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ส่วนประกอบของคู่มือครู
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำ�เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไว้ ที่มุ่งเน้นทั้งความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ตามหนังสือเรียนของ สสวท. มุ่งเน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคนิควิธีสอนในรูปแบบต่างๆ
ไว้หลากหลายกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนในการนำ�ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถเชือ่ มโยงความรูท้ ี่ได้จากการเรียนรู้ สัมพันธ์กบั องค์กรความรูท้ ผี่ า่ น ให้เห็น
ความสำ�คัญ คุณค่า และการนำ�ความรู้ และทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และ
สังคมมากขึน้ ซึง่ ภายในคูม่ อื ครูรายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้น�ำ เสนอส่วนต่างๆ ไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 แสดงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในส่วนนี้นำ�เสนอเรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคุณภาพของ
ผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ส่วนที่ 2 แสดงโครงสร้างหลักสูตร
ในส่วนนี้จะนำ�เสนอโครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงจำ�นวน
ชั่วโมง จำ�นวนหน่วยกิต ซึ่งได้น�ำ เสนอไว้เป็นรายปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คำ�อธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้
ของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้างหลักสูตร

ส่วนที่ 3 แสดงแนวความคิดต่อเนื่อง
ในส่วนนี้แสดงให้ครูรู้ว่าในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อหาสาระใน
บทเรียนทีน่ �ำ เสนอในแต่ละเรือ่ ง มีล�ำ ดับแนวความคิดต่อเนือ่ งอย่างไร ตรงกับตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
ใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและแนวความคิดต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4 แสดงข้อแนะนำ�ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเรียงลำ�ดับเนื้อหาตาม
หนังสือเรียนของ สสวท.
ในหน้าแรกของแต่ละบทเรียนจะแสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา และแนวความคิดหลักของแต่ละ
บทเรียน ดังนี้
ชื่อบทเรียน
เรียงตามลำ�ดับเช่นเดียวกับหนังสือเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
แกนกลางขั้นพื้นฐาน
เวลา
แสดงเวลารวมแต่ละหัวข้อในแต่ละบทเรียน

คู่มือครูหน้า 1
แนวความคิดหลัก
เมือ่ นักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละบทเรียน
แล้ว นักเรียนควรมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาตามแนว
ความคิดหลัก ดังที่น�ำ เสนอไว้
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หัวข้อย่อยในบทเรียน
หัวข้อเดียวกับหนังสือเรียนของ สสวท.
ภาพหนังสือเรียน
ภาพที่คัดจากหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระ
ของคู่มือครูในหัวข้อนี้
คำ�สำ�คัญ
แสดงคำ�ทีส่ ำ�คัญของแต่ละหัวข้อย่อย ทีแ่ สดงให้
ครูรู้ว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อนั้นแล้ว นักเรียนควร
จะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในคำ�ต่างๆ เหล่านั้น และ
สามารถอธิบายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย
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เวลา
เวลาที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ย แสดงไว้ โ ดย
ประมาณ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ครูอาจยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยจะ
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ สามารถ
สรุปองค์ความรูไ้ ด้จากการสำ�รวจตรวจสอบ การทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถขยายความรู้และเชื่อมโยง
ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน
ได้ รั บ องค์ ความรู้ แ ละสร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ สำ � คั ญ ของ
นักวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือครูจะนำ�เสนอตาม
บทเรียนเป็นลำ�ดับ เช่น กิจกรรม 1.5 หมายถึง กิจกรรม
ของบทที่ 1 ลำ�ดับที่ 5 ชือ่ ของกิจกรรมในคูม่ อื ครูจะตรง
กับชื่อของกิจกรรมในหนังสือเรียน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เป็นการนำ�เสนอให้ครูทราบว่าเมื่อนักเรียนทำ�
กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะมีความรู้ความสามารถ
อย่างไรบ้าง
วัสดุ อุปกรณ์
แต่ละกิจกรรมจะถูกกำ�หนดไว้ เพื่อครูจะได้จัด
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ในที่นี้แสดงรายการ
สื่ออุปกรณ์ไว้เป็นจำ�นวนต่อ 1 กลุ่มของนักเรียนที่มี
ประมาณ 5 - 6 คน ซึ่งครูผู้สอนอาจประยุกต์ใช้สื่อ
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม
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อภิปรายก่อนการทำ�กิจกรรม
เป็นการนำ�เสนอวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การทำ�
กิจกรรม ข้อจำ�กัดของการทำ�กิจกรรม รวมทั้ง ทำ�ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาระงานที่สำ�คัญ ของกิจกรรมนั้นๆ
ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
เป็นการนำ�เสนอตัวอย่างของผลการทำ�กิจกรรม
เพื่ อ ให้ ครู เ ห็ น แนวทางในการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ครู ไ ม่ ค วรบอกผลการจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นทราบ
ควรเน้นให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากการ
ทำ�กิจกรรม ผลที่ได้รับอาจไม่ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้
หรืออาจไม่ถูกต้อง แต่ควรเน้นให้นักเรียนหาเหตุผลมา
อภิปราย หรือหาข้อผิดพลาดจากการทำ�กิจกรรมนั้นๆ
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป
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อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
นำ�เสนอตัวอย่างการอภิปรายผลที่ ได้จากการ
ทำ � กิ จ กรรม และตั ว อย่ า งการนำ � ผลที่ ไ ด้ จากการทำ �
กิ จ กรรมมาสรุ ป เป็ น องค์ ความรู้ ใ หม่ อ ย่ างเป็ น ลำ� ดั บ
ขั้นตอนทางการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคำ�ถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง
คำ�ถามท้ายกิจกรรมหรือหลังการทำ�กิจกรรม
เป็ น คำ � ถามนำ � เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นคิ ด
วิ เ คราะห์ นำ � ไปสู่ ก ารอภิ ป รายและลงข้ อ สรุ ป เป็ น
องค์ความรู้ใหม่ตามแนวความคิดหลักที่นำ�เสนอไว้
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
ในส่วนนี้เป็นการนำ�เสนอความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับ
ครู นอกเหนือจากหนังสือเรียนเพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและทบทวนในเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ้ หาสาระ
ส่วนนีค้ รูไม่ควรนำ�ไปประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
เฉลยคำ�ถามในหนังสือเรียน
นำ�เสนอแนวทางการตอบคำ�ถามทีม่ อี ยู่ในหนังสือ
เรียนในหัวข้อนั้นๆ
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เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทกั ษะสำ�คัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
การแก้ปญั หาทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน มีการทำ�กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กำ�หนดสาระสำ�คัญไว้ ดังนี้
• สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดำ�รงชีวติ สิง่ มีชวี ติ หน่วยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ โครงสร้างและหน้าทีข่ องระบบ
ต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดำ�รงชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การทำ�งานของระบบต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ วิวฒ
ั นาการและความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และเทคโนโลยี
ชีวภาพ
• ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่ ประเทศ และโลก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการอยูร่ อดของสิง่ มีชวี ติ ในสภาพ
แวดล้อมต่างๆ
• สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
• แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทำ�
ต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน
• พลังงาน พลังงานกับการดำ�รงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียง และ
วงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติ
ทางกายภาพของดิน หิน น้ำ� อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
• ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสำ�คัญของเทคโนโลยีอวกาศ
• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำ�รงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำ�งานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ า ใจกระบวนการและความสำ � คั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิต
วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่
ประเทศ และโลก นำ�ความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้ า ใจสมบั ติ ข องสาร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมบั ติ ข องสารกั บ โครงสร้ า งและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
และมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำ �รงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุรยิ ะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสมั พันธ์ภายในระบบสุรยิ ะ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้ า ใจความสำ � คั ญ ของเทคโนโลยี อ วกาศที่ นำ � มาใช้ ใ นการสำ � รวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสือ่ สาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรม
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการสื บ เสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล้อม มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
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คุณภาพของผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
• เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ของการทำ�งานของระบบต่างๆ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
• เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน
การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้มของแสง
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าและ
หลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
• เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในระบบสุ ริ ย ะ และผลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ บนโลก ความสำ � คั ญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• ตั้งคำ�ถามที่มีการกำ�หนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำ�ตอบหลายแนวทาง วางแผนและลงมือ
สำ�รวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้างองค์ความรู้
• สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการสำ�รวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• ใช้ความรูแ้ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำ�รงชีวติ การศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
ทำ�โครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
• แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันและการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น
• แสดงถึ ง ความซาบซึ้ ง ห่ ว งใย มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
• ทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
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โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.............................................................................................
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม 360 ชั่วโมง จำ�นวน 9 หน่วยกิต จัดเป็นรายปี ดังนี้
1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
		
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 1 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
		
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 2 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
		
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 3 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
		
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 4 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 5 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
		
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 6 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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คำ�อธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ๕
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

			

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำ�นวน ๑.๕ หน่วยกิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลว
แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและพลังงาน พลังงานศักย์และ
พลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า
และความต้านทาน วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การคำ�นวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ การต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำ�รวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ
สามารถในการตัดสินใจ นำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓
ว ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม๓/๓
ว ๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
รวมทั้งหมด...๑๑... ตัวชี้วัด
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หน่วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 							
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ : 3 หน่วย 							 เวลา 60 ชั่วโมง
บทเรียนที่

1

2

3
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ชื่อหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้
แรงและการเคลื่อนที่
- ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ
- แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
- แรงพยุง
- แรงเสียดทาน
- โมเมนต์ของแรง
งานและพลังงาน
- งาน
- กำ�ลัง
- พลังงานกล
- กฎการอนุรักษ์พลังงาน
พลังงานไฟฟ้า
- วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- วงจรไฟฟ้าในบ้าน
- พลังงานไฟฟ้าและกำ�ลังไฟฟ้า
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เวลา (ชั่วโมง)

25 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

25 ชั่วโมง
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ชื่อบทเรียน
เรื่อง
1. แรงและ 1.1 ผลของ
การเคลื่อนที่ แรงลัพธ์ที่มี
ต่อวัตถุ
1.2 แรงกิริยา
และแรงปฏิกริ ยิ า
1.3 แรงพยุง
1.4 แรง
เสียดทาน
1.5 โมเมนต์
ของแรง

ตัวชี้วัด
- อธิบายความเร่งและผล
ของแรงลัพธ์ทกี่ ระทำ�ต่อวัตถุ
- ทดลองและอธิบายแรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยา
ระหว่างวัตถุ และนำ�ความรู้
ไปใช้ประโยชน์
- ทดลองและอธิบาย
แรงพยุงของของเหลวที่
กระทำ�ต่อวัตถุ
- ทดลองและอธิบายความ
แตกต่างระหว่างแรงเสียด
ทานสถิตกับแรงเสียดทาน
จลน์ และนำ�ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
- ทดลองและวิเคราะห์
โมเมนต์ของแรง และนำ�
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
- สังเกตและอธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนว
ตรง และแนวโค้ง

สาระการเรียนรู้
- วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง
เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เมื่อแรงลัพธ์มี
ค่าไม่เท่ากับศูนย์กระท�ำต่อวัตถุ วัตถุจะเคลือ่ นที่
ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์
ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาด
ของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม
การน�ำความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ไปใช้อธิบาย เช่น การชักเย่อ การจุดบั้งไฟ
- แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระท�ำต่อวัตถุ
มีค่าเท่ากับน�้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตร
เท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ
- ของเหลวทีม่ คี วามหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก
- วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่น
น้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว
- แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระท�ำ
ต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง ส่วนแรงเสียดทาน
จลน์เป็นแรงเสียดทานที่กระท�ำต่อวัตถุขณะ
เคลื่อนที่
- การเพิ่มแรงเสียดทาน เช่น การออกแบบพื้น
รองเท้าเพื่อกันลื่น
- การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้น�้ำมันหล่อ
ลื่นที่ จุดหมุน

แนวความคิดต่อเนื่อง
1. วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง หมายถึง วัตถุที่
เคลื่อนที่โดยมีการเปลี่ยนความเร็ว ความเร่งเป็น
ปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วย เมตรต่อวินาทีก�ำ ลังสอง
2. แรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อวัตถุ ทำ�ให้วัตถุนั้นมีความเร่ง
ในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์
3. ถ้าออกแรงลากวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นระดับ
ที่มีความฝืด ขนาดของแรงเสียดทานต่อการเลื่อน
ตำ�แหน่งของวัตถุบนพื้นระดับ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผิวสัมผัสและแรงที่พื้นกระทำ�ต่อวัตถุในแนวตั้งฉาก
4. โมเมนต์ของแรงเป็นผลของแรงต่อการหมุน
โมเมนต์ของแรงมีขนาดเท่ากับผลคูณของขนาดของ
แรงกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง มี
หน่วย นิวตัน เมตร โดยทิศทางการหมุนมีสองแบบ
คือ ทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา
5. วัตถุจะอยู่ในสมดุลของการหมุน เมื่อผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกามีขนาดเท่ากับผล
รวมของโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา
6. หลักการของโมเมนต์สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้
เช่น ในเรื่องคาน ไม้กระดก เครื่องชั่งสองแขนการล้ม
ของวัตถุ
7. เมื่อมีแรงกระทำ�ต่อวัตถุ แล้วทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่
ทำ�ให้เกิดงานของแรง ซึ่งหาได้จากผลคูณของขนาด

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้และแนวความคิดต่อเนื่อง
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เรื่อง

2.1 งาน
2.2 กำ�ลัง
2.3 พลังงาน
กล
2.4 กฎการ
อนุรักษ์
พลังงาน

ชื่อบทเรียน

2. งานและ
พลังงาน

- อธิบายงาน พลังงานจลน์
พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำ�
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

- การให้งานแก่วัตถุเป็นการถ่ายโอนพลังงาน
ให้วัตถุ พลังงานนี้เป็นพลังงานกลซึ่ง
ประกอบด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์
พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุขณะวัตถุ
เคลื่อนที่ ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุ
เป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นโลก
- กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงาน
รวมของวัตถุไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ยนจาก
รูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้
- การน�ำกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์
ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น พลังงานน�้ำ
เหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักย์โน้มถ่วง
เป็นพลังงานจลน์, ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

สาระการเรียนรู้
- เมื่อมีแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ แล้วท�ำให้เกิด
โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน วัตถุจะเปลี่ยน
สภาพการหมุน
- การวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์
ต่างๆ
- การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการเคลื่อนที่
ในแนวตรง เช่น การตกแบบเสรี และการ
เคลื่อนที่ในแนวโค้ง เช่น การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ของลูกบาสเกตบอลในอากาศ
การเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุที่ผูกเชือก
แล้วแกว่ง เป็นต้น

แนวความคิดต่อเนื่อง
ของแรงกับระยะทางที่อยู่ในแนวเดียวกับแรงที่กระทำ�
งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วย จูล
8. กำ�ลัง คือ อัตราการทำ�งานหรืองาน ในหนึ่งหน่วย
เวลา กำ�ลังเป็นปริมาณ สเกลาร์ มีหน่วย วัตต์
9. พลังงาน คือ ปริมาณที่บ่งชี้ถึงความสามารถใน
การจะทำ�งาน หรือ ทำ�ให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างหรือสถานะ พลังงานมีหลายรูป เช่น พลังงานจลน์
พลังงานศักย์ พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานมีหน่วย จูล
10. พลังงานจลน์ คือพลังงานของวัตถุเนื่องจากการ
เคลื่อนที่ พลังงานศักย์ คือพลังงานของวัตถุเนื่องจาก
ตำ�แหน่ง
1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง คือ พลังงานของวัตถุเมื่อ
อยู่ในสนามโน้มถ่วง ซึ่งขึ้นกับตำ�แหน่งของวัตถุ
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น คือ พลังงานของวัตถุที่มีการยืด
หรือหดตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะที่ยืดหรือหดเช่น ขดลวด
สปริงหรือยางยืด
2. พลังงานกลของวัตถุ คือ ผลรวมของพลังงานศักย์
และพลังงานจลน์
3. กฎการอนุรักษ์พลังงานกล กล่าวว่า พลังงานกล
ของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอ
4. วัตถุที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงและไม่มีแรงอื่น
มากระทำ� พลังงานกลของวัตถุจะมีค่าคงตัว ซึ่งเป็น
ไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
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ชื่อบทเรียน
เรื่อง
3. พลังงาน 3.1 วงจรไฟฟ้า
ไฟฟ้า
เบื้องต้น
3.2 วงจรไฟฟ้า
ในบ้านและ
กำ�ลังไฟฟ้า
3.3 พลังงาน
ไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
3.4 วงจร
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น

ตัวชี้วัด
- ทดลองและอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ กระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทาน และนำ�ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
- คำ�นวณพลังงานไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนำ�
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
- สังเกตและอภิปรายการต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูก
ต้องปลอดภัย และประหยัด
- อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และทดลอง
ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้อง
ต้นที่มีทรานซิสเตอร์

สาระการเรียนรู้
- ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทานมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม
- การนำ�กฎของโอห์มไปใช้วิเคราะห์วงจร
ไฟฟ้าอย่างง่าย
- การคำ�นวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้
ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการคิดค่าไฟฟ้าและ
เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
บ้าน
- การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านต้องออกแบบวงจร
ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่างถูก
ต้อง โดยการต่อสวิตช์แบบอนุกรม ต่อเต้ารับ
แบบขนาน และเพื่อความปลอดภัยต้องต่อ
สายดินและฟิวส์ รวมทั้งต้องคำ�นึงถึงการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ มีสมบัตทิ างไฟฟ้าแตกต่างกัน
ตัวต้านทานทำ�หน้าที่จำ�กัดกระแสไฟฟ้าใน
วงจร ไดโอดมีสมบัติให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้
ทิศทางเดียวและทรานซิสเตอร์ทำ�หน้าที่เป็น
สวิตซ์ปิด-เปิดวงจร
- การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี
ทรานซิสเตอร์ 1 ตัวทำ�หน้าที่เป็นสวิตซ์

แนวความคิดต่อเนื่อง
1. ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะผ่านจาก
ขั้วบวกของแหล่งกำ�เนิดไฟฟ้าสู่วงจรภายนอกไปยัง
ขั้วลบของแหล่งกำ�เนิดไฟฟ้า
2. ความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้า
เป็นค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ มีหน่วย โวลต์
3. กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เป็นค่าที่อ่านได้จาก
แอมมิเตอร์ มีหน่วย แอมแปร์
4. ความต่างศักย์คร่อมตัวนำ�ไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับ
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำ�นั้น โดยค่าคงตัวการแปรผัน
คือ ความต้านทาน ซึ่งความต้านทานมีหน่วย โอห์ม
5. กำ�ลังไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งหน่วย
เวลา มีหน่วย วัตต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่าของกำ�ลัง
ไฟฟ้าและความต่างศักย์กำ�กับไว้
6. ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนในประเทศไทยเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์
ความถี่ 50 เฮิรตซ์
7. แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
มีทั้งแหล่งพลังงานที่มีจ�ำ กัดและแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน
8. พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ เช่น เปลี่ยนจาก
พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนจากพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน หรือ แสง
9. ค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งคิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณของกำ�ลังไฟฟ้าในหน่วย
กิโลวัตต์ และเวลาในหน่วยชั่วโมง โดยวัดเป็น หน่วย
หรือ ยูนิต
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

แนวความคิดต่อเนื่อง
10. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำ�วันต้องใช้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด (B3.17)
11. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในวงจร
ไฟฟ้าเพื่อทำ�หน้าที่ควบคุมรูปแบบของกระแสไฟฟ้า
ในวงจร ตัวอย่างของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้
เป็นต้น

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่
กระทำ�ต่อวัตถุ
2. ทดลองและอธิ บ ายแรงกิ ริ ย าและแรงปฏิ กิ ริ ย า
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แนวความคิดหลัก
แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ผลรวมของแรงหลายแรงที่
กระทำ�ต่อวัตถุในเวลาเดียวกันเรียกว่า แรงลัพธ์ ผลของแรงลัพธ์ที่ไม่เท่ากับศูนย์จะทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่
ด้วยความเร่ง ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว
ความเร็ว และความเร่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงเป็นการเคลื่อนที่ที่ทิศทางของความเร็ว
และความเร่งอยู่ ในแนวเส้นตรงเดียวกัน การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่
ที่ทิศทางของความเร็วอยู่ในแนวเส้นสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ ส่วนความเร่งมีทิศทางเดียวกับ
ทิศทางของแรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อวัตถุ การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็นการเคลื่อนที่
ที่ ทิศ ทางของความเร็ว อยู่ ในแนวเส้นสัม ผัสกั บ วงกลม และทิ ศ ทางของความเร่ ง มี ทิศ ทางเข้า สู่
จุดศูนย์กลางของวงกลมเรียกว่า ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
เมื่ อ มี วั ต ถุ ส องก้ อ น ออกแรงกระทำ � ต่ อ กั น แรงที่ วั ต ถุ ห นึ่ ง กระทำ � ต่ อ อี กวั ต ถุ ห นึ่ ง เรี ย กว่ า
แรงกิริยา และวัตถุที่ถูกกระทำ�จะออกแรงกระทำ�โต้ตอบ ซึ่งเรียกว่า แรงปฏิกิริยา แรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามและกระทำ�ต่อวัตถุ
คนละก้อน
เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวหรือแก๊ส จะมีแรงดันเนื่องจากของเหลวหรือแก๊สกระทำ�ต่อวัตถุในทุก
ทิศทาง แต่ทิศทางของแรงลัพธ์มีทิศขึ้นในแนวดิ่ง เพื่อต้านการจม เรียกแรงนี้ว่า แรงพยุง ขนาดของ
แรงพยุงหาได้โดยใช้หลักอาร์คิมีดีส
เมือ่ วัตถุมกี ารเคลือ่ นทีบ่ นผิววัตถุใด จะเกิดแรงต้านการเคลือ่ นทีร่ ะหว่างผิวสัมผัส กระทำ�ต่อวัตถุ
เรียกแรงดังกล่าวว่าแรงเสียดทาน แรงเสียดทานที่กระทำ�ต่อวัตถุในขณะที่วัตถุอยู่นิ่งเรียกว่าแรงเสียด
ทานสถิต ส่วนแรงเสียดทานที่กระทำ�ต่อวัตถุในขณะที่วัตถุกำ�ลังเคลื่อนที่เรียกว่า แรงเสียดทานจลน์
แรงเสียดทานเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจำ�วัน กิจกรรมบางอย่าง หรือเครือ่ งมือเครือ่ งใช้บางชนิดใช้ประโยชน์
จากแรงเสียดทาน อาจจะต้องมีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามต้องการ
เมื่อมีแรงกระทำ�ต่อวัตถุ อาจจะทำ�ให้วัตถุเกิดการหมุนรอบจุดหมุน โดยผลคูณของแรงกับระยะ
ทางจากจุดหมุนถึงเส้นตั้งฉากกับแนวแรงเรียกว่า โมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรงอาจทำ�ให้วัตถุ
เกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิการอบจุดหมุน ถ้าผลรวมของขนาดของโมเมนต์ของ
แรงที่ทำ�ให้เกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวมของขนาดของโมเมนต์ของแรงที่ทำ�ให้เกิดการ
หมุนตามเข็มนาฬิกา วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน
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คู่มือครู

