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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  10                        เร่ือง  แรงโนมถวงของโลก   
ภาคเรียนท่ี  1/2551              เวลา  2  คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                               สัปดาหท่ี 7  วันท่ี  21 – 22 ก.ค. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3                          หอง  3/3 , 3/4                                                  
นิสิตฝกสอน  นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                      อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู   
 มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง  และแรงนิวเคลียร มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม  
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร   
 1.  เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู  ความสามารถดานวิทยาศาสตร 
 2.  ใหนักเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพรองค
ความรูใหกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน   
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบ  รูวิธีการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ  และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร  วิทยาศาตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม
เพียงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง  หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งรูจักเลือกใช
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม  และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด  เรื่องแรงที่กระทําตอวัตถุ (แรงโนมถวงของโลก) 

 

 

แรงโนมถวงของโลก 

มวล 
(Mass) 

แรงโนมถวงของโลก 

 
น้ําหนัก 

(Weight) 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4  แรงและการเคล่ือนท่ี 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง  และแรงนิวเคลียร มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม  
 
มาตรฐานชวงชั้น 
 สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายวาแรงลัพธมีผลทําใหวัตถุมีความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธนั้น 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.  ทดลองวัดคาแรงโนมถวงของโลกท่ีกระทําตอวัตถุ 
 2.  ทดลองและอธิบายไดวาแรงโนมถวงของโลกท่ีกระทําตอวัตถุมีความสัมพันธกับมวลของวัตถุ 
 3.  บอกความหมายของน้ําหนักของวัตถุได 
 
สาระการเรียนรู 

วัตถุทุกชนิดประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ  เปนจํานวนมาก  มวลของแตละอนุภาคเหลานี้จะออกแรง
ดึงดูดกับมวลของโลก  เพราะมีแรงมูลฐานตามธรรมชาติ  ซ่ึงเรียกวา  “แรงโนมถวงของโลก”  แรงดึงดูดท่ี
โลกกระทําตออนุภาคทุกๆ อนุภาคจะมีทิศดิ่งลงเขาสูจุดศูนยกลางของโลก  เราเรียกแรงนี้วา  “น้ําหนักของ
วัตถุ”  น้ําหนักของวัตถุจึงข้ึนอยูกับแรงดึงดูดของโลกท่ีกระทําตอทุกๆ อนุภาคของวัตถุนั้น  เนื่องจากวัตถุมี
ขนาดเล็กและระยะทางจากวัตถุท่ีอยูบนผิวโลกถึงจุดศูนยกลางของโลกมีระยะไกลมาก  เราจึงถือวาแรงท่ี
โลกดึงดูดอนุภาคตางๆ ของกอนวัตถุหนึ่งๆ มีทิศทางขนานกัน  คือ  มีทิศลงในแนวดิ่ง  นั่นคือ  วัตถุแตละ
กอนถูกกระทําดวยแรงที่ขนานกันเปนจํานวนมาก  แรงขนานเหลานี้ก็คือ  แรงท่ีมวลของโลกดึงดูดมวลของ
อนุภาคตางๆ ของวัตถุนั้น  ดังภาพ 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงแรงท่ีโลกดึงดูดอนุภาคของกอนวัตถุ 
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 แรงขนานเหลานี้ยอมจะมีแรงลัพธ ( )  แรงลัพธ  ( )  ของแรงขนานเหลานี้คือ  แรงรวมท้ังหมด
ท่ีมวลของโลกดึงดูดมวลของวัตถุนั้นไว  ดังนั้นแรงลัพธ ( )  ก็คือ  น้ําหนักของวัตถุนั้นนั่นเอง    

R
v

R
v

R
v

 
มวล  (Mass) 
  
 คือ ปริมาณเนื้อของสารท่ีมีอยูในกอนวัตถุนั้นๆ  ซ่ึงมีคาคงตัว  ไมเปล่ียนคาตลอดเวลาและไมข้ึนกับ
สถานที่  มวลเปนสมบัติท่ีตานทานตอการเปล่ียนแปลงสถานะการเคล่ือนที่ของวัตถุ มวลเปนปริมาณ 
สเกลารและมีคาคงท่ีเสมอ  ไมวาจะอยูบนผิวโลกหรืออยู ณ ตําแหนงใดๆ ในจักรวาล 
 แรงดึงดูดระหวางมวลของวัตถุใดๆ กับมวลของโลกจะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับมวลของโลกและ
มวลของวัตถุ  แตเนื่องจากวามวลของโลกมีคาคงตัว  คาของแรงดึงดูดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับมวลของ
วัตถุนั้น  ดังนั้นแรงดึงดูดท่ีโลกกระทําตอวัตถุจึงข้ึนอยูกับมวลของวัตถุ  และน้ําหนักของวัตถุ  คือแรงโนม
ถวงของโลกท่ีกระทําตอมวลของวัตถุ 
 
