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 เอกสารประกอบการเรียน  
การเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ปที่ 5  เพื่อเปนสื่อประกอบการสอนและพัฒนาการสอน
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
          ลักษณะสําคัญของเอกสารประกอบการเรียน
รูความหมายของแรงลัพธ 
ไดฝกทักษะพัฒนากระบวนการคิดโดยใชคําถามจาก
        ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการ
พัฒนาใหนักเรียนมีความเขาใจ
ในแนวตาง ๆ  ไดตลอดจน
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
ไดอยางแทจริง 
 

    

 
 

                                 

คํานํา 

เอกสารประกอบการเรียน  เลมที่ 2 เรื่อง แรงลัพธ  ไดจัดทําขึ้นเพื่อใช
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร  

ประกอบการสอนและพัฒนาการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรกลุม
วิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

ลักษณะสําคัญของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แรงลัพธ คือ 
ความหมายของแรงลัพธ และแรงลัพธที่กระทําตอวัตถใุนแนวตาง ๆ  พรอมกับ

ไดฝกทักษะพัฒนากระบวนการคิดโดยใชคําถามจากแบบฝกหัดทายเลม
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียน เลมที่ 2 เรื่อง 

พัฒนาใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับแรงลัพธ และสามารถหาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ
ตลอดจนเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้จะทําใหเกิดประโยชนในการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       

                                                 

ข 

ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบ 
วิทยาศาสตร รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษา 

ใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรกลุม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

คือ ใหผูเรียน 
พรอมกับใหผูเรียน 

แบบฝกหัดทายเลม   
เรื่อง แรงลัพธ  จะชวย

และสามารถหาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ 
ใหเกิดประโยชนในการจัด

2551 ใหบรรลุจุดหมาย

                พีรยา  ฤกษศิร ิ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํานํา 
สารบัญ 
คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน
สาระและตัวชี้วัด 
จุดประสงคการใชเอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน 
แรง 
แรงลัพธ 
การหาแรงลัพธ 
การใชประโยชนของแรงลัพธ
แบบฝกหัดที่ 1 
แบบฝกหัดที่ 2 
แบบฝกหัดที่ 3  
แบบทดสอบหลังเรียน 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เฉลยแบบฝกหัดที่ 1 
เฉลยแบบฝกหัดที่ 2 
เฉลยแบบฝกหัดที่ 3 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน 

เอกสารประกอบการเรียน 
 

การใชประโยชนของแรงลัพธ 

 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

สารบัญ 
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     คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน
 

เอกสารประกอบการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
 เรื่อง แรงลัพธ  ใชเวลา

1. ศึกษารายละเอียดคําชี้แจง
               การใชเอกสาร

2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 
    ผลการเรียนรู
3. ศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน
4. ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน แบบฝกหัด
5. ตรวจคําตอบ และบันทึกคะแนนลงในแบบสรุปผลการเรียนรู
6. ทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 
    ผลการเรียนรู
 

 

คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน 

เอกสารประกอบการเรียนใชประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
5  มีทั้งหมด  7 เลมสําหรับเอกสารประกอบการเรียน

ใชเวลาจัดการเรียนรู 2 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังนี้  
ศึกษารายละเอียดคําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียนใหเขาใจ 
ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอและบันทึกคะแนนในแบบสรุป
ผลการเรียนรู 
ศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน 

หัดทายบทเรียน แบบฝกหัดที่ 1-3 
ตรวจคําตอบ และบันทึกคะแนนลงในแบบสรุปผลการเรียนรู
ทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอและบันทึกคะแนนในแบบสรุป
ผลการเรียนรู 

ง 

กอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
เอกสารประกอบการเรียนเลมที่ 2 

เอกสารประกอบการเรียนและจุดประสงค 

และบันทึกคะแนนในแบบสรุป 

ตรวจคําตอบ และบันทึกคะแนนลงในแบบสรุปผลการเรียนรู 
และบันทึกคะแนนในแบบสรุป 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

มาตรฐาน ว 4 .2  เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ 
                            
                            

ว 4.2  ป.5/1    ทดลองและอธิบายการหาแรงลพัธ์

                        ที�กระทํา

 
 
 

          สาระที� 4 แรงและการเคลื�อนที� 

เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ 
                            มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
                            สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําไปใชประโยชน 

ตัวชี �วัด 

 

ทดลองและอธิบายการหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรง ซึ�งอยู่

ที�กระทําต่อวตัถ ุ

จ 

เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  

ของแรงสองแรง ซึ�งอยู ่ในแนวเดียวกนั 



ฉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงคการใชเอกสารประกอบการเรียน 
เลมที่ 2 แรงลัพธ 

 

   1.  อธิบายความหมายของแรงได้ 

   2.  อธิบายความหมายของแรงลพัธ์ได้ 

   3.  อธิบายผลลพัธ์ของการออกแรงมากกว่า 1 แรง ที�กระทําต่อวตัถใุน 

        ทิศทางเดียวกนัหรือทิศทางตรงกนัข้ามได้ 

   4.  เขียนทิศทางแรงที�มากระทําต่อวตัถไุด้ 

   5. อภิปรายและสรุปแรงหลายแรงที�กระทําต่อวตัถมีุผลต่อการเคลื�อนที�เสมือน 

       แรงมีหนึ�งแรง ซึ�งเป็นผลลพัธ์ของแรงนั �นมากระทําต่อวตัถไุด้   

 

