
แรงในชีวิตประจําวัน



หมายถึง สิ่งทีท่ําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพจากหยุดน่ิงใหเคลื่อนที่ 

หรือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่อยูแลวเปนหยุดน่ิง เร็วขึ้น ชาลง หรือเปลี่ยน
ทิศทาง นอกจากน้ียังทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงรูปทรงและขนาดได

แรง...



ในการดํารงชีวิตแตละวัน เราตองใชแรงเพ่ือทํากจิกรรมตาง ๆ 

มากมาย และลักษณะของแรงท่ีใชมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปดวย ตัวอยางเชน

การออกแรงลากวัตถุ การออกแรงผลักวัตถุ

การออกแรงห้ิววัตถุ การออกแรงยกวัตถุ



ในทางวิทยาศาสตรมักจะใชเสนและลูกศรแทนขนาดและทิศทางของแรง

แรง ก แรง ข

แรง ค

จากรูปเสนและลกูศรแทนแรง แสดงวา แรง ข มีมากกวาแรง ก เพราะเสน

ลูกศรแทนแรง ข มีความยาวมากกวาเสนลกูศร แทนแรง ก  โดยท้ังแรง ก และแรง ข มี

ทิศทางไปเดียวกัน คือ ทางขาวมือ แตกตางจากแรง ค ท่ีมีทิศทางไปทางซายมือ



แรงสามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้

1. แรงที่ไดจากธรรมชาติ ซ่ึงแบงออกไดดังนี้

1.1 แรงท่ีไดจากสิ่งไมมีชีวิต เชน แรงลม แรงน้ํา แรงแมเหล็ก แรงโนมถวง

ของโลก เปนตน

1.2 แรงท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิต เชน แรงท่ีคนใชปนจกัรยาน แรงท่ีใชห้ิวของ แรงท่ี

ใชยกสิ่งของตาง ๆ เปนตน

2. แรงที่ไดจากเครื่องจักร หรือเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้น

เชน แรงท่ีเกิดจากการทํางานของมอเตอรพัดลม แรงท่ีเกิดจากการทํางานของ
เครื่องยนตในรถประเภทตาง ๆ เปนตน



แรงลัพธ
การออกแรงหลายแรงมากระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน จะมีคาเทากับการ

รวมแรงเปนแรงเดียว แรงท่ีเปนผลรวมของแรงหลายแรงนี้ เรียกวา แรงลัพธ

แรงลัพธ...



ลักษณะของแรงลัพธ
แรงมีหนวยเปนนิวตัน(N) สามารถเขียนแทนดวยลูกศร ความยาวของลูกศร

แทนขนาดของแรงและหัวลูกศรแทนทิศทางของแรงนั้น
การหาขนาดของแรงลัพธจึงตองพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรง 

ตัวอยางเชน

ขอที่ 1



ขอที่ 3

ขอที่ 2



ประโยชนของแรงลพัธ
ในชีวิตประจําวันของเรามีการนําแรงลัพธมาใชประโยชนมากมาย 

ตัวอยางเชน การสรางสะพานแขวนการปนจักรยานพวง การใชสุนัขหลาย ๆ ตัว

หลากเลื่อน

สะพานแขวน การปนจกัรยานพวงสุนัขลากเลื่อน



แรงเสียดทาน...
แรงเสียดทาน  หมายถึง แรงท่ีเกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชิ้นท่ีสัมผัส

กัน ซ่ึงแรงนี้เปนแรงท่ีผิววัตถุผิวหนึ่งตานทาน การเคลื่อนท่ีของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง สงผลทํา

ใหวัตถุเคลื่อนท่ีชาลงเรื่อย ๆจนกระท่ังหยุดนิ่งในท่ีสุด 



ลักษณะของแรงเสียดทาน 

มีทิศทางของแรงตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เชน การเตะฟุตบอล

       - ถาผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด เรียบ จะเกิดแรงเสียดทานนอย วัตถุเคลื่อนท่ีไดมาก
       - ถาผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด ไมเรียบ จะเกิดแรงเสียดทานมาก วัตถุเคลื่อนท่ีไดนอย

ถาวาง A อยูบนวัตถุ B ออกแรง     ลากวัตถุ วัตถุ A จะเคลื่อนท่ีหรือไมก็ตาม 

จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหวางผิวของ A และ B แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันขามกับ

แรง    ท่ีพยายามตอตานการเคลือ่นท่ีของ A 





ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน

1. น้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพ้ืน
ถาน้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุมาก จะเกิดแรงเสียดทานมาก ถาน้ําหนักหรือ

แรงกดของวัตถุนอยจะเกิดแรงเสียดทานนอย



2. ลักษณะของพ้ืนผิวสัมผัส
ถาพ้ืนผิวเรียบ เชน กระเบื้อง กระจก พลาสติก เปนตน จะเกิดแรงเสียดทาน