1.1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อวัตถุ
การเรียนในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้สังเกต
คิด วิเคราะห์ สืบค้น ทดลอง รวบรวมข้อมูล อภิปรายและสรุป
เพื่อนำ�ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของแรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อวัตถุ
การเคลื่อนที่และปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

จุดประสงค์ก ารเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์
ที่กระทำ�ต่อวัตถุ

เวลาที่ใช้ 8 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 2

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนด้วยการอภิปราย ในประเด็นต่างๆ เช่น ชีวิตประจำ�วันของเราเกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ ด้วยการเดิน วิ่ง หรือโดยสารยานพาหนะต่างๆ เช่น รถจักรยาน รถยนต์ รถไฟหรือ
รถไฟฟ้า หรือจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น วัตถุตก ฟองสบู่ลอย ใบไม้ร่วง
นกบิน เป็นต้น
ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาภาพ 1.1 และ 1.2 ในหนังสือเรียนแล้วครูอาจตั้งคำ�ถามดังนี้
สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุในภาพ 1.1 ภาพ 1.2 เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
แนวคำ�ตอบ วัตถุในภาพ 1.1 อยู่นิ่ง วัตถุในภาพ 1.2 เคลื่อนที่ความเร็วคงตัว
สภาพการเคลื่อนที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแรงลัพธ์อย่างไร
แนวคำ�ตอบ วัตถุในภาพ 1.1 อยู่นิ่งมีแรงลัพธ์ที่เท่ากับศูนย์มากระทำ� ส่วนวัตถุในภาพ
		 1.2 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว มีแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์
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ครูทบทวนความรู้เดิมว่าถ้าแรงลัพธ์ที่กระท�ำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะคงสภาพการเคลื่อนที่
กล่าวคือวัตถุจะคงสภาพนิ่ง หรือคงสภาพการเคลื่อนที่ตลอดไป ซึ่งเป็นตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 1
ของนิวตัน วัตถุจะหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป เมื่อแรงลัพธ์ที่กระท�ำต่อวัตถุ
เท่ากับศูนย์ ครูให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 1
ต่อจากนั้นครูเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยถามนักเรียนดังนี้
ถ้าแรงลัพธ์ที่กระท�ำต่อวัตถุไม่เท่ากับศูนย์ สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนไปหรือไม่
อย่างไร
ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 1.1
ครูควรเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา หม้อแปลงโวลต์ต�่ำ 4 - 6 โวลต์ แถบ
กระดาษ กระดาษคาร์บอน กระดาษกาว (หรือลวดเสียบกระดาษ) ถุงทราย
เมื่อท�ำกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถทดลองและอธิบายวิธีการหาความเร็วของวัตถุ
ด้วยเครือ่ งเคาะสัญญาณเวลาและบอกได้วา่ ในการตกของวัตถุ เมือ่ วัตถุตกอย่างอิสระ วัตถุจะเคลือ่ นที่
โดยมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือมีความเร่งนั่นเอง

กิจกรรม 1.1 การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายความเร็วของวัตถุทตี่ กในแนวดิง่ ด้วยเครือ่ งเคาะ
สัญญาณเวลา

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
2. หม้อแปลงโวลต์ต�่ำ 4 - 6 โวลต์
1 เครื่อง
3. แถบกระดาษ
2 - 3 แผ่น
4. กระดาษคาร์บอน
1 แผ่น
5. กระดาษกาว (หรือลวดเสียบกระดาษ)
1 ม้วน
6. ถุงทราย
1 ถุง
*ครูควรตรวจอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
4

คู่มือครู

การอภิปรายก่อนการทดลอง
1. ครู อ ธิ บ ายและแนะน�ำวิ ธี ก ารใช้ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ า โวลต์ ต�่ ำ  การต่ อ สายไฟฟ้ า
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา แถบกระดาษ พร้อมทั้งข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
2. ครูอธิบายการท�ำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาว่า มีการเคาะ 50 ครั้ง ในเวลา
1 วินาที ใน 1 วินาที จึงเกิดจุดบนแถบกระดาษ 50 ช่วงจุด แต่ละ 1 ช่วงจุดใช้เวลา 501 วินาที
ระยะห่างระหว่างช่วงจุดเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 1.1 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
4. ครูแนะน�ำการวางเครื่องเคาะสัญญาณเวลา โดยให้ช่องสอดแถบกระดาษอยู่ ใน
แนวดิ่งดังภาพในหนังสือเรียน ขณะที่ท�ำการทดลองต้องยึดเครื่องเคาะสัญญาณเวลาให้อยู่กับ
ที่โดยใช้มือยึด หรือใช้อุปกรณ์ส�ำหรับยึดรูปตัว C (C-clamp)
5. ในการยึดถุงทรายให้ติดกับปลายแถบกระดาษให้สอดปลายแถบกระดาษเข้าในห่วง
ถุงทราย แล้วใช้กระดาษกาวหรือลวดเสียบกระดาษหนีบกระดาษให้ติดกับห่วงถุงทราย
6. ควรจับกระดาษให้ตรงและให้แถบกระดาษอยู่ในแนวดิง่ ทดลองปล่อยถุงทราย เปิดสวิตช์
เครื่องเคาะสัญญาณเวลาท�ำงานแล้วปล่อยถุงทรายให้ตกอย่างอิสระจนกว่าตกกระทบพื้น
7. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตช์
ของหม้อแปลงโวลต์ต�่ำให้เครื่องท�ำงาน และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตช์ของหม้อแปลงโวลต์ต�่ำเพื่อ
ปิด-เปิดวงจร โดยค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
8. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนวิเคราะห์รายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่น
ทุกกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
ระยะทางระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละช่วงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ระยะทางระหว่างจุดบนแถบกระดาษแต่ละช่วงเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
		   แสดงว่า วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
ความยาวของแถบกระดาษแต่ละช่วง เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ความยาวของแถบกระดาษแต่ละช่วงมีขนาดยาวขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
ถ้าตัดแถบกระดาษครัง้ ละ 2 ช่วงจุด แถบกระดาษทีไ่ ด้มลี กั ษณะเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ความยาวของแถบกระดาษแต่ละช่วงเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอเหมือนกัน แต่
		   อัตราการเพิ่มต่างกัน โดยระยะห่างระหว่าง 2 ช่วงจุดจะเพิ่มขึ้น
6
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ความยาวแถบกระดาษ (cm)
4.0
3.0
2.0

F-G

C-D
E-G

E-F

B-C
C-E

D-E

A-B
A-C

1.0
ช่วงแถบกระดาษ
ภาพ ความยาวของแถบกระดาษครั้งละ 1 ช่วงจุด กับเวลา 1 ช่วง
ความยาวแถบกระดาษ (cm)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

ช่วงแถบกระดาษ
ภาพ ความยาวของแถบกระดาษครั้งละ 2 ช่วงจุด กับเวลา 2 ช่วง

สรุปผลการทดลอง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท�ำกิจกรรม ซึง่ ควรจะสรุปได้วา่ วัตถุทตี่ กอย่างอิสระในแนวดิง่
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ

การขยายความรู้
ครูนำ�อภิปรายเพื่อขยายความรู้จากการทดลองในประเด็นต่างๆ เช่น ถ้าวัตถุที่มีมวลต่างกัน
ตกจากระดับความสูงเดียวกัน จะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่ อย่างไร
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การหาอัตราเร็วเฉลี่ย หรือขนาดของความเร็วเฉลี่ย
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันใช้ข้อมูลจากแถบกระดาษหาความเร็วเฉลี่ย (จากจุดเริ่มต้น 6
ช่วงจุด) ของถุงทรายจากการทดลอง
ครูเปิดประเด็นขยายแนวคิด จากการหาขนาดความเร็วเฉลี่ยระหว่างหลายช่วงจุดบนแถบ
กระดาษหลายช่วงจุด เข้ามาสู่การหาขนาดความเร็วเฉลี่ยใน 2 ช่วงจุด เพื่อหาความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่ง
เช่น การหาความเร็วที่จุด B หรือ จุด E ดังภาพ
หาขนาดความเร็วที่จุด B

หาขนาดความเร็วที่จุด E

ทิศทางการเคลื่อนที่

ขนาดการกระจัดจาก A ไป C
ในช่วงเวลา 2 วินาที
50

ขนาดการกระจัดจาก D ไป F
ในช่วงเวลา 2 วินาที
50

ครูแสดงวิธีการคำ�นวณหาความเร็วที่จุด B และ E ตามตัวอย่างในหนังสือเรียน จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหาความเร็วขณะหนึ่งดังนี้
การหาความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งหรือความเร็วขณะหนึ่ง   จากข้อมูลบนแถบกระดาษเป็นการ
หาความเร็วเฉลี่ยในช่วงสั้นๆ ในที่นี้ถือว่าความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา 502 วินาที เป็นช่วงเวลาที่สั้น
เพียงพอที่จะอนุมานได้ว่า ความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีที่ 0 ถึงวินาทีที่ 502 เป็นความเร็วขณะหนึ่ง
ณ วินาทีที่ 501 ส่วนความเร็วขณะหนึ่งในสองช่วงเวลาอื่นๆ สามารถดำ�เนินการในทำ�นองเดียวกัน
จากนั้นครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดข้อ 2 ถึง ข้อ 8 (เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง)

ความเร่ง

ครูนำ�เข้าสู่เรื่องความเร่ง โดยใช้ข้อมูลตัวเลขของนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากนั้นยกตัวอย่าง
การหาขนาดความเร็วเฉลี่ยที่เปลี่ยนไป ระหว่างจุด B และจุด E ครูชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงขนาด
ความเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด B และจุด E เกิดขึ้นในช่วงเวลา 503 วินาที
ครู ให้ความรู้ว่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของความเร็วที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลาที่ ใช้เรียกว่า
ความเร่ง การที่ถุงทรายเคลื่อนที่ลงมาโดยมีความเร่งประมาณ 10 เมตรต่อวินาทีกำ�ลังสอง ทิศทางดิ่ง
ลงมา ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงลัพธ์เสมอ
8
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ครูถามนักเรียนเพิ่มเติมดังนี้
นักเรียนคิดว่า ความเร่ง ควรจะมีนิยามว่าอย่างไร ควรจะเป็นปริมาณเวกเตอร์ หรือ
		 ปริมาณสเกลาร์
แนวคำ�ตอบ ความเร่ง หมายถึง ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไปต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น
		 เมตรต่อวินาทีกำ�ลังสอง มีทิศทางเดียวกับทิศทางของความเร็วที่เปลี่ยนไป ความเร่งจึง
		 เป็นปริมาณเวกเตอร์ เพราะเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 1.1 เพิ่มเติม ดังนี้
จากการทดลองถุงทรายของนักเรียนตกสูพ่ น้ื โลกด้วยความเร่งเท่าไร ในทิศทางใด
แนวคำ�ตอบ ประมาณ 10 เมตร/วินาทีกำ�ลังสอง มีทิศชี้ลงในแนวดิ่งเสมอ
นักเรียนคิดว่าในการตกของถุงทราย มีแรงอะไรบ้างทีก่ ระทำ�ต่อถุงทราย
แนวคำ�ตอบ แรงโน้มถ่วงของโลก และแรงต้านอากาศ ดังภาพ 1.5 ในหนังสือเรียน
จากนั้นครูให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 9

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ วัตถุจะตกลงสู่พื้นด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่ง
มีคา่ ประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีก�ำลังสอง แต่เพื่อความสะดวกในการค�ำนวณ อาจจะให้นักเรียนใช้
ค่าโดยประมาณ 10 เมตรต่อวินาทีก�ำลังสอง ได้
ผลการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มอาจจะคลาดเคลื่อนเนื่องจากแถบกระดาษมีความฝืด
หรือเข็มเครื่องเคาะสัญญาณเวลามีการกระแทกบนแถบกระดาษ

ความรู้เพิ่มเติมตามกรอบในหนังสือหน้า 8
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) มวล (m) และน�้ำหนัก
(W) โดยเน้นให้เห็นว่า มวลเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุมีค่าคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานที่ แต่
น�้ำหนักของวัตถุจะขึ้นอยู่กับสถานที่หรือต�ำแหน่งที่วัตถุอยู่ เช่น ถ้าวัตถุอยู่บนโลกจะมีน�้ำหนักต่างกับ
วัตถุเดียวกันนี้ที่อยู่บนดวงจันทร์ เพราะค่าความเร่งอันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีค่า
ไม่เท่ากับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
มวลของวัตถุและขนาดของน�้ำหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์กันตามสมการ
		 W = mg

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ครูให้ตารางต่อไปนีป้ ระกอบการอธิบายค่าความเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงบนผิวของดาวเคราะห์ตา่ งๆ
ตาราง ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวของดาวเคราะห์ต่างๆ
ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (m/s2)
9.81
1.63
2.93
25.3

ดวงดาว
โลก
ดวงจันทร์
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี

การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดยถามนักเรียนดังนี้
ถ้าโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง ลูกบอลจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง
		แนวคำ�ตอบ ถ้าพิจารณาช่วงการเคลื่อนที่ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
			
ช่วงที่ 1 ลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้น หลังจากที่ลูกบอลหลุดจากมือ (ถ้าไม่คิด
			
แรงต้านอากาศ) แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำ�ต่อลูกบอลมีทิศทางลงซึ่ง
			
ตรงข้ามกับทิศทางความเร็ว ลูกบอลจึงเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆ จนมีความเร็ว
			
เป็นศูนย์เมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด
			
ในช่วงที่ 2 ลูกบอลเคลื่อนที่ลง ทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกกับทิศทาง
			
ของความเร็ว มีทศิ ทางลงเหมือนกัน ลูกบอลจึงตกลงมาด้วยความเร็วเพิม่ ขึน้
			
จนกระทบพื้น ดังภาพ
ความเร่งของลูกบอลขณะเคลื่อนที่ขึ้นและขณะเคลื่อนที่ลงเท่ากันหรือไม่
		แนวคำ�ตอบ ความเร่งของลูกบอลขณะเคลื่อนที่ขึ้นและเคลื่อนที่ลงมีค่าเท่ากัน เนื่องจาก
		 วั ตถุเ คลื่อนที่ภายใต้แรงโน้ม ถ่วงของโลกเพี ยงแรงเดี ย ว จะเคลื่ อนที่ ด้ วยความเร่ ง
		 9.8 เมตร/วินาทีกำ�ลังสอง และความเร่งดังกล่าวมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเสมอ
v=0

ช่วงที่ 1
ทิศทางของความเร็ว
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ทิศทางของความเร็ว
ทิศทางของ ช่วงที่ 2
ความเร็ว g

นักเรียนคิดว่า วัตถุทเี่ คลือ่ นทีล่ งในแนวดิง่ แต่ละระดับความสูง มีความเร่ง เนือ่ งจากแรง
โน้มถ่วงจากโลกเท่ากันหรือไม่
		แนวคำ�ตอบ ไม่เท่ากัน
จากนัน้ ครูอาจใช้ค�ำ ถามเพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์ เพือ่ นำ�ไปสูข่ อ้ สรุปเกีย่ วกับแรงลัพธ์
และเส้นทางการเคลื่อนที่โดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
ถ้าพิจารณาเส้นทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายมีเส้นทางเป็นแบบใดหรือแนวใด
		แนวคำ�ตอบ เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามแนวดิ่ง
จากการศึกษาการเคลือ่ นทีข่ องถุงทราย นักเรียนคิดว่าปริมาณใดมีผลต่อการเคลือ่ นทีบ่ า้ ง
		แนวคำ�ตอบ ระยะทาง เวลา ความเร็ว ความเร่ง แรงโน้มถ่วงของโลก และแรงต้านอากาศ
ปริมาณใดมีผลต่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของถุงทราย
		แนวคำ�ตอบ แรงลัพธ์ ระหว่างแรงโน้มถ่วงของโลก และแรงต้านอากาศ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เมื่อมีแรงกระทำ�ต่อวัตถุนอกจากจะทำ�ให้วัตถุมีความเร่ง
แล้ว แรงที่กระทำ�ยังมีผลต่อลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุอีกด้วย

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)
ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดยตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบอล
ที่ดีดออกไปในแนวระดับจากพื้นโต๊ะ โดยครูสาธิต หรือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดีดลูกบอล สังเกตเส้น
ทางการเคลื่อนที่ของลูกบอล และวาดภาพประกอบ

x

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย ภายหลังจากการสาธิตและเขียนแผนภาพ โดยใช้
คำ�ถามดังนี้
เส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลมีลักษณะเป็นแบบใด
		แนวคำ�ตอบ การเคลือ่ นทีข่ องลูกบอลมีลกั ษณะเป็นแนวโค้ง และตกกระทบพืน้ ห่างจากขาโต๊ะ
การเพิม่ หรือลดขนาดแรงดีด ส่งผลต่อระยะห่างระหว่างแนวขอบโต๊ะบนพืน้ ถึงจุดตกของ
ลูกบอล (ระยะ x ดังภาพ) หรือไม่ อย่างไร
		แนวคำ�ตอบ ถ้าเพิม่ ขนาดแรงดีด ระยะห่างระหว่างแนวขอบโต๊ะบนพืน้ ถึงจุดตกของลูกบอล
		 (ระยะ x) จะเพิ่มขึ้น ถ้าลดขนาดแรงดีด ระยะห่างระหว่างแนวขอบโต๊ะบนพื้นถึงจุดตก
		 ของลูกบอล (ระยะ x) จะลดลง
จงเขียนเวกเตอร์ของความเร็วของลูกบอลและแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท�ำต่อลูกบอลที่
ต�ำแหน่งต่างๆ
		แนวคำ�ตอบ

ครูถามนักเรียนเพิ่มเติมโดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
ถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลก ลูกบอลจะเคลื่อนที่อย่างไร
		แนวค�ำตอบ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับ
หลังจากที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลุดจากขอบโต๊ะแล้ว จะมีแรงในแนวระดับกระท�ำต่อลูกบอล
หรือไม่
		แนวค�ำตอบ   แรงจะส่งผลกับวัตถุในช่วงที่ผู้ออกแรงกระท�ำสัมผัสกับวัตถุเท่านั้น  หลัง
		 จากที่ลูกบอลเคลื่อนที่หลุดจากขอบโต๊ะแล้ว ไม่มีแรงกระท�ำต่อวัตถุในแนวระดับ ลูกบอล
		 จึงไม่มีความเร่งในแนวระดับ
หลังจากทีล่ กู บอลเคลือ่ นทีห่ ลุดจากขอบโต๊ะแล้ว จะมีแรงในแนวดิง่ กระท�ำต่อลูกบอลหรือไม่
		แนวค�ำตอบ มีแรงโน้มถ่วงของโลกกระท�ำต่อลูกบอลในทิศทางลงในแนวดิ่ง
12

คู่มือครู

เมื่อมีแรงกระท�ำต่อลูกบอลในแนวเดียว เหตุใดลูกบอลจึงเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
		แนวค�ำตอบ เนื่องจากวัตถุมีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับ และแรงลัพธ์กระท�ำต่อวัตถุใน
		แนวระดับเป็นศูนย์ ท�ำให้วตั ถุเคลือ่ นที่ในแนวระดับด้วยความเร็วคงตัว (ซึง่ เป็นไปตามกฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน) ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศส่วนในแนวดิ่ง วัตถุมีแรง
ลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์มากระท�ำ ท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือมี
ความเร่ง (ตามกฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิวตัน) จะพบว่า วัตถุมกี ารเคลือ่ นทีท่ งั้ แนว
ระดับและแนวดิง่ ในเวลาเดียวกัน แนวการเคลือ่ นทีร่ วมจึงเป็นแนวโค้ง
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค�ำถามต่อไปนี้
ยกตัวอย่างกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
		แนวค�ำตอบ ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่
				 กิจกรรมยิงจรวดขวดน�้ำ
				
การโยน-รับของ เช่นการโยนยางลบให้เพื่อน
				
กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล พุ่งแหลน กระโดดไกล เป็นต้น

