
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

เร่ือง  
แรงกับการ
เคล่ือนที่ 

จัดท าโดย ครูปทติตา   เทศแก่น 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต1 



ค าช้ีแจงบทเรียน 
• บทเรียนนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของรายวิชา 

   วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3   

  เพ่ือศกึษาหาความรู้เร่ือง แรงกบัการ
เคลื่อนท่ี    โดยให้นกัเรียนสามารถเข้าใจ 

และน าไปใช้ได้อย่างถกูต้อง 



วตัถุประสงค์ของบทเรียน 

•ทดลองและอธิบายผลของการออก
แรงท่ีกระท าตอ่วตัถ ุ

•ทดลองการตกของวตัถสุูพื่น้โลก 

และอธิบายแรงดงึดดูวตัถ ุ



แบบทดสอบก่อนเรียน 
Pre-test 

1.วัตถุในข้อใด ถ้าปล่อยจากที่สูงจะไม่ตก
ลงสู่พืน้ที่ 
  1.กระดาษ 2.ส าล ี 3.นุ่น  4. ไม่มีข้อ
ถกู              

2.ขบวนรถไฟเคล่ือนที่โดยใช้แรงในข้อใด 

 1.แรงดงึ  2.แรงผลกั 3.แรงแม่เหลก็ 4. 

แรงโน้มถ่วงของโลก 3.เหตุการณ์ในข้อใดเกิดจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก 

 1.การเลน่ชกัเย่อ  2.การพายเรือในคลอง  

3.การหมนุของกงัหนั 4. การโยนลกูบาสลงห่วง 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
Pre-test 

4.การออกแรงในข้อใดท าให้วัตถุเปล่ียน
รูปร่าง 
  1. การแกว่งชิงช้า   2. การเตะลกู
ฟตุบอล  

  3. การตีลกูปิงปอง   4. การปัน้ดิน
น า้มนั              

5.ถ้าโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดสิ่งใดขึน้ 

  1. วตัถจุะเคลื่อนที่ได้เร็วขึน้  2. วตัถจุะ
เคลื่อนที่ได้ช้าลง  

  3. วตัถจุะมีน า้หนกัเพิ่มมากขึน้ 4. วตัถจุะลอย
เคลื่อนที่ไปมา              



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

มาทดลองกนั
เถอะ 

เตรียมอุปกรณ์ :  ลูกฟุตบอล 

เร่ิมทดลอง : จบักลุ่มกันแตะลูก
ฟุตบอล 

ให้เพื่อนรับ  

จากนัน้สังเกต และบันทกึผล
ด้วยนะคะ 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

ภาพต่อไปนีอ้อกแรงดงึ
หรือแรงผลัก 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

ภาพต่อไปนีอ้อกแรงดงึ
หรือแรงผลัก 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

ภาพต่อไปนีอ้อกแรงดงึ
หรือแรงผลัก 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

ภาพต่อไปนีอ้อกแรงดงึ
หรือแรงผลัก 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

ภาพต่อไปนีอ้อกแรงดงึ
หรือแรงผลัก 



กจิกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่1 

มาทดลองกนั
เถอะ 

เตรียมอุปกรณ์ :  ลูกปิงปอง  กระดาษ 

เร่ิมทดลอง :  

1.โยนลูกปิงปองขึน้ไปในอากาศโดยออก
แรงให้มากที่สุด 

2.ขย ากระดาษ  และปล่อยลงมาจากที่สูง
พร้อมๆกันกับกระดาษที่ไม่ได้ขย า 

3. สังเกต และบันทกึผลด้วยนะคะ 



แรงกับการเคล่ือนที่
ของวัตถุ 

Force and 
Motion 



แรง คือ 

...? แรงคือ................. 

 สิ่งที่กระท าต่อวัตถุในรูป
ของการ 

พยายามดงึหรือผลัก 

(ดัน) 

 ที่จะท าให้วัตถุนัน้
เคล่ือนที่ 



แรง คือ 

...? 

แรงท าให้วัตถุที่หยุด
น่ิง 

เกิดการเคล่ือนที่ 



แรง คือ 

...? 
แรงท าให้วัตถุที่เคล่ือนที่อยู่แล้ว  

เคล่ือนที่ได้เร็วขึน้  

หรือเปล่ียนทศิทางการเคล่ือนที่ 



แรงโน้มถ่วงของ
โลก 

และ 

น า้หนักของวัตถุ 



แรงโน้มถ่วง 

คือ 
เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตท่ีิโลกได้
ท าให้วตัถ ุ

หรือกายภาพทัง้หมดถกูดงึดดูเข้าหากนั  

ความโน้มถ่วงท าให้วตัถหุรือกายภาพนัน้มี
น า้หนกั 

และท าให้วตัถตุกสูล่งพืน้เม่ือปลอ่ยลง 
แรงโน้มถ่วงนัน้จะท าให้วตัถตุา่งตา่งๆติด
อยูก่บัพืน้ 

