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แผนการสอน 
 

เรื่อง แรงพยุงและหลักของอารคิมีดีส             เวลา  1  ช่ัวโมง  45  นาที 
หลักสูตรท่ี  3                         ชวงช้ันท่ี  4 
 

แนวความคิดหลัก 
เม่ือวัตถุอยูในของไหลจะถูกแรงพยุง (buoyant force) กระทํา โดยท่ีขนาดของแรงพยุงเทากับ

ขนาดของน้ําหนักของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี เรียกวา หลักของอารคิมีดีส (Archimedes’ principle) หลักนี้
สามารถอธิบายการลอยและการจมของวัตถุในของเหลวได 
 

วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของแรงพยุง 
2. ทดลองและวิเคราะหหาแรงพยุงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว และคํานวณปริมาณท่ีเก่ียวของได 
3. อธิบายหลักของอารคิมีดีส นําหลักของอารคิมีดีสไปใชอธิบาย และแกปญหาท่ีเก่ียวของได 

 

วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้ 
 

1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement : E1) 
1.1 ผูสอนสาธิตการจมการลอยของวัตถุตางๆ เชนโฟม แทงไม ไมบัลซาในน้ํา หรือ การจมการลอย

ของวัตถุชนิดเดียวกันในของเหลวชนิดตางๆ  หรือการจมการลอยของวัตถุชนิดตาง ๆ ใน
ของเหลวชนิดเดียวกัน  หรือการลอยของวัตถุในอากาศ  เชน  การลอยของบอลลูน ลูกโปง โคม
ลอย ใหผูเขาอบรมสังเกตการจมการลอยของวัตถุ 

1.2 ผูสอน (สาธิตหรือแสดงภาพ) ตั้งคําถามเก่ียวกับการเรียงตัวเปนชั้นของของเหลว ตางชนิดกันท่ี
ไมผสมกัน แตละชั้นของของเหลวมีวัตถุท่ีจมในของเหลวนั้น ใหผูเขาอบรมสังเกตการจมการลอย
ของวัตถุ 

1.3 ผูสอนสาธิตและตั้งคําถาม การชั่งน้ําหนักของวัตถุในอากาศและในน้ําเพ่ือนําเขาสู การทดลอง 
9.2  แรงพยุง (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 36) 

 

2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration : E2) 
ใหผูเรียนทําการทดลอง เรื่อง แรงพยุง 

 
 
 

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation : E3) 
3.1 ผูเรียนนําเสนอผลการทดลอง 
3.2  ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง  
3.3  ผูสอนใหความรูวา ขอสรุปจากการทดลอง เรียกวา หลักของอารคิมีดีส 

 
4.  ข้ันขยายความรู (Elaboration : E4) 

4.1 ผูสอนอภิปรายเก่ียวกับการลอยและการจมท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  
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4.2 ผูสอนอภิปรายการนําความรูเก่ียวกับหลักของอารคิมีดีสไปสรางเครื่องมือวัดความหนาแนนของ
ของเหลวท่ีเรียกวา ไฮดรอมิเตอร 

4.3 ผูเรียนสรางไฮดรอมิเตอรอยางงาย และทําการสอบเทียบกับของเหลวท่ีทราบความหนาแนน 2-
3 ชนิด 

4.4 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการสรางและการนําหลักการนี้ไปใชประโยชน 
 
 

5. ข้ันประเมิน (Evaluation : E5) 
5.1 ผูสอนกําหนดสถานการณใหผูเรียนทําการหาแรงพยุงของวัตถุในของเหลว 
5.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายการใชประโยชนจากการศึกษาเรื่อง แรงพยุง 

 

 
การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินขณะปฏิบัติกิจกรรม 
         - ความสนใจ ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยตอขอมูล 
         - ทักษะการปฏิบัติ ความคลองแคลวในการทํากิจกรรม  การใชเครื่องมือ 
         - การถามคําถาม การตอบคําถาม และการอภิปราย 
   2.  ประเมินผลการทํากิจกรรม ไดแก รายงาน การนําเสนอและบันทึกของผูเรียน 
 3.  ผูเรียนประเมินตนเองจากการรวมกิจกรรม 
 4.  ผูเรียนประเมินกันเองจากการนําเสนอของแตละกลุม 
 

 
วัสดุอุปกรณ ส่ือและแหลงการเรียนรู 

วัสดุอุปกรณ 
  1. เครื่องชั่งสปริง 0-10 นิวตัน 
  2. บีกเกอร 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 
  3. กระบอกตวง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 
  4. แทงเหล็กมวล 500 กรัม  

5. ไฮดรอมิเตอร สําหรับวัดความหนาแนนระหวาง 0.700-1.000 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
  6. ถวยยูเรกา  
  7. กรรไกร  

8. คัตเตอร 
 วัสดุส้ินเปลือง 
  1. ของเหลว 3 ชนิด ไดแก น้ํา (ใสสี)  น้ํามันพืช และแอลกอฮอล 
  2. เศษวัสดุ เชน ไม โฟม แผนพลาสติก ตะปู 
  3. ดายเสนเล็ก 

