลวของวัตถุ ขึ้นอยูกับสิ่งใด น้ําหนักของวัตถุและชนิดของของเหลว
5. เราสามารถเพิ่มแรงพยุงในของเหลวที่กระทําตอวัตถุไดหรือไม อยางไร สามารถเพิ่มแรงพยุงไดโดยการเพิ่ม
ปริมาตรของวัตถุใหมากขึ้นซึ่งจะทําใหความหนาแนนของวัตถุลดลงให
6. ขนาดแรงพยุง เทากับ น้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับปริมาตรของวัตถุสวนที่จม
7. จงเติมสัญลักษณลงในชองวางจากรูปภาพขางลางนี้

ρ วัตถุ < ρ ของเหลว

ρ วัตถุ

=

ρ ของเหลว

ρ วัตถุ > ρ ของเหลว

8. วัตถุที่ ลอยในของเหลว ตองมีความหนาแนนเปนอยางไร ตองมีความหนาแนนนอยกวาของเหลว
9. ถาวัตถุใดจมในของเหลวลงสูกนภาชนะ แสดงวาน้ําหนักของวัตถุ มากกวา แรงพยุงในของเหลว
10. เหล็กมีความหนาแนนมากกวาน้ํา เหล็กจะจมน้ํา แตเพราะเหตุใด เรือเหล็กขนาดใหญจึงสามารถ
ลอยน้าํ ได จงอธิบาย เพราะเรือขนาดใหญเกิดจากการเปลี่ยนปริมาตรของเหล็กใหมากขึ้น แตมวลเทาเดิม
เมื่อปริมาตรมากขึ้นความหนาแนนของเหล็กจะลดลง

ปริมาตรมาก ความหนาแนนจะนอย
ถาปริมาตรนอย ความหนาแนนจะมาก
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เฉลย แบบฝกหัดเรื่อง แรงพยุง
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนนําอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงหนาขอความทางซายมือที่มีความสัมพันธกัน
จ
ก
ช
ซ
ฌ
ข
ค
ญ

1. ความหนาแนนของวัตถุ
2. วัตถุลอยในของเหลว
3. วัตถุจมในของเหลว
4. ความหนาแนนของวัตถุ
นอยลง
5. วัตถุที่มีความหนาแนน
2 g/cm3
6. วัตถุลอยปริ่มในของเหลว
7. หนวยเปน g หรือ kg
8. วัตถุที่จมน้ําทําใหลอยน้ําได

ก. ความหนาแนนของวัตถุนอยกวาความหนาแนนของของเหลว
ข. ความหนาแนนของวัตถุเทากับวามหนาแนนของของเหลว
ค. มวลของวัตถุ
ง. ปริมาตรของวัตถุตอมวลของวัตถุ
จ. มวลของวัตถุตอปริมาตรของวัตถุ
ฉ. ปริมาตรของวัตถุ
ช. ความหนาแนนของวัตถุมากกวาความหนาแนนของของเหลว
ซ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุโดยมวลเทาเดิม
ฌ. วัตถุที่มีปริมาตร 50 cm3 มวล 100 g
ญ. เพิ่มปริมาตรของวัตถุจนมีความหนาแนนนอยกวา 1 g/cm3

ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีคิดอยางละเอียด
1. เมื่อนํากอนหินกอนหนึ่งแขวนดวยเครื่องชั่งสปริง พบวา อานคาน้าํ หนักได 7.58 นิวตัน แตเมื่อนําไปชั่ง
ในน้ํา พบวา อานคาน้ําหนักบนเครื่องชั่งสปริงได 6.25 นิวตัน แรงพยุงที่น้ํากระทําตอกอนหินมีคาเทาได
วิธีคิด จากสมการ แรงพยุง = น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – นําหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
= 7.58 – 6.25
= 1.23
ตอบ แรงพยุงมีคา เทากับ 1.23 นิวตัน
2. แทงเหล็กรูปลูกบาศก มีปริมาตร 0.001 ลูกบาศกเมตร จมอยูใ นน้ําซึ่งมีความหนาแนน 1,000 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร สวนความหนาแนนของเหล็กเทากับ 9,000 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
(กําหนดให คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเทากับ 10 เมตรตอวินาทียกกําลังสอง)
2.1 จงหามวลของแทงเหล็กรูปลูกบาศก
วิธีคดิ จากสมการ ความหนาแนนของวัตถุ =
จะได มวลของวัตถุ

มวลของวัตถุ

ปริมาตรของวัตถุ

= ความหนาแนนของวัตถุ X ปริมาตรของวัตถุ
= 9000 x 0.001
ตอบ มวลของแทงเหล็ก = 9 กิโลกรัม
2.2 ขนาดของแรงพยุงของน้ําที่กระทําตอแทงแมเหล็ก
วิธีคิด
แรงพยุง = น้ําหนักของวัตถุ
หรือ F = mg
= 9 x 10 = 90 นิวตัน
ตอบ แรงพยุงมีคาเทากับ 90 นิวตัน
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2.3 ถาชั่งน้ําหนักของแทงเหล็กในน้ํา เครื่องชั่งสปริงจะอานคาแรงไดกี่นิวตัน
T

วิธีคิด จากรูป จะไดวา ∑F = mg

T + FB = mg
T + ρVg = mg
FB
T = mg - ρVg
mg
T = 90 – 1000 x 0.001 x 10
T = 90-10 = 80 นิวตัน
ตอบ เครื่องชั่งสปริงจะอานคาได 80 นิวตัน
3. วัตถุกอนหนึ่งหนัก 240 กรัม มีความหนาแนน 1.2 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร จงหา
ก) ปริมาตรของวัตถุ
ข) น้ําหนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ํา
วิธีคิด ก. หา ปริมาตรของวัตถุ จากสมการ ปริมาตร =