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
1. การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลือ่ นทีท่ มี่ คี วามเร็ว 2 แนว พร้อมๆ กัน คือ แนวระดับ
และแนวดิ่ง ในแนวระดับความเร็วคงตัว ในแนวดิ่งความเร็วไม่คงตัวและเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง
เพราะมีแรงดึงดูดของโลกกระท�ำต่อวัตถุ  วัตถุจะเคลื่อนที่ตามแนวของความเร็วลัพธ์ท�ำให้วัตถุ
เคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งดังภาพ

ความเร็วในแนวระดับมีค่าคงตัว
แรงดึงดูดของโลก

ความเร็วในแนวดิ่งมีค่าไม่คงตัว

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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2.  ครูแนะนำ�ให้นักเรียนเช้าชมเว็บไซต์ที่นำ�เสนอเรื่องโพรเจกไทล์ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ตโดยใช้คำ�สืบค้นเช่น projectile motion ครูอาจให้นักเรียนนำ�ผลการสืบค้นมา
นำ�เสนอในห้องเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 10

การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)
ครูน�ำ เข้าสูก่ ารเคลือ่ นทีแ่ นววงกลม โดยการสาธิตการเหวีย่ งจุกยางทีผ่ กู ติดกับเชือก ให้เคลือ่ นที่
เป็นวงกลมในแนวระดับ ให้นักเรียนสังเกตแนวการเคลื่อนที่ของจุกยาง แนวเส้นเชือก และทิศทาง
ของความเร็วของจุกยาง ตามภาพ 1.7 ในหนังสือเรียน

ac
ac

Fc

ก. มุมมองในแนวระดับ

Fc

ac Fc

ข. มุมมองจากด้านบนลงมา

ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย โดยใช้คำ�ถามในหนังสือเรียน ดังนี้
ถ้าเหวี่ยงจุกยางที่ผูกติดกับเชือกให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงตัว
จะมีความเร่งในแนวระดับเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร
			 แนวคำ � ตอบ เนื่ อ งจากแรงดึ ง เชื อ กกระทำ � ต่ อ จุ ก ยางในแนวระดั บ มี ทิ ศ ทางเข้ า สู่
			 จุดศูนย์กลาง แรงสู่ศูนย์กลางนี้ทำ�ให้จุกยางมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเร็วของ
			 จุกยางอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ การเปลี่ยนทิศทางโดย
			 ไม่มีการเปลี่ยนขนาด ถือว่าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่ามีความเร่งเกิด
			 ขึ้นตลอดเวลาและมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางตามทิศของแรงลัพธ์ในแนวระดับ ซึ่งมีทิศ
			 สู่ศูนย์กลาง
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ยกตัวอย่างกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่แสดงลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลม
			 แนวคำ�ตอบ ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลม
			 กิจกรรม - การเคลื่อนที่ของรถไต่ถัง
					
- การเคลื่อนที่ของม้าหมุน
					
- การเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์
					
- การเคลื่อนที่ของรถไฟตีลังกาในสวนสนุก
			 กีฬา - การขว้างจักร (ขณะนักกีฬาหมุนตัวเหวี่ยงจักร)
					
- การแข่งรถ (บนทางโค้ง)
			 เครื่องมือ - เครื่องกลเติมอากาศ
					
- สว่านมือหมุน
					
- เครื่องทำ�ให้ตกตะกอนโดยการเหวี่ยง
					
- แป้นวางเครื่องดินเผา ขณะขึ้นรูปปั้น
จากนั้นครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 11

1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
การเรี ย นในหั ว ข้ อ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้
สังเกต คิด วิเคราะห์ สืบค้น ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและการนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิ บ ายแรงกิ ริ ย าและแรงปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่างวัตถุและนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 12

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดย  การปล่อยลูกปิงปองหรือลูกบอลเหนือพื้นโต๊ะ  ให้นักเรียนสังเกต
การเคลือ่ นทีข่ องลูกปิงปองก่อนกระทบพืน้ โต๊ะและหลังจากกระทบพืน้ โต๊ะ เขียนภาพแสดงการเคลือ่ นที่

พื้นโต๊ะ

		ครูให้ตัวแทนนักเรียนบรรยายการเคลื่อนที่ของลูกปิงปอง
		แนวคำ�ตอบ ลูกปิงปองตกกระทบพื้นแล้วกระดอนขึ้นในแนวดิ่ง
ครูเปิดประเด็นถามนักเรียนดังนี้
		นักเรียนคิดว่า ในการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองขณะกระทบพื้น มีแรงอะไรเกิดขึ้นบ้าง
		แนวคำ�ตอบ   มีแรงดึงดูดของโลกกระทำ�ต่อลูกปิงปอง   แรงต้านของอากาศ  แรงที่ลูก
		 ปิงปองกระทำ�ต่อพื้น และแรงที่พื้นกระทำ�ต่อลูกปิงปอง
ครูอธิบายว่า  แรงที่ลูกปิงปองกระทำ�ต่อพื้น  เรียกว่า  แรงกิริยา  และแรงที่พื้นกระทำ�ต่อลูก
ปิงปอง เรียกว่า แรงปฏิกิริยา
ครูถามนักเรียนเพื่อนำ�เข้าสู่กิจกรรม 1.2 ดังนี้
		นักเรียนคิดว่า แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
		ครูไม่เฉลยคำ�ตอบ ครู ให้นักเรียนศึกษาการวัดขนาดและหาทิศทางของแรงกิริยาและ
		 แรงปฏิกริ ยิ า จากกิจกรรม 1.2

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
แรงดึงดูดของโลกที่กระท�ำต่อลูกปิงปอง และแรงที่พื้นกระท�ำต่อลูกปิงปองไม่เป็นแรงคู่กิริยาปฏิกิริยา เพราะแรงทั้งคู่ไม่ได้กระท�ำต่อกันโดยตรง
16
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กิจกรรม 1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมือ่ นักเรียนทำ�กิจกรรมนีแ้ ล้ว ควรจะสามารถ ทดลองและอธิบายลักษณะของแรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยา

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องชั่งสปริง 2 อัน

อภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูแนะน�ำการจับและการอ่านค่าบนเครื่องชั่งสปริง ในการใช้งานให้จับที่ห่วงโลหะ ไม่
จับบนตัวเครื่องชั่งสปริง และอธิบายข้อควรระวังในการใช้เครื่องชั่งสปริง
2. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 1.2 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
3. ครูควรเน้นว่า ขณะที่อ่านค่าแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริง ควรจัดให้สปริงทั้งสองอยู่นิ่ง
ในแนวระดับ
4. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลอง

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
รายการ
มือซ้ายออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง
มือขวาออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง
มือขวาและมือซ้ายออกแรงพร้อมกัน

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง (N)
เครื่องชั่ง 1
เครื่องชั่ง 2
5
5
8
8
9
9

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลั ง จากนั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ดู ผ ลการทำ � กิ จ กรรมของทุ ก กลุ่ ม แล้ ว   ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น
อภิปรายโดยใช้แนวคำ�ถามตามคำ�ถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
		จากการทดลอง ในการออกแรงดึงแต่ละครั้ง ขนาดและทิศทางของแรงทั้งสอง เหมือนกัน
		 หรือต่างกันอย่างไร
		แนวคำ�ตอบ ขนาดของแรงกิรยิ าเท่ากับขนาดของแรงปฏิกริ ยิ า แรงทัง้ สองมีทศิ ทางตรงข้าม
		 และเกิดบนวัตถุคนละก้อน
		จากการทดลองในข้อ 2 3 และ 4 ให้ระบุว่า แรงใดเป็นแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา
		แนวคำ�ตอบ
		(ก) เมือ่ มือซ้ายออกแรงดึง แรงทีเ่ กิดขึน้ เป็นแรงกิรยิ า ดังนัน้ แรงทีเ่ กิดขึน้ บนเครือ่ งชัง่ สปริง
		 ในมือขวาจึงเป็นแรงปฏิกิริยา
		 (ข) เมือ่ มือขวาออกแรงดึง แรงทีเ่ กิดขึน้ เป็นแรงกิรยิ า ดังนัน้ แรงทีเ่ กิดขึน้ บนเครือ่ งชัง่ สปริง
		 ในมือซ้ายจึงเป็นแรงปฏิกิริยา
		 (ค) การออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงพร้อมกัน แรงที่เกิดขึ้นบนเครื่องชั่งแต่ละอันอาจเป็น
		 แรงกิรยิ าหรือแรงปฏิกริ ยิ าได้ทง้ั คู่ ถ้าแรงหนึง่ เป็นแรงกิรยิ า อีกแรงหนึง่ ก็เป็นแรงปฏิกริ ยิ า

สรุปผลการทดลอง

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำ�กิจกรรม ซึ่งควรสรุปได้ ดังนี้
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรงทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน
และเกิดบนวัตถุคนละก้อน

การขยายความรู้
ครูนำ�อภิปรายเพื่อขยายความรู้จากการทดลองโดย ครูสาธิตการดึงถุงทราย หรืออาจใช้
สถานการณ์ในภาพ 1.8 ในหนังสือเรียน และอภิปรายร่วมกับนักเรียน โดยถามนักเรียนดังนี้
		นักเรียนคิดว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกำ�ลังเคลื่อนที่หรือไม่
		แนวคำ�ตอบ แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและกำ�ลังเคลื่อนที่
ครูแนะนำ�การเขียนแผนภาพเวกเตอร์แทนแรงกิริยา  และแรงปฏิกิริยา  ดังภาพ   1.9  และ
อภิปรายร่วมกับนักเรียนโดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
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ถ้าใช้เชือกเส้นเล็กๆ ที่มีมวลน้อยมาก ผูกติดถุงทราย แล้วออกแรงดึงให้ถุงทราย
เคลื่อนที่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน ดังภาพ

		ก. จงเขียนเวกเตอร์ของแรงทุกแรงเฉพาะในแนวระดับ ในภาพที่กำ�หนดให้
		แนวคำ�ตอบ

กำ�หนดให้

F1
F2

เป็นแรงที่มือดึงเชือก
เป็นแรงที่เชือกดึงมือ

F3

F4

เป็นแรงที่เชือกดึงถุงทราย
เป็นแรงที่ถุงทรายดึงเชือก

		ข. จงระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา และให้เหตุผลประกอบ
		แนวคำ�ตอบ
		 F กับ F เป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เนื่องจากมีขนาดเท่ากัน ทิศทางตรงข้าม เกิดขึ้น
		 ระหว่างเชือกกับมือ
		 F กับ F เป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เนื่องจากมีขนาดเท่ากัน ทิศทางตรงข้าม เกิดขึ้น
		 ระหว่างเชือกกับถุงทราย
1

2

3

4

ครูทำ�การสาธิตโดยนำ�แม่เหล็ก 2 แท่งวางใกล้กัน แล้วถามนักเรียนดังนี้
แม่เหล็ก 1

แม่เหล็ก 2

		นักเรียนคิดว่า ในกรณีที่วัตถุไม่สัมผัสกัน แต่ออกแรงกระทำ�ต่อกันอย่างแท่งแม่เหล็ก
		 สองแท่ง นักเรียนคิดว่า จะมีแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร
		แนวคำ�ตอบ แรงคูก่ ริ ยิ า-ปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ ได้แม้วตั ถุทง้ั สองชิน้ ไม่สมั ผัสกัน เนือ่ งจากมีแรง
กระทำ�ต่อกัน เกิดผลของแรงจากแม่เหล็กทั้งคู่ โดยมีขนาดของแรงเท่ากัน ทิศทางตรงข้ามและเกิด
ขึ้นบนแม่เหล็กคนละแท่ง
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ครูอธิบายโดยใช้ภาพ 1.10 และ 1.11 ประกอบ และให้นักเรียนตอบคำ�ถาม ทดสอบความ
เข้าใจต่อไปนี้
		นักเรียนคิดว่าเมื่อนำ�แม่เหล็กเข้าใกล้ตะปู  ตะปูจะออกแรงกระทำ�ต่อแม่เหล็กหรือไม่
		 อย่างไร
ตะปู
แม่เหล็ก

		แนวคำ�ตอบ ตะปูจะออกแรงกระทำ�ต่อแม่เหล็ก ถ้าให้แรงที่แม่เหล็กกระทำ�ต่อตะปูเป็น
		 แรงกิริยา แรงที่ตะปูกระทำ�ต่อแม่เหล็กก็เป็นแรงปฏิกิริยา
		นักเรียนคิดว่าโลกกับดวงจันทร์ออกแรงกระทำ�ต่อกันด้วยแรงขนาดเท่ากันหรือไม่
		 อย่างไร
		แนวคำ�ตอบ โลกและดวงจันทร์ออกแรงกระทำ�ขนาดเท่ากัน แม้วา่ โลกและดวงจันทร์จะมี
		ขนาดไม่เท่ากันมีมวลต่างกัน แรงดังกล่าวเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวล โลกออกแรง
ดึงดูดดวงจันทร์เท่าไร ดวงจันทร์ก็ออกแรงดึงดูดโลกเท่านั้น
		นักเรียนทราบว่าโลกออกแรงกระทำ�ต่อเรา นักเรียนคิดว่าตัวเราออกแรงกระทำ�ต่อโลก
		 หรือไม่ อย่างไร
		แนวคำ�ตอบ   ตัวเราออกแรงกระทำ�ต่อโลกเช่นเดียวกัน  เนื่องจากตัวเรามีมวล  จะเกิด
		 แรงดึงดูดระหว่างมวล
ครู ให้ความรู้แก่นักเรียนว่า  เมื่อมีแรงมากระทำ�ต่อวัตถุ  วัตถุจะออกแรงกระทำ�โต้ตอบแรง
ที่มากระทำ�ด้วยแรงขนาดที่เท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่ง นิวตัน เป็นผู้เสนอกฏการเคลื่อนที่
อย่างเป็นทางการครั้งแรก ในเรื่องแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาเป็นกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน
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1.3 แรงพยุง
การเรียนหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้สังเกต คิด
วิเคราะห์ สืบค้น ทดลอง รวบรวมข้อมูล อภิปราย และสรุป
เพื่อนำ�ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงพยุงของของเหลวที่กระทำ�
ต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำ�ต่อวัตถุ

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหน้า 15

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูอาจน�ำเข้าสู่หัวข้อนี้โดยใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวน็อต แล้วให้นักเรียนอ่านค่าน�้ำหนักของนอต
จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนคิดด้วยค�ำถามว่า ถ้าครูชั่งน็อตในน�้ำ น�้ำหนักของน็อตที่อ่านจากเครื่องชั่ง
อันเดียวกัน จะเท่ากันหรือไม่ ซึ่งจะได้ศึกษาจากกิจกรรม 1.3 แรงพยุง
ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรม 1.3
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวน็อต แล้วให้นักเรียนอ่านค่าน�้ำหนัก
ของนอต
		นักเรียนคิดว่า ถ้าชั่งน็อตในน�้ำ น�้ำหนักของน็อตที่อ่านจากเครื่องชั่งอันเดียวกัน จะเท่ากัน
		 หรือไม่ เพราะเหตุใด
		ครูไม่เฉลยคำ�ตอบ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาคำ�ตอบจากการทำ�กิจกรรม 1.3
ครูควรเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ดินน�้ำมัน เชือกยาว 30 cm เครื่องชั่งสปริง บีกเกอร์ 250 ml
และถ้วยยูเรกา
เมื่อท�ำกิจกรรมนี้แล้ว  นักเรียนควรจะสามารถทดลองและเปรียบเทียบผลการชั่งน�้ำหนักของ
วัตถุในอากาศ ในน�้ำ และหาขนาดของแรงพยุงจากน�้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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กิจกรรม 1.3 แรงพยุง
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลอง และอธิบายแรงพยุงที่กระทำ�ต่อวัตถุ

เวลาที่ใช้ 50 นาที

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

ดินน�้ำมัน
เชือก ยาว 30 cm
เครื่องชั่งสปริง
บีกเกอร์ 250 ml
ถ้วยยูเรกา

จำ�นวน/กลุ่ม
1 ก้อน
1 เส้น
1 เครื่อง
1 ใบ
1 ใบ

อภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
ครูน�ำอภิปรายก่อนท�ำกิจกรรมดังนี้
1. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 1.3 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
2. ครูแนะน�ำวิธีการใช้ถ้วยยูเรกาและวิธีการชั่งน�้ำหนักของน�้ำที่ล้นออกมา
3. ครูให้นักเรียนระวังไม่ให้เครื่องชั่งสปริงเปียกน�้ำ และในขณะที่อ่านค่าเครื่องชั่งสปริง
ดินนำ�้ มันไม่ควรจะแตะผนังหรือก้นบีกเกอร์ และอ่านค่าน�ำ้ หนัก ในขณะทีด่ นิ น�ำ้ มันอยูน่ งิ่ ทุกครัง้
4. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่ม
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
น�้ำหนักดินน�้ำมัน เมื่อชั่งในอากาศ		
น�้ำหนักดินน�้ำมัน ขณะจมครึ่งก้อน		
น�้ำหนักดินน�้ำมัน ขณะจมทั้งก้อน		
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= 4.8 N
= 4.5 N
= 4.2 N

อภิปรายหลังกิจกรรม
หลั ง จากนั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ดู ผ ลการท�ำกิ จ กรรมของทุ ก กลุ ่ ม แล้ ว   ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น
อภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
		น�้ำหนักก้อนดินน�้ำมันที่ชั่งในอากาศ และชั่งในน�้ำเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด
		แนวค�ำตอบ  น�้ำหนักก้อนดินน�้ำมันที่ชั่งในอากาศและในน�้ำไม่เท่ากัน  เพราะมีแรง
		 เนื่องจากของเหลวกระท�ำต่อดินน�้ำมัน
		จากการเปรียบเทียบน�้ำหนักของน�้ำที่ล้นออกมา  กับผลต่างของน�้ำหนักก้อนดินน�้ำมัน
		 เมื่อชั่งในอากาศกับชั่งขณะอยู่ในน�้ำจะมีข้อสรุปได้อย่างไร
		แนวค�ำตอบ น�้ำหนักของน�้ำที่ล้นออกมามีค่าใกล้เคียงกับน�้ำหนักของดินน�้ำมันที่หายไป
		 เมื่อชั่งในน�้ำ

สรุปผลการทดลอง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท�ำกิจกรรม ซึ่งควรสรุปได้ดังนี้
1. น�้ำหนักดินน�้ำมันที่ชั่งในน�้ำน้อยกว่าเมื่อชั่งในอากาศ
2. น�้ำหนักของดินน�้ำมันที่หายไปเมื่อชั่งในน�้ำเท่ากับน�้ำหนักน�้ำที่ล้นออกมา

การขยายความรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแรงพยุง และการค�ำนวนหาค่าแรงพยุง
จากตัวอย่าง 1.1 และ 1.2 ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
ครูให้นักเรียนสืบค้นเสนอหัวข้อรายงานเรื่องการประยุกต์หลักอาร์คิมีดิสในงานด้านต่างๆ เช่น
เมืองลอยน�้ำ การกู้เรือที่จมให้ลอย หลักการของเรือด�ำน�้ำ การออกแบบเสื้อชูชีพ เป็นต้น
ครูให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 16 ถึง ข้อ 18

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
เนื่องจากโลกก�ำลังเผิชญปัญหาวิกฤติในเรื่องสภาวะโลกร้อน ประชากรโลกบางส่วนอาจต้อง
พบกับปัญหาน�้ำท่วม ไร้ที่อยู่อาศัย วินเซนต์ คาเลโบต์ (Vincent Callebant) สถาปนิกชาวเบลเยี่ยม
ได้ออกแบบเมืองลอยน�้ำ (Lilypad City) ซึ่งครูอาจมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นได้จาก เว็บไซต์ :
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic. php?t = 8230 ส่วนในประเทศไทย หมูบ่ า้ นลอยน�ำ้
ก็คือ หมู่บา้ นที่ประกอบด้วยเรือนแพ

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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1.4 แรงเสียดทาน
การเรียนในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนสังเกต
คิด วิเคราะห์ สืบค้น ทดลอง รวบรวมข้อมูล อภิปรายและสรุป
เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามเข้าใจเกีย่ วกับแรงเสียดทาน และการนำ�ความรู้
ไปใช้ในประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายความแตกต่าง ระหว่างแรง
เสียดทานสถิต กับแรงเสียดทานจลน์ และนำ�ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 20

ครู นำ � เข้ า สู่ บ ทเรี ย น โดยการยก
สถานการณ์ ว่ า  เมื่ อ ออกแรงผลั กวั ต ถุ แล้ ว
ปล่อยให้วัตถุไถลไปตามพื้นราบในแนวระดับ
ดังภาพ 1.15
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยครู
ถามน�ำดังนี้
		วั ต ถุ จ ะเคลื่ อ นที่ ไ ประยะหนึ่ ง
แล้วหยุด นักเรียนคิดว่า ท�ำไมวัตถุจึงหยุดการ
เคลื่อนที่
ระยะทาง
		
แนวค�ำตอบ มีแรงต้านการเคลือ่ นที่
กระท�ำระหว่างผิววัตถุกับพื้นและ
ผิววัตถุกับอากาศ
ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรม 1.4 โดยครูถามน�ำดังต่อไปนี้
		นักเรียนคิดว่าขนาดของแรงต้านการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด และมีทิศทางอย่างไร
		แนวค�ำตอบ ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นักเรียนร่วมอภิปรายและหาค�ำตอบ จากการท�ำ
กิจกรรม 1.4
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กิจกรรม 1.4 แรงเสียดทาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลอง และอธิบายทิศทางของแรงเสียดทานและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงเสียดทาน

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. ถุงทราย
2. เครื่องชั่งสปริง
3. ถุงพลาสติก
*ครูควรตรวจอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ปริมาณ/กลุ่ม
3 ถุง
1 เครื่อง
1 ถุง

อภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม

ครูน�ำอภิปรายก่อนท�ำกิจกรรมดังนี้
1. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริง
2. ครูเน้นให้นักเรียนวางถุงทรายในต�ำแหน่งเดียวกัน ทุกครั้งที่เริ่มออกแรงดึงถุงทราย
3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 1.4 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม เช่นแนะน�ำวิธีสังเกตว่าถุงทรายเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว โดยพิจารณาจากขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงมีค่าคงตัวตลอด
การเคลื่อนที่
4. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว   ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนพิจารณาผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลองของกลุ่มของนักเรียน

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
จ�ำนวนถุงทราย
(ถุง)
1
2
3

แรงดึงถุงทราย (N) ขณะที่ถุงทราย
หยุดนิ่ง
เริ่มจะเคลื่อนที่ เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วคงตัว
0 0.5 1.0
1.6
1.4
0 1.0 2.5
3.0
2.6
0 1.5 3.0
3.9
3.3

เมื่อหุ้มถุงทรายที่อยู่ลา่ งสุดด้วยพลาสติก
จ�ำนวนถุงทราย
(ถุง)
1
2
3

แรงดึงถุงทราย (N) ขณะที่ถุงทราย
หยุดนิ่ง
เริ่มจะเคลื่อนที่ เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วคงตัว
0 0.5 1.0
1.2
1.0
0 1.0 2.5
2.6
2.3
0 1.5 3.0
3.6
3.0

อภิปรายก่อนท�ำกิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
		ขณะถุงทรายวางนิ่งบนพื้นโต๊ะ โดยที่ยังไม่ออกแรงดึงถุงทราย มีแรงใดกระท�ำต่อ
		 ถุงทรายบ้าง
		แนวค�ำตอบ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงทีพ่ นื้ กระท�ำต่อถุงทราย
		จงเขียนแผนภาพประกอบ และค�ำนวณหาว่าแรงลัพธ์ทกี่ ระท�ำต่อถุงทรายเป็นเท่าใด
		แนวค�ำตอบ

แรงโน้มถ่วงของโลก
ที่กระทำ�ต่อถุงทราย

แรงที่พื้นกระทำ�ต่อถุงทราย

		โดยมีแรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อถุงทรายเป็นศูนย์
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			 ขณะออกแรงดึงถุงทราย  แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ มีแรงใดกระทำ�ต่อถุงทรายบ้าง
			 จงเขียนแผนภาพประกอบ และคำ�นวณหาว่าแรงลัพธ์ทก่ี ระทำ�ต่อถุงทรายเป็นเท่าใด
			
แนวคำ�ตอบ

แรงโน้มถ่วงของโลก
ที่กระทำ�ต่อถุงทราย

แรงดึงถุงทราย
แรงต้านการเคลื่อนที่ของถุงทราย
แรงที่พื้นกระทำ�ต่อถุงทราย

			
โดยมีแรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อถุงทรายเป็นศูนย์
			 ขณะออกแรงดึงถุงทรายให้เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วคงตัว  มแี รงใดกระทำ�ต่อถุงทรายบ้าง
			 จงเขียนแผนภาพประกอบ และคำ�นวณหาว่าแรงลัพธ์ทก่ี ระทำ�ต่อถุงทรายเป็นเท่าใด
			
แนวคำ�ตอบ

แรงโน้มถ่วงของโลก
ที่กระทำ�ต่อถุงทราย

แรงดึงถุงทราย
แรงต้านการเคลื่อนที่ของถุงทราย
แรงที่พื้นกระทำ�ต่อถุงทราย

			
แรงลัพธ์ที่กระทำ�ต่อถุงทรายเท่ากับศูนย์
			
แรงเสียดทานเกิดขึ้นตรงส่วนใดของถุงทรายและมีทิศทางอย่างไร
			
แนวคำ�ตอบ ระหว่างผิวถุงทรายกับพืน้ และมีทศิ ทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลือ่ นที่
ของถุงทราย
			 ขนาดของแรงทีใ่ ช้ดงึ ถุงทรายมีคา่ สูงสุดเท่าใด ขณะนัน้ ถุงทรายเคลือ่ นทีห่ รือไม่อย่างไร
			
แนวคำ�ตอบ (ดูจากผลการทำ�กิจกรรมหน้า 26) ขณะนัน้ ถุงทรายยังไม่เคลือ่ นที่ แต่ก�ำ ลัง
จะเคลือ่ นที่ แรงเสียดทานมีคา่ สูงสุด
			
ขณะที่แรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุด แรงเสียดทานที่กระทำ�ต่อถุงทรายมีค่าเท่าใด
			 ทราบได้อย่างไร
			
แนวคำ�ตอบ ขณะที่ออกแรงดึงถุงทรายมีค่าสูงสุด แรงเสียดทานมีค่ามากที่สุด
เช่น การดึงถุงทรายจำ�นวน 1 ถุง แรงดึงถุงทรายขณะที่ถุงทรายเริ่มจะเคลื่อนที่
แรงดึงถุงทรายมีขนาดเท่ากับ 1.6 นิวตัน (ดูจากผลการทำ�กิจกรรมหน้า 26 ตารางบน) ทราบได้จากค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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		การเพิ่มจำ�นวนถุงทราย มีผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร
		แนวคำ�ตอบ การเพิ่มจำ�นวนถุงทรายมีผลทำ�ให้แรงเสียดทานมีค่ามากขึ้น เนื่องจาก
		 เมื่อเพิ่มจำ�นวนถุงทราย จะทำ�ให้แรงกดบนพื้นมากขึ้น ในขณะเดียวกันแรงที่พื้น
		 กระทำ�ต่อถุงทรายจะมีค่ามากขึ้น ดังนั้นขนาดของแรงเสียดทานจึงมีค่าเพิ่มขึ้น
		การหุ้มถุงทรายด้วยถุงพลาสติกมีผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร
		แนวคำ�ตอบ การหุ้มถุงทรายด้วยถุงพลาสติก จะทำ�ให้ผิวสัมผัสเรียบและลื่นมากขึ้น
		 จึงส่งผลให้แรงเสียดทานมีขนาดลดลง

สรุปผลการทดลอง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำ�กิจกรรม ตามจุดประสงค์การทดลองที่ตั้งไว้ ซึ่งควรสรุป
ได้ดังนี้
1. แรงเสียดทานเป็นแรงทีต่ า้ นการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ เกิดขึน้ ระหว่างผิวสัมผัส มีทศิ ทางตรงข้าม
กับทิศทางที่ผิวสัมผัสเคลื่อนที่
2. แรงเสียดทานทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีม่ แี รงกระทำ�แต่วตั ถุยงั ไม่เคลือ่ นทีเ่ รียกว่า แรงเสียดทานสถิต
ขนาดของแรงเสียดทานสถิตขึ้นกับขนาดแรงภายนอกที่มากระทำ� ลักษณะผิวสัมผัส และขนาดของ
แรงกระทำ�ในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส
3. แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะวัตถุกำ�ลังเคลื่อนที่ เรียกว่าแรงเสียดทานจลน์ ขนาดของแรง
เสียดทานขึ้นอยู่กับลักษณะผิวสัมผัส และขนาดของแรงที่กระทำ�ในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส

การขยายความรู้
1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมดังนี้
ในการออกแรงกระทำ�ต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวนั้น จะมีแรงต้านเกิดขึ้นที่ผิว
สัมผัส และแรงนี้มีทิศทางตรงข้ามกับแรงพยายามที่ทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่ เรียกแรงนี้ว่า แรงเสียดทาน
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของแรงเสียดทานดังนี้
แรงเสียดทานแบ่งเป็น 2 ชนิดคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังอยู่นิ่ง เรียกว่า แรง
เสียดทานสถิต (static friction; fs) และแรงเสียดทานในขณะที่วัตถุกำ�ลังเคลื่อนที่ เรียกว่า แรงเสียด
ทานจลน์ (kinetic friction; fk) ขนาดของแรงเสียดทานสถิตจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของแรงที่กระทำ�ต่อ
วัตถุ เมื่อเพิ่มขนาดของแรงถึงค่าสูงสุดค่าหนึ่ง วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ ซึ่งแรงเสียดทานขณะนั้นเรียกว่า
แรงเสียดทานสถิตสูงสุด
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ครูถามนักเรียนดังนี้
		การเพิ่มมวลของวัตถุ มีผลต่อแรงเสียดทานที่พื้นการทำ�ต่อวัตถุอย่างไรบ้าง
		แนวคำ�ตอบ การเพิม่ มวลของวัตถุจะทำ�ให้เกิดแรงกดบนพืน้ มากขึน้ แรงปฏิกริ ยิ าตัง้ ฉาก
		 ที่พื้นกระทำ�โต้ตอบถุงทรายซึ่งเป็นแรงคู่ปฏิกิริยาของแรงที่ถุงทรายกดลงบนพื้นมีขนาด
		 มากขึ้น แรงเสียดทานจึงมีขนาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขนาดของแรงเสียดทานไม่ขึ้น
		 กับขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัส
นอกจากนี้ลักษณะของผิวสัมผัส จะมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน ถ้าผิวสัมผัสหยาบหรือ
ขรุขระมาก แรงเสียดทานจะมีค่ามาก แต่ถ้าผิวสัมผัสเรียบหรือลื่น แรงเสียดทานจะมีค่าน้อย
		 เพราะเหตุใด เวลาที่นักเรียนดึงหนังสือที่อยู่ด้านล่าง ออกจากกองหนังสือซึ่งวางซ้อนกัน
		 อยู่จำ�นวนมากดังภาพ จึงดึงออกได้ยาก

หนังสือทีต่ อ้ งการ
		 แนวค�ำตอบ เพราะน�้ำหนักของหนังสือด้านบนกดทับบนหนังสือที่ต้องการมาก จึงเกิด
		 แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของหนังสือด้านบนและด้านล่าง จึงท�ำให้ดงึ หนังสือออกได้ยาก
		 จากค�ำถามที่ผ่านมา นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะหยิบหนังสือเล่มที่ต้องการออกมา
		 ได้ง่ายโดยที่กองหนังสือไม่ล้ม
		 แนวค�ำตอบ   ออกแรงกระชากหนังสือเล่มที่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิด
		 แรงเสียดทานจลน์ ซึ่งเป็นแรงเสียดทานที่มีค่าน้อย
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย วิธกี ารอืน่ ทีส่ ามารถดึงหนังสือทีต่ อ้ งการได้สะดวกโดยออกแรงดึง
อย่างเร็ว

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยถามนำ�ดังนี้

ก คนเดิน

ข เด็กขี่รถจักรยาน

ค รถเคลื่อนที่ถอยหลัง

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยถามน�ำดังนี้
		จงวิเคราะห์ การเกิดแรงเสียดทาน ในสถานการณ์ต่อไปนี้
		แนวค�ำตอบ
		ภาพ ก คนเดิน แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างรองเท้ากับพื้นผิวถนน รองเท้าเคลื่อนที่ไป
		 ทางด้านหลัง แรงเสียดทานที่กระท�ำต่อรองเท้าจึงมีทิศทางไปข้างหน้า ในทิศทางเดียว
		 กับทิศทางที่คนเดิน
		 ภาพ ข เด็กขี่จักรยาน แรงเสียดทานระหว่างผิวยางกับพื้นที่กระท�ำต่อผิวยางมีทิศทาง
		 ไปทางเดียวกับทิศทางที่รถเคลื่อนที่
		 ภาพ ค รถยนต์เคลื่อนที่ถอยหลังพิจารณาที่ผิวหน้ายาง แรงเสียดทานระหว่างผิวหน้า
		 ยางกับพื้นถนนมีทิศทางไปทางเดียวกับทิศทางที่รถยนต์ถอยหลัง
		 ยกตัวอย่าง และอธิบาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่อาศัยหลักการลดแรงเสียดทาน เพื่อเพิ่ม
		 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ให้มากขึ้น
		 แนวค�ำตอบ
		 รถจักรยานต้องใส่ลูกปืนรอบแกนล้อช่วยลดแรงเสียดทาน
		 รถยนต์ต้องใส่น�้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดความฝืดในเครื่องยนต์
		 เครื่องจักรที่ต้องใช้จาระบีหล่อลื่น เป็นต้น
		 ยกตัวอย่าง และอธิบาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่อาศัยหลักการเพิ่มแรงเสียดทาน เพื่อเพิ่ม
		 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ให้มากขึ้น
		 แนวค�ำตอบ
		 ด้ามของแปรงสีฟัน ต้องท�ำให้ฝืด เพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นหลุดจากมือ
		 พื้นรองเท้าต้องท�ำเป็นปุ่ม เพิ่มแรงเสียดทานเพื่อไม่ให้ลื่นล้ม
		 ดอกยางรถ ออกแบบให้เป็นร่อง เพิ่มการยึดเกาะพื้นถนน
		 พื้นห้องน�้ำ เพิ่มความขรุขระเพื่อเพิ่มขนาดของแรงเสียดทาน ป้องกันการลื่นล้ม
		 กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ มีความเสียดทานในงานขัดต่างกัน ขึ้นกับขนาดเม็ดทราย
		 โดยกระดาษทรายเบอร์ศูนย์ มีขนาดเม็ดทรายเล็กที่สุด เป็นต้น
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		อุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร
		
แนวค�ำตอบ อุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน ถ้าผิวถนนลื่น จะท�ำให้ผิว
สัมผัสลื่นมากขึ้น จึงส่งผลให้แรงเสียดทานมีขนาดลดลง ดังนั้นโอกาศที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
บนถนนจึงมากขึ้น
		ออกแบบวิธีการ เพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
		แนวค�ำตอบ การท�ำให้ซองของโทรศัพท์มือถือมีความฝืด ช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นตก
		 จากมือ ด้ามปากกา ดินสอ ค้อน เลือกใช้วัสดุที่ลักษณะผิวขรุขระ เพื่อเพิ่มขนาด
		 แรงเสียดทาน ส่วนแกนล้อที่ต้องการให้หมุนคล่อง จึงต้องใช้ลูกเหล็กกลมวางเรียงเป็น
		 วงกลม เพือ่ ลดผิวสัมผัส ลูกเหล็กแต่ละลูกหมุนได้อย่างอิสระ จึงเป็นการลดแรงเสียดทาน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าการพยายามท�ำให้วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวใดๆ
จะมีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องเสมอ  กิจกรรมบางอย่างจ�ำเป็นต้องมีแรงเสียดทานจึงจะท�ำให้วัตถุ
เคลือ่ นทีส่ ะดวกขึน้ เช่น การปีนเสาหรือปีนต้นไม้ ถ้าผิวสัมผัสระหว่างมือ เท้า กับผิวเสาหรือผิวต้นไม้
เป็นผิวลืน่ จะท�ำให้การปีนขึน้ กระท�ำได้ยากกว่ากรณีผวิ ขรุขระ พืน้ รองเท้ากีฬาจะท�ำด้วยวัสดุทมี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับธรรมชาติของกีฬา เช่น พืน้ รองเท้าส�ำหรับกีฬาฟุตบอลจะมีปมุ่ ซึง่
แตกต่างจากพืน้ รองเท้าส�ำหรับเล่นบาสเกตบอลซึง่ เรียบกว่า ยางรถจักรยาน หรือ ยางรถยนต์สว่ นใหญ่
ท�ำด้วยวัสดุทมี่ คี วามฝืดเพือ่ เพิม่ แรงเสียดทาน เป็นต้น
ครูและนักเรียนร่วมกันและวิเคราะห์โดยครูถามนักเรียนดังนี้
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถยนต์กับผิวถนนขณะที่รถเคลื่อนที่เป็นแรงเสียดทาน
		 ชนิดใด เพราะเหตุใด
		แนวค�ำตอบ ขณะรถเคลื่อนที่  แรงเสียดทานระหว่างล้อกับผิวถนนเป็นแรงเสียดทาน
สถิต เพราะผิวล้อรถที่สัมผัสกับผิวถนนไม่มีการไถล ถึงแม้รถจะมีการเคลื่อนที่
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ในบางกรณี การเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้คล่องตัว ต้องลดแรง
เสียดทาน เช่น การหยอดน�้ำมัน หรืออัดจาระบีตรงรอยต่อประตูหน้าต่าง ภายในร่างกายมีอวัยวะที่
เกิดการขัดสีในขณะเคลื่อนไหว  เช่น  กระดูกข้อพับ  กระดูกข้อต่อ ธรรมชาติผลิตน�้ำไขข้อขึ้นมาเพื่อ
ช่วยลดแรงเสียดทานทีเ่ กิดจากการขัดสีของกระดูกตรงข้อต่อ ท�ำให้เคลือ่ นไหวได้คล่องและไม่รสู้ กึ ปวด
ครูใช้ภาพ 1.17 น�ำอภิปรายร่วมกับนักเรียน
ครูสรุปภาพรวมว่า จากกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของแรงและการ
เคลื่อนที่แนวตรงและแนวโค้ง มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนตลอดจนเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
ในขั้นสูงต่อไป
ครูให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 12 ถึง ข้อ 15
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
ครูอาจนำ�กิจกรรมต่อไปนี้ ไปเป็นกิจกรรมลองทำ�ดู หรือกิจกรรมเสริมบทเรียน
1. กิจกรรมที่วางไม้เมตรบนนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างดังรูป เมื่อเลื่อนนิ้วชี้ทั้งสองเข้าหากันอย่าง
ช้าๆ นิ้วชี้จะเลื่อนทีละข้าง เพราะแรงเสียดทานระหว่างนิ้วทั้งสองกับไม้เมตรไม่เท่ากัน ด้านใดมีแรง
เสียดทานมากกว่านิ้วด้านนั้นก็จะไม่เคลื่อนที่
	
  

ก

ข

น้ำหนัก

ตามรูป นิ้วทางด้าน ก จะมีแรงเสียดทานมากกว่านิ้วทางด้าน ข เนื่องจากแรงที่ไม้เมตร
กดนิ้วทางด้าน ก จะมีค่ามากกว่าแรงที่ไม้เมตรกดนิ้วทางด้าน ข เพราะนิ้วทางด้าน ก อยู่ใกล้
ศูนย์ถว่ งของไม้เมตรมากกว่า ดังนัน้ เมือ่ เลือ่ นนิว้ ชีท้ ง้ั สอง นิว้ ทาง ข จะเลือ่ น โดยนิว้ ด้าน ก จะหยุดนิง่
	
  

ก

ข

เมื่อนิ้วด้าน ข เลื่อนมา ณ ตำ�แหน่ง ตามรูป นิ้วด้าน ข จะอยู่ใกล้ศูนย์ถ่วงของไม้เมตร
มากกว่านิว้ ทางด้าน ก แรงไม้เมตรกดนิว้ ทางด้าน ข จะมากกว่าทางด้าน ก ทำ�ให้แรงเสียดทานทีน่ ว้ิ ข
มีคา่ มากกว่าทางด้าน ก เมือ่ เลือ่ นนิว้ ทัง้ สอง นิว้ ทางด้าน ก จะเคลือ่ นที่ในขณะทีน่ ว้ิ ทางด้านจะหยุดนิง่
2. ใส่ข้าวสารในขวดแก้วปากแคบจนเต็ม แล้วเสียบตะเกียบหรือด้ามพู่กันลงไปในขวดแก้ว
กดข้าวสารบริเวณนัน้ ลงแน่นๆ เมือ่ ยกตะเกียบหรือด้ามพูก่ นั ขึน้ ตะเกียบหรือด้ามพูก่ นั จะไม่หลุดจากขวด
แต่ขวดจะถูกยกตามขึน้ มา ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนัน้
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การที่ตะเกียบหรือด้ามพู่กันไม่หลุดจากขวด
บรรจุข้าวสารเป็นเพราะว่า แรงเสียดทานระหว่างผิว
สัมผัสของเมล็ดข้าวสารกับผิวตะเกียบหรือด้ามพูก่ นั

	
  

ตะเกียบ
หรือด้ามพู่กัน

ข้าวสาร

1.5 โมเมนต์ของแรง
การเรี ย นรู้ ใ นหั ว ข้ อ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา
หลักการของโมเมนต์ของแรงด้วยการทดลอง  วิเคราะห์  และ
คำ�นวณโมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่างๆ  ตลอดจนการนำ�
หลักการของโมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนต์ของแรงได้
2. วิเคราะห์และคำ�นวณโมเมนต์ของแรง เมื่อกำ�หนด
สถานการณ์และปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
3. อธิบายและยกตัวอย่างการนำ�หลักการของโมเมนต์
ของแรงไปใช้ประโยชน์ได้

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 25

คำ�สำ�คัญ
• โมเมนต์ของแรง
• จุดหมุน
• สภาพสมดุล
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดยการนำ�อภิปรายว่า เมื่อออกแรงกระทำ�ต่อวัตถุ บางกรณีจะทำ�ให้วัตถุ
เปลี่ยนตำ�แหน่ง   แต่ในบางกรณีเมื่อออกแรงกระทำ�ต่อวัตถุแล้ว   จะทำ�ให้วัตถุหมุนโดยไม่เปลี่ยน
ตำ�แหน่ง เช่นการออกแรงกดลงที่ปลายข้างหนึ่งของไม้กระดก
ครูนำ�เข้าสู่กิจกรรม 1.5
ครูนำ�เข้าสู่กิจกรรมโดยถามนักเรียนดังต่อไปนี้
		นักเรียนคิดว่า แรงที่กระทำ�ต่อวัตถุในลักษณะใดที่จะทำ�ให้วัตถุเกิดการหมุน
		ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 1.5
		 ครูควรเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้เมตร เครื่องชั่งสปริง ถุงทราย เส้นเอ็น

กิจกรรม 1.5 โมเมนต์ของแรง
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถทดลองและอธิบายโมเมนต์ของแรงที่
กระทำ�ต่อวัตถุ