 4. กาวซิลิโคน 
 5. หลอดดูดพลาสติก 
 6. สําลี กระดาษเยื่อ เทปใส 

  7. เม็ดโลหะขนาดเล็กเสนผานศูนยกลาง 1-2  มิลลิเมตร 
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ส่ือและแหลงการเรียนรู 
1.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 
2.  คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 
3.  อินเทอรเน็ต 
4. ใบความรู 1 เรื่องหอคอยความหนาแนน และใบความรู 2  เรื่อง ไฮดรอมิเตอร 
5. ใบกิจกรรม 
6. ใบบันทึกกิจกรรม 
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ใบความรู 1 : เร่ือง หอคอยความหนาแนน (density tower) 
 

 ใบความรูนี้เปนกิจกรรมสําหรับนําเขาสูบทเรียนหรือสรางความสนใจเก่ียวกับการลอยและการจม
ของของเหลวท่ีมีความหนาแนนตางกัน 
 

วัสดุอุปกรณ 
 แกวหรือขวดใสทรงสูง 
 ของเหลว 4 ชนิด (หรือนอยกวา)ไดแก น้ําผึ้ง น้ํามันพืช น้ํา และแอลกอฮอล 
 สีผสมอาหาร 
 วัตถุขนาดเล็ก เชน ตะปู ผลไมขนาดเล็ก (เชน สตรอเบอรี ่มะเขือสีดา ) ถ่ัว พลาสติกชิ้นเล็กๆ   
 

วิธีการ 
 1. รินน้ําผึ้งลงในขวดอยางชาๆ จนไดประมาณ ¼ ของขวด 
 2. ผสมสีผสมอาหารลงในน้ํา 2-3 หยด รินน้ําผสมสีลงในขวด จนไดครึ่งขวด  
 3. เทน้ํามันพืชปริมาณเทากันลงในขวด 
 4. เทแอลกอฮอลเปนชั้นสุดทาย 
     หมายเหตุ ควรเทของเหลวตามลําดับ โดยเริ่มจากน้ําผึ้ง น้ําผสมสี น้ํามันพืช และ  
                  แอลกอฮอลเปนลําดับสุดทาย ขณะเทของเหลวแตละอยาง ตองเทอยางระมัดระวัง เพ่ือ 
                 ไมใหเกิดฟองอากาศ หรือไปผสมกับของเหลวท่ีเทกอนหนา 
 5. หยอนวัตถุตางๆ ลงในขวด ทีละชิ้น 
 

สังเกต การเรียงตัวของชั้นของเหลวตางๆ และการลอยของวัตถุตางๆในของเหลวแตละชั้น ซ่ึงจะมี
ความสัมพันธกับความหนาแนนของของเหลวแตละชนิด และของวัตถุแตละชนิด 
 
จาก Jim Weise. Magic Science, Jossey-Bass,1998. 
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ใบความรู 2  : เร่ือง ไฮดรอมิเตอร 
 

 ไฮดรอมิเตอร (hydrometer) เปนเครื่องวัดความหนาแนนของของเหลว โดยใชหลักการเก่ียวกับ
การลอยและการจมของวัตถุในของเหลว ไฮดรอมิเตอรประกอบดวยหลอดแกวยาวท่ีมีปลายปดท้ังสองขาง 
ปลายขางหนึ่งเปนกระเปาะสําหรับบรรจุเม็ดโลหะเล็กๆ เม่ือนําไฮดรอมิเตอรไปลอยในของเหลวตางชนิดกัน ไฮด
รอมิเตอรจะจมไดลึกไมเทากัน  บนหลอดแกวมีสเกลบอกความหนาแนนสัมพัทธกับความหนาแนนของน้ํา  

หลักการพ้ืนฐาน 

 เม่ือนําวัตถุชนิดหนึ่งไปลอยในของเหลวตางชนิดกัน วัตถุจะมีสวนท่ีจมและลอยใน ของเหลวแตละ
ชนิดไมเทากัน เชน นําแทงไมไปลอยในน้ําเชื่อม น้ําและแอลกอฮอล พบวา แทงไมจมแอลกอฮอลมากท่ีสุด  
รองลงมาเปนน้ําและน้ําเชื่อม ตามลําดับ สรุปไดวา แทงไมจมไดนอยในของเหลวท่ีมีความหนาแนนมาก 
และจมไดมากในของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอย  เราสามารถหาปริมาตรสวนจมและลอยของวัตถุไดดังนี้  

พิจารณาวัตถุรูปลูกบาศกมีความหนาแนน oρ  และปริมาตร oV  ลอยในของเหลวท่ีมีความ

หนาแนน fρ   ถา fV  เปนปริมาตรของวัตถุสวนจมหรือปริมาตรของเหลวท่ีถูกแทนท่ี ปริมาณท้ังสี่มี

ความสัมพันธกันอยางไร 
 

 
                                  
 
 

 

รูป  การหาปรมิาตรสวนจมและลอยของวัตถุ 
 

วัตถุลอยในของเหลวและอยูในสมดุล แสดงวา   
                                  น้ําหนักวัตถุ     =      น้ําหนกัของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี 
                                       gm0       =      gm f  

        gV00ρ     =     gV ffρ  

             ดังนั้นจะได            fV         =     0
0 V
fρ

ρ       …… (1) 

