แผนการสอน
เรื่อง แรงพยุงและหลักของอารคิมีดีส
หลักสูตรที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที
ชวงชั้นที่ 4

แนวความคิดหลัก
เมื่อวัตถุอยูในของไหลจะถูกแรงพยุง (buoyant force) กระทํา โดยที่ขนาดของแรงพยุงเทากับ
ขนาดของน้ําหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ เรียกวา หลักของอารคิมีดีส (Archimedes’ principle) หลักนี้
สามารถอธิบายการลอยและการจมของวัตถุในของเหลวได
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของแรงพยุง
2. ทดลองและวิเคราะหหาแรงพยุงที่กระทําตอวัตถุในของเหลว และคํานวณปริมาณที่เกี่ยวของได
3. อธิบายหลักของอารคิมีดีส นําหลักของอารคิมีดีสไปใชอธิบาย และแกปญหาที่เกี่ยวของได
วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้
1. ขั้นสรางความสนใจ (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) ตั้งคําถามเกี่ยวกับการเรียงตัวเปนชั้นของของเหลว ตางชนิดกันที่
ไมผสมกัน แตละชั้นของของเหลวมีวัตถุที่จมในของเหลวนั้น ใหผูเขาอบรมสังเกตการจมการลอย
ของวัตถุ
1.3 ผูสอนสาธิตและตั้งคําถาม การชั่งน้ําหนักของวัตถุในอากาศและในน้ําเพื่อนําเขาสู การทดลอง
9.2 แรงพยุง (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 36)
2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration : E2)
ใหผูเรียนทําการทดลอง เรื่อง แรงพยุง
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation : E3)
3.1 ผูเรียนนําเสนอผลการทดลอง
3.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
3.3 ผูสอนใหความรูวา ขอสรุปจากการทดลอง เรียกวา หลักของอารคิมีดีส
4. ขั้นขยายความรู (Elaboration : E4)
4.1 ผูสอนอภิปรายเกี่ยวกับการลอยและการจมที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
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4.2 ผูสอนอภิปรายการนําความรูเกี่ยวกับหลักของอารคิมีดีสไปสรางเครื่องมือวัดความหนาแนนของ
ของเหลวที่เรียกวา ไฮดรอมิเตอร
4.3 ผูเรียนสรางไฮดรอมิเตอรอยางงาย และทําการสอบเทียบกับของเหลวที่ทราบความหนาแนน 23 ชนิด
4.4 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการสรางและการนําหลักการนี้ไปใชประโยชน
5. ขั้นประเมิน (Evaluation : E5)
5.1 ผูสอนกําหนดสถานการณใหผูเรียนทําการหาแรงพยุงของวัตถุในของเหลว
5.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายการใชประโยชนจากการศึกษาเรื่อง แรงพยุง
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินขณะปฏิบัติกิจกรรม
- ความสนใจ ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยตอขอมูล
- ทักษะการปฏิบัติ ความคลองแคลวในการทํากิจกรรม การใชเครื่องมือ
- การถามคําถาม การตอบคําถาม และการอภิปราย
2. ประเมินผลการทํากิจกรรม ไดแก รายงาน การนําเสนอและบันทึกของผูเรียน
3. ผูเรียนประเมินตนเองจากการรวมกิจกรรม
4. ผูเรียนประเมินกันเองจากการนําเสนอของแตละกลุม
วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู
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
วัสดุสิ้นเปลือง
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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สื่อและแหลงการเรียนรู
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 2
2. คูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 2
3. อินเทอรเน็ต
4. ใบความรู 1 เรื่องหอคอยความหนาแนน และใบความรู 2 เรื่อง ไฮดรอมิเตอร
5. ใบกิจกรรม
6. ใบบันทึกกิจกรรม
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ใบความรู 1 : เรื่อง หอคอยความหนาแนน (density tower)
ใบความรูนี้เปนกิจกรรมสําหรับนําเขาสูบทเรียนหรือสรางความสนใจเกี่ยวกับการลอยและการจม
ของของเหลวที่มีความหนาแนนตางกัน
วัสดุอุปกรณ
แกวหรือขวดใสทรงสูง
ของเหลว 4 ชนิด (หรือนอยกวา)ไดแก น้ําผึ้ง น้ํามันพืช น้ํา และแอลกอฮอล
สีผสมอาหาร
วัตถุขนาดเล็ก เชน ตะปู ผลไมขนาดเล็ก (เชน สตรอเบอรี่ มะเขือสีดา ) ถั่ว 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 เพื่อ
ไมใหเกิดฟองอากาศ หรือไปผสมกับของเหลวที่เทกอนหนา
5. หยอนวัตถุตางๆ ลงในขวด ทีละชิ้น