 



 

 
 
 
 
 
1. การออกแรงกระทําตอวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด
 ก.  ทิศทางตรงขามกับแรง
 ข.  วัตถุไมเคลื่อนที่
 ค.  ทิศทางเดียวกับแรง
 ง.  ทิศทางใดก็ได
2. ถามีแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม โดยคาของแรงเทากันจะเกิดผลอยางไร

ก.  ทิศทางตรงขามกับแรง
 ข.  วัตถุไมเคลื่อนที่
 ค.  ทิศทางเดียวกับแรง
 ง.  ทิศทางใดก็ได
3. นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปาคนละขาง อยากทราบวาแรงที่นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปา
   เสมือนมีแรงมากระทําตอกระเปากี่แรง
 ก.  1 แรง 
 ข.  2 แรง 
 ค.  4 แรง 
 ง.  6 แรง 
4. ขอใดไมมีแรงมาเกี่ยวของ
 ก.  แดงโยนหนังสือ
 ข.  ครูถือหนังสือ
 ค.  นกยื่นหนังสือใหนิด
 ง.  หนังสือวางอยูบนตูหนังสือ
 

คําช้ีแจง    ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมาย 
     กากบาท 

การออกแรงกระทําตอวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด 
ทิศทางตรงขามกับแรง 
วัตถุไมเคลื่อนที่ 
ทิศทางเดียวกับแรง 
ทิศทางใดก็ได 

ถามีแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม โดยคาของแรงเทากันจะเกิดผลอยางไร
ทิศทางตรงขามกับแรง 
วัตถุไมเคลื่อนที่ 
ทิศทางเดียวกับแรง 
ทิศทางใดก็ได 

นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปาคนละขาง อยากทราบวาแรงที่นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปา
เสมือนมีแรงมากระทําตอกระเปากี่แรง 

ขอใดไมมีแรงมาเกี่ยวของ 
แดงโยนหนังสือ 
ครูถือหนังสือ 
นกยื่นหนังสือใหนิด 
หนังสือวางอยูบนตูหนังสือ 

แบบทดสอบกอนเรียน 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมาย 
กากบาท () ลงในกระดาษคําตอบ  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ช 

 

 

ถามีแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม โดยคาของแรงเทากันจะเกิดผลอยางไร 

นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปาคนละขาง อยากทราบวาแรงที่นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปา 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเคร่ืองหมาย  
คะแนน) 



ซ 

 

5.  จากรูป ทิศทางการเคลื่อนที่ของแรงเปนอยางไร 

 ก.       ข.   
 ค.      ง.   
6. ขอใดเปนการทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปรางวัตถุดวยแรง 
 ก.  ปนตุกตาดินน้ํามัน 
 ข.  กรอกน้ําใสขวด 
 ค.  กดขวดใหจมน้ํา 
 ง.  ยกพระขึ้นหิ้ง 
7. สิ่งของในขอใดใชประโยชนจากแรงลัพธ  
 ก.  ตุกตาลมลุก 
 ข.  จุกยาง 
 ค.  หลอดฉีดยา 
 ง.  กระถางดอกไมแขวน 
8. ขอใดเกิดแรงลัพธมากที่สุด 
 ก.  นักเรียน 2 คน ชวยกันเข็นรถ 
 ข.  นักเรียน 3 คน ชวยกันเข็นรถ 
 ค.  นักเรียน 4 คน ชวยกันเข็นรถ 
 ง.  นักเรียน 5 คน ชวยกันเข็นรถ 
9. การเลนกระดานหก ถาน้ําหนักที่กดลงระหวางกระดานหกทั้งสองดานเทากัน แรงลัพธ 
    ที่เกิดขึ้นทําใหกระดานหกวางตัวในทิศทางใด 
 ก.  แนวตรง 
 ข.  เอียงไปทางขวา 
 ค.  เอียงไปทางซาย 
 ง.  หมุนไปมา 
10. จอบกับจอย ออกแรงผลักโตะครูคนละฝง ถาจอบออกแรงผลักมากกวา โตะจะเลื่อนไป 
     ทิศทางใด 
  ก. โตะเลื่อนไปทางจอบ 
  ข. โตะเลื่อนไปทางจอย 
  ค. โตะไมเคลื่อนที ่
  ง. ถูกทุกขอ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําแบบทดสอบกอน

เรียนแลว 

ไปศึกษาบทเรียนกัน

ฌ 

 



 

  แรง 
  หมายถึง  อํานาจหรือสิ่งที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
ซึ่งแรงเปนปริมาณเวกเตอรที่ประกอบดวยขนาดและทิศทาง เขียนเปน

สัญลักษณภาษาอังกฤษ คือ  
เรียกตามชื่อนักวิทยาศาสตรชาว
โลก และเปนผูศึกษาเกี่ยวกับแรง และการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
เปลี่ยนแปลงได ดังนี้ 

o ทําใหเปลี่ยนจากวัตถุหยุดนิ่ง เปนเคลื่อนท่ี
o ทําใหเปลี่ยนจากวัตถุที่กําลังเคลื่อนท่ีอยู เปนหยุดนิ่ง
o ทําใหเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ชา เปนเร็วขึ้น
o ทําใหเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เร็ว เปนชาลง
o ทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปราง
o ทําใหวัตถุเปลี่ยนขนาด
o ทําใหวัตถุเปลี่ยนทิศทาง