น้ําหนักของวัตถุ  (Weight, W ) 

v

 
คือ  แรงโนมถวงท่ีโลกกระทําตอวัตถุ  มีทิศทางดิ่งลงสูจุดศูนยกลางของโลก  และมีคาเปล่ียนแปลง

ไปตามตําแหนงท่ีอยูของวัตถุหรือตามตําแหนงภูมิศาสตรท่ีข้ัวโลกเหนือและท่ีข้ัวโลกใต  น้ําหนักจะมีคา
มากท่ีสุด  คือ มวล 1 กิโลกรัมจะเทากับ 9.8321  นิวตัน (N)  และท่ีบริเวณเสนศูนยสูตร  น้ําหนักจะมีคานอย
ท่ีสุด  คือ  มวล  1  กิโลกรัมจะเทากับ  9.7804  นิวตัน  (N)  น้ําหนักของวัตถุกอนหนึ่งๆ  ณ ตําแหนงตางๆ  
จึงไมเทากัน  เพราะแรงโนมถวงของโลกท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยู ณ ตําแหนงตางๆ ไมคงท่ี 

ถาให  W  แทนน้ําหนักของวัตถุ  หนวย  นิวตัน (N) 
           m  แทนมวลของวัตถุ  หนวย  กิโลกรัม (kg) 
            g  แทนความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก  หนวย  เมตร/วินาที2 (m/s2) 
 
เราจะไดวา                        gmW v=

 
เนื่องจากน้ําหนักเปนแรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ  น้ําหนักจึงเปนปริมาณเวกเตอร  และมีทิศเดียวกับ

ความเรง  ดังนั้นน้ําหนักจึงมีทิศทางพุงเขาหาจุดศูนยกลางโลกเสมอ  คือมีทิศทางลงในแนวด่ิงหนวยของ
น้ําหนักเปนนิวตัน (N) 

gv

น้ําหนักของวัตถุจะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดของมวลและความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของ
โลก  ( )  ซ่ึงมวลของวัตถุมีคาคงตัวเสมอไมวาจะอยู  ณ  ท่ีใด  แตวาความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก    gv
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( )  ณ  บริเวณตางๆ  ท่ัวโลกจะมีคาแตกตางกันไป  ท่ีเสนศูนยสูตร  คา g = 9.7804  m/s2  ท่ีข้ัวโลกเหนือ
และข้ัวโลกใต  คา g = 9.8321 m/s2  ดังนั้นน้ําหนักของวัตถุเดียวกัน  เม่ือช่ัง ณ ท่ีตางๆ กัน อาจมีคาแตกตาง
กัน  เพราะคา   แตกตางกัน  โดยท่ัวไป  เราใชคา  g = 9.80  เมตร/วินาที2 (m/s2) 

gv

gv

 
เปรียบเทียบความแตกตางของมวลกับน้ําหนัก 

มวล น้ําหนัก 
ปริมาณเนื้อของสารท่ีมีในกอนวัตถุ 1. 1. แรงโนมถวงท่ีโลกกระทําตอวัตถุ  มีทิศทางดิ่งลง

สูจุดศูนยกลางของโลก 
2. ปริมาณสเกลาร 2. ปริมาณเวกเตอร 
3. มีคาคงท่ี  ไมเปล่ียนแปลงตามตําแหนงท่ีวัตถุอยู 3. มีคาไมคงท่ี   เปล่ียนแปลงตามตําแหนงท่ีวัตถุอยู 
4. หนวยเปนกโิลกรัม (kg) 4. หนวยเปนนวิตัน  (N หรือ kg.m/s2) 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es         
(Inquiry Method) 
ขั้นท่ี  1  ขั้นสรางความสนใจ 

1)  ครูกลาวทักทายนักเรียน  และทบทวนความรูเร่ืองแรงใหนักเรียน  โดยมีใจความสําคัญวา  “แรง
ท่ีกระทําตอวัตถุในแนวราบอาจทําใหวัตถุอยูนิ่งหรือเคล่ือนท่ีได สวนการเคล่ือนที่ในแนวดิ่งทราบแลววา
เปนผลจากแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโนมถวง ซ่ึงจะดึงดูดวัตถุใหตกสูพื้นโลกเสมอ” 