นอย เนื่องจากพ้ืนผิวเรียบ มีการเสียดสีระหวางกันนอย



การนําแรงเสียดทานไปใชประโยชน
เราสามารถใชประโยชนจากแรงเสียดทาน ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันไดมากมาย เชน

1. ทําใหวัตถุหยุดนิ่งไมเคลื่อนท่ี เชน ชวยหยุดรถยนตท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ยางรถท่ีมี

ดอกยางชวยใหรถเกาะถนนไดดี เปนตน

2. การสรางพ้ืนถนนตองทําใหพ้ืนถนนเกิดแรงเสยีดทานพอสมควร รถจึงจะ

เคลื่อนท่ีบนถนนโดยท่ีลอรถไมหมุนอยูกับท่ีได

3. ชวยในการหยิบจับสิ่งของโดยไมลื่นไหลไปมา

4. ชวยในการเดินไมใหลื่นไหล



แรงพยุงหรือแรงลอยตัว...
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว

แรงลอยตัว คือแรงพยุงของของเหลวและแกสท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในของเหลว

และแกสนั้น ทําใหวัตถุลอยอยูได
ในชีวิตประจําวันเราจะพบวาวัตถุบางชนิดลอยอยูในน้ําได เพราะแรงลอยตัวท่ี

กระทําตอวัตถุนั้นมีคาเพียงพอท่ีจะตานน้ําหนักของวัตถุ ท่ีเกิดจากแรงโนมถวงของโลกได 

แตสําหรับวัตถุบางชนิดท่ีจมลงในน้ํา แสดงวาแรงลอยตัวท่ีกระทําตอวัตถุนั้นมีคานอยกวา

น้ําหนักของวัตถุ



ลักษณะของแรงพยุงตัวของของเหลว
น้ําหนักชองวัตถุชนิดตางๆเกิดจากแรงโนมถวงของโลก ซ่ึงมีทิศทางลงสูพ้ืนโลก 

แตถาวัตถุนั้นตกลงไปในน้ํา น้ําหนักของวัตถุจะลดลง เพราะมีแรงของน้ําพยุงวัตถุใน

ทิศทางตรงกันขามกับแรงโนมถวงของโลก แรงนี้ เรียกวา แรงพยุงของของเหลว ซ่ึงเปน

แรงของของเหลวท่ีพยุงวัตถุในทิศทางตรงกันขามกับน้ําหนักของวัตถุ

แรงลอยตัวชวยพยุงไมใหวัตถุจม



เพ่ิมเติม

1. อารคิมีดิส นักคิดชาวกรีกเปนผูคนพบแรงลอยตัว และไดใหหลักการ
เกี่ยวกับการจมและการลอยของวัตถุเรียกหลักการนี้วา "หลักของอารคิมีดิส" กลาวคือ 

แรงลอยตัวท่ีกระทําตอวัตถุมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวท่ีถูกแทนท่ีดวยปริมาตร

ของวัตถุสวนท่ีจมในของเหลวนั้น



2. คาของแรงท่ีอานไดเม่ือชั่งวัตถุในของเหลว จะมีคานอยกวาเม่ือชั่งวัตถุใน
อากาศ เพราะวาของเหลวมีแรงลอยตัวชวยพยุงวัตถุไว

10 นิวตัน 6 นิวตัน



ปจจัยที่มีผลตอการลอยและการจมของวัตถุ

1. ความหนาแนนของวัตถุ วัตถุแตละชนิดจะมีความหนาแนนไมเทากัน

1.1 ถาวัตถุมีความหนาแนนนอยกวาของเหลววัตถุจะลอยในของเหลว

1.2 ถาวัตถุมีความหนาแนนเทากันกับของเหลววัตถุจะลอยปริ่มในของเหลว

1.3 ถาวัตถุมีความหนาแนนมากกวาของเหลววัตถุจะจมในของเหลว



2. ความหนาแนนของของเหลว
ของเหลวท่ีมีความหนาแนนมากจะมีแรงลอยตัวมาก ทําใหพยุงวัตถุใหลอยข้ึน

ไดมากกวาของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอย เชน น้ําเกลือมีความหนาแนนมากกวา

น้ําเปลา เม่ือนําไขไกไปใสในน้ําเกลือเปรียบเทียบกับน้ําเปลา ไขไกลอยในน้ําเกลือ แตจม

ลงในน้ําเปลา

น้ําเกลือ + ไข น้ําเปลา + ไข



ประโยชนของแรงพยุงของของเหลว
นักวิทยาศาสตรนําความรูเรื่องแรงพยุงหรือแรงลอยตัวไปใชประโยชนในดาน

ตางๆ เชน การประดิษฐเสื้อชูชีพ เรือ แพยาง เปนตน



- ความดัน คือ ขนาดของแรงท่ีกระทําตอ 1 หนวยพ้ืนท่ีของวัตถุ
- อากาศเปนสิ่งท่ีมีตัวตน มีน้ําหนัก ตองการท่ีอยู และสัมผัสได น้ําหนักของ

อากาศมีแรงกดหรือแรงดัน อนุภาคของอากาศเคลื่อนท่ีไปมาไดอยางอิสระ และ
ตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนท่ีชนกันเองและชนกับวัตถุตาง ๆ ท่ีลอมรอบ ทํา

ใหเกิดแรงดันรอบทิศทาง

ความดันอากาศ...