ไม่อยา่งนัน้วตัถหุรือสิ่งของตา่งๆก็ลอยขึน้
ฟ้าแม้กระทัง่ 
ชัน้บรรยากาศ  



แรงโน้มถ่วง 
หน่วยของมวล 
คอื กโิลกรมั 

Kg 
 



แรงโน้มถ่วง 

คือ 
มวลคือเนือ้สาร นักบนิอวกาศไร้น ้าหนัก
เน่ืองจากไม่มีแรงดงึดดู 

จากดวงดาวกระท ากบัเขา เขาจงึไมม่นี ้าหนกั แต่
มวลของเขาซึง่กคื็อร่างกายของเองยังเท่าเดมิ
เหมือนทีอ่ยู่บนโลก 

 

น า้หนักคอืแรงเน่ืองจากความเรง่โน้มถว่งกระท า
กบัมวลคนทีม่มีวลมากน ้าหนกัเยอะ และถ้าอยู่บน
ดาวทีมี่แรงโน้มถ่วงมากน ้าหนักกจ็ะเยอะ  



แรงโน้มถ่วง 

คือ ดงันัน้น า้หนักของคนที่อยู่บนดวงจันทร์จะ
ลดลง 
จะเห็นไดว้า่นกับนิอวกาศทีอ่ยูบ่นดวงจนัทร์
แม้วา่จะต้องสวมชุดทีห่นกัแตก็่สามารถกระโดด
บนดวงจนัทรไ์ดอ้ยา่งสบายเน่ืองจากน ้าหนกั
ลดลง 

ยิง่ดาวดวงใดมีขนาดใหญ่ย่อมมีความเร่งโน้ม
ถ่วงมาก  

น ้าหนกัของเราก็จะยิง่มากตามไปดว้ย  
แตถ่้าเป็นดาวดวงเล็กน ้าหนกัเราจะน้อยลง 



แรงโน้มถ่วง 

อวกาศ   

ไร้น า้หนกั = 0 N 



แรงโน้มถ่วง 

ดวงจนัทร์ 
ลดลงเหลือ = 

105.7  N 



แรงโน้มถ่วง 

ดวงอาทิตย์  

เพิ่มเป็น = 

17,224.8  N 



แรงโน้ม
ถ่วง  ไอแซก 

นิวตัน 

นิวตนัใช้เวลา 2 ปีทีอ่ยูท่ีบ่้าน เฝ้าสังเกตและ
คดิค้นวา่แรงอะไรทีท่ าให้ 

ผลแอปเปิลหลน่ลงมา รวมทัง้สงสัยถงึแรง
กระท าทีต่รงึดวงจนัทรไ์ว้กบัโลกดว้ย ข้อสงสัย
เหลา่นี้เป็นเหตุให้เขาค้นพบกฎส าคญั 3 ข้อ
ดงันี้ 



แรงโน้ม
ถ่วง 

1. กฎของความเฉ่ือย 

(Inertia) 
2. กฎของแรง 

(Force) 
3. กฎของแรงปฏกิริิยา (Action = 

Reaction) 

กฎที่ นิวตนั ค้นพบ 



แบบทดสอบหลงัเรียน 
Post-test 

1.วัตถุในข้อใด ถ้าปล่อยจากที่สูงจะไม่ตก
ลงสู่พืน้ที่ 
  1.กระดาษ 2.ส าล ี 3.นุ่น  4. ไม่มีข้อ
ถกู              

2.ขบวนรถไฟเคล่ือนที่โดยใช้แรงในข้อใด 

 1.แรงดงึ  2.แรงผลกั 3.แรงแม่เหลก็ 4. 

แรงโน้มถ่วงของโลก 3.เหตุการณ์ในข้อใดเกิดจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก 

 1.การเลน่ชกัเย่อ  2.การพายเรือในคลอง  

3.การหมนุของกงัหนั 4. การโยนลกูบาสลงห่วง 



แบบทดสอบหลงัเรียน 
Post-test 

4.การออกแรงในข้อใดท าให้วัตถุเปล่ียน
รูปร่าง 
  1. การแกว่งชิงช้า   2. การเตะลกู
ฟตุบอล  

  3. การตีลกูปิงปอง   4. การปัน้ดิน
น า้มนั              

5.ถ้าโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดส่ิงใดขึน้ 

  1. วตัถจุะเคลื่อนที่ได้เร็วขึน้  2. วตัถจุะ
เคลื่อนที่ได้ช้าลง  

  3. วตัถจุะมีน า้หนกัเพิ่มมากขึน้ 4. วตัถจุะลอย
เคลื่อนที่ไปมา              



แบบทดสอบหลงัเรียน 
Post-test 

มาเขียนแผนภาพ
ความคดิเร่ืองแรง 
ให้เข้าใจง่ายและ
สวยงามกันเถอะ 



ทีม่าของภาพและข้อมูล 

ค้นจาก www.google.co.th 