2)  ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายวา  “ปกติแลวเม่ือเรายกวัตถุท่ีมีขนาดตางกัน 
บางคร้ังตองใชแรงมากแตบางคร้ังก็ใชแรงนอย ท่ีเปนเชนนี้เพราะเหตุใด”  ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปวา  
“การท่ีเรายกของหรือวัตถุตางๆท่ีใชแรงตางกันเนื่องจากวัตถุท่ีอยูบนโลกจะมีแรงดึงดูดท่ีโลกกระทําตอวัตถุ
นั้น หรือเรียกวา แรงโนมถวงของโลก”  จากน้ันครูถามนักเรียนตอวา แลวการวัดคาแรงโนมถวงของโลกทํา
ไดอยางไรเพ่ือนําเขาสูกิจกรรม 10 เร่ือง  การวัดแรงโนมถวงของโลก 
ขั้นท่ี  2  ขั้นสํารวจคนหา 

1)   ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 10 เร่ือง  การวัดแรงโนมถวงของโลก  
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ขั้นท่ี  3  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
 1)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม 10 เร่ือง การวัดแรงโนมถวงของโลก  ซ่ึงควร
ไดขอสรุปดังนี้ 
 คาท่ีอานไดจากเคร่ืองช่ังสปริง  เปนคาของแรงท่ีวัตถุดึงเคร่ืองช่ัง  ซ่ึงคานี้จะมีคาเทากับแรงท่ีโลกดึง
วัตถุ  โดยคาของแรงที่โลกดึงวัตถุ  จะมากมื่อเพิ่มจํานวนกอนวัตถุใหมากข้ึน  นั่นคือ  เม่ือมวลของวัตถุมาก
ข้ึน  แรงท่ีโลกดึงวัตถุก็จะมากข้ึนดวย 

2)  ครูอธิบายเนื้อหาเร่ืองน้ําหนักของวัตถุ  เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากข้ึน 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนอภิปรายวา  “น้ําหนักของวัตถุช้ินหนึ่งๆ  เม่ือช่ังบนโลกและช่ังบนดวง
จันทร  จะมีคาเทากันหรือไม  เพราะเหตุใด”  ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปดังนี้ 
 น้ําหนักของวัตถุบนโลกและบนดวงจันทรจะไมเทากัน  โดยน้ําหนักของวัตถุบนดวงจันทรจะมีคา
นอยกวาน้ําหนักของวัตถุบนโลก  เนื่องจากดวงจันทรมีมวลนอยกวาโลกจึงมีแรงดึงดูดวัตถุนอยกวาท่ีโลก
ดึงดูดวัตถุ  แสดงวาน้ําหนักของวัตถุจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับมวลของวัตถุและมวลของดาวเคราะห 
 2) ครูแจกใบความรู 10  และใบงาน10 ใหนักเรียนทุกคน 
ขั้นท่ี  5  ขั้นประเมินผล 
 1)  ครูใหนักเรียนสงใบกิจกรรม 10 เร่ือง การวัดแรงโนมถวงของโลก 
 2)  ครูใหนักเรียนสงใบงาน 10 เร่ือง แรงโนมถวงของโลก  

3)  สังเกตการณมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

             4)  ความต้ังใจเรียนโดยการแสดงความคิดเห็นเม่ือครูตั้งคําถาม 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1)  ใบความรู  10  เร่ือง แรงโนมถวงของโลก   
 2)  ใบกิจกรรม 10  เร่ือง การวัดแรงโนมถวงของโลก 
 3)  ใบงาน  10    
 4)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
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การวัดผลและประเมินผล 
1)  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  โดยประเมินจากทักษะกระบวนการทํางานกลุม   

 2)  คะแนนจากใบกิจกรรม 10 เร่ือง การวัดแรงโนมถวงของโลก  ซ่ึงพิจารณาจากผลการทํากิจกรรม  
การตอบคําถามทายกิจกรรม  และความตั้งใจในการทํางาน   
 3)  คะแนนจากใบงาน 10  ซ่ึงพิจารณาจากความถูกตองของคําตอบ  การตอบคําถามครบถวน  ความ
สะอาดและเรียบรอยในการทํางาน   
 4)  ประเมินจากการมีสวนรวมในช้ันเรียน  (การตอบคําถาม  การพูดอภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็น  การปฏิบัติกิจกรรม)  ความกระตือรือรน  ความสนใจ  ความเพียรพยายาม  ความรับผิดชอบตองาน  
ความซ่ือสัตย  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
 
บรรณานุกรรม 
 ธนธัส  อุดมพันธ. วิทยาศาสตร ม.1 เลม 2.  สํานักพิมพ SCIENCE  CENTER. กรุงเทพฯ :  

       หนา 135 – 142. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548). หนังสือเรียน 
      สาระการเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว.หนา 23 – 25 . 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548). คูมือครูสาระ 
      การเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว.หนา 77 – 80 . 
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บันทึกหลังการสอน 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไมเปนไปตาม

แผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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               ลงช่ือ....................................................................(นสิิตฝกสอน) 
                   (นางสาวประภาวด ี  คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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             ลงช่ือ.................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
                           (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 
 
 




