
 

 
แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
รายวิชาพื้นฐาน ว 22101              ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2563  
เวลาเรียน 3 คาบ/สปัดาห       จํานวน  1.5 หนวยกิต 
หนวยการเรียนรูที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง          จํานวน 2 คาบ (100 นาที)  
เรื่อง แรงเสียดทาน                  ผูสอน นางสาวรักราม สอนดี 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรูและตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงทีก่ระทําตอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน 
  ตัวชี้วัด 
  ว 2.2 ม.2/6 อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ 
  ว 2.2 ม.2/7 ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาด 
ของแรงเสียดทาน 
  ว 2.2 ม.2/8 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระทําตอวัตถุ 
  ว 2.2 ม.2/9 ตระหนักถึงประโยชนองคความรูเรื่องแรงเสียดทาน โดยวิเคราะหสถานการณปญหาและ
เสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่เปนประโยชนตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
 
2. สาระสาํคญั 
  แรงเสียดทาน เปนแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนที่ของวัตถุน้ัน โดยถาออก
แรงกระทําตอวัตถุที่อยูน่ิงบนพ้ืนผิวใหเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่
เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไมเคลื่อนที่ เรียก แรงเสียดทานสถิต แตถาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทําให
วัตถุน้ันเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดน่ิง เรียก แรงเสียดทานจลน 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู 
หลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องน้ีแลว นักเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายความหมายของแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน และ

นําความรูไปใชประโยชนได (K) 

3.2 ทดลองเพ่ืออธิบายลักษณะของแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน และปจจัยที่มีผลตอแรง

เสียดทานได (P) 

3.3 มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในช้ันเรียน (A) 
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4. สาระการเรยีนรู 
  แรงเสียดทาน (Friction) คือ เปนแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
น้ัน ซึ่งแรงเสียดทานจะมีทิศตรงขามกับแรงที่มากระทําเสมอ มีผลทําใหวัตถุเคลื่อนที่ชา หรือขัดขวางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานแบงเปน 2 ชนิด ไดแก 
 1. แรงเสียดทานสถิต (static friction : fs) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไมเคลื่อนที่ 
เชน แรงเสียดทานระหวางหนังสือกับโตะขณะที่ออกแรงดันหนังสือ แตหนังสือยังไมเคลื่อนที่ แรงเสียดทานสถิต
จะมีคาไมคงที่ โดยมีขนาดเทากับแรงที่มากระทําตอวัตถุ และจะมีคาสูงสุดเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ 
 2. แรงเสียดทานจลน (kinetic friction : fk) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ 
เชน การออกแรงดันหนังสือแลวหนังสือแลวหนังสือเกิดการเคลื่อนที่ ดังน้ัน ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่บนพ้ืนผิวชนิด
เดียวกัน  
 ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน 
 1. นํ้าหนักของวัตถุ เปนแรงในแนวต้ังฉากที่กดลงบนผิวของวัตถุสวนที่สัมผัสกัน ซึ่งวัตถุที่มีนํ้าหนักกด
ทับลงบนพ้ืนผิวมาก จะมีแรงเสียดทานมากกวาวัตถุที่มีนํ้าหนักกดทับลงบนพ้ืนผิวนอย 
 2. รูปรางของวัตถุ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผานไปในของไหลหรืออากาศจะเกิดแรงเสียดทานระหวางผิวของ
วัตถุกับของไหลหรืออากาศ ซึ่งในกรณีน้ีวัตถุที่มีรูปรางเพรียวจะมีแรงเสียดทานนอยกวาวัตถุที่มีรูปปาน 
 3. ลักษณะพ้ืนผิวสัมผัส ผิวสัมผัสที่เรียบจะเกิดแรงเสียดทานนอยกวาผิวสัมผัสที่ขรุขระ 
 การคํานวณหาแรงเสียดทาน สามารถคํานวณไดจาก ผลคูณระหวางสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานกับ
แรงที่กดทับลงบนผิวสัมผัส ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการได ดังน้ี 
   
 
 
   เมื่อ  f  แทนแรงเสียดทาน  มีหนวยเปนนิวตัน (N) 
         μ แทนสมัประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน  ไมมีหนวย 

      N  แทนนํ้าหนักของวัตถุ  มีหนวยเปนนิวตัน (N) 
 
  การลดแรงเสยีดทาน เชน 
   1. ลดพ้ืนที่ผิวสัมผสั โดยการออกแบบยานพาหนะใหสัมผสัพ้ืนนํ้าหรืออากาศใหนอยที่สดุ 
           2.  เพ่ิมความลื่นของผิวสัมผัส โดยใชนํ้ามันหลอลื่น หรือใชตลับลูกปนชวย 
           3.  ใชลอ โดยวัตถุที่นํามาทําลอควรมีผิวเรียบ กลม 
  การเพิ่มแรงเสยีดทาน เชน  
       ในกรณีทีแ่รงเสียดทานมีประโยชน เขน ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางรถยนต และปองกันการหกลมจาก
รองเทา ทําไดดังน้ี 
   1. เพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผสั โดยออกแบบลอรถยนตใหมีหนากวางพอเหมาะจะทําใหเกาะถนนไดดี 
ถาเพ่ิมพ้ืนที่มากเกินไปก็อาจทําใหเกิดผลเสยี 
   2.  ลดความลืน่ของผิวสัมผัส โดยทําใหบริเวณผิวสัมผสัมคีวามฝดขึ้น เชน เพ่ิมดอกของยาง
รถยนตสําหรับพ้ืนรองเทาควรใชพ้ืนยาง หรือพ้ืนที่ไมเรียบจะเกิดความปลอดภัยสูงขณะใชเคลื่อนที ่
 
