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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 18                                               เร่ือง ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                            เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                   สัปดาหท่ี 12 วันท่ี 25-26 ส.ค. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                         หอง 3/3, 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                    อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

  
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด  เรื่อง  แรงทีก่ระทําตอวัตถุ (ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ) 
 

 
 

ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 

ความเรง 

ความเรงเฉลี่ย 

ความเรงขณะใดขณะหนึง่ 

การคํานวณความเรง 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4 : แรงและการเคล่ือนที่  
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียรมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม 
  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สํารวจตรวจสอบ และอธิบายวาแรงลัพธมีผลทําใหวัตถุมีความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธ
นั้น 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
  1)  ทดลองและอธิบายผลของแรงท่ีทําใหวตัถุเคล่ือนท่ี 
  2)  อธิบายความหมายของความเรงไดถูกตอง 
  3)  วิเคราะหและคํานวณความเรงในสถานการณตางๆ 
 
สาระการเรียนรู 
 
ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 
 ปกติแลวถามีแรงกระทําตอวัตถุแลวแรงท่ีกระทํานั้นสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได     
จะทําใหวัตถุนั้นเกิดการเคล่ือนที่  ลักษณะของการเคล่ือนท่ีนี้จะมี 2 ลักษณะคือ กรณีท่ีวัตถุมี
ความเร็วคงที่หรือสมํ่าเสมอกับกรณีท่ีความเร็วไมคงท่ีหรือไมสมํ่าเสมอ  เราเรียกกรณีท่ีวัตถุ
เคล่ือนท่ีโดยมีความเร็วไมสมํ่าเสมอนี้วาวัตถุมีความเรง (acceleration) 
 โดยทิศทางของความเรงจะมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ  นอกจากน้ีเรายัง
พบวา  การที่วัตถุมีความเร็วไมคงท่ีหรือมีความเร็วท่ีเปล่ียนแปลงนี้ยังมีอีก 2 กรณี  คือกรณีท่ีวัตถุมี
ความเร็วไมคงท่ีในลักษณะลดลงและกรณีท่ีวัตถุมีความเร็วเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  โดยกรณีท่ีวัตถุมี
ความเร็วลดลงนี้เราเรียกความเรงแบบนี้วาความหนวง  และกรณีท่ีวัตถุมีความเร็วเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ    
เราเรียกความเรงอันเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกน้ีวา  ความเรงจากสภาพโนมถวง 
 ความเร็ว  (velocity)  เม่ือวัตถุมีการเคล่ือนท่ี  ตําแหนงของวัตถุจะเปล่ียนไป  การเปลี่ยน
ตําแหนงของวัตถุจะบอกใหทราบวาวัตถุนั้นเคล่ือนท่ีอยางไร  เร็วหรือชา   
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ภาพประกอบท่ี 1  วัตถุเคล่ือนท่ีจากตําแหนงท่ีเวลา t1  ไป  t2 

V2 

t2 

V1 

t1 

  
เม่ือพิจารณาวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีดวยความเร็วในกรณีตางๆ  ดังนี ้

กรณีท่ี 1 เม่ือ  V1 =  V2   
จากภาพ  เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  วัตถุเคล่ือนท่ีดวย

ความเร็ว V1  จนกระท่ังวัตถุมาถึงตําแหนงท่ีเวลา  t2  ความเร็วของวัตถุท่ีเวลา t2  เทากบั  V2   เม่ือ    
V1 =  V2  เราจึงบอกไดวาวัตถุเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงที่  คือ  V1 =  V2 

ความเร็วคงท่ี  เปนการบอกใหทราบวา  วัตถุมีการเคล่ือนท่ีอยางสมํ่าเสมอในแนวเสนตรง  
ไมวาจะพิจารณาในชวงเวลาใดๆ    
กรณีท่ี 2 เม่ือ V1 ≠  V2  

จากภาพ  เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  วัตถุเคล่ือนท่ีดวย
ความเร็ว V1  จนกระท่ังวัตถุมาถึงตําแหนงท่ีเวลา  t2  ความเร็วของวัตถุท่ีเวลา t2  เทากบั  V2   เม่ือ    
V1  ≠  V2  เราจึงบอกไดวาวตัถุเคล่ือนท่ีดวยความเร็วท่ีเปล่ียนไป  นัน่คือ  วัตถุมีความเรง 

