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สมดุลของแรง 
วัตถุประสงค 

1.  ศึกษาการสมดุลของแรงสามแรงในระนาบเดียวกัน 

2.  ศึกษาแรงลัพธของแรงสองแรง 

ทฤษฎี 
แรงหลายแรงกระทําตออนุภาคแลวทําใหอนุภาคอยูในสภาพสมดุล ผลรวมเวคเตอรของแรงท้ังหมด 

ตองเปนศูนย เม่ือเขียนรูปหลายเหลี่ยมแทนแรง จะตองไดรูปหลายเหลี่ยปดพอดีหรือกลาวไดวา ผลรวมทาง 
พีชคณิตของแรงองคประกอบทุกแรงบนเสนตรงใด ๆ ท่ีลากผานอนุภาคนั้นตองเปนศูนย 
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(ก)  (ข) 

รูปท่ี 1  (ก) แรง  v v 
F  F 1  2 ,  และ  v 

F 3  กระทําตออนุภาค (กระทําท่ีจุดเดียวกัน) แลว อนุภาคอยู 
ในสภาพสมดุล 

(ข)  แรง  v v 
F  F 1  2 ,  และ  v 

F 3  เม่ือเขียนรูปหลายเหลี่ยมแทนแรงจะไดรูปสามเหลี่ยม 
ปดพอดี 

กรณีแรง  3 แรง อยูในระนาบเดียวกันกระทําตออนุภาค แลวอนุภาคอยูในสภาพสมดุล ดังในรูปท่ี 1 
(ก) ถา φ φ 1  2 ,  และ φ 3  เปนมุมตรงขามของแรง 

v v 
F  F 1  2 ,  และ  v 

F 3  ตามลําดับ รูปหลายเหลี่ยมแทนแรงของแรง 
ท้ังสามจะเปนรูปสามเหลี่ยมปดพอดี ดังรูปท่ี 1 (ข) จากกฎของไซน จะได 
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2 
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3 sin  sin φ φ 
.......................................................... (1)
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เม่ือแตกแรงทั้งสามออกไปตามแกน x และ y ที่ตั้งฉากกัน จะไดองคประกอบของแรงทั้งสามทาง 
แกน x และ y ดังนี้ คือ 
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F 1 
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F 3  F 1 
x 

F 2 

θ 2 θ 3 

รูปที่ 2แสดงการแตกแรง 
v v 
F  F 1  2 ,  และ 

v 
F 3  ออกไปตามแกน x และแกน y 
ซึ่งตั้งฉากกัน 

F  F x 1  1  1 =  cos  , θ  F  F y 1  1  1 =  sinθ 

F  F x 2  2  2 =  cos  , θ  F  F y 2  2  2 =  sinθ  ............. (2) 

F  F x 3  3  3 =  cos  , θ  F  F y 3  3  3 =  sinθ 

เม่ือ θ θ 1  2 ,  และ θ 3  เปนมุมที่แรง 
v v 
F  F 1  2 ,  และ 

v 
F 3  ทํา 

ตอแกน x โดยมีเง่ือนไขของสภาพสมดุล คือ 
v v v 
F  F  F 1  2  3 + + = 

v 
0  ........................... (3) 

หรือ 

F  F  F x  x  x 1  2  3 + + = 0  ........................... (4) 

F  F  F y  y  y 1  2  3 + + = 0 

จากรูปที่  1  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางแรงหนึ่งกับอีกสองแรงที่เหลือ  จะไดวา  แรงนั้นมี 
ขนาดเทากับแรงลัพธของอีกสองแรงที่เหลือ แตมีทิศตรงกันขาม นั่นคือ ขนาดของแรง 

v 
F 3  มีความสัมพันธ 

กับขนาดของแรง 
v 
F 2  และ 

v 
F 1  คือ 

F 3 
2 = + + F  F  F F 1 

2 
2 
2 

1  2  3 2  cosφ  ..................................... (5) 