 

    f  =  μN 
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  การใชประโยชนจากการลดแรงเสียดทาน  
   1. ขอตอกระดูกของคนเรา จะเสียดสีกันตลอดเวลาขณะเราทํางาน การลดการเสียดสีของ
รางกาย คือ มีสารหลอลื่นไดแก นํ้าหลอสมองไขมันสันหลงั หรือนํ้าหลอลื่นระหวางขอตอกระดูก 
   2. ลูกสูบของกระบอกสูบในเครื่องยนต จะเสียดสีกันตลอดเวลาจึงตองใชสารที่ทําหนาที่ชวยลด
การเสียดสี เชนนํ้ามันเครื่อง แตอยางไรก็ตามถึงแมจะไรสารหลอลื่นก็ยังมกีารสูญเสียพลงังานไปกับแรงเสียด
ทานประมาณ 25 % 
   3. การผลิตสารเคลือบ หรือฉาบบนภาชนะเพ่ือใหเกิดความลื่นสารน้ีคือ PTFE ( Poly 
Tetrafluoro Ethylene ) มช่ืีอทางการคาวา เทฟลอน ใชกับกระทะ ถาดอบ หมอหุงขาว  ปจจุบันมีการนําไปใช
กับเครื่องยนต ยานพาหนะที่ไมตองทําการอัดฉีดดวยสารหลอลื่น     
  การใชประโยชนจากการเพิม่แรงเสียดทาน 
   1. การผลิตนอตหรือตะปูเกลียว เพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทาน ทําใหมีแรงยึดเหน่ียวไดดี 
   2. ยางรถยนตจะมีลวดลาย หรือเราเรียกวา ดอกยาง เปนรองแคบๆ หรือหยักไปมาคลายฟน
ปลา เพ่ือชวยใหเกาะถนนไดดีขึ้น ขณะรถแลนไปบนพ้ืนถนนที่เปยก แตถาเราตองการใหรถว่ิงไดเร็วขึ้นในถนนที่
แหงสนิท ยางรถยนตชนิดน้ีก็ไมตองมีลวดลายหรือดอกยาง 
   3. การทําใหพ้ืนมีความขรุขระ เพราะจะทําใหการเดินและการทรงตัวดีกวาพ้ืนเรียบและขัดมัน 
ซึ่งถาพ้ืนไมมีแรงเสียดทานเลย เราจะเดินไมได 
   4. พ้ืนรองเทาผลิตโดยใชวัสดุ ที่เพ่ิมแรงเสยีดทาน ระหวางพ้ืนกับรองเทา เพ่ือการทรงตัวและ
เคลื่อนไหวไดสะดวกขึ้น 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู: ใชการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู (Inquiry Cycle: 5Es) 

5.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) : 5 นาที (R1, C1, C3, Skills 1, 5-7) 
 1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการยกสถานการณวา เมื่อออกแรงผลักวัตถ ุแลวปลอยใหวัตถุไถลไปตามพ้ืน
ราบในแนวระดับ ดังภาพ 
 
 
 
 
 

ภาพ ออก
แรงผลักวัตถุ แลว
ปลอยใหวัตถุไถลไป 

  
 
  2. ครูใชคําถามเพ่ือกระตุนการเรียนของนักเรียน ดังตอไปน้ี 
  - จากภาพนักเรียนเห็นอะไร 
  (แนวคําตอบ คนกําลังผลักวัตถุ หรือตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
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  - เมื่อนักเรียนผลักวัตถุจะเคลื่อนที่ไหม 
  (แนวคําตอบ เคลื่อนที่ หรือตามความคิดเห็นของนักเรียน ) 
  - เมื่อนักเรียนผลักวัตถุจะเคลื่อนที่ไประยะหน่ึงแลวหยุด นักเรียนคิกวา ทําไมวัตถุจึงหยุดการ
เคลื่อนที ่
  (แนวคําตอบ มีแรงตานการเคลื่อนที่กระทําระหวางผิววัตถุกับพ้ืน  หรือตามความคิดเห็นของ
นักเรียน) 
  - แรงที่ตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกวาอะไร 
  (แนวคําตอบ แรงเสียดทาน หรือตามความคิดเห็นของนักเรียน) 

3. ครูช้ีแจงกับนักเรียนวา “วันน้ีนักเรียนจะไดทําการศึกษาความรูที่เกี่ยวของกับ แรงเสียดทาน เพ่ือ
ศึกษาทิศทางของแรงเสียดทานและปจจัยทีส่งผลตอแรงเสยีดทานภายใตกิจกรรมการเรยีนการสอนเรื่อง “แรง
เสียดทาน” 