สั ง เกต การเรี ย งตั ว ของชั้ น ของเหลวต า งๆ และการลอยของวั ต ถุ ต า งๆในของเหลวแต ล ะชั้ น ซึ่ ง จะมี
ความสัมพันธกับความหนาแนนของของเหลวแตละชนิด และของวัตถุแตละชนิด
จาก Jim Weise. Magic Science, Jossey-Bass,1998.
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ใบความรู 2 : เรื่อง ไฮดรอมิเตอร
ไฮดรอมิเตอร (hydrometer) เปนเครื่องวัดความหนาแนนของของเหลว โดยใชหลักการเกี่ยวกับ
การลอยและการจมของวัตถุในของเหลว ไฮดรอมิเตอรประกอบดวยหลอดแกวยาวที่มีปลายปดทั้งสองขาง
ปลายขางหนึ่งเปนกระเปาะสําหรับบรรจุเม็ดโลหะเล็กๆ เมื่อนําไฮดรอมิเตอรไปลอยในของเหลวตางชนิดกัน ไฮด
รอมิเตอรจะจมไดลึกไมเทากัน บนหลอดแกวมีสเกลบอกความหนาแนนสัมพัทธกับความหนาแนนของน้ํา
หลักการพื้นฐาน
เมื่อนําวัตถุชนิดหนึ่งไปลอยในของเหลวตางชนิดกัน วัตถุจะมีสวนที่จมและลอยใน ของเหลวแตละ
ชนิดไมเทากัน เชน นําแทงไมไปลอยในน้ําเชื่อม น้ําและแอลกอฮอล พบวา แทงไมจมแอลกอฮอลมากที่สุด
รองลงมาเปนน้ําและน้ําเชื่อม ตามลําดับ สรุปไดวา แทงไมจมไดนอยในของเหลวที่มีความหนาแนนมาก
และจมไดมากในของเหลวที่มีความหนาแนนนอย เราสามารถหาปริมาตรสวนจมและลอยของวัตถุไดดังนี้
พิ จ ารณาวั ต ถุ รู ป ลู ก บาศก มี ค วามหนาแน น ρ o และปริ มาตร Vo ลอยในของเหลวที่ มี ความ
หนาแนน ρ f ถา V f เปนปริมาตรของวัตถุสวนจมหรือปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ ปริมาณทั้งสี่มี
ความสัมพันธกันอยางไร

Vf

V0

รูป การหาปริมาตรสวนจมและลอยของวัตถุ

วัตถุลอยในของเหลวและอยูในสมดุล แสดงวา
น้ําหนักวัตถุ = น้ําหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
= mf g
m0 g
ρ fVf g
ρ 0V0 g =
ดังนั้นจะได
และ

Vf
V0 − V f

=
=

ρ0
V0
ρf

…… (1)


ρ 
V 0 1 − 0 

ρ f 


……. (2)
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ความสัมพันธระหวางสวนจมของวัตถุและความหนาแนนของของเหลว
พิจารณาวัตถุรูปทรงกระบอกสม่ําเสมอมีพื้นที่หนาตัด A สูง h0 และความหนาแนน ρ 0 ลอยใน
แนวตั้งในของเหลวที่มีความหนาแนน ρ f และจมในของเหลวเปนระยะ h f

h0

hf

รูป การหาความสัมพันธระหวางสวนจมของวัตถุและความหนาแนนของของเหลว

จากสมการ (1) ปริมาตรสวนจม

=

Vf
Ah f

=
hf

ρ0
V0
ρf
ρ0
Ah0
ρf

=

 1 


ρ
 f 

ρ 0 h0 

……. (3)