ความเรง  (acceleration, )  หมายถึง  ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหนวยเวลา  ซ่ึง
ความเรงมีคาเปนไดท้ังบวกและลบ  ความเรงสามารถเขียนแสดงความสัมพันธไดดังน้ี 

ar

 
ความเรง = ความเร็วท่ีเปล่ียนไป 

                   เวลาท่ีใช 
    = ความเร็วปลาย – ความเร็วตน 
      เวลาท่ีใช 
 
                   

หรือ               
t

vv
t
vΔa 12

rrr
r −

==

 
 ความเรง   เปนปริมาณเวกเตอร  ท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง  โดยทิศของความเรง  ( a ) จะอยู
ในทิศทางเดยีวกับความเร็วท่ีเปล่ียนไป  ( )  เสมอ  หนวยของความเรง คือ  m/s2 

r

vΔr
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กรณีท่ี 3 เม่ือ  V1 <  V2  
 เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  ไป  t2  ดวยความเร็วท่ีเพิ่มมากข้ึน  
นั่นคือ  V1 <  V2  แสดงวาวตัถุมีความเรงเปนบวก 
 ในกรณีท่ีวัตถุมีการตกอยางเสรี  (free fall)  หมายถึง  การตกโดยไมมีส่ิงใดกีดขวางหรือ
กระทบ  ความเรงของวัตถุท่ีเกิดขึ้น  เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  เรียกวา  คาความโนมถวง  (g) 
กรณีท่ี 4 เม่ือ  V1 > V2   
 เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  ไป  t2  ดวยความเร็วท่ีลดลง  นั่น
คือ  V1 > V2  แสดงวาวัตถุมีความเรงเปนลบหรือเรียกวา ความหนวง  คือ  ความเร็วปลาย  ( V2 )      
มีคานอยกวาความเร็วตน  ( V1 )  ตัวอยางเชน การวิ่งข้ึนภูเขาของรถยนต  เปนตน 
 

ขอควรรู  :  การหาความชัน (slope)  ของกราฟ 
  การหา  slope  ของกราฟเสนตรงหาไดจาก 
          

slope     =     ระยะแกนดิ่ง                 
                     ระยะแกนราบ  

  =       
Δx
Δy  

      ในกรณีกราฟเสนโคง  การหาความชันของเสนโคงท่ีจุดใดๆ  ทําไดโดยการ 
       ลากเสนสัมผัสกับเสนโคงท่ีจุดนั้น  แลวหา slope ของเสนสัมผัส  ซ่ึงจะเปน 
              slope ของเสนโคงท่ีจุดนั้นๆ  

 
 
ความเรงแบงออกเปน  2  ชนดิ  ไดแก 
 1.  ความเรงขณะใดขณะหนึง่  ( )  คือ  ความเรงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง tar

การหาความเรงช่ัวขณะท่ีจุด c 

                        
       ภาพประกอบท่ี 2 ความเรงขณะใดขณะหนึ่ง 

t
vΔa c

r
r

=  
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วิธีการหาความเรงขณะใดขณะหน่ึงท่ีจดุ  c  ( )  ใหลากเสนสัมผัสท่ีจุดนั้น  แลวหาคา
ความชัน  (slope)  ของเสนสัมผัส ณ จุด c  

ca
r

slope  =    
t
vΔ
Δ

r
  =   

t
vΔr   =   ca

r  

    
∴   tar    =    slope 

 
2.  ความเรงเฉลี่ย  ( )  คือ  ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหนวยเวลา  (ในชวงเวลาหนึ่งท่ี

พิจารณาเทานัน้)  การหาความเรงเฉล่ียระหวาง a, b 
avar

 

                                                                                  

t
vΔa
r

r
=  

             ภาพประกอบท่ี 3 ความเรงเฉล่ีย                                                                                 
                       วิธีการหาความเรงเฉล่ียระหวาง  a, b   ใหลากเสนตรงผานระหวาง  e, f  แลวหาคา
ความชัน  (slpoe)  ของเสนตรง 

slope  =    
t
vΔ
Δ

r
  =   

t
vΔr   =   ar  

 
∴   ava

r    =    slope 
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การหาความเรง 
 ความเรง  เปนอัตราการเปล่ียนแปลงความเร็วในหนึ่งหนวยเวลา 
 

 

3.0 2.6 1.8 2.2 1.4 

A B C D E F 

พิจารณาชวงแรกจากจดุ  A  ถึงจุด  B 
ความเร็วเฉลี่ยชวงจุด  A  ถึงจุด  B      =       ระยะจากจุด  A  ถึง  B 
      ชวงเวลาจาก  A  ถึง  B 