 
5.2 ขั้นสํารวจและคนหา (Explore) : 40 นาท ี(R1-3, C1-4, Skills 1-2, 5-7) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยครูถาม ดังตอไปน้ี 

- นักเรียนคิดวาขนาดของแรงตานการเคลื่อนที่ขึ้นอยูกับปจจัยใด และมทีิศทางอยางไร  
 (แนวคําตอบ นํ้าหนักวัตถุ รูปรางวัตถุ และพ้ืนที่ผิวสัมผสัของวัตถุ และมีทิศทางตรงขามกับ

แรงผลัก หรือตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
2. ใหนักเรียนทําการศึกษากิจกรรมการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร 

จากน้ันครูจึงช้ีแจงรายละเอียดใหแกนักเรียนกอนลงมือทําการทดลอง ดังตอไปน้ี 
 
จุดประสงคของกิจกรรม 

 - เพ่ือศึกษาลักษณะของแรงเสียดทานและปจจัยที่สงผลตอแรงเสียดทาน 
 

วัสดุอุปกรณ 

 

 *ครูควรตรวจอุปกรณทุกชนิดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 

อภิปรายกอนกิจกรรม 
ครูนําอภิปรายกอนทํากิจกรรมดังน้ี  
1.  ครูอธิบายและแนะนําวิธีการใชเครื่องช่ังสปริง 
2.  ครูเนนใหนักเรียนวางถุงทรายในตําแหนงเดียวกัน 
3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม เรื่อง แรงเสียดทาน และใหนักเรียนพยายามคนหา

คําตอบที่ต้ังไวในจุดประสงคของการทํากิจกรรม เชน แนะวิธีสังเกตวาถุงทรายเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว โดย
พิจารณาจากขนาดของแรงที่อานไดจากเครื่องช่ังสปริงมีคาคงตัวตลอดการเคลื่อนที ่

รายการ ปริมาณตอกลุม 
1. ถุงทราย   
2. เครื่องช่ังสปริง  
3. ถุงพลาสติก 

3 ถุง 
1 เครื่อง 
1 ถุง 
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4. หลังทํากิจกรรมเสร็จแลว ใหนักเรียนทุกกลุมออกแบบตารางบันทึกผลและเขียนรายงานผลการทํา
กิจกรรม พรอมตอบคําถามทายการทดลอง แลวนําไปติดไวที่กระดานและใหนักเรียนพิจารณาผลการทํากิจกรรม
ของกลุมอ่ืนทกุกลุมเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองของกลุมของนักเรียน 

 
5.3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป (Explain) : 20 นาท ี(R1-3, C1-4, Skills 1, 5-7) 

 1. หลังจากนักเรียนทุกคนไดดูผลการทํากิจกรรมของทุกกลุมแลว ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายโดย
ใชแนวคําถามตามคําถามทายการทดลองดังตอไปน้ี 
 - ขณะถุงทรายวางน่ิงบนพ้ืนโตะ โดยที่ยังไมออกแรงดึงถุงทราย มีแรงใดกระทําตอถุงทรายบาง 
 (แนวคําตอบ แรงโนมถวงของโลก แรงที่พ้ืนกระทําตอถุงทราย) 
 -แรงเสียดทานเกิดขึ้นตรงสวนใดของถุงทรายและมีทิศทางอยางไร 
 (แนวคําตอบ ระหวางผิวถุงทรายกับพ้ืน และมีทิศทางตรงขามกับแรงดึง) 
 - ขนาดของแรงที่ใชดึงถุงทรายมีคาสูงสุดเทาใด ขณะน้ันถุงทรายเคลื่อนที่หรือไม อยางไร 
 (แนวคําตอบ (ดูจากผลการทดลอง) ขณะน้ันถุงทรายยังไมเคลื่อนที่ แตกําลังจะเคลื่อนที่) 
 - ขณะที่แรงดึงถุงทรายมีคาสูงสุด แรงเสียดทานที่กระทําตอถุงทรายมีคาเทาใด ทราบไดอยางไร 
 (แนวคําตอบ ขณะที่ออกแรงดึงถุงทราย แรงเสียดทานมีคามากที่สุด ( ... นิวตัน ดูผลการทดลอง) ทราบ
ไดจากคาที่อานไดจากเครื่องช่ังสปริง) 
 - การเพ่ิมจํานวนถุงทราย มีผลตอแรงเสียดทานหรือไม อยางไร 
 (แนวคําตอบ การเพ่ิมจํานวนถุงทรายมีผลทําใหแรงเสียดทานมีคามากขึ้น เน่ืองจากเมื่อเพ่ิมจํานวนถุง
ทราย จะทําใหแรงกดบนพ้ืนมากขึ้น ในขณะเดียวกันแรงที่พ้ืนกระทําตอถุงทรายจะมีคามากขึ้น ดังน้ันขนาดของ
แรงเสียดทานจึงมีคาเพ่ิมขึ้น) 
 - การหุมถุงทรายดวยถุงพลาสติกมีผลตอแรงเสียดทานหรือไม อยางไร 
 (แนวคําตอบ การหุมถุงทรายดวยถุงพลาสติก จะทําใหผิวสัมผัสเรียบและลื่นมากขึ้น จึงสงผลใหแรง
เสียดทานมีขนาดลดลง) 