จากสมการ (3) จะเห็นวา ρ 0 และ h0 มีคาคงตัว ดังนั้นสวนที่วัตถุทรงกระบอกจมใตของเหลว
h f แปรผกผันกับความหนาแนนของของเหลว ρ f ซึ่งหมายความวา ถานําวัตถุนี้ไปลอยในของเหลวที่มี
ความหนาแนนมาก วัตถุจะจมลงนอย ถานําวัตถุนี้ไปลอยในของเหลวที่มีความหนาแนนนอย วัตถุจะจมลง
มาก ดังนั้นความยาวของสวนที่จมของวัตถุในของเหลวใดจึงบอกความหนาแนนของของเหลวนั้นได
การสรางไฮดรอมิเตอรอยางงาย
จากหลักการพื้นฐานของไฮดรอมิเตอร ผูสอนอาจออกแบบและสรางไฮดรอมิเตอรอยางงายโดยใชกาว
ซิลิโคนปดที่ปลายหลอดดานหนึ่งของหลอดดูดพลาสติก หรือบีบปลายหลอดใหแบนแลวปดดวยเทป (แต
ตองแนใจวา ของเหลวไมสามารถซึมผานเขาไปในหลอดได)ใสเม็ดโลหะขนาดเล็กเสนผานศูนยกลาง 1-2
มิลลิเมตร ประมาณ 50-80 ลูก ปดอีกปลายดวยเทปกาว สําหรับ การปรับเทียบ (calibration) อยาง
งาย อาจนําไปลอยในน้ําและของเหลวอื่นที่ทราบความหนาแนนอีก 2-3 ชนิด แลวเขียนสเกลบนตัวหลอด
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ใบกิจกรรม
การทดลอง 9.2 แรงพยุง
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียน
ศึกษาแรงพยุงที่กระทําตอวัตถุที่อยูในของเหลว
วัสดุอุปกรณ
1. เครื่องชั่งสปริง
1 อัน
2. ถวยยูเรกา
1 ใบ
3. บีกเกอร 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
1 ใบ
4. กระบอกตวง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ
5. วัตถุตางๆ
วิธกี าร

รูป การวัดน้ําหนักวัตถุในอากาศและในน้าํ โดยใชเครื่องชั่งสปริง

ชั่งน้ําหนักวัตถุในอากาศ แลวนําวัตถุไปชั่งน้ําหนักในน้ําที่บรรจุในถวยยูเรกาที่มีน้ําถึง ขอบพวย
รองรับน้ําที่ลนออกมาดวยบีกเกอรหรือกระบอกตวง
 น้ําหนักวัตถุในอากาศและน้ําหนักวัตถุในน้ําเทากันหรือไม อยางไร
 น้ําที่ลนออกมาหรือน้ําที่ถูกวัตถุแทนที่มีปริมาตรเทาใด น้ําจํานวนนี้มีน้ําหนักเทาใด
 น้ําหนักของน้ําที่ลนออกมาเทากับน้ําหนักวัตถุที่หายไปหรือไม
 ทดลองกับวัตถุอื่น เชน ไม ผลที่ไดเปนอยางไร
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ใบบันทึกกิจกรรม
การทดลอง 9.2 แรงพยุง
วัตถุประสงค ………………………………………………………………………………………...
บันทึกผลการทดลอง

 น้ําหนักวัตถุในอากาศและน้ําหนักวัตถุในน้ําเทากันหรือไม

อยางไร
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
น้ําที่ลนออกมาหรือน้ําที่ถูกวัตถุแทนที่มีปริมาตรเทาใด น้ําจํานวนนี้มีน้ําหนักเทาใด
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


น้ําหนักของน้ําที่ลนออกมาเทากับน้ําหนักวัตถุที่ลดลงหรือไม
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................




ทดลองกับวัตถุอื่น เชน ไม สังเกตผลที่ไดเปนอยางไร

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

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