 

 
 

แรง (Force) 
หมายถึง  อํานาจหรือสิ่งที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 

ซึ่งแรงเปนปริมาณเวกเตอรที่ประกอบดวยขนาดและทิศทาง เขียนเปน
สัญลักษณภาษาอังกฤษ คือ  


F  ใชลูกศรแทนขนาดและทิศทาง มีหนวยเปนนิวตัน 

เรียกตามชื่อนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ คือ เซอรไอแซค นิวตัน ผูคนพบแรงโนมถวงของ
โลก และเปนผูศึกษาเกี่ยวกับแรง และการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ผลของแรงทําใหวัตถุ

ทําใหเปลี่ยนจากวัตถุหยุดนิ่ง เปนเคลื่อนท่ี 
ทําใหเปลี่ยนจากวัตถุที่กําลังเคลื่อนท่ีอยู เปนหยุดนิ่ง 
ทําใหเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ชา เปนเร็วขึ้น 
ทําใหเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เร็ว เปนชาลง 
ทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปราง 
ทําใหวัตถุเปลี่ยนขนาด 
ทําใหวัตถุเปลี่ยนทิศทาง    

 

รูปที ่1 เซอรไอแซค นิวตัน 
ที่มา :  http://jhongjai.blogspot.com/ 

แรงลัพธ 

ญ 

หมายถึง  อํานาจหรือสิ่งที่สามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
ซึ่งแรงเปนปริมาณเวกเตอรที่ประกอบดวยขนาดและทิศทาง เขียนเปน

ใชลูกศรแทนขนาดและทิศทาง มีหนวยเปนนิวตัน (N) 
อังกฤษ คือ เซอรไอแซค นิวตัน ผูคนพบแรงโนมถวงของ

ผลของแรงทําใหวัตถุ

 



 

ดึง (Pull)   คือ การออกแรงดึงวัตถุ จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงดึง โดย
เคลื่อนท่ีเขาหาตัวเรา 

 
ผลัก (Push)   คือ การออกแรงผลักวัตถุ จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรง
ผลัก โดยเคลื่อนท่ีออกจากตัวเรา

 
 

ที่มา :  http://www.mstworkbooks.co.za/natural

ที่มา :  http://www.mstworkbooks.co.za/natural

คือ การออกแรงดึงวัตถุ จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงดึง โดย

 

คือ การออกแรงผลักวัตถุ จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรง
ผลัก โดยเคลื่อนท่ีออกจากตัวเรา 

 

 

รูปที่ 3 ผลัก 
http://www.mstworkbooks.co.za/natural-sciences/gr9/images/gr9ec01

 

รูปที่ 2 ดึง 
http://www.mstworkbooks.co.za/natural-sciences/gr9/images/gr9ec01

 

ฎ 

คือ การออกแรงดึงวัตถุ จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงดึง โดย

 

คือ การออกแรงผลักวัตถุ จะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรง

 
sciences/gr9/images/gr9ec01-gd-0002.png 

sciences/gr9/images/gr9ec01-gd-0002.png 



 

  แรง
  หมายถึง  
เดียวกัน จะมีคาเทากับการรวมแรงเปนแรงเดียว

 

  จากภาพ การประดิษฐกระถางแขวนดอกไม โดยใชลวด 
กระถางไว ลวด 3 เสน แทนแรง 
ทําใหเกิดสมดุล เมื่อนําไปแขวนไว กระถางตนไมจึงไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง
 

  จากภาพ 
ทางขวา 5 คน แทนแรง 
จํานวนแรงมากกวา คือ ทางขวา และแรงลัพธจะมีเพียง 

ที่มา :  http://www.g.hope.dek.cc/wp

ที่มา :  http://www.weblinck.com.br/soma/produtos/f3fc329a8dafd30.jpg

แรงลัพธ (Resultant Force) 
หมายถึง  ผลลัพธของการออกแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุในทิศทาง

เดียวกัน จะมีคาเทากับการรวมแรงเปนแรงเดียว  

 

จากภาพ การประดิษฐกระถางแขวนดอกไม โดยใชลวด 
เสน แทนแรง 3 แรง เกิดแรงลัพธ 1 แรง ในแนวเดียวกับขอที่

ทําใหเกิดสมดุล เมื่อนําไปแขวนไว กระถางตนไมจึงไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง

จากภาพ เด็กดึงเชือกไปทางซายมือ 2 คน แทนแรง 2 แรง และดึงเชือกไป
คน แทนแรง 5 แรง ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของเชือกจะไปในทิศทางที่มี

จํานวนแรงมากกวา คือ ทางขวา และแรงลัพธจะมีเพียง 1 แรง มีทิศทางไปทางขวา

รูปที่ 5 ชักเยอ 
http://www.g.hope.dek.cc/wp-content/uploads/2011/11/tug

รูปที่ 4 กระถางแขวนดอกไม 
http://www.weblinck.com.br/soma/produtos/f3fc329a8dafd30.jpg

ฏ 

ผลลัพธของการออกแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุในทิศทาง

 
จากภาพ การประดิษฐกระถางแขวนดอกไม โดยใชลวด 3 เสน ชวยยึด

แรง ในแนวเดียวกับขอทีใ่ชแขวน 
ทําใหเกิดสมดุล เมื่อนําไปแขวนไว กระถางตนไมจึงไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง 