- สรุปผลการทดลอง 
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม ตามจุดประสงคการทดลองที่ต้ังไว ซึ่งควรสรุปไดดังน้ี 

  1. แรงเสียดทานเปนแรงที่ตานการเคลื่อนทีข่องวัตถุ เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส มีทิศทางตรงขาม
กับทิศทางที่ผิวสัมผสัเคลื่อนที ่
            2. แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่มีแรงกระทําแตวัตถุยังไมเคลื่อนที่เรียกวา แรงเสียดทาน
สถิต ขนาดของแรงเสียดทานสถิตขึ้นกับขนาดแรงภายนอกที่มากระทํา ลักษณะผิวสมัผัส และขนาดของแรง
กระทําในแนวต้ังฉากกับผิวสัมผัส และขนาดของแรงกระทําในแนวต้ังฉากกับผิวสัมผัส 
  3. แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะวัตถุกําลังเคลื่อนที่ เรียกวา แรงเสียดทานจลน ขนาดของแรง
เสียดทานขึ้นอยูกับลักษณะผวิสัมผัส และขนาดของแรงที่กระทําในแนวต้ังฉากกับผิวสัมผัส 

โดยแรงเสียดทานจะมีคามากหรือนอย ขึ้นอยูกับปจจัย ดังน้ี 
  1. น้ําหนักของวัตถุ เปนแรงในแนวต้ังฉากที่กดลงบนผิวของวัตถุสวนที่สัมผัสกัน ซึ่งวัตถุที่มี
นํ้าหนักกดทับลงบนพ้ืนผิวมาก จะมีแรงเสียดทานมากกวาวัตถุที่มีนํ้าหนักกดทับลงบนพ้ืนผิวนอย 
  2. รูปรางของวัตถุ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผานไปในของไหลหรืออากาศจะเกิดแรงเสียดทานระหวาง
ผิวของวัตถุกับของไหลหรืออากาศ ซึ่งในกรณีน้ีวัตถุที่มีรูปรางเพรียวจะมีแรงเสียดทานนอยกวาวัตถุที่มีรูปปาน 
  3. ลักษณะพื้นผิวสัมผัส ผิวสัมผัสที่เรียบจะเกิดแรงเสียดทานนอยกวาผิวสัมผัสที่ขรุขระ 
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5.4 ขั้นขยายความรู (Elaborate) : 25 นาท ี(R1-3, C1-3, Skills 1-2, 5-7) 
 1. ครูอธิบายการคํานวณหาแรงเสียดทาน ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก ผลคูณระหวางสัมประสิทธ์ิของแรง
เสียดทานกับแรงที่กดทับลงบนผิวสัมผัส ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการได ดังน้ี 
   
 
 
   เมื่อ  f   แทน แรงเสียดทาน  มีหนวยเปน นิวตัน (N) 
         μ  แทน สัมประสทิธ์ิของแรงเสียดทาน  ไมมีหนวย 

      N   แทน นํ้าหนักของวัตถุ  มีหนวยเปน นิวตัน (N) 
 

 2. ครูยกตัวอยางการคํานวณหาแรงเสียดทาน พรอมอภิปรายคําตอบรวมกับนักเรียน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
  ตัวอยางที่ 1 ออกแรง 20 นิวตัน ลากวัตถุไปตามพ้ืนราบ ถาสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน 0.2  
จงคํานวณหานํ้าหนักของวัตถุ 
 แนวคําตอบ  จาก f  =  μN 

  จะได  N  =  
f
µ

   

 

    N  =   
20
0.2

  =  100  นิวตัน 

 
  ตัวอยางที่ 2 วัตถุ ก มแีรงกดลงบนพ้ืนโตะ 30 นิวตัน ตองออกแรงฉุดในแนวขนาน 3 นิวตัน 
สัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานมีคาเทาไร 
  แนวคําตอบ  จาก f  =  μN  

  จะได  µ  =  
f
N

   
 

    µ  =  
3
30

  =  0.1  

 
  ตัวอยางที่ 3 วัตถุมวล 40 กิโลกรัม วางบนพ้ืนราบถาตองการใหวัตถุเคลือ่นที่ตองออกแรงผลักอยาง
นอย 150 นิวตัน ตามแนวราบ สัมประสิทธ์ิของความเสียดทานมีคาเทาไร (กําหนดใหคา g = 10 m/s2) 

แนวคําตอบ  จาก f  =  μN   เมื่อ  N  = mg   

  จะได  µ  =  
f
N

  =  
f
mg

 
 