          =       

50
1
cm  1.4               =          

50
1

m  0.014  

          =        0.7  m/s 
 ความเร็วเฉลี่ยชวงจุด  E  ถึงจุด  F      =       ระยะจากจุด  E  ถึง  F 
      ชวงเวลาจาก  E  ถึง  F 

          =       

50
1

cm   3.0                 =          

50
1

m   0.03   

          =        1.5  m/s 
 
ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยท่ีเปล่ียนไป       =        1.5  -  0.7     =    0.8  m/s 

           เวลาท่ีใช       =           s 
50
4

           ความเรง       =                 =    10  m/s2     

50
4

  0.8  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1)  ครูทบทวนบทเรียนเร่ืองความเร็ว  โดยเนนวาความเร็วในการเคล่ือนท่ีของวัตถุมีท้ัง
ความเร็วท่ีสมํ่าเสมอและความเร็วท่ีไมสมํ่าเสมอ 

2)  ครูนําอภิปรายวา  “เม่ือเปล่ียนใหวัตถุตกลงสูพื้น วัตถุจะเคล่ือนท่ีดวยความเร็ว
สมํ่าเสมอหรือไม  รูไดอยางไร  เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 18 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูแจกใบกิจกรรม 18 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ 
2)  ครูแจกใบงาน 18 

 3)  ครูใหนกัเรียนทํากจิกรรม 18  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

1)  ครูอธิบายวิธีการทดลองกิจกรรม 18 โดยเนนวาในการปลอยถุงทรายใหตกแบบเสรี   
ไมควร 
 2)  หลังทํากิจกรรม 18 และอภิปราย ควรไดขอสรุปวา “จุดบนแถบกระดาษแตละจุดจะหาง
กันมากข้ึน แสดงวาในการตกของถุงทรายความเร็วของถุงทรายจะเพิ่มข้ึน อัตราสวนระหวางความ
ยาวแถบกระดาษแตละชวงจุดกับเวลา 1 ชวงจุด คือ ขนาดความเร็วในชวงเวลานั้น เม่ือเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางความยาวของแถบกระดาษแตละชวงจุดกับเวลา 1 ชวงจุดจะไดกราฟ
เสนตรง 
 3)  ครูอธิบายวา  ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในชวงเวลา เรียกวา ความเรง เพ่ิมเติม จากนั้นให
นักเรียนหาคาอัตราสวนระหวางขนาดของความเร็วท่ีเปล่ียนไปกับชวงเวลาที่ใช โดยใหแตละกลุม

นําเสนอคาท่ีคํานวณได ซ่ึงคาท่ีไดควรอยูระหวาง 9-10  ดังนั้นในการตกของถุงทรายจะสรุปได

วาถุงทรายจะเคล่ือนท่ีโดยมีความเรงประมาณ 10  ทิศดิ่งลง 

2s
m
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 4)  ครูอธิบายเร่ืองความเรงเพิ่มเติม 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
1)  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา  “เม่ือวัตถุตกสูพื้นมีแรงกระทําอะไรบาง 

แรงลัพธกระทําตอวัตถุอยูในทิศใด รูไดอยางไร”   ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปวา  “ขณะที่วัตถุตกสู
พื้นมีแรงท่ีโลกดึงดดูวัตถุ  แรงลัพธของแรงอยูในทิศดิ่งลง  เนื่องจากถามีแรงกระทําตอวัตถุท่ีหยดุ
นิ่ง  วัตถุจะเคล่ือนท่ีไปในทิศเดียวกับแรงลัพธ”   

2)  ครูตั้งประเด็นตอไปวา  “แรงลัพธกับความเรงมีความสัมพันธกันอยางไร”  นักเรียนควร
สรุปไดวา  “เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุจะทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีโดยมีความเรง โดยความเรงจะมีทิศ
เดียวกับทิศของแรงลัพธ” 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม 18 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ 
 2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 18 
 3) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 2)  ใบความรู 17  เร่ือง ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 

3) ใบกจิกรรม 18  การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ 
 4)  ใบงานท่ี 18 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการมีสวนรวมในการอภิปรายประเด็นท่ีครูตั้งและการทํากิจกรรม  ซ่ึงจะประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนขณะรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรม 18  ใบงานท่ี  18  และสมุดประเมินการเรียนรู 
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความ
ซ่ือสัตย  ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