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นาที
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. ไม้เมตร
2. เครื่องชั่งสปริง
3. ถุงทราย
3. เส้นเอ็น ความยาว 30 cm
*ครูควรตรวจอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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ปริมาณ/กลุ่ม
1 อัน
1 เครื่อง
1 ถุง
1 เส้น

อภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม

ครูน�ำอภิปรายก่อนท�ำกิจกรรมดังนี้
1. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธกี ารใช้เครือ่ งชัง่ สปริง และข้อควรระวังในการใช้
2. ครูอธิบายวิธกี ารทดลองตามทีร่ ะบุในกิจกรรม 1.5 และให้นกั เรียนพยายามค้นหาค�ำตอบ
ทีต่ งั้ ไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
3. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นกั เรียนทุกกลุม่ เขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้วน�ำ
ไปติดไว้ทกี่ ระดานและให้นกั เรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุม่ อืน่ ทุกกลุม่ เพือ่ เปรียบเทียบ
ผลการทดลอง

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม

เมือ่ คานสมดุลในแนวระดับ
1. นำ�้ หนักถุงทราย 1 ถุง = 5.0 นิวตัน
2. ระยะระหว่างจุดแขวนคานถึงจุดแขวนถุงทราย = 0.15 เมตร
3. แรงดึงเครือ่ งชัง่ สปริงในแนวดิง่ = 4.9 นิวตัน
4. ระยะระหว่างจุดเกีย่ วเครือ่ งชัง่ สปริงกับจุดแขวนคาน = 0.15 เมตร

อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว   ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
		ผลคูณระหว่างแรงที่วัดได้จากเครื่องชั่งสปริงกับระยะจากจุดแขวนคานไปยังแนวแรงดึง
  		และผลคูณระหว่างน�้ำหนักของถุงทรายกับระยะจากจุดแขวนคานไปยังจุดแขวนถุงทราย
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
		แนวค�ำตอบ
ขนาดของแรงทีว่ ดั ได้จากเครือ่ งชัง่ สปริง x ระยะจากจุดหมุนไปยังแนวแรง = (4.9 N) x (0.15 m)
			
= 0.74 Nm
น�้ำหนักถุงทราย x ระยะจากจุดหมุนไปยังแนวแรง
= (5.0 N) x (0.15 m)
			
= 0.75 Nm
ดังนั้น   ผลคูณระหว่างแรงที่วัดได้จากเครื่องชั่งสปริงกับระยะจากแนวแรงไปยังจุดแขวนคาน
และผลคูณระหว่างน�้ำหนักของถุงทรายกับระยะจากจุดแขวนถุงทรายไปยังจุดแขวนคาน มีค่าเท่ากัน
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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		 ในกรณีที่เปลี่ยนต�ำแหน่งของถุงทราย โดยเครื่องชั่งสปริงอยู่ที่เดิม แล้วท�ำให้คานอยู่นิ่ง
		 ในแนวระดับ ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
		แนวค�ำตอบ  มีค่าเปลี่ยนแปลง  เมื่อเปลี่ยนต�ำแหน่งถุงทรายให้ห่างจากจุดหมุนมากขึ้น
		 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะมากขึ้นด้วย

สรุปผลการทดลอง
เมื่อคานสมดุลในแนวระดับ  ผลคูณระหว่างแรงที่วัดได้จากเครื่องชั่งสปริงกับระยะทางจาก
จุดแขวนคานไปยังแนวแรง และผลคูณระหว่างน�้ำหนักของถุงทรายกับระยะจากจุดแขวนคานไปยัง
จุดแขวนถุงทราย มีค่าเท่ากัน
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท�ำกิจกรรม ตามจุดประสงค์การทดลองที่ตั้งไว้

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
เมื่อแขวนคานให้อยู่นิ่งในแนวระดับ คานจะอยู่ในสภาพสมดุล ถ้าออกแรงดึงปลายด้านใดด้าน
หนึ่ง คานจะหมุนรอบจุดที่แขวนคาน เรียกจุดที่แขวนคานนี้ว่า จุดหมุน (fulcrum) ดังภาพ 1.19 และ
เรียกผลคูณระหว่างแรงกับระยะที่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงว่าโมเมนต์ของแรง ซึ่งมีหน่วย
นิวตันเมตร (Nm)
เมื่อคานสมดุลในแนวระดับ  แล้วแขวนถุงทราย 1 ถุงห่างจากจุดหมุนไปทางซ้าย พบว่าถ้า
ต้องการให้คานอยู่ในสภาพสมดุลจะต้องเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงทางด้านขวาของจุดหมุน แล้วออกแรง
ดึงจนคานสมดุล โดยแรงดึงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะจากจุดหมุนถึงต�ำแหน่งที่เกี่ยว
เครื่องชั่งสปริง
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า  ถ้าเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงใกล้จุดหมุนจะออกแรงดึงคานมาก
แต่ถ้าเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงไกลจากจุดหมุนจะออกแรงดึงคานน้อยลง   เช่น  แขวนถุงทราย   1  ถุง (หนัก
5.0 นิวตัน) ห่างจากจุดหมุน 20 เซนติเมตร ถ้าเกี่ยวเครื่องชั่งสปริงห่างจากจุดหมุน 10 เซนติเมตร
จะต้ อ งดึ ง คานด้ ว ยแรง   1 0.0   นิ ว ตั น    ใ นแนวตั้ ง ฉากกั บ คาน  จึ ง ท�ำให้ คานอยู ่ ใ นสภาพสมดุ ล
ดังภาพ 1.20
20 cm 10 cm

นํ้ำ�หนักถุงทราย
5.0 N
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แรงดึงจาก
เครื่องชั่งสปริง
10.0 N

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการค�ำนวณตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
ครูให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับนิยามของโมเมนต์ โดยใช้ภาพ 1.21 ประกอบดังนี้

ผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง เรียกว่า โมเมนต์ของแรง
(M) ซึ่งโมเมนต์เป็นผลของแรงที่ท�ำให้วัตถุเกิดการหมุน เขียนเป็นความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
			
โมเมนตร์ของแรง = แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง
				 M = F
			
เมื่อ F คือ แรง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
		 			 คือ ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง มีหน่วยเป็น เมตร (m)
				 M คือ โมเมนต์ของแรง มีหน่วยเป็น นิวตัน เมตร (N m)
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกรณีที่มีแรงหลายแรงกระท�ำต่อคาน   เช่น  เมื่อผูกเชือกที่จุด
กึ่งกลางของคานแล้ว แขวนกระถางต้นไม้ไว้ที่ต�ำแหน่งต่างๆ ของคาน ดังภาพ 1.22
50 cm
25 cm

50 cm

1N
3N

2.5 N

ภาพ โมเมนต์ของแรงหลายแรงที่กระท�ำต่อคาน

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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ครูถามนักเรียนดังนี้
		จากภาพ  1.22   ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทางซ้ายของจุดหมุน   และผลรวมของโมเมนต์
		 ของแรงทางขวาของจุดหมุน เท่ากันหรือไม่ อย่างไร
		แนวค�ำตอบ เท่ากัน โดยผลรวมของโมเมนต์ทางซ้ายของจุดหมุนเท่ากับ
		 (1 N x 0.50 m) + (3 N x 0.25 m) = 1.25 N m
		 ผลรวมของโมเมนต์ทางขวาของจุดหมุนเท่ากับ (2.5 N x 0.50 m) = 1.25 N m
		จากภาพ 1.22 คานอยู่ในสภาพสมดุลหรือไม่ เพราะเหตุใด
		แนวค�ำตอบ สมดุล เพราะ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทางซ้ายของจุดหมุน และผลรวม
		 ของโมเมนต์ของแรงทางขวาของจุดหมุน มีขนาดเท่ากัน
		ยกตัวอย่าง สิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจ�ำวันที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง
		แนวค�ำตอบ กรรไกร คานงัด เครื่องชั่งสองแขน ครกกระเดื่องต�ำข้าว ตะเกียบ เป็นต้น
ครูอาจจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง  โดย
แนะน�ำให้มีการสืบค้น  ออกแบบ และผลิตเป็นชิ้นงานเช่น การท�ำโมบายปลาตะเพียน  เครื่องกลอย่าง
ง่ายบางประเภท ของเล่นที่ใช้หลักการของโมเมนต์ เป็นต้น
ครูให้ความรู้แก่นักเรียนว่า เมื่อพิจารณาทิศทาง
การหมุนของคานกับการหมุนของเข็มนาฬิกา จะพบว่า
มีการหมุนสองแบบ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกาและหมุนทวน
เข็มนาฬิกา โดยใช้ภาพในหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 5
หน้า 29 ประกอบ
W1

W2

โมเมนต์ของแรงที่ท�ำให้คานหมุนตามเข็มนาฬิกา   เรียกว่า  โมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา
ส่วนโมเมนต์ของแรงที่ท�ำให้คานหมุนทวนเข็มนาฬิกา เรียกว่า โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา
เมื่อมีแรงหลายแรงกระท�ำต่อคาน แล้วผลรวมโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวม
โมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิการอบจุดหมุน คานจะอยู่ในสภาพสมดุล เรียกว่า สมดุลต่อการหมุน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับตัวอย่างการค�ำนวณ ตัวอย่าง 1.3
จากนั้นครูให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 19 ถึง ข้อ 23
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
1. ถ้าแรงทีก่ ระท�ำบนวัตถุในทุกทิศทุกทางมีความสมดุลกันแล้ว สภาวะการเคลือ่ นทีข่ อง
วัตถุจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
แนวค�ำตอบ สภาวะการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจอยู่ในสภาพหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว
2. จงบรรยายการเคลื่อนที่ของรถที่ติดแถบกระดาษลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ก.
แนวค�ำตอบ รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว เพราะว่าในเวลาเท่ากันระยะห่างระหว่างจุด
เท่ากัน
ข.
แนวค�ำตอบ รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เพราะในเวลา
เท่ากันระยะห่างระหว่างจุดเพิ่มมากขึ้น
3. ปั่นจักรยานไปตามทางตรงด้วยความเร็วเฉลี่ย 6.02 เมตรต่อวินาที ไปทางทิศตะวัน
ออก จงหาการกระจัดที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป 137 วินาที
แนวค�ำตอบ โจทย์ก�ำหนด ขนาดความเร็วเฉลี่ย = 6.02 เมตรต่อวินาที
เวลา = 137 วินาที
						
			

จาก ขนาดความเร็วเฉลี่ย
∴

		

ขนาดการกระจัด

=

ขนาดการกระจัด
เวลา

= (ขนาดความเร็วเฉลี่ย) × เวลา

แทนค่า 			

= (6.02 m ) × 137 s
s

ขนาดการกระจัด			

= 824.74 m

ทิศทางของการกระจัดเหมือนกับทิศทางของความเร่งเฉลี่ย ไปทางทิศตะวันออก

บทที
บทที่ 1่ 1 แรงและการเคลื
แรงและการเคลื่อ่อนที
นที่ ่
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4. ขับรถไปยังบ้านเพื่อนซึ่งห่างออกไป 160 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก และเป็นช่วงที่
ถนนเป็นแนวตรง  ถ้านักเรียนออกเดินทางเมื่อเวลา  10.00  น.  ไปถึงบ้านเพื่อนเวลา
12.00 น. จงหาความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง
แนวคำ�ตอบ

		
โจทย์ก�ำ หนด ขนาดการกระจัด = 160 กิโลเมตร
			
= 160000 เมตร
		 เวลาที่เดินทางจาก 10.00 น. ถึง 12.00 น.
			
= 2 ชั่วโมง
			
= 2 × 60 × 60 วินาที
			
= 72000 วินาที
		 จาก ขนาดความเร็วเฉลี่ย
= ขนาดการกระจัด
เวลา
		
		 แทนค่า
= 160000 m
72000 s
		
			
= 2.22 m
s
		 หรือ ขนาดความเร็วเฉลี่ย
= 160 km
2 h
		
ทิศทางของความเร็วเหมือนกับทิศทางของการกระจัดคือไปทางทิศตะวันตก
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
5. ถ้ากำ�หนดให้นักเรียนเดินไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 150 เมตร แล้วเดินย้อน
กลับมาทางทิศตะวันตก 30 เมตร ต้องการทราบว่านักเรียนเดินได้เป็นระยะทางเท่าไร
	และมีการกระจัดเท่าไร และถ้านักเรียนใช้เวลาเดินทั้งหมด 3 นาที การเดินของนักเรียน
จะมีอัตราเร็วและความเร็วเท่าใด
แนวคำ�ตอบ

		
กำ�หนดให้ ทิศตะวันออกมีเครื่องหมาย +
		
นักเรียนเดินทางได้ระยะทาง
= 150 เมตร + 30 เมตร
			
= 180 เมตร
		 การกระจัดของนักเรียน
= (+150 เมตร) + (-30 เมตร)
			
= 120 เมตร
		 เวลาที่ใช้ในการเดิน
= 3 นาที
			
= 3 × 60 วินาที
			
= 180 วินาที
		
อัตราเร็วในการเดิน
= ระยะทาง
เวลา
m
			
= 180
180 s
			
= 1 ms
		
ความเร็วในการเดิน
= การกระจัด
เวลา
			
= 120 m
180 s
			

= 0.67 เมตร/วินาที มีทิศทางตะวันออก
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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6. วัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในเวลาที่เท่ากันแล้ว  ปริมาณใดของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองชิ้นที่มีค่าเท่ากัน  และเป็นไปได้หรือไม่ที่วัตถุทั้งสองมีความเร็ว
ไม่เท่ากัน
แนวคำ�ตอบ ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองชิ้นที่มีค่าเท่ากันคืออัตราเร็วเฉลี่ยของ
การเคลื่อนที่ เพราะอัตราเฉลี่ยหาได้จาก
		
อัตราเร็วเฉลี่ย
= ระยะทาง
เวลา
		
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองชิ้นที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากัน อาจไม่
		 เท่ากันก็ได้ ถ้าการกระจัดไม่เท่ากัน เพราะ
		
ความเร็วเฉลี่ย
= การกระจัด
เวลา
เช่น วัตถุชิ้นแรกเคลื่อนจากจุด ก ไปจุด ข ได้ระยะทาง 7 เมตร เคลื่อนจาก ข ไปจุด
ค ได้ระยะทาง 3 เมตร ใช้เวลาทั้งหมด 10 วินาที
7 เมตร
3 เมตร
ก
ข
ค
ระยะทางจาก ก ไป ค 10 เมตร
∴ อัตราเร็ว

= 10 m
10 s

= 1 m
s

การกระจัดจาก ก ไป ค เป็น 10 เมตร ทิศจาก ก ไป ค
m
10 m
∴ อัตราเร็ว
= 10
=
1
s
s
มีทิศจาก ก ไป ค
วัตถุชิ้นที่สองเคลื่อนจากจุด ก ไปจุด ข ได้ระยะทาง 7 เมตร
เคลื่อนจากจุด ข ไปจุด ง ได้ระยะทาง 3 เมตร ใช้เวลาทั้งหมด 10 วินาที
7 เมตร
ก
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ระยะทางจาก ก ไป ข และไป ง เป็น 10 เมตร
∴อัตราเร็ว
= 10 m
= 1 m
s
10 s
การกระจัดจาก ก ไป ข และไป ง เป็น 4 เมตร ทิศจาก ก ไป ง
∴ความเร็ว
= 104 ms
= 0.4 ms
จะเห็นว่าวัตถุทั้งสองชิ้นมีอัตราเร็วเท่ากัน แต่ความเร็วไม่เท่ากัน
7. วัตถุมวล 10 กิโลกรัม อยู่นิ่งในอวกาศที่ปลอดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล ถ้าออกแรง
20 นิวตัน กระทำ�ต่อวัตถุเป็นเวลา 10 วินาที
		 ก. วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตรต่อวินาทีกำ�ลังสอง
		
แนวคำ�ตอบ แรง 20 นิวตัน กระทำ�ต่อมวล 10 กิโลกรัม หาความเร่งของวัตถุได้จาก
			 แรง
= มวล x ความเร่ง
ความเร่ง
= แรง
มวล
20 N
ความเร่ง =
10 kg
			
= 2 เมตรต่อวินาทีกำ�ลังสอง
		
ข. ความเร็วของวัตถุ หลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที จะเป็นเท่าไร
		
แนวคำ�ตอบ ความเร็ววัตถุ หลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที หาได้จาก
ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไปจากหยุดนิ่ง
ความเร่งวัตถุ =
เวลา
ความเร็วของวัตถุที่ผา่ นไป 10 วินาที - 0
				
=
เวลา
			 ความเร็วของวัตถุหลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที = ความเร่ง x เวลา
= (2 m2 ) x 10 s
			
s
= 20 ms
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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8. นักเรียนหญิงคนหนึ่งวิ่ง 60 เมตร ใช้เวลา 12 วินาที จงหา
		 ก. อัตราเร็วที่วิ่งในหน่วย เมตรต่อวินาที
		
แนวคำ�ตอบ หาอัตราเร็วที่วิ่งในหน่วยเมตรต่อวินาที
		
จาก
อัตราเร็ว
= ระยะทาง
เวลา
= 60 m = 5 m
		 แทนค่า อัตราเร็วของนักเรียนหญิง
s
125 s
		 ข. อัตราเร็วที่วิ่งในหน่วย กิโลเมตรต่อชั่วโมง
		
แนวคำ�ตอบ หาอัตราเร็วที่วิ่งในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
จาก ระยะ 1000 เมตร = 1 กิโลเมตร
5
5 เมตร = 1000 กิโลเมตร
				
เวลา 3600 วินาที = 1 ชั่วโมง
1
ชั่วโมง
				
1 วินาที =
3600
5
∴ อัตราเร็วของนักเรียนหญิง
=
1000 km
1
3600 h
5
=
x 3600 km
1000
h
= 18 km
h
ค. ถ้าวิ่งด้วยอัตราเร็วตามข้อ ก จงหาระยะที่วิ่งได้ในเวลา 40 วินาที
		
แนวคำ�ตอบ ถ้านักเรียนหญิงวิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 40 วินาที หา
		 ระยะทางที่วิ่งได้จาก
อัตราเร็ว
= ระยะทาง
เวลา
ระยะทาง 		 = (อัตราเร็ว) x เวลา
m
แทนค่าระยะทาง 		 = (5 s ) x 40 s
= 200 m
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ง. ถ้ามีเพื่อนที่เริ่มวิ่ง วิ่งด้วยอัตราเร็ว 7.5 เมตรต่อวินาที จะใช้เวลาวิ่งนานเท่าไร
		 (ตามระยะทางในข้อ ค)
		
แนวคำ�ตอบ ถ้ามีเพื่อนเริ่มวิ่งด้วยอัตราเร็ว 7.5 เมตรต่อวินาที เป็นระยะทาง 200
		 เมตร จะใช้เวลานานเท่าไร
อัตราเร็ว
= ระยะทาง
เวลา
เวลา

=

แทนค่า เวลา

=

ระยะทาง
อัตราเร็ว
200
m
m/s
7.5

= 26.7 s
9. ขี่จักรยานเริ่มจากหยุดนิ่งตามทางตรงด้วยความเร่งคงตัว จนมีอัตราเร็ว 25 เมตร
ต่อวินาที เป็นเวลา 100 วินาที เมือ่ เห็นรถบรรทุกสิบล้อแล่นแซงสวนมาจึงขับขีใ่ ห้ความเร็ว
ลดลงเหลือ 0.2 เมตรต่อวินาที เป็นเวลานาน 60 วินาที จงหา
		 ก. ความเร่งในช่วงเพิ่มอัตราเร็ว
		 แนวคำ�ตอบ
		 อัตราเร็วเปลี่ยนจาก 0 ไปเป็น 25 เมตรต่อวินาที ภายในเวลา 100 วินาที
จาก ขนาดความเร่ง

= อัตราเร็วที่เปลี่ยนไป
เวลา

25 - 0 m/s
100
s
= 25 m2
100 s
ขนาดความเร่ง
= +0.25 m2
s
เครือ่ งหมายบวก (+) แสดงว่าทิศทางของความเร่งเป็นทิศเดียวกับทิศทางของความเร็ว

แทนค่า ขนาดความเร่ง

=

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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		 ข. ความเร่งในช่วงลดอัตราเร็ว
		 แนวคำ�ตอบ หาความเร่งในช่วงลดอัตราเร่ง
		 อัตราเร็วเปลี่ยนจาก 25 ไปเป็น 0.2 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 60 วินาที
จาก ขนาดความเร่ง
= ความเร็วที่เปลี่ยนไป
เวลา
0.2 - 25 m/s
60
s
= -24.8 m2
60 s
ขนาดความเร่ง
= -0.41 m2
s
เครื่องหมายบวก (-) แสดงว่าทิศทางของความเร่งตรงข้ามกับทิศทางของความเร็ว

แทนค่า ขนาดความเร่ง

=

10. ในการดีดเหรียญให้เคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับจากขอบโต๊ะจนตกถึงพื้น การดีด
แรงและค่อย มีผลต่อปริมาณต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นบนเหรียญอย่างไร
		 ก. ความเร็วในแนวระดับ
แนวค�ำตอบ ถ้าดีดแรง ความเร็วในแนวระดับมากกว่า การดีดค่อย
		 ข. ความเร็วในแนวดิ่ง
แนวค�ำตอบ ไม่วา่ ดีดแรงหรือดีดค่อย ความเร็วในแนวดิง่ เริม่ ต้นจากศูนย์ และความเร็ว
ในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากัน
		 ค. ความเร่งในแนวดิ่ง
		 แนวค�ำตอบ ไม่ว่าดีดแรงหรือดีดค่อยไม่เกิดความเร่งในแนวระดับ แต่มีความเร่ง
		 ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเท่ากัน คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
		 ง. การกระจัด
แนวค�ำตอบ การดีดแรงท�ำให้การกระจัดของเหรียญมากกว่าการดีดค่อย
11. ขณะเหวีย่ งจุกยางให้เคลือ่ นทีเ่ ป็นวงกลมในแนวดิง่ ถ้าเส้นเชือกขาดในขณะทีจ่ กุ ยาง
อยู่ในต�ำแหน่งสูงสุด จุกยางจะเคลื่อนที่แบบใด เขียนภาพเส้นทางประกอบการอธิบาย
แนวค�ำตอบ ถ้าเชือกขาดขณะจุกยางอยู่ในต�ำแหน่งสูงสุด ความเร็วของจุกยางอยู่ในแนว
ระดับ ขณะเดียวกัน แรงโน้มถ่วงของโลกท�ำให้จุกยางมีความเร็วในแนวดิ่ง ดังนั้นจุกยาง
จึงเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังภาพ
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พืน้