    µ  =  
150
40x10

  =  0.375  ≈ 0.4   

 
 3. ครูรวมอภิปรายกับนักเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ การลด-การเพ่ิมแรงเสียดทาน และการใชประโยชน โดย
ใชประเด็นคําถาม “นักเรียนมีวิธีการนาํความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวันอยางไรบาง”  
 ขอบขายเนื้อหาในการอภิปราย 

    f  =  μN 
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  การลดแรงเสยีดทาน เชน 
   1. ลดพ้ืนที่ผิวสัมผสั โดยการออกแบบยานพาหนะใหสัมผสัพ้ืนนํ้าหรืออากาศใหนอยที่สดุ 
           2.  เพ่ิมความลื่นของผิวสัมผัส โดยใชนํ้ามันหลอลื่น หรือใชตลับลูกปนชวย 
           3.  ใชลอ โดยวัตถุที่นํามาทําลอควรมีผิวเรียบ กลม 
  การเพิ่มแรงเสยีดทาน เชน  
       ในกรณีทีแ่รงเสียดทานมีประโยชน เขน ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ทางรถยนต และปองกันการหกลมจาก
รองเทา ทําไดดังน้ี 
   1. เพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผสั โดยออกแบบลอรถยนตใหมีหนากวางพอเหมาะจะทําใหเกาะถนนไดดี 
ถาเพ่ิมพ้ืนที่มากเกินไปก็อาจทําใหเกิดผลเสยี 
   2.  ลดความลืน่ของผิวสัมผัส โดยทําใหบริเวณผิวสัมผสัมคีวามฝดขึ้น เชน เพ่ิมดอกของยาง
รถยนตสําหรับพ้ืนรองเทาควรใชพ้ืนยาง หรือพ้ืนที่ไมเรียบจะเกิดความปลอดภัยสูงขณะใชเคลื่อนที ่
 
  การใชประโยชนจากการลดแรงเสียดทาน  
   1. ขอตอกระดูกของคนเรา จะเสียดสีกันตลอดเวลาขณะเราทํางาน การลดการเสียดสีของ
รางกาย คือ มีสารหลอลื่นไดแก นํ้าหลอสมองไขมันสันหลงั หรือนํ้าหลอลื่นระหวางขอตอกระดูก 
   2. ลูกสูบของกระบอกสูบในเครื่องยนต จะเสียดสีกันตลอดเวลาจึงตองใชสารที่ทําหนาที่ชวยลด
การเสียดสี เชนนํ้ามันเครื่อง แตอยางไรก็ตามถึงแมจะไรสารหลอลื่นก็ยังมกีารสูญเสียพลงังานไปกับแรงเสียด
ทานประมาณ 25 % 
   3. การผลิตสารเคลือบ หรือฉาบบนภาชนะเพ่ือใหเกิดความลื่นสารน้ีคือ PTFE ( Poly 
Tetrafluoro Ethylene ) มช่ืีอทางการคาวา เทฟลอน ใชกับกระทะ ถาดอบ หมอหุงขาว  ปจจุบันมีการนําไปใช
กับเครื่องยนต ยานพาหนะที่ไมตองทําการอัดฉีดดวยสารหลอลื่น 
        
  การใชประโยชนจากการเพิม่แรงเสยีดทาน 
   1. การผลิตนอตหรือตะปูเกลียว เพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทาน ทําใหมีแรงยึดเหน่ียวไดดี 
   2. ยางรถยนตจะมีลวดลาย หรือเราเรียกวา ดอกยาง เปนรองแคบๆ หรือหยักไปมาคลายฟน
ปลา เพ่ือชวยใหเกาะถนนไดดีขึ้น ขณะรถแลนไปบนพ้ืนถนนที่เปยก แตถาเราตองการใหรถว่ิงไดเร็วขึ้นในถนนที่
แหงสนิท ยางรถยนตชนิดน้ีก็ไมตองมีลวดลายหรือดอกยาง 
   3. การทําใหพ้ืนมีความขรุขระ เพราะจะทําใหการเดินและการทรงตัวดีกวาพ้ืนเรียบและขัดมัน 
ซึ่งถาพ้ืนไมมีแรงเสียดทานเลย เราจะเดินไมได 
   4. พ้ืนรองเทาผลิตโดยใชวัสดุ ที่เพ่ิมแรงเสยีดทาน ระหวางพ้ืนกับรองเทา เพ่ือการทรงตัวและ
เคลื่อนไหวไดสะดวกขึ้น 
 

5.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) : 10 นาท ี(R1-3, C1-3, Skills 1-2, 4-7) 
1. ครใูชประเด็นคําถามแกนักเรียนเพ่ือประเมินความเขาใจ ดังน้ี 