- แรงดันอากาศ หมายถึง แรงท่ีอากาศกดลงบนผิวของวัตถุในทุกทิศทาง 
เชน ถาเปาลูกโปง อากาศท่ีเขาไปดานในจะดันลูกโปงใหพองออกและมีขนาดใหญขึ้น 

ขณะเดียวกันอากาศท่ีอยูภายนอกก็ออกแรงดันลกูโปงทุกทิศทางดวยเชนกัน เปนตน
ความดันอากาศหรือความกดอากาศ คือ ความดันอากาศท่ีกระทําทุกแหงของโลก



เครื่องวัดความดันอากาศ เรียกวา บารอมิเตอร

ความดัน 1 บรรยากาศจะดันใหปรอทสูง 760 มิลลิเมตรของปรอท 

ในระดับน้ําทะเลในแนวต้ังฉากกับผิวโลก



ถาสูงจากระดับน้ําทะเลความดันอากาศจะลดลงเรื่อยๆ



ประโยชนของความดันอากาศ

1. การดูดน้ําออกจากขวดโดยใชหลอดดูด

2. การดูดของเหลวเขาหลอดหยดหรือเข็มฉีดยา

3. การเจาะกระปองนมตองเจาะ 2 รู เพ่ือใหอากาศในกระปองนมมีความดัน

อากาศเทากับความดันภายนอกกระปองนมทําใหสามารถเทนมออกจากกระปองนมได

4. การถายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งท่ีอยูตาง

ระดับกัน เรียกวา “กาลักน้ํา”

5. การใชแปนยางดูดติดกับกระจกเพ่ือยึดสิ่งของใหติดกับกระจก เนื่องจาก
ความดันอากาศภายนอกมากกวาความดันอากาศภายในแปนยาง จึงกดหัวแปนยางใหดูด

ติดกับกระจก



ความดันของเหลว
ความดันของของเหลวมีลักษณะคลายกับความดันอากาศ คือ เกิดจากน้ําหนัก

ของของเหลวท่ีมีอยูเหนือตําแหนงนั้น ๆกดทับลงมา ย่ิงในระดับท่ีลึกมากขึ้น ของเหลวท่ี

อยูเหนือตําแหนงนั้นก็จะมีมากขึ้น ทําใหน้ําหนักของของเหลวมีมากขึ้น

ความดันของเหลว...



ปจจัยที่มีผลตอความดันของของเหลว

1. ความลึกของของเหลว

- ของเหลวไมวาจะอยูในภาชนะรูปรางใดก็ตาม ถาที่ระดับความลึกเดียวกัน ความดันของ

ของเหลวจะเทากันที่ระดับความลึกเดียวกัน น้ําจะมีความดันเทากัน

- แตถาระดับความลึกตางกัน ของเหลวที่อยูระดับลึกกวา จะมีความดันมากกวา

ที่ระดับความลึกตางกัน น้ําที่ระดับความลึก มากกวาจะมีความดันมากกวา



2. ความหนาแนนของของเหลว

ของเหลวตางชนิดกันจะมีความดันตางกัน โดยของเหลวท่ีมีความหนาแนน

มาก จะมีความดันสูงกวาของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอย

น้ําเปลา น้ําเชื่อม

10 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร



ประโยชนของความดันของเหลว
เรานําความรูเกี่ยวกับความดันของของเหลวไปใชประโยชน เชน ...

1. การสรางเขื่อน ตองสรางใหฐานเขื่อนมีความกวางมากกวาสันเขื่อน เพราะ

แรงดันของน้ําบริเวณฐานเขื่อนมากกวาแรงดันของน้ําบริเวณสันเขื่อน

ฐานเข่ือน

สันเข่ือน

แรงดันมาก

แรงดันนอย

*** เขื่อนตองสรางใหฐานเขื่อนกวางกวาสันเขื่อน***



2. การออกแบบเรือดําน้ํา จะตองมีความแข็งแรงและทนทานตอสภาพความ

ดันสูงในน้ําลึกได เพราะย่ิงลึกความดันน้ําจะย่ิงมากขึ้น
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