              และ         fVV −0     =    









−

f

V
ρ
ρ0

0 1           ……. (2) 

 
 

 

           0V  fV  
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ความสัมพันธระหวางสวนจมของวัตถุและความหนาแนนของของเหลว 

พิจารณาวัตถุรูปทรงกระบอกสมํ่าเสมอมีพ้ืนท่ีหนาตัด A  สูง 0h  และความหนาแนน 0ρ  ลอยใน

แนวตั้งในของเหลวท่ีมีความหนาแนน fρ  และจมในของเหลวเปนระยะ fh  
 

 
 
 

                                                            

 
 

 
รูป  การหาความสัมพันธระหวางสวนจมของวัตถุและความหนาแนนของของเหลว 

 

จากสมการ (1) ปริมาตรสวนจม     fV      =     0
0 V
fρ

ρ
 

              fAh   =     
fρ

ρ0
0Ah  

                                  fh    =     00hρ 










fρ
1     ……. (3) 

 

จากสมการ (3) จะเห็นวา 0ρ และ 0h  มีคาคงตัว ดังนั้นสวนท่ีวัตถุทรงกระบอกจมใตของเหลว 

fh แปรผกผันกับความหนาแนนของของเหลว fρ  ซ่ึงหมายความวา ถานําวัตถุนี้ไปลอยในของเหลวท่ีมี

ความหนาแนนมาก วัตถุจะจมลงนอย ถานําวัตถุนี้ไปลอยในของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอย วัตถุจะจมลง
มาก ดังนั้นความยาวของสวนท่ีจมของวัตถุในของเหลวใดจึงบอกความหนาแนนของของเหลวนั้นได 
 

 การสรางไฮดรอมิเตอรอยางงาย 
 จากหลักการพ้ืนฐานของไฮดรอมิเตอร ผูสอนอาจออกแบบและสรางไฮดรอมิเตอรอยางงายโดยใชกาว
ซิลิโคนปดท่ีปลายหลอดดานหนึ่งของหลอดดูดพลาสติก หรือบีบปลายหลอดใหแบนแลวปดดวยเทป (แต
ตองแนใจวา ของเหลวไมสามารถซึมผานเขาไปในหลอดได)ใสเม็ดโลหะขนาดเล็กเสนผานศูนยกลาง 1-2 
มิลลิเมตร ประมาณ 50-80 ลูก ปดอีกปลายดวยเทปกาว สําหรับ      การปรับเทียบ (calibration) อยาง
งาย อาจนําไปลอยในน้ําและของเหลวอ่ืนท่ีทราบความหนาแนนอีก 2-3 ชนิด แลวเขียนสเกลบนตัวหลอด  
 
 
 
 
 
 

                  0h  
fh  
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ใบกิจกรรม 
 

การทดลอง 9.2 แรงพยุง 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเรียน 
ศึกษาแรงพยุงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในของเหลว 

 

วัสดุอุปกรณ   
 1. เครื่องชั่งสปริง   1 อัน  
 2. ถวยยูเรกา    1 ใบ  
 3. บีกเกอร 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ  
 4. กระบอกตวง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ 
 5. วัตถุตางๆ 
 

วิธีการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป  การวัดน้ําหนักวัตถุในอากาศและในน้าํโดยใชเคร่ืองชั่งสปริง 

 

ชั่งน้ําหนักวัตถุในอากาศ แลวนําวัตถุไปชั่งน้ําหนักในน้ําท่ีบรรจุในถวยยูเรกาท่ีมีน้ําถึง ขอบพวย 
รองรับน้ําท่ีลนออกมาดวยบีกเกอรหรือกระบอกตวง 
 

   น้ําหนักวัตถุในอากาศและน้ําหนักวัตถุในน้ําเทากันหรือไม  อยางไร 
   น้ําท่ีลนออกมาหรือน้ําท่ีถูกวัตถุแทนท่ีมีปริมาตรเทาใด น้ําจํานวนนี้มีน้ําหนักเทาใด 
   น้ําหนักของน้ําท่ีลนออกมาเทากับน้ําหนักวัตถุท่ีหายไปหรือไม 
   ทดลองกับวัตถุอ่ืน เชน ไม ผลท่ีไดเปนอยางไร 
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วัตถุประสงค   ………………………………………………………………………………………... 
 

บันทึกผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   น้ําหนักวัตถุในอากาศและน้ําหนักวัตถุในน้ําเทากันหรือไม  อยางไร 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

   น้ําท่ีลนออกมาหรือน้ําท่ีถูกวัตถุแทนท่ีมีปริมาตรเทาใด น้ําจํานวนนี้มีน้ําหนักเทาใด 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

   น้ําหนักของน้ําท่ีลนออกมาเทากับน้ําหนักวัตถุท่ีลดลงหรือไม 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

   ทดลองกับวัตถุอ่ืน เชน ไม สังเกตผลท่ีไดเปนอยางไร 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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