 - การเพ่ิมมวลของวัตถุ มีผลตอแรงเสียดทานที่พ้ืนการทําตอวัตถุอยางไรบาง 
 (แนวคําตอบ  การเพ่ิมมวลของวัตถุจะทําใหเกิดแรงกดบนพ้ืนมากขึ้น แรงปฏิกิริยาต้ังฉากที่พ้ืนกระทํา
โตตอบถุงทรายซึ่งเปนแรงคูปฏิกิริยาของแรงที่ถุงทรายกดลงบนพ้ืนมีขนาดมากขึ้น แรงเสียดทานจึงมีขนาด
เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ขนาดของแรงเสียดทานไมขึ้นกับขนาดของพ้ืนที่ผิวสัมผัส) 
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นอกจากน้ีลักษณะของผิวสัมผัส จะมีผลตอขนาดของแรงเสียดทาน  ถาผิวสัมผัสหยาบหรือขรุขระมาก 
แรงเสียดทานจะมีคามาก แตถาผิวสัมผัสเรียบหรือลื่น แรงเสียดทานจะมีคานอย 
 - เพราะเหตุใด เวลาที่นักเรียนดึงหนังสือที่อยูดานลาง ออกจากกองหนังสือซึ่งวางซอนกันอยูจํานวนมาก
ดังภาพ จึงดึงออกไดยาก 
 
 
 
 
 
 
 (แนวคําตอบ  เพราะนํ้าหนักของหนังสือดานบนกดทับบนหนังสือที่ตองการมาก จึงเกิดแรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสของหนังสือดานบนและดานลาง จึงทําใหดึงหนังสือออกไดยาก) 
 - จากคําถามที่ผานมา นักเรียนจะมีวิธีการอยางไรจึงจะหยิบหนังสือเลมทีต่องการออกมาไดงายโดยที่
กองหนังสือไมลม 
 (แนวคําตอบ ลดนํ้าหนักที่กดทับหนังสือที่ตองการ โดยการยกหนังสือสวนบนที่ไมตองการออกเพ่ือลด
ขนาดของแรงเสียดทาน) 

 
2. นักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง แรงเสียดทาน เพ่ือประเมินความเขาใจของตนเองและสงงานตามที่

ครูผูสอนกําหนด 
 

 
6. สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
2. อุปกรณการทดลอง ไดแก เครื่องช่ังสปริง ถุงทราย ถุงพลาสติก 
3. ใบกิจกรรมเรื่อง แรงเสียดทาน 
4. ภาพแสดงการออกแรงผลกัวัตถุในขั้นสรางความสนใจ 

 
7. การประเมินผลการเรียนรู 
 

สิ่งที่ตองการวัด วิธีการวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด เกณฑในการประเมิน 
1. อธิบายความหมายของ

แรงเสียดทานสถิต แรงเสียด

ทานจลน ปจจยัที่มีผลตอ

แรงเสียดทาน และนํา

ความรูไปใชประโยชนได (K) 

สังเกตจาก 
- การตอบคําถาม 
- การอภิปราย 
- ใบกิจกรรมเรือ่ง แรงเสียดทาน 

- คําถาม 
- กิจกรรมการทดลอง 
เรื่อง แรงเสียดทาน 
- ใบกิจกรรมเรือ่ง แรง
เสียดทาน 

- นักเรียนตอบคําถาม
และทําใบงานถูกตอง
รอยละ 80 ขึ้นไปของ
คะแนนทั้งหมด 

หนังสือที่ตองการ 
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สิ่งที่ตองการวัด วิธีการวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด เกณฑในการประเมิน 
2. ทดลองเพ่ืออธิบายความ
ลักษณะของแรงเสียดทาน
สถิตกับแรงเสยีดทานจลน 
และปจจัยทีม่ผีลตอแรง
เสียดทานได (P) 

สังเกตจาก 
- การตอบคําถาม 
- การอภิปราย 
- ใบกิจกรรมเรือ่ง แรงเสียดทาน 
 

- คําถาม 
- การตอบคําถาม 
- กิจกรรมการทดลอง 
เรื่อง แรงเสียดทาน 
- ใบกิจกรรมเรือ่ง แรง
เสียดทาน 

- นักเรียนตอบคําถาม
และทําใบงานถูกตอง
รอยละ 80 ขึ้นไปของ
คะแนนทั้งหมด 

3. มีความรับผิดชอบและมี

สวนรวมในการทํากิจกรรม

ในช้ันเรียน (A) 

 

สังเกตจาก 
- ความสนใจในการทํากิจกรรม 
- การมสีวนรวม ในการทํางาน
กลุม 
 

-  แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู 
 

- สงงานทันเวลาและ
ถูกตองรอยละ 80 ขึ้นไป
ของคะแนนทั้งหมด 
- ผลการประเมินใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

8. แนวทางการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองตามรูปแบบ SATITRAM Model โดยมุงเนนการพัฒนา
ความสามารถและทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 4Cs x 7Skills)  

 
รูปแบบ

การ
พัฒนา 

ทักษะที่มุงเนน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ/ขั้นของการ
จัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู 

(โปรดระบุตามทักษะที่สอดคลอง) 
3Rs   R1 – (R)eading (อานออก)  

      หมายถึง มีความรูและทกัษะที่จะเขาใจเรื่องราว
และสาระของสิ่งที่ ไดอาน ตีความหรือแปลความหมาย
ของขอความที่ไดอาน และประเมิน คิดวิเคราะห 
ยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของเรื่องที่อานไดวาตองการ
สงสารหรือสาระอะไรใหผูอาน 
 