12. ขณะทีร่ ถเคลือ่ นทีบ่ นถนนช่องทีเ่ ป็นรูปตัวเอส ดังภาพ ทิศของแรงเสียดทานระหว่าง
ยางรถยนต์กับพื้นถนนเมื่อรถแล่นถึงจุดต่างๆ มีทิศทางใด เขียนเวกเตอร์แสดง

แนวค�ำตอบ ขณะรถแล่นเข้าโค้ง รถจะเคลือ่ นทีข่ ยับเข้าหาขอบถนนด้านนอก เกิดแรงเสียดทาน
ต้านการเคลือ่ นทีด่ งั กล่าว แรงเสียดทานมีทศิ ทางสูศ่ นู ย์กลางของถนนโค้ง ถ้ารถแล่นเข้าโค้ง
ด้วยความเร็วสูง เกินกว่าแรงเสียดทานจะต้านไว้ได้รถจะแล่นหลุดโค้ง ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
fs

fs
fs
fs

fs

หมายเหตุ ไม่คิดแรงเสียดทานเนื่องจากแรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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13. ถ้าออกแรงดึงวัตถุชนิดเดียวกัน แต่มีลักษณะการจัดวางต่างกันดังภาพ แรงที่ใช้ใน
การดึงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่มีค่าต่างกัน หรือไม่ อย่างไร

(ก)
(ข)
แนวค�ำตอบ วัตถุจะเริม่ เคลือ่ นทีเ่ มือ่ แรงดึงเท่ากับขนาดของแรงเสียดทานสูงสุด ซึง่ จาก
รูป ก และ ข แรงเสียดทานของวัตถุมคี า่ เท่าเดิม เพราะลักษณะระหว่างผิวสัมผัสเหมือนกัน
แรงที่วัตถุกดพื้นก็เท่าเดิม ขนาดของพื้นที่ระหว่างผิวสัมผัสทั้งสองไม่มีผลต่อค่าของแรง
เสียดทาน ดังนั้นในการดึงวัตถุในรูป ก และ ข ให้เคลื่อนที่ แรงที่ใช้ดึงมีค่าไม่ต่างกัน
14. ในการเหยียบเบรกเพือ่ หยุดการเคลือ่ นทีข่ องรถยนต์ ระยะทางทีร่ ถเคลือ่ นทีห่ ลังจาก
เหยียบเบรกขึ้นกับน�้ำหนักของรถยนต์หรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ในการเปรียบเทียบนี้ ให้รถแต่ละคันมีความเร็วก่อนเบรกเท่ากัน ยางรถยนต์
และพื้นถนนมีลักษณะเหมือนกัน
		 ถ้าพืน้ ถนนมีความเสียดทาน รถทีม่ นี ำ�้ หนักมากจะมีแรงกดพืน้ มาก ท�ำให้แรงเสียดทาน
ที่พื้นกระท�ำต่อยางรถยนต์มีค่ามาก รถจะหยุดในระยะทางที่สั้นกว่ารถที่มีน�้ำหนักน้อย
		 ถ้าพื้นถนนลื่น รถที่มีน�้ำหนักมากแสดงว่ามีมวลมาก รถจะหยุดได้ยาก ท�ำให้ระยะ
ทางที่เคลื่อนที่ได้หลังจากเหยียบเบรกจนหยุดได้ระยะทางมากกว่า
15. ขณะทีเ่ รือไททานิค เริม่ จมมิดผิวน�ำ้ กับขณะทีจ่ มลงไปถึงก้นสหาสมุทร แรงพยุงของ
น�้ำทะเลที่กระท�ำต่อเรือเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ถ้าก�ำหนดให้ความหนาแน่นน�้ำทะเลเท่ากันตลอดความลึก แรงพยุงของน�้ำ
ทะเลที่กระท�ำต่อเรือเท่ากัน เพราะน�้ำทะเลที่ถูกเรือแทนที่เท่ากัน
ถ้าความหนาแน่นน�้ำทะเลที่ก้นมหาสมุทรมากกว่าบริเวณผิวน�้ำ แรงพยุงของน�้ำทะเลที่
ก้นมหาสมุทรมากกว่าแรงพยุงที่ผิวน�้ำ
16. คนที่สวมเสื้อชูชีพ เมื่อตกลงไปในน�้ำ จะมีผลต่อแรงพยุงอย่างไร
แนวค�ำตอบ คนทีอ่ ยู่ในนำ�้ สวมเสือ้ ชูชพี มวลเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ปริมาตรเพิม่ ขึน้ มาก ความ
หนาแน่นลดลง ท�ำให้ร่างกายลอยเหนือระดับน�้ำเพิ่มขึ้น ปริมาตรของน�้ำที่ถูกแทนที่จาก
ร่างกายส่วนทีจ่ มรวมกับปริมาตรของเสือ้ ชูชพี ส่วนทีจ่ ม ท�ำให้ปริมาตรของน�ำ้ ทีถ่ กู แทนที่
มากขึ้น แรงพยุงของน�้ำจึงเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ ครูควรน�ำภาพคนสวมเสือ้ ชูชพี (lifejacket) ขณะอยูใ่ นนำ�้ มาให้นกั เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์แรงพยุง นอกจากนีย้ งั มีเสือ้ พยุง (buoyancy aid) ซึง่ ออกแบบมาช่วยพยุงร่างกาย
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
ในนำ�้ แต่ไม่ชว่ ยชูชพี ในทุกสถานการณ์ ส่วนเสือ่ ชูชพี ช่วยได้แม้คนสวมจะหมดสติ เพราะปาก
และจมูกของผูส้ วมใส่อยูเ่ หนือระดับนำ�้
17. แท่งเหล็กรูปลูกบาศก์ มีปริมาตร 0.001 ลูกบาศก์เมตรจมอยู่ในน�้ำ ซึ่งมีความ
หนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความหนาแน่นของเหล็กเท่ากับ 9000
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหา
		 ก. ขนาดของแรงพยุงของน�้ำที่ที่กระท�ำต่อแท่งเหล็ก
		 ข. ถ้าชั่งน�้ำหนักของแท่งเหล็กในน�้ำ เครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าแรงได้กี่นิวตัน
ก�ำหนดให้ ค่าความเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาทีก�ำลังสอง
แนวค�ำตอบ
	
  

น�้ำ
แท่งเหล็ก

โจทย์ก�ำหนด
ปริมาตรแท่งเหล็ก V = 0.001 ลูกบาศก์เมตร
ความหนาแน่นของเหล็ก ρF = 9000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความหนาแน่นของน�้ำ ρ = 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g = 9.8 เมตรต่อวินาทีก�ำลังสอง
ก. หาขนาดของแรงพยุง
จากสมการ FB = Vρg
แทนค่า FB = (0.001 m3) (1000 kg/m2) (9.8 m/s2)
			
= 9.8 N
ขนาดของแรงพยุงของน�้ำที่กระท�ำต่อแท่งเหล็กเท่ากับ 9.8 นิวตัน
ข. ถ้าชั่งน�้ำหนักของแท่งเหล็กในน�้ำ เครื่องชั่งจะอ่านได้กี่นิวตัน
น�้ำหนักที่ชั่งได้ในน�้ำ	= น�้ำหนักที่ชั่งในอากาศ - แรงพยุง
W = mg - FB
แทนค่า W = (1000 kg × 9.8 m/s2) - 9.8 N
		
= 88.2 N - 9.8 N
		
= 78.4 N
ถ้าชั่งแท่งเหล็กในน�้ำ เครื่องชั่งสปริงอ่านได้ 78.4 นิวตัน

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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18. คานอันหนึ่งมีน�้ำหนักสม�่ำเสมอยาว 1 เมตร วางอยู่บนที่รองรับตรงจุดกึ่งกลาง
ดังรูป และมีวัตถุหนัก 10 20 และ 30 นิวตัน ที่จุด ก ข และ ค ตามล�ำดับ
ก

ข

ค

ก. ต้องน�ำวัตถุหนัก 16 นิวตันแขวนที่จุดใด คานจึงจะอยู่ในแนวระดับ
ข. ท�ำให้คานอยู่ในแนวระดับได้อย่างไร โดยไม่ต้องเพิ่มก้อนน�้ำหนัก
   แนวค�ำตอบ ก. จากรูป คิดโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน
โมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา
= 30 N × 0.5 m
= 15 Nm
		
โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา
= (20 N × 0.3 m) + (10 N × 0.5)
		
= 11 Nm
วัตถุจะสมดุลได้ต่อเมื่อ ผลรวมของโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาและผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกามีขนาดเท่ากัน
∴ ต้องน�ำวัตถุ 16 นิวตัน ไปแขวนทางซ้ายของจุดหมุนเพื่อให้โมเมนต์ของแรง 16
นิวตัน เป็นโมเมนต์ชนิดที่จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา และมีค่าเท่ากับ 4 Nm
16N × ระยะห่างจากจุดหมุน
= 4 Nm
∴ ระยะห่างจากจุดหมุน
= 4 Nm = 0.25 m
16 N
ดังนี้ต้องแขวนน�้ำหนัก 16 นิวตัน ห่างจุดหมุน 25 เซนติเมตร นั่นคือแขวนที่ต�ำแหน่ง
25 เซนติเมตร
แนวค�ำตอบ ข. ท�ำให้คานอยู่ในแนวระดับได้โดยไม่ต้องเพิ่มก้อนน�้ำหนัก
ท�ำได้โดยเลื่อนน�้ำหนัก 20 นิวตัน มาแขวนที่ขีด 0 คือ มาแขวนรวมกับน�้ำหนัก 10
นิวตัน ก็จะท�ำให้ผลรวมของโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา และผลรวมของโมเมนต์
ของแรงทวนเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากัน
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
19. นาย ก และ นาย ข ช่วยกันหามวัตถุซึ่งหนัก 300 นิวตัน โดยใช้คานยาว 5 เมตร
ถ้าแขวนวัตถุนั้นห่างจากนาย ก 3 เมตร นาย ก และ นาย ข ต้องออกแรงคนละเท่าใด
และถ้าต้องการจะให้นาย ก ออกแรงน้อยกว่านี้ ควรจะแขวนวัตถุที่ต�ำแหน่งใด
แนวค�ำตอบ
Fก

Fข

ให้

Fก เป็นแรงที่ นาย ก กระท�ำต่อคาน
Fข เป็นแรงที่ นาย ข กระท�ำต่อคาน
เมือ่ ให้จดุ ทีแ่ ขวนนำ�้ หนักเป็นจุดหมุน เมือ่ คานอยู่ในสมดุล จะได้วา่
ผลรวมโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา
		
Fก × 3 = Fข × 2
		
3 Fก = 2 Fข
		
∴ Fก = 23 Fข
(1)
ทั้ง ก และ ข ออกแรงยกน�้ำหนัก 300 นิวตัน
		
∴ ได้ว่า Fก + Fข = 300 N
แทนค่า Fก จากสมการ (1)
			23 Fข + Fข = 300 N
				
Fข = 180 N
		
∴
Fก = 120 N
หมายเหตุ น�้ำหนัก 300 นิวตัน จะไม่ท�ำให้เกิดการหมุน ถ้าคิดจุด ค เป็นจุดหมุนเพราะ
ไม่มีระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรง เพราะแนวแรงผ่านจุดหมุน
ข้อเสนอแนะ เมื่อคานสมดุล ผลรวมของโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวม
ของโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกาเสมอ เช่น คิดโมเมนต์รอบจุด ก
แรง 300N ท�ำให้เกิดโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา = 300 N × 3m
= 900 Nm
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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แรง Fข ท�ำให้เกิดโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา 		 = Fข × 5 m
แรง Fก ไม่ท�ำให้เกิดโมเมนต์ของแรง
∴ 900 Nm
= Fข × 5 m
Fข
= 180 N
Fก
= 300N - 180 N = 120 N
20. วัตถุบนตาชั่งท�ำให้ตาชั่งสมดุล บนจานซ้ายมีก้อนมวล 1 กิโลกรัม และอิฐครึ่งก้อน
บนจานด้านขวามีอิฐหนึ่งก้อน มวลของอิฐหนึ่งก้อนเป็นเท่าใด

แนวค�ำตอบ
ให้ อิฐ 1 ก้อน มีมวล x กิโลกรัม
∴ น�้ำหนักเป็น 10 x นิวตัน
อิฐ ครึ่งก้อนจะมีมวล x กิโลกรัม
มีน�้ำหนัก 5 x นิวตัน
2
คิดโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุนเมื่อคานสมดุล
ผลรวมของโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ของแรงทวนเข็ม
นาฬิกา
(10 x) x ความยาวแขนตาชั่ง = (10 + 5 x) x ความยาวแขนตาชั่ง
10 x
= 10 + 5 x
5x
= 10
x
= 2 Kg
อิฐหนึ่งก้อนมีมวล 2 กิโลกรัม
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
21. ล้อวงหนึง่ สามารถหมุนรอบแกนได้อย่างอิสระ ถ้ามีแรง 2 แรง ทีอ่ ยูใ่ นระนาบเดียวกัน
กับการหมุนของล้อขนาดเท่ากัน คือ 5 นิวตัน มากระท�ำกับวงล้อ ให้เขียนเวกเตอร์ของ
แรงที่กระท�ำต่อล้อ และท�ำให้ล้อหมุนได้

แนวค�ำตอบ เมือ่ ล้อเริม่ หมุนโมเมนต์ของแรง F เท่ากับ
โมเมนต์ของแรงต้าน แต่แรง F มีขนาดน้อยกว่า
แรงต้าน เพราะห่างจากจุดหมุนมากกว่า
22. กิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้มีการใช้หลักของโมเมนต์ของแรงหรือไม่ อย่างไร

ก. การเปิดจุกขวดที่มีลักษณะเป็นเกลียว ข. การใช้ตะเกียบช่วยคีบอาหาร

ค. การใช้ที่คีบน�้ำแข็ง

ง. การใช้ค้อนถอนตะปู
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
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แนวค�ำตอบ ทุกกิจกรรมใช้หลักการของโมเมนต์ของแรง ได้ว่า
ผลรวมของโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกา = ผลของโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา
ก. การเปิดจุกขวดที่มีลักษณะเป็นเกลียว

ข. การใช้ตะเกียบช่วยคีบอาหาร

F1 เป็นแรงที่มือซ้ายกระทำ�ต่อขวด
F2 เป็นแรงที่มือขวากระทำ�ต่อขวด
โมเมนต์ของแรง F1 = โมเมนต์ของแรง F2

คิดที่ขาตะเกียบด้านบน
โมเมนต์ของแรงที่มือกดตะเกียบ เท่ากับ
โมเมนต์ของแรงที่อาหารดันตะเกียบ

ค. การใช้ที่คีบน�้ำแข็ง

โมเมนต์ของแรงที่มือกดที่คีบน�้ำแข็งเท่ากับ
โมเมนต์ของแรงที่น�้ำแข็งอันที่คีบน�้ำแข็ง
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ง. การใช้ค้อนถอนตะปู

โมเมนต์ของแรงที่มือดึงค้อน เท่ากับ
โมเมนต์ของแรงที่ตะปูดึงค้อน

บทที่ 2 งานและพลังงาน
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ศึกษา วิ เ คราะห์ และทดลองเกี่ ย วกั บ งาน ก� ำ ลั ง
พลังงานกล และการอนุรักษ์พลังงานกล
คำ�สำ�คัญ
• งาน
• กำ�ลัง
• พลังงานกล
• พลังงานจลน์
• พลังงานศักย์โน้มถ่วง
• กฎการอนุรักษ์พลังงาน
หนังสือเรียนหน้า 37 - 52

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบาย และคำ�นวณงาน และกำ�ลังได้
2. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน
และการนำ�ไปใช้ประโยชน์
2.1 งาน
		  2 ชั่วโมง
2.2 ก�ำลัง
2 ชั่วโมง
2.3 พลังงานกล
			
3 ชั่วโมง
2.4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน
2 ชั่วโมง

บทที่ 2 งานและพลังงาน

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
9 ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูน�ำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ภาพ ประกอบการถามนักเรียนดังนี้

ก. คนนั่งทำ�งาน		

ข. ม้าลากรถ

ค. คนแบกกล่อง

ตามความคิดของนักเรียน กิจกรรมในภาพใด มีการท�ำงานเกิดขึ้น
แนวค�ำตอบ กิจกรรมในภาพ ข ส่วนกิจกรรมในภาพ ก และ ค อาจมีนกั เรียนส่วนหนึง่
เลือกเป็นค�ำตอบ ครูยงั ไม่เฉลยค�ำตอบว่า ภาพใดเกิดงานหรือไม่เกิดงาน แต่ควรน�ำไปเป็น
ประเด็นในการศึกษาหาค�ำตอบจากหัวข้อ 2.1
การออกแรงกระท�ำต่อวัตถุอาจท�ำให้วตั ถุเปลีย่ นรูปร่างหรือเกิดการเคลือ่ นที่ ถ้าเราพิจารณาเฉพาะแรง
กับระยะทางทีอ่ ยูใ่ นแนวเดียวกับแรงจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร นักเรียนจะได้ศกึ ษาจากกิจกรรมต่อไปนี้

งาน
ครูนำ� เข้าสู่กิจกรรม 2.1
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การออกแรง
กระท�ำต่อวัตถุอาจท�ำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างหรือเกิดการ
เคลื่อนที่
ครูถามนักเรียนเพื่อน�ำเข้าสู่กิจกรรม 2.1 ดังนี้
นักเรียนคิดว่าถ้าเราพิจารณาเฉพาะแรงกับ
ระยะทางที่อยู่ในแนวเดียวกับแรง ระยะทาง
กับแรงจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

หนังสือเรียนหน้า 38
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กิจกรรม 2.1 งาน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของแรงกับระยะทาง

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
ภาพจากกิจกรรม 2.1 ในหนังสือเรียน และครูอาจเพิ่มเติมภาพแสดงการทำ�งานใน
สถานการณ์ที่แตกต่างจากภาพในหนังสือเรียน

อภิปรายก่อนกิจกรรม
ครูนำ� อภิปรายก่อนท�ำกิจกรรมดังนี้
1. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 2.1 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
2. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนวิเคราะห์รายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่น
ทุกกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองของกลุ่มตัวเอง

ตัวอย่างผลของการทำ�กิจกรรม
1. ออกแรงผลักตู้ ตู้ไม่เคลื่อนที่ ไม่เกิดระยะทาง ไม่เกิดงาน
2. ออกแรงผลักกล่อง กล่องเคลื่อนที่ตามทิศทางของแรง เกิดงาน
3. ลูกมะพร้าวเคลื่อนที่ตามทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลก เกิดงาน
4. คนออกแรงลากกล่องให้เคลื่อนที่ในแนวระดับ เกิดงาน
5. คนออกแรงแบกสิ่งของ ทิศทางของแรงอยู่ในแนวดิ่งแต่ระยะทางอยู่ในแนวระดับ
กรณีนี้ ไม่เกิดงาน
6. คนออกแรงแบกสิ่งของ ทิศทางของแรงอยู่ในแนวดิ่ง เดินขึ้นบันได สิ่งของอยู่สูงจาก
พื้นจึงเกิดงานในแนวดิ่ง แต่ไม่เกิดงานในแนวระดับ เหมือนสถานการณ์ข้อ 5

บทที่ 2 งานและพลังงาน
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อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้วเิ คราะห์ผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุม่ แล้ว ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
1.
F

			
				

คนผลักตู้ แต่ตู้ไม่เคลื่อนที่

2.
		

				

F

คนผลักกล่องให้เคลื่อนที่

ทิศทางการเคลื่อนที่

3.

F

			
				
4.

ทิศทางการเคลื่อนที่

ลูกมะพร้าวตกลงสู่พื้น
F
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ทิศทางการเคลื่อนที่

คนดึงเชือกลากกล่องให้เคลื่อนที่ในแนวระดับ

5.

F

ทิศทางการเคลื่อนที่

				
				
6.