เม่ือ φ 3  เปนมุมระหวางแรง 
v 
F 1  และ 

v 
F 2
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สมดุลของแรง 

คําแนะนํา 

ใหนักศึกษาอานและทําความเขาใจทฤษฎีหนา 3-1, 3-2 ในคูมือปฏิบัติการกอนเขาเรียน 

วิธีทดลอง 

ใหนักศึกษาทําการทดลองโดยใชขอมูลชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ของขอกําหนดการทดลอง หนา 3-3 
(อาจารยผูคุมหองปฏิบัติการจะกําหนดให) กอนทําการทดลองใหปรับระนาบโตะแรงใหอยูในระนาบระดับ 
เสียกอน (โดยใชระดับน้ํา) 
ตอนที่ 1  ศึกษาการสมดุลของแรงในระนาบเดียวกัน 

1.  จัดโตะแรงใหอยูในระนาบระดับ 
2.  จัดรอกใหอยูตรงตามตําแหนงมุมตาง ๆ ที่กําหนดให 
3.  เติมมวล [ อยางนอย 50 กรัม ] ลงบนตะขอแตละอันที่ยึดติดกับเชือก 
4.  ปรับคามวลที่ตะขอทั้งสาม(ดวยการเพิ่มหรือลดมวลทีละ 5 กรัม) จนเกิดการสมดุล 
5.  บันทึกขนาดของแรง F (มวลมาตรฐาน + มวลตะขอ) ในตารางบันทึกขอมูลที่ 1 
6.  บันทึกมุม θ และมุม φ ในตารางบันทึกขอมูลที่ 1 

7.  คํานวณคา  θ θ 
φ 

φ  sin , cos , 
sin 
, sin  F F F  จากการแทนคาแรง F ของรอกแตละตัวและมุม θ 

และมุม φ  ที่บันทึกไว พรอมทั้งคํานวณคาความผิดพลาด  x F ∆  ,  y F ∆ (ดูรายละเอียดการ 
คํานวณจากหนา 3-5) 

ตอนที่ 2  ศึกษาแรงลัพธของแรงสองแรง 
1.  จัดตําแหนงมุมของรอก 2 ตัว และใสมวลใหสอดคลองกับขนาดและมุมที่กําหนดให 
2.  ใสน้ําหนักลงบนรอกตัวที่  3  ดวยการปรับเพิ่มหรือลดมวล  พรอมกับปรับตําแหนงมุมของรอก 

ตัวที่สามเพ่ือใหเกิดสภาพสมดุล (แรงที่ไดคือแรงกูของแรงสองแรงแรก) 
3.  บันทึกขนาดและมุมของแรงในตารางบันทึกขอมูลที่ 2 
4.  คํานวณหาคาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กําหนดใหโดยใชวิธีคํานวณจากกฏของโคไซน การ 

แตกแรง หรือกฏของไซน
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ตอนที่ 3  คําถาม วิเคราะห และสรุปผลการทดลอง 

การหาคา ∆F 
ในระหวางการทดลองตอนที่ 1 หรือ 2 เมื่อจัดการใหแรงทั้งสามอยูในสมดุลไดแลว เราอาจ 

ทดลองหาคา ∆F ของแรงใดแรงหนึ่งตอไปเลย ดังนี้ 
1.  คอย ๆ เพิ่มมวลทีละนอยๆ(ครั้งละ 5 กรัม) ที่ตะขอใดตะขอหนึ่ง จนกระทั่งเร่ิมเสียสมดุล 

บันทึกคามวลทั้งหมด (รวมมวลของตะขอดวย) คํานวณคา  max F  จากสมการ F = mg 
2. นํามวลที่เพิ่มเขาไปตามขอ 1 ออก ซ่ึงจะเปนผลใหแรงทั้ง 3 กลับสูสมดุลอยางเดิม 
3.  ที่ตะขอเดียวกันกับขอ 1 คอย ๆ เอามวลออกทีละนอย ๆ จนกระทั่งเริ่มเสียสมดุล บันทึกคา 

มวลที่เหลืออยูทั้งหมด คํานวณคา  min F  จากสูตร F = mg 

4.  หาคา ∆F จากสมการ 
2 

min max  F F F 
− 

= ∆ 

5.  คา ∆F ที่หาไดนี้เปนคา ∆F สําหรับแรงที่เราเลือกทําในขอ 1 ในการทดลองครั้งนี้อนุโลมให 
ใชเปน ∆F สําหรับแรงอื่น ๆ ดวย 