  

 
แรง และดึงเชือกไป

แรง ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของเชือกจะไปในทิศทางที่มี
แรง มีทิศทางไปทางขวา 

content/uploads/2011/11/tug-of-war.jpg 

http://www.weblinck.com.br/soma/produtos/f3fc329a8dafd30.jpg 



 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการหาแรงลัพธ จึงเขียนสัญลักษณแทนแรงดวยลูกศร 
ความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรง หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง เชน
 ดึงกระเปาไปทางขวามือดวยแรง  
   
 ดึงกระเปาไปทางซายมือดวยแรง  
 
การหาแรงลัพธ 

ตองพิจารณาทั้งขนาดและทิศทาง
1. เมื่อแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ขนาดของแรงลัพธมีคาเทากับ คาของ

แรงบวกกัน ทิศทางของแรงลัพธ มีทิศเหมือนกับทิศของแรงที่มากระทําตอวัตถุ
 

 
จากภาพ นักเรียนคนท่ี 
  นักเรียนคนท่ี 
 แรงลัพธมีขนาด
   

ที่มา :  http://www.thaigoodview.com/files/u20428/n2

เกิดความเขาใจในการหาแรงลัพธ จึงเขียนสัญลักษณแทนแรงดวยลูกศร 
ความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรง หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง เชน

ดึงกระเปาไปทางขวามือดวยแรง  5 นิวตัน   

ดึงกระเปาไปทางซายมือดวยแรง  2 นิวตัน   

ตองพิจารณาทั้งขนาดและทิศทางของแรงที่กระทําตอวัตถุ 
เมื่อแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ขนาดของแรงลัพธมีคาเทากับ คาของ

แรงบวกกัน ทิศทางของแรงลัพธ มีทิศเหมือนกับทิศของแรงที่มากระทําตอวัตถุ

 

นักเรียนคนท่ี 1 ออกแรง 150 นิวตัน  
นักเรียนคนท่ี 2 ออกแรง 200 นิวตัน  

แรงลัพธมีขนาด = 150 N + 200 N 
  = 350 N มีทิศไปทางซายมือ 

รูปที่ 6 นักเรียน 2 คนชวยกันดันโตะไปทางซายมือ 
http://www.thaigoodview.com/files/u20428/n2

ฐ 

เกิดความเขาใจในการหาแรงลัพธ จึงเขียนสัญลักษณแทนแรงดวยลูกศร 
ความยาวของลูกศรแทนขนาดของแรง หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง เชน 

 5 N 

 2 N 

เมื่อแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ขนาดของแรงลัพธมีคาเทากับ คาของ
แรงบวกกัน ทิศทางของแรงลัพธ มีทิศเหมือนกับทิศของแรงที่มากระทําตอวัตถุ  

 

 

 
http://www.thaigoodview.com/files/u20428/n2-1.gif  

150 N  

  200 N 



 

 โตะเคลื่อนท่ีไปทางซายมือดวยแรงลัพธ 
  

2. เมื่อแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  ขนาดของแรงลัพธมีคาเทากับ คา
ของแรงลบกัน ทิศทางของแรงลัพธ มีทิศเหมือนกับทิศของแรงทางท่ีมากระทําตอวัตถุ
มากกวา 

 

 
จากภาพ นักเรียนคนท่ี 
  นักเรียนคนท่ี 
 แรงลัพธมีขนาด
   
 โตะเคลื่อนท่ีไปทางซายมือดวยแรงลัพธ 

ที่มา 

โตะเคลื่อนท่ีไปทางซายมือดวยแรงลัพธ 350 นิวตัน 

เมื่อแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  ขนาดของแรงลัพธมีคาเทากับ คา
ของแรงลบกัน ทิศทางของแรงลัพธ มีทิศเหมือนกับทิศของแรงทางท่ีมากระทําตอวัตถุ

 

นักเรียนคนท่ี 1 ออกแรง 150 นิวตัน  
นักเรียนคนท่ี 2 ออกแรง 200 นิวตัน  

แรงลัพธมีขนาด = 200 N - 150 N 
  = 50 N มีทิศไปทางซาย

ไปทางซายมือดวยแรงลัพธ 50 นิวตัน 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 นักเรียน 2 คนดันโตะในทิศทางตรงกันขาม
ที่มา :  http://www.thaigoodview.com/files/u20428/DSCN51882.gif

150 N 

ฑ 

เมื่อแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม  ขนาดของแรงลัพธมีคาเทากับ คา
ของแรงลบกัน ทิศทางของแรงลัพธ มีทิศเหมือนกับทิศของแรงทางท่ีมากระทําตอวัตถุ

 

 

มือ 

คนดันโตะในทิศทางตรงกันขาม 
http://www.thaigoodview.com/files/u20428/DSCN51882.gif 

200 N   



 

ที่มา :  http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5672&page=5&keyword=

  การใชประโยชนของแรงลัพธ
  ในชีวิตประจําวันของเรา มีการนําประโยชนจากแรงลัพธไปใชหลาย
อยาง ตัวอยางเชน