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล 

  R2 – W(R)iting (เขียนได) 
     หมายถึง สามารถในการนําเสนอใจความจากเรื่องที่
อานออกมาในรูปแบบของการเขียน การอธิบาย การ
อภิปราย หรือการสรางช้ินงาน เพ่ือประเมินถึงคุณคา
ของสิ่งที่ไดอาน 
 

- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล 

  R3 – A(R)ithmetics (คิดเลขเปน)  
     หมายถึง ไมเพียงแตคิดเลขเปน แตตองมี
ความสามารถในการเขาใจและบอกความหมายจาก
เน้ือหาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรในเรื่องที่อาน เชน เลข

- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล 

√ 

√ 

√ 
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รูปแบบ
การ

พัฒนา 
ทักษะที่มุงเนน 

รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ/ขั้นของการ
จัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู 

(โปรดระบุตามทักษะที่สอดคลอง) 
คณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ,กราฟฯลฯ ได
อยางถูกตอง 
 

4Cs   C1 – Communication (ทักษะการสื่อสาร) 
      มีความสามารถใชศัพทใชภาษา, ใช ICT และใช
จิตวิทยาเพ่ือสื่อสารกับผูอ่ืนใหประสบความสําเร็จได  

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล 
 

  C2 – Creativity (ทักษะการคิดสรางสรรค) 
      มีความสามารถในการคดิที่มีความแปลกใหมและ
หลากหลาย หรือมีกระบวนการคิดในการพัฒนาตอยอด
หรือการแกไขปญหา ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ 
ทฤษฎีและกฎ  
 

- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล 

  C3 – Critical thinking  
             (ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ)  
      มีความสามารถในการคดิอยางรอบดานโดย
คํานึงถึงองคประกอบทุกสวน มีการวิเคราะหความเปน
เหตุเปนผลและรวบรวมขอมูลมาสนับสนุนการอภิปราย
โตแยงใหเกิดแนวคิดที่นาเช่ือถือและมีความหลากหลาย 
แลวนํามาตรวจสอบและประเมินคาจนนําไปสูผลลัพธใน
การแกปญหา 
 

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล  

  C4 – Collaboration  
             (ทักษะการทํางานรวมกัน) 
       มีความสามารถในการคดิ/ปฏิบัติ รวมกันของ
ผูเรียนซึ่งเกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนแนวความคิด/
องคความรูรวมกับผูอ่ืน แลวนํามาวิเคราะห/อภิปราย 
และตกผลึกเปนตัวแทนความรูความเขาใจเพ่ือสรางองค
ความรูรวม 
 

- ขั้นสํารวจและคนหา 
 - ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  

 

 

7Skills   Skill 1 – Analytical thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงวิเคราะห)  

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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รูปแบบ
การ

พัฒนา 
ทักษะที่มุงเนน 

รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ/ขั้นของการ
จัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู 

(โปรดระบุตามทักษะที่สอดคลอง) 
       มีความสามารถในการจาํแนกและแจกแจง
องคประกอบตางๆ  แลวสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ
ขององคประกอบเหลาน้ันได และความพยายามในการ
อธิบายขอเท็จจริงดวยเหตุและผล หรือขอมูลที่เปน
องคประกอบยอยและมีการตรวจสอบขอเท็จจริงกอนลง
ขอสรุป 
 

- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล  

  Skill 2 – Strategic thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงกลยุทธ)  
     มีความสามารถในการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณจากขอมูล/หลักฐานที่เกี่ยวของ โดย
คาดการณหรือพยายามหาแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุด 
มาใชในการแกปญหาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ัน 
 

- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล 

  Skill 3 – Positive thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงบวก)   
       มีกระบวนการคิดและเขาใจในสิ่งที่เปนทั้งดาน
บวกและดานลบ  เปนการคิดที่มุงเนนในการดึงขอมูลที่
เปนประโยชนจากเหตุการณหรือสถานการณตางๆ ที่ได
พบเจอ  เพ่ือยอมรับ เรียนรูและปรับปรุงแกไขเพ่ือให
เกิดผลลัพธในทิศทางที่ดี 
 

 

  Skill 4 – Innovative thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงนวัตกรรม) 
        มีกระบวนการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ และ
นวัตกรรม จากทักษะและกระบวนการคิดแบบตางๆ ที่มี
ประโยชนตอผูคน สังคม โลก ออกมาเปนรูปธรรม และ
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได 
 

- ขั้นประเมินผล 

  Skill 5 – Logical thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงเหตุผล) 
       มีความสามารถในการคดิอยางมีความสัมพันธเชิง
เหตุและผล โดยการวิเคราะหเหตุปจจัยที่กอใหเกิด
ผลลัพธบนพ้ืนฐานหลักการและขอมูลทีม่ีความนาเช่ือถือ 
 

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล  

√ 

√ 

√ 
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รูปแบบ
การ

พัฒนา 
ทักษะที่มุงเนน 

รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ/ขั้นของการ
จัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู 