การหา ∆θ 

1.ใหพิจารณาคอย ๆ เพิ่มมุมทีละนอยๆ(ครั้งละ 1 องศา) ที่ตะขอใดตะขอหนึ่ง จนกระทั่งเร่ิมเสีย 
สมดุล เพื่อหาคา θmax จากสเกลวัดคามุมที่ขอบโตะแรง 

2. ทําใหแรงทั้ง 3 กลับสูสมดุลอยางเดิม 

3. คอย ๆ ลดมุมทีละนอยๆ(ครั้งละ 1 องศา) จนกระทั่งเร่ิมเสียสมดุล บันทึกคา θmin 

4. นําคา θmax และ θmin มาคํานวณคา ∆θ จากสมการ 
2 

min max θ θ 
θ ∆ 

− 
= 

ตัวอยางการคํานวณหาคา ∆F 
เกิดสมดุลระหวางแรง 3 แรงเม่ือแรง F 1 มีมวลเทากับ 200 กรัม คิดเปนแรงคือ (0.2 kg)×(10 m/s 2 ) 
มีคาเทากับ 2 นิวตัน เมื่อเพ่ิมมวลเขาไป 50 กรัมเกิดการเสียสมดุล ดังนั้นมวลที่ทําใหเกิด  max F  คือ 
200+50  กรัม คิดเปนแรงคือ (0.25 kg)×(10  m/s 2 )  มีคาเทากับ 2.5 นิวตัน จากนั้นคํานวณหา 
แรง  min F  ดวยการเอามวลออก เมื่อเอามวลออกไป 50 กรัมเกิดการเสียสมดุล ดังนั้นมวลที่ทําใหเกิด 

min F  คือ 200-50 กรัม คิดเปนแรงคือ (0.15 kg)×(10 m/s 2 ) มีคาเทากับ 1.5 นิวตัน จะไดคา ∆F 
คือ 

N 0.5 2 
1 

2 
1.5 2.5 

2 
min F max F F = = − = − = ∆
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การคํานวณหาคา ∆F x และ ∆F y 
ใหใชสมการ  ( ) θ ∆ ∆  cos F F x =  และ  ( ) θ ∆ ∆  sin F F y =  โดยใชคา ∆F และมุม θ ของแรงแตละตัว 

อุปกรณการทดลอง 
1.  โตะแรง  2. น้ําหนัก 

ขอกําหนดการทดลอง 
ขอมูลชุดที่ 1 

ตอนที่ 1  กําหนดให 
θ 1  0 =  o 

θ 2  60 =  o 

θ 3  210 =  o 

ตอนที่ 2  กําหนดให 
m 1  150 =  กรัม 
m 2  200 =  กรัม 

(ใหนักศึกษากําหนดมุม θ 1  และ θ 2  เอง) 

ขอมูลชุดที่ 2 
ตอนที่ 1  กําหนดให 

θ 1  0 =  o 

θ 2  60 =  o 

θ 3  210 =  o 

ตอนที่ 2  กําหนดให 
m 1  150 =  กรัม 
m 2  250 =  กรัม 

(ใหนักศึกษากําหนดมุม θ 1  และ θ 2  เอง) 

หมายเหตุ  นักศึกษาจะทราบในหองปฏิบัติการวา จะตองใชขอมูลชุดใดทําการทดลอง 

ตัวอยางการคํานวณหาคา ∆θ 
เกิดสมดุลระหวางแรง 3 แรงเม่ือแรง F 1 อยูที่มุมเทากับ 0 องศา เมื่อเล่ือนมุมของแรง F 1 ไปเปนมุม 
5 องศา เกิดการเสียสมดุล ดังนั้นมุม  max θ  คือ 5 องศา จากนั้นหา  min θ  ดวยการเล่ือนมุมไปทางลด 
ตําแหนงของมุม เมื่อเล่ือนมุมไปอยูที่ตําแหนง 355 องศา (หรือก็คือมุมเทากับ -5 องศาเมื่อเทียบกับ 
มุม 0 องศาในตอนที่เกิดสมดุล) เกิดการเสียสมดุล ดังนั้นมุม  min θ  คือ -5 องศา จะไดคา ∆θ คือ 