มวล

ความหนาแนน
240

ปริมาตร = 1.2 = 200 ลูกบาศกเซนติเมตร
ตอบ ปริมาตรของวัตถุมคี า 200 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. หา น้าํ หนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ํา
T

วิธีคิด จากรูป จะไดวา ∑F = mg
FB

mg

T + FB = mg
T + ρVg = mg
T = mg - ρVg
T = (240 x 10-3 x 10) – (103 x 200x10-6 x 10)
T = 2.4 -2 = 0.4 นิวตัน
ตอบ เครื่องชั่งสปริงจะอานคาได 0.4 นิวตัน

4.วัตถุกอนหนึ่งจมน้ําและมีปริมาตร 150 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อนําไปชั่งในน้ําจะมีน้ําหนัก 300 กรัม จงหา
ก. น้ําหนักวัตถุเมื่อชั่งในอากาศ
ข. ความหนาแนนของวัตถุ
วิธีคดิ ก. จากรูป เมื่อชั่งวัตถุในน้ํา จะไดสมการ ดังนี้
วิธีคิด จากรูป จะไดวา

T

FB
mg

∑F = mg

T + FB = mg
T + ρVg = mg
-3
3
(300 x 10 )+ 10 x 150x10-6x10 = mg
0.3 + 1.5 = mg
mg= 1.8 กิโลกรัม หรือ 1800 กรัม
ตอบ น้ําหนักของวัตถุเมื่อชั่งในอากาศมีคาเทากับ 1.8 กิโลกรัม หรือ 1800 กรั ม
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ข. หาความหนาแนนของวัตถุ จากสมการ

มวล
ความหนาแนนของวัตถุ =
ปริมาตร
หรือ 𝜌 =

𝑚
𝑉

1800

จะได
𝜌 = 150
ตอบ ความหนาแนน = 12 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร
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เฉลย แบบทดสอบระหวางเรียน เรื่อง แรงพยุง
ชื่อ...........................................................................................เลขที่........................ชั้น.............................
1. วัตถุแทงหนึ่งเมื่อชั่งในอากาศ หนัก 9.74 N แตเมื่อชั่งขณะที่จมอยูในน้ํา อานคาได 8.74 N
แรงพยุงที่น้ํากระทําตอวัตถุ มีคา กี่นิวตัน (2 คะแนน)
วิธีคิด จากสมการ แรงพยุง = น้ําหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – นําหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว
= 9.74 – 8.74
= 1.00
ตอบ แรงพยุงมีคา เทากับ 1.00 นิวตัน
2. เหล็กแทงหนึ่งมีมวล 250 กรัม มีความหนาแนน 7.5 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แทงเหล็กนี้จะมี
ปริมาตรเทาไร (2 คะแนน)
วิธีคิด จากสมการ ความหนาแนนของวัตถุ =
จะได

ปริมาตรของวัตถุ

=

มวลของวัตถุ

ปริมาตรของวัตถุ
มวลของวัตถุ
ความหนาแนนของวัตถุ
250

= 7.5
ตอบ ปริมาตรของวัตถุ = 33.2 ลูกบาศกเซนติเมตร
-4

3. เหล็กแทงหนึ่งมีปริมาตร 1.0 x 10 ลูกบาศกเมตร เมื่อใสลงในน้ําจมน้ําทั้งกอน จงหาแรงพยุงของน้ํา
(กําหนดใหน้ํามีความหนาแนนเทากับ 1.0 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และความเรงเนื่องจากแรง
2
โนมถวงของโลก เทากับ 10 เมตรตอวินาที ) (3 คะแนน)
T

FB
mg

จากสมการ FB = mg
= ρVg
= (1x 103 ) (1x 10-4 ) x 10
= 1 นิวตัน
ตอบ แรงพยุงมีคา เทากับ 1 นิวตัน
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4. วัตถุกอนหนึ่งหนัก 360 กิโลกรัม เมื่อใสลงในน้ําจะจมน้ํา มีความหนาแนน 1.2 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร จงหา (3 คะแนน)
ก) ปริมาตรของวัตถุ
ข) น้ําหนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ํา
วิธีคิด ก. หา ปริมาตรของวัตถุ จากสมการ ปริมาตร =

มวล

ความหนาแนน

36

ปริมาตร = 1.2 = 30 ลูกบาศกเมตร
ตอบ ปริมาตรของวัตถุมคี า 30 ลูกบาศกเมตร
ข. หา น้าํ หนักของวัตถุเมื่อชั่งในน้ํา
วิธีคิด จากรู ป จะได้ ว่า ∑F = mg

T

FB
mg

T + FB = mg
T + ρVg = mg
T = mg - ρVg
T = (3600) – (103 x 30 x 10)
T = 3600 - 300000 = - 296400 นิวตัน
ตอบ เครื่ องชั่งสปริ งจะอ่ านค่ าได้ – 2.96 x 105 นิวตัน
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ชวนคิด!!!

แรงพยุงประยุกตใชไดอยางไร ???
ใหนักเรียนแตละกลุมนําดินน้ํามันมาออกแบบเปนเรือที่สามารถรับน้ําหนักใหไดมากทีส่ ุด
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แบบทดสอบสอบหลังเรียน
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