คนแบกของเดินในแนวระดับ
F

ี่

ื่อนท

เคล
งการ

า

ทิศท

				

คนเดินแบกของขึ้นบันได

เมือ่ เขียนเวกเตอร์ของแรงทีก่ ระท�ำต่อวัตถุ และทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในแต่ละภาพ
นักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้าง
แนวค�ำตอบ งานจะเกิดขึน้ เมือ่ มีแรงกระท�ำให้วตั ถุเคลือ่ นทีต่ ามทิศทางของแรงลัพธ์ หรือ
แรงย่อย
ภาพในข้อใดที่วัตถุเคลื่อนที่โดยระยะทางกับแรงที่กระท�ำต่อวัตถุอยู่ในแนวเดียวกัน
แนวค�ำตอบ ภาพ 2, 3 และภาพ 4

สรุปผลการทดลอง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท�ำกิจกรรม ตามจุดประสงค์การทดลองทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ ควรสรุปได้ดงั นี้
งานเกิดจากการออกแรงกระท�ำให้วตั ถุเคลือ่ นทีต่ ามแนวแรงกระท�ำ แรงดังกล่าวอาจเป็นแรงลัพธ์
หรือแรงย่อย ที่มีทิศทางตามแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การขยายความรู้
ครูเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากกิจกรรม โดยอธิบายว่า การออกแรงกระท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่
ได้ระยะทางในแนวเดียวกับแรง โดยที่ทิศทางการเคลื่อนที่และทิศทางของแรงอยู่ในแนวเดียวกัน ใน
ทางวิทยาศาสตร์ถือว่ามีงาน (work; W) เกิดขึ้น โดยงานเป็นปริมาณสเกลาร์ สามารถหาค่าของงาน
ได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเดียวกับแรง เขียนเป็น
สมการได้ดังนี้
บทที่ 2 งานและพลังงาน
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งาน = ขนาดของแรง x ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับแรง
W= F s
เมื่อ

F

คือ ขนาดของแรงที่ทำ�ให้เกิดงาน มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)
s คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับแรง มีหน่วยเป็น เมตร (m)
W คือ งาน มีหน่วยเป็น นิวตัน เมตร (N m) หรือ จูล (J)
ครูถามนักเรียนดังนี้
จากกิจกรรม 2.1 กิจกรรมในข้อใดท�ำให้เกิดงานหรือมีการท�ำงานเกิดขึ้น ตามหลักทาง
วิทยาศาสตร์ และแสดงเหตุผลประกอบ
แนวค�ำตอบ กิจกรรมทีเ่ กิดงานได้แก่กจิ กรรมข้อ 2, 3, 4 และ 6 เนือ่ งจากกิจกรรมดังกล่าว
ระยะทางทีเ่ กิดขึน้ อยู่ในแนวทิศทางของแรงลัพธ์หรือแรงย่อย

ภาพ 2.1 การยกน�ำ้ หนัก

จากภาพ 2.1 การยกน�้ำหนัก
		
ถ้าแบ่งขั้นตอนการยกน�้ำหนักออกแป็น 2 ช่วงดังนี้
		
- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่นักยกน�้ำหนักออกแรงจับคานบาร์เบลแล้วยกขึ้นไปเหนือศีรษะ
		
- ช่วงที่ 2 นักยกน�้ำหนักออกแรงจับคานบาร์เบลไว้นิ่งเหนือศีรษะ
การยกน�้ำหนักในช่วงใดที่เกิดงาน
แนวค�ำตอบ
ช่วงที่ 1 เกิดงาน วัตถุหรือบาร์เบลเคลือ่ นทีต่ ามทิศทางของแรง
ช่วงที่ 2 ไม่เกิดงานเพราะออกแรง แต่วตั ถุไม่เคลือ่ นที่
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ครูอธิบายเพิ่มเติมดังนี้
งานในความหมายทางวิทยาศาสตร์กบั งานในความหมายของคนทัว่ ไปแตกต่างกัน การออกแรง
ท�ำกิจกรรมบางอย่าง เช่น การออกแรงยกบาร์เบลให้อยู่เหนือศีรษะ ดังภาพ 2.1 จะมีการท�ำงาน
เกิดขึ้นในช่วงที่ 1 เท่านั้น ส่วนช่วงที่ 2 ไม่เกิดงานเนื่องจากวัตถุไม่เคลื่อนที่ ส�ำหรับการเดิน
หิ้วกระเป๋าในแนวระดับนั้น คนทั่วไปมักคิดว่าเป็นการท�ำงาน แต่ในทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าว
ไม่ท�ำให้เกิดงาน เพราะไม่มีระยะทางเกิดขึ้นในแนวเดียวกับแรงที่หิ้วกระเป๋า
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ตัวอย่างการค�ำนวณ ตัวอย่าง 2.1 ตัวอย่าง 2.2
และ ตัวอย่าง 2.3 ในหนังสือเรียน
จากนิยามของงานในทางวิทยาศาสตร์ น�ำมาวิเคราะห์งานในตัวอย่าง 2.3 เมื่อพิจาราณาใน
แนวระดับไม่เกิดงาน เพราะกล่องไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวแรง แต่เกิดงานในแนวดิ่งเพราะทิศทางของ
แรงและการเคลื่อนที่ของกล่องอยู่ในแนวเดียวกัน (1.5 เมตร)

กำ�ลัง
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนศึกษาอัตราการท�ำงาน หรือก�ำลัง
คำ�สำ�คัญ
• กำ�ลัง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายและคำ�นวณกำ�ลังได้
2. เปรียบเทียบกำ�ลังของคน สัตว์ หรือเครือ่ งมือกลได้

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหน้า 43
บทที่ 2 งานและพลังงาน
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยการน�ำอภิปรายว่า ถ้าพิจารณาการท�ำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว
ท�ำงานแบบเดียวกัน กล่าวคือ
มอเตอร์ตวั ที่ 1 ยกวัตถุมวล 1000 กิโลกรัม ขึน้ สูงจากพืน้ เป็นระยะทาง 10 เมตร ในเวลา 5 วินาที
มอเตอร์ตัวที่ 2 ยกวัตถุเดียวกัน ณ สถานที่เดียวกัน สูงจากพื้นเท่ากัน แต่ใช้เวลา 10 วินาที
ครูถามนักเรียนดังนี้
นักเรียนคิดว่ามอเตอร์สองตัวนี้มีความสามารถในการท�ำงานเท่ากันหรือไม่ จะเปรียบ
เทียบได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ ความสามารถในการท�ำงานของมอเตอร์ทั้งสองไม่เท่ากัน มอเตอร์ตัวที่ 1
ใช้เวลาน้อยกว่า
ครูอธิบายต่อว่า ความสามารถในการท�ำงานของคน สัตว์ หรือเครื่องจักร สามารถเปรียบเทียบ
ได้จากอัตราส่วนระหว่างงานที่ท�ำได้กับเวลาที่ใช้ในการท�ำงาน อัตราส่วนนี้เรียกว่า ก�ำลัง (power; P)
ซึ่งเขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
P

เมื่อ
		
		

W
t
P

=

W

  t

คือ งานที่ท�ำได้ มีหน่วยเป็นจูล (J)
คือ เวลาที่ใช้ในการท�ำงาน มีหน่วยเป็น วินาที (s)		
คือ ก�ำลัง มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาที (J/s) หรือ วัตต์ (W)

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ตัวอย่างการค�ำนวณ ตัวอย่าง 2.4 ในหนังสือเรียน
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมตามกรอบความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียน และให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับ
หน่วย ก�ำลังม้า (horse power) แล้วน�ำมาเสนอในลักษณะเล่าสู่กันฟัง หรือน�ำผลการสืบค้นไปปิดบน
ป้ายประกาศของห้อง
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2.3 พลังงานกล
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนศึกษา
เกีย่ วกับ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ กฎการอนุรกั ษ์
พลังงาน และการน�ำไปใช้ประโยชน์
คำ�สำ�คัญ
• พลังงานกล
• พลังงานจลน์
• พลังงานศักย์
• กฎการอนุรักษ์พลังงาน

หนังสือเรียนหน้า 46

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์
2. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงาน และการนำ�ไปใช้ประโยชน์

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรม โดยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ชีวิตประจ�ำวันของเราเกี่ยวข้องกับ
การออกแรงและการใช้พลังงานหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การใช้พลังงานความร้อนหุงต้มอาหาร
การใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานเคมีจากเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานยนต์
เป็นต้น
บทที่ 2 งานและพลังงาน
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ครูเชือ่ มโยง งานกับพลังงาน โดยร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า ถ้าพิจารณาการท�ำงานของรถยนต์
พลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบท�ำให้เกิดแรงอัดดันลูกสูบให้
เคลื่อนที่ไปมาในกระบอกสูบ งานจากลูกสูบถ่ายทอดไปยังเพลา ท�ำให้เพลาหมุน งานจากการหมุน
ของเพลาถ่ายทอดไปยังล้อ ท�ำให้ล้อหมุน รถยนต์จึงเคลื่อนที่ได้ จะเห็นว่างานกับพลังงานมีความ
เกี่ยวข้องกัน
ครูอธิบายว่า พลังงานเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความสามารถในการท�ำงาน
ครูนำ� เข้าสู่กิจกรรม 2.2 โดยการถามนักเรียนดังนี้
นักเรียนคิดว่า พลังงานรูปต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 3.2

กิจกรรม 2.2

พลังงานจากการตกของวัตถุ

จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบาย พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการตกของวัตถุ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. ลูกเหล็ก
2. กะบะทรายพร้อมทราย
3. ไม้เมตร

ปริมาณ/กลุ่ม
1 ลูก
1 ถาด
1 อัน

*ครูควรตรวจอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

อภิปรายก่อนกิจกรรม
ครูนำ�อภิปรายก่อนทำ�กิจกรรมดังนี้
1. ทรายที่ใช้ทดลองเป็นทรายที่ร่วนไม่จับตัวกัน ใส่ให้เต็มกะบะ ปาดผิวทรายให้เรียบ แล้ว
เคาะกะบะ 3 - 4 ครั้ง เพื่อลดช่องว่างระหว่างเม็ดทราย
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2. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 2.2 และให้นักเรียนพยายามค้นหาคำ�ตอบ
ที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการทำ�กิจกรรม
3. หลังทำ�กิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นกั เรียนทุกกลุม่ เขียนรายงานผลการทำ�กิจกรรม แล้วนำ�ไป
ติดไว้ทกี่ ระดานและให้นกั เรียนดูรายงานผลการทำ�กิจกรรมของกลุ่มอืน่ ทุกกลุ่มเพือ่ เปรียบเทียบ
ผลการทดลอง

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม

ลูกเหล็กขนาดและมวลเท่ากัน ตกลงมาจากระดับความสูงเท่ากัน จมในทรายเท่ากัน
หรือเกิดหลุมทรายลึกเท่ากัน

ลูกเหล็กขนาดเท่ากัน และมวลเท่ากัน ตกลงมาจากระดับความสูงต่างกันสองเท่า ลูกเหล็ก
ที่ตกจากระดับที่สูงกว่าจมในทรายมากกว่า หรือเกิดหลุมทรายลึกกว่า

ลูกเหล็ก และลูกแก้วหรือลูกพลาสติกขนาดเท่ากัน มวลต่างกัน ตกจากระดับความสูง
เท่ากัน ลูกเหล็กมวลมากกว่าจมในทรายมากกว่าหรือเกิดหลุมทรายลึกกว่า
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อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดผู ลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุม่ แล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
การตกของลูกกลมเหล็กที่ระดับความสูงต่างกัน มีผลต่อผิวทรายอย่างไร
แนวค�ำตอบ การตกของลูกกลมเหล็กจากระดับสูงมากกว่า ท�ำให้เกิดหลุมทรายลึกกว่า
(ลูกเหล็กจมในทรายมากกว่า)
ระดับความสูงของวัตถุ มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่อยู่ในวัตถุอย่างไร
แนวค�ำตอบ ระดับความสูงมากกว่า ท�ำให้ลูกเหล็กจมในผิวทรายมากกว่าหรือเกิดงาน
มากกว่า เนื่องจากพลังงานเป็นความสามารถในการท�ำงาน แสดงว่าวัตถุที่อยู่ในระดับ
ความสูงมากกว่ามีพลังงานมากกว่า
มวลของลูกกลมมีผลต่อการจมในทรายหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ มวลของลูกกลมมีผลต่อการจมในทราย ลูกกลมทีม่ มี วลมากกว่าจมในทราย
ได้ลึกกว่า
มวลของวัตถุ มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่อยู่ในวัตถุอย่างไร
แนวค�ำตอบ วัตถุที่มีมวลมากจะสะสมพลังงานได้มากกว่า
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น เมื่อวัตถุตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก
วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ถ้าปล่อยวัตถุจากระดับความสูงมากขึ้น ความเร็วของวัตถุขณะ
สัมผัสผิวพืน้ จะมีคา่ มากขึน้ ด้วย เมือ่ ปล่อยลูกเหล็กให้ตกบนผิวทราย พบว่าระดับความสูงของลูกเหล็ก
จะมีผลต่อระยะการจมในผิวทราย ถ้าปล่อยลูกเหล็กทีร่ ะดับความสูงมากขึน้ ลูกเหล็กจะจมในผิวทราย
มากขึ้น และถ้ามวลของลูกเหล็กมีค่ามากขึ้น จะส่งผลต่อระยะการจมในผิวทรายมากขึ้น แสดงว่า
พลังงานที่เกิดกับลูกเหล็กจะสัมพันธ์กับมวลและระดับความสูงที่ปล่อยลูกเหล็ก
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สรุปผลการทดลอง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท�ำกิจกรรม ตามจุดประสงค์การทดลองที่ตั้งไว้ ซึ่งควรจะ
สรุปได้ดังนี้
1. วัตถุที่ตกจากต�ำแหน่งที่มีระดับสูงมากกว่า มีพลังงานมากกว่าวัตถุที่มีขนาดและมวลเท่ากัน
แต่ตกจากระดับต�่ำกว่า
2. วัตถุที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีมวลมากกว่า เมื่อตกจากระดับสูงเท่ากัน วัตถุที่มีมวลมากกว่าจะ
มีพลังงานมากกว่า

การขยายความรู้
ครูอธิบายว่า พลังงานของวัตถุขณะที่มีการเคลื่อนที่เรียกว่า พลังงานจลน์ (kinetic energy)
ดังนั้นขณะที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ก็จะมีพลังงานจลน์เกิดขึ้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ในชีวติ ประจ�ำวันเราเกีย่ วข้องกับพลังงานจลน์ เช่น การเคลือ่ นที่
ของรถยนต์ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเหล็กที่ติดกับปั้นจั่นที่ใช้ในการตอกเสาเข็ม การเคลื่อนที่ของน�้ำ
ที่ไหลไปกระทบกังหันน�้ำช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เมื่อพิจารณาต�ำแหน่งที่ปล่อยลูกกลมเหล็กเทียบกับ
ผิวทราย จะพบว่าถ้าต�ำแหน่งที่ปล่อยสูงมากขึ้น จะท�ำให้ลูกกลมเหล็กมีพลังงานจลน์ขณะสัมผัส
ผิวทรายมากขึ้น ดังนั้นต�ำแหน่งที่ปล่อยลูกกลมเหล็กจึงเกี่ยวข้องกับพลังงานของลูกกลมเหล็ก
ครูให้ความรู้ว่า วัตถุที่อยู่ห่างจากระดับอ้างอิงในแนวดิ่ง เช่น วัตถุอยู่สูงจากพื้นโลกโดยให้
พื้นโลกเป็นระดับอ้างอิง วัตถุนั้นจะมีพลังงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งเรียกว่า พลังงานศักย์
โน้มถ่วง (gravitational potential energy)
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากพลังงานศักย์โน้มถ่วง
เช่น การกักเก็บน�ำ้ ในถังเก็บน�ำ้ ของประปาหมูบ่ า้ น ต้องเก็บไว้ในทีส่ งู เพือ่ ให้นำ�้ มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง
มาก ซึ่งจะช่วยให้มีพลังงานเพียงพอในการส่งน�้ำไปยังบ้านเรือนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า นอกจากพลังงานศักย์โน้มถ่วงแล้วยังมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น เช่น
พลังงานทีส่ ะสมอยู่ในสปริงทีข่ ดตัวอยู่ หรือพลังงานทีส่ ะสมในหนังยางทีถ่ กู ท�ำให้ยดื ออก พลังงานจลน์
และพลังงานศักย์ ถูกเรียกรวมกันว่าพลังงานกล (mechanical energy)

บทที่ 2 งานและพลังงาน
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2.4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน
ในหั ว ข้ อ นี้ มี จุ ด ประสงค์ ใ ห้ นั ก เรี ย นศึ ก ษา
วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน

แนวความคิดหลัก
		 พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถท�ำให้สูญหายหรือ
	สร้างขึ้นใหม่ได้ แต่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นได้
เรียกว่า กฎการอนุรักษ์พลังงาน
		 ในสนามโน้มถ่วง พลังงานกลของวัตถุแต่ละ
ต�ำแหน่งมีค่าคงตัวเสมอ ซึ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหน้า 49

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูน�ำเข้าสู่บทเรียนโดยการอภิปราย ซักถาม ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานกล ซึ่งควรจะได้
ข้อสรุปว่า พลังงานกล เป็นพลังงานทีเ่ กิดจากการท�ำงาน ซึง่ ประกอบด้วยพลังงานจลน์ และ พลังงานศักย์
จากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาภาพ 2.3 ในหนังสือเรียนแล้วตอบค�ำถาม
จากภาพ 2.3 พลังงานศักย์ของน�้ำมีการเปลี่ยนเป็นพลังงานใดบ้าง
แนวค�ำตอบ พลังงานศักย์ของน�้ำหลังเขื่อน เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ขณะน�้ำไหลลงมา
บริเวณหน้าเขื่อน
ต่อจากนั้นครูสาธิตโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งและรับลูกบอลที่ระดับเดิม ให้นักเรียนสังเกต
แนวทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลทั้งขาขึ้นและขาลง ครูควรเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ตามภาพ 2.4
ในหนังสือเรียนขึ้นบนกระดานหรือจัดแสดงภาพเคลื่อนที่จากสื่ออื่นๆ และแยกพิจารณาการเคลื่อนที่
ออกเป็น 2 ตอน คือ ช่วงเคลื่อนที่ขึ้น และช่วงเคลื่อนที่ลง โดยเขียนเวกเตอร์ของความเร่งโน้มถ่วง
ของโลกประกอบภาพ ครูอาจให้นักเรียนบรรยายการเคลื่อนที่ของลูกบอลซึ่งควรจะบรรยายได้ดังนี้
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พลังงานจลน์ = 0

v=0

g

ลูกบอล

การโยนวัตถุขึ้น
ในแนวดิ่ง
v
u

u

เคลื่อนที่ขึ้น

ระดับสูงสุด

g

v

ระดับอ้างอิง

เคลื่อนที่ลง

= ขนาดความเร็วของลูกบอลภายหลังการโยน
= ขนาดความเร็วของลูกบอลขณะโยนขึ้น

การเคลื่อนที่ขึ้น เมื่อโยนลูก บอลขึ้ น ไปในแนวดิ่ง ทั น ที ที่ลู ก บอลเป็น อิ ส ระไม่สัมผั ส มื อ
ความเร็วของลูกบอลมีทิศทางขึ้นตรงข้ามกับทิศทางของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
จึงท�ำให้เคลื่อนที่ช้าลง จนมีขนาดความเร็วเป็นศูนย์ที่ระดับสูงสุด
การเคลื่อนที่ลง หลังจากลูกบอลเคลื่อนที่ในแนวดิ่งถึงต�ำแหน่งสูงสุด ทิศทางการเคลื่อนที่
ของลูกบอลมีทิศทางลงเหมือนกับทิศทางของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก จึงท�ำให้
ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นจนกระทบมือที่ระดับอ้างอิง
จากนั้นครูให้นักเรียนตอบค�ำถาม
จากภาพ 2.4 ในขณะที่วัตถุก�ำลังเคลื่อนที่ขึ้น พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของวัตถุมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวค�ำตอบ ในขณะที่วัตถุเคลื่อนทีข่ ึ้น พลังงานจลน์ของวัตถุลดลงจนเป็นศูนย์ เมื่อวัตถุ
ขึ้นไปได้สูงสุด ในขณะเดียวกันพลังงานศักย์ของวัตถุเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูง และ
พลังงานศักย์ของวัตถุมีค่ามากที่สุด เมื่อวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด
จากภาพ 2.4 ในขณะที่วัตถุก�ำลังเคลื่อนที่ลง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของวัตถุมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวค�ำตอบ ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ลง พลังงานจลน์ของวัตถุเพิ่มขึ้นจนมีค่ามากที่สุด
ขณะที่วัตถุตกลงมากระทบมือ ส่วนพลังงานศักย์ของวัตถุลดลงตามระดับความสูงและ
พลังงานศักย์ของวัตถุมีค่าน้อยที่สุด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่มากระทบมือ
บทที่ 2 งานและพลังงาน
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จากภาพ 2.4 ในขณะทีว่ ตั ถุก�ำลังเคลือ่ นทีข่ นึ้ และลง พลังงานกลของวัตถุทแี่ ต่ละต�ำแหน่ง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวค�ำตอบ ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นและลง พลังงานกลของวัตถุแต่ละระดับมีค่าคงที่
ภายหลังการตอบค�ำถาม ครูควรเน้นให้เห็นว่า การที่พลังงานกลรวมของวัตถุในแต่ละระดับ
มีค่าคงที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล ซึ่งจะใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีพลังงานกลเปลี่ยนแปลงเป็น
พลังงานความร้อน หรือพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล
ครูควรยกสถานการณ์เพิ่มเติมด้วยการสาธิตประกอบค�ำถาม และให้นักเรียนพิจารณา
การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในแนวระดับ เช่น การดึงแผ่นไม้ทบี่ รรทุกถุงทรายไปตามพืน้ ราบด้วยความเร็วคงตัว
ถุงทราย

แผ่นไม้
พื้น

แรงดึง

ภายหลังการสาธิตดึงแผ่นไม้และถุงทรายให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ครูถามนักเรียนว่า
การสาธิตนี้มีการท�ำงานหรือไม่
แนวค�ำตอบ มีการท�ำงานเกิดขึน้ เพราะมีแรงกระท�ำ และวัตถุเคลือ่ นที่ได้ระยะทางค่าหนึง่
ตามแนวแรง
พลังงานจลน์ของวัตถุเพิ่มขึ้นหรือไม่
แนวค�ำตอบ ไม่เพิ่ม เพราะความเร็วคงตัว
พลังงานศักย์ของวัตถุเพิ่มขึ้นหรือไม่
แนวค�ำตอบ ไม่เพิ่มขึ้น เพราะเคลื่อนที่ในระดับเดิม
งานที่ท�ำในการลากแผ่นไม้และถุงทรายหายไปไหน
แนวค�ำตอบ งานที่ท�ำเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนจากแรงเสียดทาน ท�ำให้พื้นและแผ่น
ไม้ร้อนขึ้น
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
วัตถุทเี่ คลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วคงตัว ตลอดการเคลือ่ นทีพ่ ลังงานจลน์ของวัตถุไม่เปลีย่ น เนือ่ งจาก
พลังงานจลน์ของวัตถุที่มวลคงที่ขึ้นกับความเร็ว ดังสมการ Ek = 1 mv
2
เมื่อ Ek = พลังงานจลน์ของวัตถุ
		 m = มวลของวัตถุ
		 v = อัตราเร็วของวัตถุ
2