( ) องศา 5 2 
10 

2 
5 - 5 

2 
min max = = − = − = θ θ θ ∆
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คําอธิบายวิธีการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง 
ตอนที่ 1  ศึกษา การสมดุลของแรงในนะนาบเดียวกัน 

ตารางบันทึกขอมูลที่ 1 

โตะแรงหมายเลข ...................................... 
ชวงความผิดพลาดของแรง  (  ) ∆F  ประมาณ .................... N (ดูวิธีการคํานวณจากตัวอยาง) 
ชวงความผิดพลาดของมุม  (  ) ∆θ  ประมาณ ..................  องศา(ดูวิธีการคํานวณจากตัวอยาง) 

แรง 
v 
F  คํานวณคา 

แรง 
ที่ 

F  N (  ) θ φ  sinφ 
F 

sinφ  F  F x =  cosθ  F  F y =  sinθ ∆F x ∆F y 

1 
2 

3 

(หมายเหตุ  การคํานวณ ∆F x  และ ∆F y  ใหถือวา ∆θ  มีคานอยมาก) 

(แสดงวิธีคํานวณคาความผิดพลาด ∆F x  และ ∆F y ของแรงทั้งหมด) 
................................................................................................................................................... 

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

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

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

ตอนที่ 2  ศึกษา แรงลัพธของแรงสองแรง 

ตารางบันทึกขอมูลที่ 1 

โตะแรงหมายเลข ...................................... 
ชวงความผิดพลาดของแรง  (  ) ∆F  ประมาณ ................... N (ดูวิธีการคํานวณจากตัวอยาง) 
ชวงความผิดพลาดของมุม  (  ) ∆θ  ประมาณ ..................... องศา(ดูวิธีการคํานวณจากตัวอยาง) 

แรง  แรง 
v 
F 

ที่ F (นิวตัน)  θ 
1 
2 

แรงลัพธ
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(แสดงวิธีหาคาแรงลัพธ โดยเลือกวิธีการคํานวณจากทฤษฎี) 
................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

....................................................................................................................... 
ตอนที่ 3 คําถาม วิเคราะหผล และสรุปผลการทดลอง 

1.  จงพิสูจนวา  ผลการทดลองในตอนที่  1  เม่ือเขียนรูปหลายเหล่ียมแทนแรงทั้งสาม  จะไดรูป 
สามเหลี่ยมปดพอดี  และสอดคลองกับความสัมพันธในสมการที่  1  สมการที่  2  และสมการที่  5  หรือไม  ? 
อยางไร  ? (ถาผลที่ไดสอดคลองกับทฤษฎีจะไดเปนรูปสามเหลี่ยมปดพอดี แตถาไดรูปสามเหลี่ยมไมปด 
พอดีใหอธิบายเหตุผลบนพื้นฐานของความผิดพลาดจากการทดลอง) 

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

2.  สรุปผลการทดลอง 

จงสรุปผลการทดลองทั้ง 2 ตอน ตามลําดับ วาผลการทดลองและคํานวณมีคาเทาใด?(ใหแจกแจงมา 
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับการคํานวณ) ถูกตองตามที่ทานคาดหวังไวหรือไม?(ถูกตองหรือไม 
ถูกตองใหอธิบายผลประกอบ) อยูภายในชวงของความผิดพลาดหรือไม?  พรอมทั้งบอกความผิดพลาดที่ 
เกิดขึ้นเปนขอๆ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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การเขียนรูปหลายเหลี่ยมแทนแรง 
การเขียนรูปดังกลาวเริ่มจากการกําหนดมาตราสวนของแรงเทียบกับความยาวของเสนตรง 

ตัวอยางเชน กําหนดใหมาตราสวนของการเทียบแรงกับความยาวของเสนตรงเปน แรง 1 นิวตัน 
เทียบไดกับความยาวของเสนตรง 1 เซนติเมตรหรือเขียนไดเปน 1 N : 1 cm เมื่อลากเสนแทน 
เวกเตอรของแรงที่มีคาเทากับ 2 N  ก็จะไดความยาวของเวกเตอรของแรงยาว 2 เซนติเมตร 
สวนมุมระหวางแรงอาศัยมุมระหวางเวกเตอรของแรง 2 แรงที่ไดจากการทดลอง