 การประดิษฐกระถางแขวน โดยใชลวด 
ในแนวเดียวกับตะขอที่ใชแขวน ทําใหเกอดความสมดุล
 การชวยยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
สิ่งของไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดผลรวมของแรงเปนคาของแรงลัพธเพียง  
จะชวยทําใหเคลื่อนยายสิ่งของไดงายขึ้น
          การคมนาคมในสมัยกอน  ใชวัวเทียมเกวียน 
สามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาได
          การแขงขันชักเยอ  ระหวาง 
มีแรงไมเทากัน  ทําใหทีมที่มีสมาชิกที่มีแรงรวมกันมากกวาช
          การใชสุนัขในการลากเล่ือนในประเทศที่มีหิมะปกคลุม โดยใชสุนัขหลายๆ ตัวตอ
เลื่อนหนึ่งอัน  ซึ่งสุนัขที่ใชเปนพันธุไซบีเรียนที่มีความแข็งแรงอดทนตอความหนาวเย็นไดดี  
มีความคลองตัว วองไว ใชลากเลื่อนที่บรรทุกสิ่งของหรือใชเปนพาหนะของคนไปในทิศท
เดียวกัน  ทําใหเกิดผลรวมของแรงเปนคาของแรงลัพธเพียง 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 8 วัว 2 ตัวชวยกันออกแรงลากเกวียน 
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5672&page=5&keyword=

การใชประโยชนของแรงลัพธ 
ในชีวิตประจําวันของเรา มีการนําประโยชนจากแรงลัพธไปใชหลาย

อยาง ตัวอยางเชน 
การประดิษฐกระถางแขวน โดยใชลวด 2 เสน แทนแรง 3 แรง เกิดแรงลัพธ 

ตะขอที่ใชแขวน ทําใหเกอดความสมดุล 
การชวยยกสิ่งของหรือเคลื่อนยายสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก  โดยออกแรงกระทําตอ

สิ่งของไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดผลรวมของแรงเปนคาของแรงลัพธเพียง  
จะชวยทําใหเคลื่อนยายสิ่งของไดงายขึ้น 

การคมนาคมในสมัยกอน  ใชวัวเทียมเกวียน  2 ตัว ชวยกันออกแรงลากเกวียนให
สามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาได 

การแขงขันชักเยอ  ระหวาง 2 ทีม ทีจํานวนผูเลนทีมละเทา ๆ กัน แตวาแตละคน
มีแรงไมเทากัน  ทําใหทีมที่มีสมาชิกที่มีแรงรวมกันมากกวาชนะ 

การใชสุนัขในการลากเล่ือนในประเทศที่มีหิมะปกคลุม โดยใชสุนัขหลายๆ ตัวตอ
เลื่อนหนึ่งอัน  ซึ่งสุนัขที่ใชเปนพันธุไซบีเรียนที่มีความแข็งแรงอดทนตอความหนาวเย็นไดดี  
มีความคลองตัว วองไว ใชลากเลื่อนที่บรรทุกสิ่งของหรือใชเปนพาหนะของคนไปในทิศท
เดียวกัน  ทําใหเกิดผลรวมของแรงเปนคาของแรงลัพธเพียง 1 แรง  

 
 
 
 
 
 
 

ฒ 

 
http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5672&page=5&keyword= 

ในชีวิตประจําวันของเรา มีการนําประโยชนจากแรงลัพธไปใชหลาย

แรง เกิดแรงลัพธ 1 แรง 

ที่มีน้ําหนักมาก  โดยออกแรงกระทําตอ
สิ่งของไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดผลรวมของแรงเปนคาของแรงลัพธเพียง  1 แรง  ซึ่ง

ชวยกันออกแรงลากเกวียนให

ทีม ทีจํานวนผูเลนทีมละเทา ๆ กัน แตวาแตละคน 

การใชสุนัขในการลากเล่ือนในประเทศที่มีหิมะปกคลุม โดยใชสุนัขหลายๆ ตัวตอ
เลื่อนหนึ่งอัน  ซึ่งสุนัขที่ใชเปนพันธุไซบีเรียนที่มีความแข็งแรงอดทนตอความหนาวเย็นไดดี  
มีความคลองตัว วองไว ใชลากเลื่อนที่บรรทุกสิ่งของหรือใชเปนพาหนะของคนไปในทิศทาง



 

 
 
 
 
 
 

1. ความหมายของแรง พรอมกับย
ตอบ      
........................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................................
....................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................................................
 
2. ความหมายของแรงลัพธ
ตอบ      
.............................................................................................................................
......................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................
.............................................................................................................................
......................................
.............................................................................................................................
 
 

คําช้ีแจง     ใหนักเรียน
       (คะแนนเต็ม 

ความหมายของแรง พรอมกับยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

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

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

ความหมายของแรงลัพธ พรอมกับยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

แบบฝกหัดที่ 1 

ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง   
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ณ 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 
 
1.   
 
  
ตอบ   แรงลัพธมีคาเทากับ 
.............................................................
 
 
2.   
 
 
ตอบ   แรงลัพธมีคาเทากับ 
.............................................................
 
 
3.   
 
  
ตอบ   แรงลัพธมีคาเทากับ 
.............................................................
 
 
 
 

คําช้ีแจง     ใหนักเรียน
       (คะแนนเต็ม 

5 นิวตัน 

8 นิวตัน 

6 นิวตัน 

9 นิวตัน 

แรงลัพธมีคาเทากับ ................... และมีทิศทาง 
............................................................. 