(โปรดระบุตามทักษะที่สอดคลอง) 
  Skill 6 – Scientific thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงวิทยาศาสตร) 
       มีความสามารถในการคดิอยางมีลําดับขั้นตอนเพ่ือ
ตรวจสอบหาขอเท็จจริง สรางองคความรูหรืออธิบาย
ความเขาใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล  

  Skill 7 – Systematic thinking skills  
                  (ทักษะการคดิเชิงระบบ)  
      มีความสามารถในการมองภาพรวมหรือการ
มองเห็นรูปแบบชุดขอมูล และความสัมพันธของ
องคประกอบแตละสวน สามารถเช่ือมโยงองคประกอบ
ยอยตางๆ โดยคํานึงถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
องคประกอบใดองคประกอบหน่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

- ขั้นสรางความสนใจ  
- ขั้นสํารวจและคนหา  
- ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
- ขั้นขยายความรู  
- ขั้นประเมินผล  

 
9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/………. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/………. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/………. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ……………………………………………………. ผูสอน 
         (……………………………………………..……..) 

√ 

√ 
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แบบประเมิน 
ความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมในชัน้เรียน 

 

ชั้น  ม.  2/………. ชั้น  ม.  2/………. ชั้น  ม.  2/………. 

กลุม
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กลุม
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

 
กลุม
ที่ 

รายการที่ประเมิน ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 1 2 3 
1 2 3 

1     1     1     
2     2     2     
3     3     3     
4     4     4     
5     5     5     
6     6     6     
7     7     7     

 
รายการทีป่ระเมิน ระดับคณุภาพ 

1  = ผาน 0  = ไมผาน 
ขอ  1  การทาํงานเสร็จทันเวลา
และมีคุณภาพ 

กลุมมีการแบงงานใหสมาชิกอยาง
เหมาะสมรวมกันศึกษาและอภิปรายใน
ประเด็นตางๆไดทันภายในเวลาที่
กําหนด 

กลุมมีการศึกษาและรวมกันอภิปรายใน
ประเด็นตางๆลาชากวาเวลาที่กําหนด 

ขอ  2  ความรวมมือของสมาชิก
ในกลุมในการศึกษาและ
อภิปรายในหัวขอตางๆ 
 

สมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันศึกษาและ
อภิปรายในประเด็นตางๆอยางต้ังใจ
และกระตือรือรน 

สมาชิกกลุมบางคนไมสนใจการทํา
กิจกรรม 

ขอ  3 ความรวมมือในการแสดง
ความคิดเห็นระหวางการลง
ขอสรุปและอภิปราย (ในขั้น
อภิปรายและลงขอสรุป) 

กลุมมีความกระตือรือรนในการ
นําเสนอขอสรุปที่ไดจากการศึกษาหรือ
กระตือรือรนที่จะรวมรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของ
ตนเองและกระตือรือรนในการตอบ
คําถามของครู 

กลุมขาดความกระตือรือรนในการนําเสนอ
ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาขาดความ
กระตือรือรนที่จะรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการศึกษาของตนเองและกลุม
อ่ืนและขาดความกระตือรือรนในการตอบ
คําถามของครู 

ผลการประเมิน 
 ได  3  คะแนน (จากการประเมินทั้งหมด  3  ขอ)   =   ดีมาก   
 ได  2  คะแนน (จากการประเมินทั้งหมด  3  ขอ)   =   ดี 
 ได  1 หรือ 0   คะแนน (จากการประเมินทั้งหมด  3  ขอ)  =   ปรับปรุง 
 เกณฑการผานการประเมิน      ไดผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
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ใบกิจกรรมเรือ่ง แรงเสียดทาน 

ช่ือ……………………………………….สกุล…………………………………………..เลขที…่………….ช้ัน………………… 
************************************************************************************************** 

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
1. ชางเชือกหน่ึงออกแรงลากทอนซุง โดยทอนซุงหนัก 470 นิวตัน และสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานระหวาง

ทอนไมกับพ้ืนมีคาเปน 0.7 จงคํานวณหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. วัตถุ ก มีแรงกดบนพ้ืนโตะ 30 นิวตัน ตองออกแรงฉุดในแนวขนาน 3 นิวตัน สัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานมี

คาเทาใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วัตถุอันหน่ึงช่ังได 4 กิโลกรัม วางบนพ้ืนราบ ถาตองการใหวัตถุเคลื่อนที่ออกแรงผลักอยางนอย 150 นิวตัน 

ไปตามแนวราบ สัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานมีคาเทาไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ออกแรง 20 นิวตัน ลากวัตถุไปตามพ้ืนราบ ถาสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทาน 0.1 มวลของวัตถุน้ีมีคา 

กี่กิโลกรัม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. จากสถานการณที่กําหนดให จงระบุวาเปนแรงเสียดทานสถิตหรือแรงเสียดทานจลน 
 

ลําดับที่ สถานการณทีกํ่าหนด ประเภทของแรงเสียดทาน 
1 หนังสือวางทับกันบนโตะ  
2 หิ้วกระเปาไปโรงเรียน   
3 ดันกลองไปขางหนา   
4 ใชผาถูพ้ืน    
5 รถเบรกขณะว่ิง   
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