แรงลัพธมีคาเทากับ ................... และมีทิศทาง 
............................................................. 

แรงลัพธมีคาเทากับ ................... และมีทิศทาง 
............................................................. 

แบบฝกหัดที่ 2 

ใหนักเรียนหาแรงลัพธและทิศทางจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

 
10 นิวตัน 

 
11 นิวตัน 

 
6 นิวตัน 

ด 

 

หาแรงลัพธและทิศทางจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้ 



ต 

 

4.  เด็กชาย ก และ ข ชวยกันออกแรงดันประตู คนละ 250 นิวตัน แรงลัพธที่กระทําตอ
ประตู     
     มีขนาดเทาไร (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
5.  ชางตัวที่ 1 ลากซุงดวยแรง 600 นิวตัน  ชางตัวที่ 2 ลากซุงทอนเดียวกันไปคนละทาง 
    ดวยแรง 900 นิวตัน  แรงลัพธที่เกิดขึ้นมีขนาดเทาไร และมีทิศทางอยางไร  
    (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................        
6.  นองแปงกับพี่ปานชวยกันพยุงตนไมใหตั้งตรงไมลม  แรงลัพธที่กระทําตอตนไมมีคา
เทาไร 
     (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 

 



 

 
 

 
 
1.  เมื่อมีแรง 2 แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ
    เคลื่อนที่อยางไร 
ตอบ    
2.  เมื่อมีแรง 2 ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม 
ให 
     วัตถุเคลื่อนที่อยางไร
ตอบ    
3.  เมื่อมีแรง 2 ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม
แรง 
     ไปทางซาย ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่อยางไร
ตอบ    
4.  การเลนชักเยอ เกี่ยวของกับแรง
ตอบ   
5.  คาของแรงมีหนวยเปนอะไร และสามารถวัดคาแรงไดอยางไร
ตอบ   
6.  เซอร ไอแซค นิวตัน มีความสําคัญเกี่ยวของอยางไรกับแรง
ตอบ 
7.   นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา 
ตอบ 
8.  นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา
ตอบ 

คําช้ีแจง     ใหนักเรียน
       (คะแนนเต็ม 

 

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ

ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทํา

วัตถุเคลื่อนที่อยางไร 

ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม แรงไปทางขวามีคามากกวา

ไปทางซาย ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่อยางไร 

การเลนชักเยอ เกี่ยวของกับแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงอยางไร

คาของแรงมีหนวยเปนอะไร และสามารถวัดคาแรงไดอยางไร 

เซอร ไอแซค นิวตัน มีความสําคัญเกี่ยวของอยางไรกับแรง 

นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา 1 แรงในทิศทางเดียวกัน 

นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา 1 แรงในทิศทางตรงกันขาม

แบบฝกหัดที่ 3 

ใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางใหถูกตอง 
คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

ถ 

 

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ 

ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทํา

แรงไปทางขวามีคามากกวา

ลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงอยางไร 

 

แรงในทิศทางตรงกันขาม 



 

 
 
 
 
 
1. การเลนกระดานหก 
    ที่เกิดขึ้นทําใหกระดานหกวางตัวในทิศทางใด
 ก.  แนวตรง 
 ข.  เอียงไปทางขวา
 ค.  เอียงไปทางซาย
 ง.  หมุนไปมา 
2. จอบกับจอย ออกแรงผลักโตะครูคนละฝง ถาจอบออกแรงผลักมากกวา โตะจะเลื่อนไป
   ทิศทางใด 
  ก. โตะเลื่อนไปทางจอบ
  ข. โตะเลื่อนไปทางจอย
  ค. โตะไมเคลื่อนที่
  ง. ถูกทุกขอ 
3. การออกแรงกระทําตอวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด
 ก.  ทิศทางตรงขามกับแรง
 ข.  วัตถุไมเคลื่อนที่
 ค.  ทิศทางเดียวกับแรง
 ง.  ทิศทางใดก็ได
4. ถามีแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม โดยคาของแรงเทากันจะเกิดผลอยางไร

ก.  ทิศทางตรงขามกับแรง
 ข.  วัตถุไมเคลื่อนที่
 ค.  ทิศทางเดียวกับแรง
 ง.  ทิศทางใดก็ได
 
 

คําช้ีแจง    ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมาย 
     กากบาท 

การเลนกระดานหก ถาน้ําหนักที่กดลงระหวางกระดานหกทั้งสองดานเทากัน แรงลัพธ
ที่เกิดขึ้นทําใหกระดานหกวางตัวในทิศทางใด 

เอียงไปทางขวา 
เอียงไปทางซาย 

จอบกับจอย ออกแรงผลักโตะครูคนละฝง ถาจอบออกแรงผลักมากกวา โตะจะเลื่อนไป

โตะเลื่อนไปทางจอบ 
โตะเลื่อนไปทางจอย 
โตะไมเคลื่อนที ่

การออกแรงกระทําตอวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด 
ทิศทางตรงขามกับแรง 
วัตถุไมเคลื่อนที่ 
ทิศทางเดียวกับแรง 
ทิศทางใดก็ได 

ถามีแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม โดยคาของแรงเทากันจะเกิดผลอยางไร
ทิศทางตรงขามกับแรง 
วัตถุไมเคลื่อนที่ 
ทิศทางเดียวกับแรง 
ทิศทางใดก็ได 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมาย 
กากบาท () ลงในกระดาษคําตอบ  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ท 

 

ถาน้ําหนักที่กดลงระหวางกระดานหกทั้งสองดานเทากัน แรงลัพธ 

จอบกับจอย ออกแรงผลักโตะครูคนละฝง ถาจอบออกแรงผลักมากกวา โตะจะเลื่อนไป 

 

ถามีแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม โดยคาของแรงเทากันจะเกิดผลอยางไร 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเคร่ืองหมาย  
คะแนน) 



ธ 

 

5. นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปาคนละขาง อยากทราบวาแรงที่นกกับนิดชวยกันหิ้วกระเปา 
   เสมือนมีแรงมากระทําตอกระเปากี่แรง 
 ก.  1 แรง 
 ข.  2 แรง 
 ค.  4 แรง 
 ง.  6 แรง 
6. ขอใดเกิดแรงลัพธมากที่สุด 
 ก.  นักเรียน 2 คน ชวยกันเข็นรถ 
 ข.  นักเรียน 3 คน ชวยกันเข็นรถ 
 ค.  นักเรียน 4 คน ชวยกันเข็นรถ 
 ง.  นักเรียน 5 คน ชวยกันเข็นรถ 
7. ขอใดเปนการทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปรางวัตถุดวยแรง 
 ก.  ปนตุกตาดินน้ํามัน 
 ข.  กรอกน้ําใสขวด 
 ค.  กดขวดใหจมน้ํา 
 ง.  ยกพระขึ้นหิ้ง 
8. สิ่งของในขอใดใชประโยชนจากแรงลัพธ  
 ก.  ตุกตาลมลุก 
 ข.  จุกยาง 
 ค.  หลอดฉีดยา 
 ง.  กระถางดอกไมแขวน 
9. ขอใดไมมีแรงมาเกี่ยวของ 
 ก.  แดงโยนหนังสือ 
 ข.  ครูถือหนังสือ 
 ค.  นกยื่นหนังสือใหนิด 
 ง.  หนังสือวางอยูบนตูหนังสือ 

10.  จากรูป ทิศทางการเคลื่อนที่ของแรงเปนอยางไร 

 ก.       ข.   
 ค.      ง.   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมยากเลยไมยากเลย..เกงมากคะ 

น 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

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

บ 

  

 

6.   ก 
7.   ง 
8.   ง 
9.   ก 
10. ข 
      



 

 
 
 
 
 

1. ความหมายของแรง พรอมกับย
ตอบ        
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................
 
2. ความหมายของแรงลัพธ
ตอบ        
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................
.............................................................................................................................
.......................................
.............................................................................................................................
 
 

หมายถึง  อํานาจหรือสิ่งท่ีสามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
เชน การออกแรงดัน  การออกแรงผลัก

หมายถึง  ผลลัพธของแรงหลาย ๆ แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่
เชน การเทียมเกวียนโดยวัว 

คําช้ีแจง     ใหนักเรียน
       (คะแนนเต็ม 

ความหมายของแรง พรอมกับยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

ความหมายของแรงลัพธ พรอมกับยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

หมายถึง  อํานาจหรือสิ่งท่ีสามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
เชน การออกแรงดัน  การออกแรงผลัก 

ผลลัพธของแรงหลาย ๆ แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่
เชน การเทียมเกวียนโดยวัว 2 ตัว การชักเยอ 

เฉลยแบบฝกหัดที่ 1 

ใหนักเรียนเติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง   
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ป 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายถึง  อํานาจหรือสิ่งท่ีสามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคล่ือนที่ 

ผลลัพธของแรงหลาย ๆ แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ 



 

 
 
 
 
 
1.   
 
  
ตอบ   แรงลัพธมีคาเทากับ 
.............................................................
 
 
2.   
 
 
ตอบ   แรงลัพธมีคาเทากับ 
.............................................................
 
 
3.   
 
  
ตอบ   แรงลัพธมีคาเทากับ 
.............................................................
 
 
 
 

5 นิวตัน 

8 นิวตัน 

6 นิวตัน 

9 นิวตัน 

คําช้ีแจง     ใหนักเรียน
       (คะแนนเต็ม 

แรงลัพธมีคาเทากับ ................... และมีทิศทาง 
............................................................. 

แรงลัพธมีคาเทากับ ................... และมีทิศทาง 
............................................................. 

แรงลัพธมีคาเทากับ ................... และมีทิศทาง 
............................................................. 

 
10 นิวตัน 

 
11 นิวตัน 

 
6 นิวตัน 

5 นิวตัน ไปทางซาย 

ไปทางขวา 

ไปทางขวา 3 นิวตัน 

15 นิวตัน 

เฉลยแบบฝกหัดที่ 2 

ใหนักเรียนหาแรงลัพธและทิศทางจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้
คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

ผ 

 

หาแรงลัพธและทิศทางจากโจทยที่กําหนดใหตอไปนี้ 



ฝ 

 

4.  เด็กชาย ก และ ข ชวยกันออกแรงดันประตู คนละ 250 นิวตัน แรงลัพธที่กระทําตอ
ประตู     
     มีขนาดเทาไร (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
 
 
 
 
ตอบ   แรงลัพธที่กระทําตอประตูมีคาเทากับ 500 นิวตัน 
 
5.  ชางตัวที่ 1 ลากซุงดวยแรง 600 นิวตัน  ชางตัวที่ 2 ลากซุงทอนเดียวกันไปคนละทาง 
    ดวยแรง 900 นิวตัน  แรงลัพธที่เกิดขึ้นมีขนาดเทาไร และมีทิศทางอยางไร  
    (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
 
 
 
 
ตอบ   แรงลัพธคาเทากับ 900 นิวตัน ซุงมีทิศทางไปทางเดียวกับชางตัวที่ 2 
 
           
6.  นองแปงกับพี่ปานชวยกันพยุงตนไมใหตั้งตรงไมลม  แรงลัพธที่กระทําตอตนไมมีคา
เทาไร 
     (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
ตอบ   เทากับแรงของนองแปงทีก่ระทํากับตนไมบวกกับแรงของพี่ปานท่ีกระทํากับตนไม 
 

 
 

 

 

 

 
250 นิวตัน 

250 นิวตัน 

 
600 นิวตัน 900 นิวตัน 



 

 
 
 

 
1.  เมื่อมีแรง 2 แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ
    เคลื่อนที่อยางไร 
ตอบ   วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทํา
2.  เมื่อมีแรง 2 ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทํา
ให 
     วัตถุเคลื่อนที่อยางไร
ตอบ   วัตถุจะไมเคลื่อนท่ี
3.  เมื่อมีแรง 2 ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม
แรง 
     ไปทางซาย ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่อยางไร
ตอบ   วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซาย
4.  การเลนชักเยอ เกี่ยวของกับแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงอยางไร
ตอบ    เกิดจากแรงที่มีทิศทางตรงกันขาม
5.  คาของแรงมีหนวยเปนอะไร 
ตอบ    นิวตัน สามารถวัดคาแรงไดโดยใชเครื่องชั่งสปริง
6.  เซอร ไอแซค นิวตัน มีความสําคัญเกี่ยวของอยางไรกับแรง
ตอบ   เปนนักวิทยาศาสตร
7.   นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา 
ตอบ  นักเรียน 2 คนชวยกันออกแรงผลักประตู
8.  นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา
ตอบ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

 

คําช้ีแจง     ใหนักเรียน
       (คะแนนเต็ม 

 

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ

วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทํา 
ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทํา

วัตถุเคลื่อนที่อยางไร 
เคลื่อนท่ี 
ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม แรงไปทางขวามีคามากกวา

ไปทางซาย ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่อยางไร 
วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซาย 

การเลนชักเยอ เกี่ยวของกับแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงอยางไร
เกิดจากแรงที่มีทิศทางตรงกันขาม 

คาของแรงมีหนวยเปนอะไร และสามารถวัดคาแรงไดอยางไร 
นิวตัน สามารถวัดคาแรงไดโดยใชเครื่องชั่งสปริง 

เซอร ไอแซค นิวตัน มีความสําคัญเกี่ยวของอยางไรกับแรง 
เปนนักวิทยาศาสตรที่คนพบและศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวั

นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา 1 แรงในทิศทางเดียวกัน 
คนชวยกันออกแรงผลักประตู 

นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงมากกวา 1 แรงในทิศทางตรงกันขาม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แขงขันชักเยอ 

เฉลยแบบฝกหัดที่ 3 

ใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองวางใหถูกตอง 
คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

พ 

 

แรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน  ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทําใหวัตถุ 

ที่เทากันกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม ผลลัพธของแรงทั้งสองจะทํา

แรงไปทางขวามีคามากกวา

การเลนชักเยอ เกี่ยวของกับแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงอยางไร 

ที่คนพบและศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

แรงในทิศทางตรงกันขาม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1.   ก 
2.   ข 
3.   ค 
4.   ข 
5.   ก 
      

ฟ 

  

 

6.   ง 
7.   ก 
8.   ง 
9.   ง 
10. ค 
      



 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน

ชื่อ.........................................
********************************************************************

          
 

 
 

กอนเรียน

ขอ 
ก 

1.  
2  

3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

รวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง   แบบทดสอบมีจํานวน  
             ที่สุด  
 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
เลมที่ 2 แรงลัพธ 

 
.........................................นามสกุล....................................ชั้น.................

********************************************************************
** 

กอนเรียน หลังเรียน
ตัวเลือก 

ขอ 
ตัวเลือก

ข ค ง ก ข 
   1.   
   2   

   3.   
   4.   

   5.   
   6.   
   7.   
   8.   
   9.   
   10.   
   รวม   

แบบทดสอบมีจํานวน  10  ขอ  จงทําเครื่องหมาย 
ที่สุด  ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) 

ภ 

หลังเรียน 

.................เลขที่…...… 
********************************************************************

หลังเรียน 
ตัวเลือก 

ค ง 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

ขอ  จงทําเครื่องหมาย   ลงในขอที่ถูกตอง 



ม 

 

แบบสรุปผลการเรียนรู 
 

ชื่อ.........................................นามสกุล....................................ชั้น.................เลขที่…...… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการเรียน เลมที่ 2 

 

 
คะแนนเต็ม 

 

 
คะแนนที่ได 

 
แบบฝกหัดที่ 1 10  
แบบฝกหัดที่ 2 12  
แบบฝกหัดที่ 3 8  

   
   
   
   
   
   

คะแนนรวม 30  
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