กิจกรรมเพิ่มเติม
ภายหลังการตอบค�ำถามที่ว่า งานที่ทำ� ในการลากแผ่นไม้และถุงทรายหายไปไหน ครูอาจให้
นักเรียนใช้มือซ้ายและมือขวาขัดสีกันแรงๆ หลายๆ ครั้ง แล้วถามความรู้สึกที่ได้จากการขัดสี ซึ่ง
นักเรียนสามารถรู้ถึงความร้อนที่เกิดขึ้น
ครูอภิปรายเพิม่ เติมให้นกั เรียนทราบว่า การศึกษาในชัน้ นีจ้ ำ� กัดเฉพาะการอนุรกั ษ์พลังงานกลเท่ากัน
ในธรรมชาติพลังงานต่างๆ อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่ง
นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป
จากนั้นครูให้นักเรียนท�ำแบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ1 ถึง ข้อ 3

บทที่ 2 งานและพลังงาน
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คำ�ถามท้ายบทที่ 2
1. ภาพแสดงการปล่อยจรวดจากโลกและกลับสู่โลก

ตำ�แหน่ง 2
ตำ�แหน่ง 3
ตำ�แหน่ง 1

ก. แรงโน้มถ่วงกระท�ำต่อจรวดขณะอยู่ที่ต�ำแหน่งใด
แนวค�ำตอบ แรงโน้มถ่วงกระท�ำต่อจรวดทุกต�ำแหน่ง เพราะจรวดอยู่ในสนามโน้มถ่วง
ข. พลังงานจลน์ของจรวดมีค่ามากที่สุดที่ต�ำแหน่งใด
แนวค�ำตอบ พลังงานจลน์มคี า่ มากทีส่ ดุ ทีต่ ำ� แหน่ง 2 เพราะก�ำลังเคลือ่ นทีข่ นึ้ ด้วยความเร็ว
มากกว่าต�ำแหน่งอื่นๆ (ค�ำแหน่ง 3 มีร่มมาชะลอความเร็ว)
2. จงบอกวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
ก. ผลไม้บางชนิดเมื่อแก่จัดจะมีน�้ำหนักมาก เช่น ทุเรียน ส้มโอ การมีน�้ำหนักมากท�ำให้
กิ่งที่อยู่ติดกับก้านของผลหักหรือฉีกขาด ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิต
ของเกษตรกร
แนวค�ำตอบ น�ำไม้มาค�้ำยันกิ่งของต้นไม้ เพื่อช่วยรับแรงบางส่วน ท�ำให้ลดแรงที่กระท�ำ
บนกิ่งไม้ เพื่อไม่ให้กิ่งไม้หัก หรือฉีกขาด

72

คู่มือครู

คำ�ถามท้ายบทที่ 2
ข. ในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่มีล�ำธารน�้ำไหล ปริมาณน�้ำในล�ำธารจะมีมากในช่วงฤดูฝน
และมีนอ้ ยในช่วงฤดูแล้ง ท�ำให้การใช้ประโยชน์จากนำ�้ ในแต่ละปีเป็นไปอย่างไม่สมำ�่ เสมอ
ถ้าจะน�ำความรู้เรื่องพลังงานกลมาใช้ในการวางแผนการจัดการแหล่งน�้ำดังกล่าว จะมีวิธี
การอย่างไรบ้าง
แนวค�ำตอบ จากความรู้เรื่องพลังงานศักย์ วัตถุอยู่ที่สูงจะมีพลังงานศักย์มาก ดังนั้นน�้ำ
ทีอ่ ยูท่ สี่ งู จะไหลลงสูท่ ตี่ ำ�่ กว่า ในขัน้ ตอนนี้ พลังงานศักย์บางส่วนเปลีย่ นเป็นพลังงานจลน์
และจะไหลผ่านไป ดังนั้นจึงควรสร้างฝายหรือเขื่อนเพื่อเก็บกักน�้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ที่มีน�้ำน้อย
ค. ถ้ามีตน้ ไม้ใหญ่ลม้ ขวางถนน ท�ำให้ยานพาหนะไม่สามารถเดินทางผ่านได้ จะใช้ความ
รู้เรื่องพลังงานกลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนี้ได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ คล้องเชือกกับต้นไม้สูง ปลายด้านหนึ่งผูกกับต้นไม้ที่ล้มขวาง ปลาย
อีกด้านหนึ่งติดกับท้ายรถยนต์ สตาร์ทเครื่องให้รถเดินหน้า เชือกจะ
ดึงต้นไม้ใหญ่ให้ตั้งขึ้น โดยไม่กีดขวางถนน
อาจใช้หลักการของโมเมนต์ โดยใช้คานมางัดต้นไม้ใหญ่นี้

หมายเหตุ ครูอาจจะเพิ่มวิธีการแก้ไขปัญหา โดยการลดแรงเสียดทานระหว่างต้นไม้ที่ล้มขวางทาง
กับพื้น เมื่อลดขนาดแรงดึงที่ท�ำให้ต้นไม้เคลื่อนที่พ้นทางที่จะให้รถผ่าน

บทที่ 2 งานและพลังงาน
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คำ�ถามท้ายบทที่ 2
3. คนงานออกแรงผลักกล่องด้วยแรงคงตัว 200 นิวตัน ให้เคลือ่ นทีเ่ ป็นระยะทาง 10 เมตร
ก. จงหางานที่คนงานท�ำงานได้
แนวค�ำตอบ
งานที่ท�ำ = แรง × ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ตามแนวแรง
			
= (200 N) x (10 m)
			
= 2000 Nm หรือ J
งานที่คนท�ำงานเท่ากับ 2000 จูล
ข. ถ้าใช้เวลาในการผลักกล่อง 4 วินาที คนงานมีก�ำลังในการท�ำงานเท่าใด
แนวค�ำตอบ
หาก�ำลังของคนงานที่ออกแรงผลักกล่องเป็นเวลา 4 วินาที
งานที่ท�ำ
ก�ำลัง
=
เวลา
J
2000
			
=
s
4
			

= 500 J/s หรือ W

คนงานมีก�ำลัง 500 วัตต์
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บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้ า ความต้ า นทาน และนำ � ความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์
3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
สำ�หรับวงจรไฟฟ้าในบ้าน
4. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากับกำ�ลังไฟฟ้า
5. สืบค้นข้อมูลและคำ�นวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และคิดค่าไฟฟ้า
6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้า
หนังสือเรียนหน้า 53 - 85
ในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด
7. ทดลองและอธิบายสมบัตเิ บือ้ งต้นของชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด
เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์
8. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำ�หรับใช้ประโยชน์ต่างๆ
3.1
3.2
3.3
3.4

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
วงจรไฟฟ้าในบ้าน
พลังงานไฟฟ้าและกำ�ลังไฟฟ้า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

5 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
7 ชั่วโมง

รวมเวลา
ที่ใช้
ในบทนี้
20 ชั่วโมง

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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แนวความคิดหลัก
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงด้วยหลอดไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลด้วย
มอเตอร์และในการผลิตพลังงานจะมีต้นทุนในการผลิต ซึ่งผู้ใช้ต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิต ใน
ฐานะที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า นักเรียนควรจะรู้จักวิธีการคิดค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน เครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ละชนิดจะใช้พลังงานเท่าใดนั้น มีความสัมพันธ์กับความต่างศักย์ ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้
ไฟฟ้านั้นใช้ในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่ากำ�ลังไฟฟ้า จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทำ�ให้มีการพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการทำ�งานของวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบที่สำ�คัญ
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์

3.1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้
ทดลอง รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบ และอภิปรายเพือ่ นำ�
ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ หลอดไฟ เข้าใจ
ในวงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น การวัดพลังงานไฟฟ้า ความต่างศักย์
และกระแสไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง
ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าและหาค่าความต้านทาน
ของตัวต้านทาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ไฟฟ้าของแหล่งกำ�เนิด กับความต่างศักย์และความ
   สัมพันธ์ร ะหว่ างความต่ างศัก ย์ ของแหล่ ง กำ � เนิ ด
และกระแสไฟฟ้าในวงจร
3.ทดลองและอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และ
คำ�นวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเรียนหน้า 55

เวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมง
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คำ�สำ�คัญ
• ความต่างศักย์
• กระแสไฟฟ้า
• ความต้านทาน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำ�เข้าสู่บทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น และอาจจะใช้คำ�ถามต่อไปนี้
ที่บ้านของนักเรียนใช้พลังงานไฟฟ้าท�ำอะไรบ้าง
แนวค�ำตอบ ใช้พลังงานไฟฟ้าเพือ่ ให้เกิดแสงสว่างด้วยหลอดไฟ ใช้พลังงานไฟฟ้าเพือ่ ให้
เกิดความร้อนด้วยเตาไฟฟ้าหรือเตารีด เป็นต้น
ครูนำ�การอภิปรายโดยใช้ภาพ 3.1 ใช้เพื่อนำ�เข้าสู่กิจกรรม 3.1
นักเรียนคิดว่า ถ้าน�ำหลอดไฟฟ้ามา 2 หลอด ต่อเข้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจะมีวิธีต่อ
อย่างไรได้บา้ ง และความสว่างของแสงทีไ่ ด้จากหลอดไฟฟ้าในการต่อแต่ละแบบแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร
ครูไม่เฉลยคำ�ตอบ และให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและหาคำ�ตอบจากการทำ�กิจกรรม 3.1

กิจกรรม 3.1 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในวงจรไฟฟ้า
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายวิธีการต่อหลอดไฟ 2 หลอด เข้าในวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแบบต่างๆ
และเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟในการต่อแต่ละแบบได้

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2. หลอดไฟฟ้าขนาด 6V
3. ฐานหลอดไฟ
4. สวิตซ์
5. สายไฟฟ้า

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
2 หลอด
2 อัน
1 อัน
6 - 8 เส้น
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม

ครูน�ำอภิปรายก่อนท�ำกิจกรรมดังนี้
1. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธกี ารใช้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตำ 
�่ การใช้สายไฟฟ้า ฐานหลอดไฟ
พร้อมทั้งข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
2. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.1 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม หรืออาจให้นักเรียนตั้งจุดประสงค์ของการ
ท�ำกิจกรรมเอง ซึ่งนักเรียนอาจจะตั้งจุดประสงค์ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- เพื่อศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ และเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟฟ้า
ในการต่อแต่ละแบบ
3. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
ของหม้อแปลง และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์ของหม้อแปลงเพื่อปิด-เปิดวงจร
4. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่ผนังห้อง และให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่ม
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม

1. การต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำ�เนิดไฟฟ้า พบว่า มีวิธีการต่อ 2 แบบที่สามารถทำ�ให้
หลอดไฟฟ้าสว่างได้
แสงสว่างมากกว่า

แสงสว่างน้อยกว่า

- การต่อขนานกัน หรือต่อแบบขนาน - การต่อเรียงกัน หรือการต่อแบบอนุกรม
เมือ่ สังเกตความสว่างของแสงจากหลอดไฟฟ้า พบว่า การต่อแบบขนาน หลอดไฟทัง้ สอง
จะสว่างกว่าการต่อแบบอนุกรม
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อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม

หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการทำ�กิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้แนวคำ�ถามตามคำ�ถามท้ายกิจกรรมดังต่อไปนี้
จากกิจกรรม 3.1 นักเรียนน�ำหลอดไฟฟ้า 2 หลอด มาต่อกันแบบใดบ้างที่ท�ำให้หลอด
ไฟฟ้าสว่าง
แนวคำ�ตอบ แบบอนุกรม และ แบบขนาน
เมื่อกดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปในวงจรไฟฟ้าแต่ละแบบที่มีหลอดไฟฟ้า 2
หลอด ความสว่างของหลอดไฟฟ้าแต่ละวงจรเป็นอย่างไร
แนวคำ�ตอบ การต่อแบบขนาน หลอดไฟฟ้าทั้งสองจะสว่างมากกว่าการต่อแบบอนุกรม
การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานเข้าในวงจรไฟฟ้า มีข้อดีอย่างไร
แนวคำ�ตอบ การต่อแบบขนาน หลอดไฟจะสว่างมากกว่า หรือกระแสไฟฟ้าในวงจร
มากกว่า
นอกจากนี้ นักเรียนหรือครูอาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือร่วมกันอภิปรายว่า ในการต่อแบบ
ขนานนั้น หากหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขัดข้อง หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังคงสว่าง แต่ถ้าต่อแบบ
อนุกรม หากหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งบกพร่อง วงจรไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำ�งานได้

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูน�ำ อภิปรายเพือ่ ขยายความรูจ้ ากการกิจกรรมในประเด็นต่างๆ เช่น การต่อวงจรไฟฟ้า
ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต่อกันแบบอนุกรมหรือขนาน สังเกตจากอะไร การเสียบพัดลม
เตารีด เข้ากับเต้ารับเดียวกัน พัดลมกับเตารีดต่อกันแบบใด ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่อกัน
แบบอนุกรมทั้งหมด จะมีปัญหาอะไรบ้าง พร้อมทั้งให้นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี
และข้อเสียของการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาคำ�ตอบจากการทำ�กิจกรรม 3.2

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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กิจกรรม 3.2 พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายว่า พลังงานไฟฟ้ า ของแหล่ ง กำ� เนิ ด ไฟฟ้ า มี ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ความต่างศักย์ของแหล่งกำ�เนิดไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ 30 นาที
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2. โวลต์มิเตอร์
3. หลอดไฟฟ้า 6V
4. สวิตซ์
5. สายไฟฟ้า

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 หลอด
1 อัน
4 เส้น

การเตรียมล่วงหน้า

ครูตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานอภิปรายก่อนท�ำ
กิจกรรม

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูถามนำ�ดังต่อไปนี้
จากกิจกรรม 3.1 หลอดไฟฟ้ารับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ
แล้วเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานใด สังเกตได้จากอะไร
แนวคำ�ตอบ พลังงานแสง สังเกตได้จากแสงสว่างที่หลอดไฟฟ้าให้ออกมาและ
พลังงานความร้อน สังเกตได้จากเมื่อใช้มือแตะหลอดไฟฟ้าแล้วจะรู้สึกร้อน
ครูน�ำ เข้าสู่กิจกรรมดังต่อไปนี้
นักเรียนคิดว่า พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กบั ปริมาณใดของแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
		
ครูไม่เฉลยคำ�ตอบ และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาคำ�ตอบจากการ
		
ทำ�กิจกรรม
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2. ครูอธิบายและแนะนำ�วิธกี ารใช้โวลต์มเิ ตอร์วา่ โวลต์มเิ ตอร์เป็นเครือ่ งมือวัดความต่างศักย์
ระหว่างจุดสองจุดใดๆ ในวงจร ดังนัน้ ในการใช้จะต้องต่อขัว้ ของโวลต์มเิ ตอร์คร่อมระหว่างจุดสองจุด
ทีต่ อ้ งการวัดค่าความต่างศักย์ เช่น ถ้าต้องการวัดค่าความต่างศักย์ระหว่าง จุด a กับจุด b ดังภาพ

a

b

a

b

หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ�
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.2
4. แนะนำ�นักเรียนว่าในการทำ�กิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
ของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า และยํ้าให้นักเรียนใช้สวิตซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่าเพื่อ
ปิด-เปิดวงจร
5. หลังทำ�กิจกรรมเสร็จแล้ว ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการทำ�กิจกรรม
แล้วนำ�ไปติดไว้ที่ผนังห้องและให้นักเรียนดูรายงานผลการทำ�กิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการทำ�กิจกรรม

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม

หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามตามค�ำถามท้ายกิจกรรมดังต่อไปนี้
เมือ่ จัดให้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตำ�่ จ่ายไฟเพิม่ ขึน้ ค่าทีอ่ า่ นได้จากโวลต์มเิ ตอร์เปลีย่ นแปลง
หรือไม่ อย่างไร
แนวคำ�ตอบ มีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ค่าที่อ่านได้มีค่าเพิ่มขึ้น
เมื่อจัดให้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำจ่ายไฟเพิ่มขึ้น ความสว่างของหลอดไฟ มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
แนวคำ�ตอบ มีการเปลีย่ นแปลง โดยทีค่ วามสว่างของหลอดไฟฟ้าเพิม่ ขึน้
ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ มีความสัมพันธ์กับความสว่างของหลอดไฟอย่างไร
แนวคำ�ตอบ ความสว่างของหลอดไฟฟ้าแปรผันตามค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ครูตั้งประเด็นเพื่อให้อภิปรายต่อว่าการที่หลอดไฟฟ้าสว่างขึ้นและร้อนขึ้น แสดงว่าพลังงาน
ที่หลอดไฟฟ้าได้รับเป็นอย่างไร อะไรเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน และค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์เป็น
ค่าอะไร จากการอภิปรายควรสรุปได้ว่าการที่หลอดไฟฟ้าสว่างแสดงว่าหลอดไฟฟ้าได้รับพลังงาน
และถ้าหลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้นก็แสดงว่าหลอดไฟฟ้าได้รับพลังงานมากขึ้นโดยหลอดไฟฟ้าจะสว่าง
มากขึ้นเมื่อเพิ่มจ�ำนวนความต่างศักย์จากหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในขณะที่
หลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้นค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์
เป็นค่าของพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมดังนี้
- ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ เรียกว่า ค่าความต่างศักย์ หรือผลต่างของพลังงานศักย์
ระหว่างสองจุดที่ท�ำการวัด มีหน่วยเป็น โวลต์
-  โวลต์มิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองนี้ เป็นโวลต์มิเตอร์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ของไฟฟ้า
กระแสตรงเท่านั้น ห้ามน�ำไปใช้ในการวัดความต่างศักย์ของของไฟฟ้ากระแสสลับ
2. ครูน�ำอภิปรายในประเด็นอื่น เช่น ความต่างศักย์ของไฟฟ้าในบ้านนักเรียนมีค่าเท่าไร
มิเตอร์วัดความต่างศักย์ที่ใช้ในการทดลองนี้ จะใช้วัดความต่างศักย์ของไฟบ้านได้หรือไม่
แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในกิจกรรม 3.2 สามารถน�ำไปใช้กับเตารีดที่บ้านนักเรียนได้หรือไม่

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
ความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด คือ ความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยประจุที่
เคลื่อนที่ผ่านจุด 2 จุดนั้น พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูล ประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบ์ ดังนั้น
ความต่างศักย์มีหน่วยเป็น จูล/คูลอมบ์ (J/C) หรือ โวลต์ (V)
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กิจกรรม 3.3 การวัดกระแสไฟฟ้า
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
นักเรียนควรจะสามารถทดลองและสรุปวิธีการวัดกระแสไฟฟ้าและสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างความสว่างของหลอดไฟและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ 30 นาที
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2. แอมมิเตอร์
3. หลอดไฟฟ้า 6V
4. สวิตซ์
5. สายไฟฟ้า

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 หลอด
1 อัน
4 เส้น

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม

1. ครู ให้ความรู้แก่ผู้เรียน ว่าแอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าที่เรียกว่า
กระแสไฟฟ้า
2. ครูแนะน�ำการต่อวงจรและเน้นว่าการต่อแอมมิเตอร์แทรกเข้าวงจร ณ จุดที่ต้องการ
วัด และต้องต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้ากับด้านที่อยู่ทางขั้วบวกของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ
และต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้ากับด้านที่อยู่ทางขั้วลบของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ ดังภาพใน
กิจกรรม 3.3
เมื่อเริ่มต้นให้ตรวจสอบปริมาณของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าโดยต่อกับ
สเกลสูงสุดของกระแสไฟฟ้าที่แอมมิเตอร์รับได้ ถ้าเข็มสเกลไม่กระดิกหรือกระดิกน้อยมากจึง
ค่อยลดสเกลของกระแสไฟฟ้าที่แอมมิเตอร์รับได้ให้น้อยลง เพื่อให้สามารถอ่านค่ากระแสไฟฟ้า
ได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยสังเกตได้จากเข็มของแอมมิเตอร์จะเบนอยู่กลางๆ ของสเกล
3. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธกี ารใช้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตำ�่ การใช้สายไฟฟ้า ฐานหลอดไฟ
พร้อมทั้งข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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4. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.3 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
5. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
ของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์ของหม้อแปลงเพื่อปิด-เปิดวงจร
6. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูอาจให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลอง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยครูใช้ค�ำถามดังนี้
		
นักเรียนคิดว่านอกจากความต่างศักย์แล้ว ยังมีปริมาณทางไฟฟ้าอื่นอีกหรือไม่
		 ครูไม่เฉลยค�ำตอบ แล้วให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 3.3

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผล
การทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามท้ายกิจกรรม ดังต่อไปนี้
เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวค�ำตอบ เพิ่มขึ้น
นักเรียนมีวิธีการวัดกระแสไฟฟ้าอย่างไร
แนวค�ำตอบ ใช้แอมมิเตอร์ โดยการต่อขั้วบวกของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำเข้ากับขั้ว
บวกของแอมมิเตอร์ และต่อขัว้ ลบของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตำ�่ กับขัว้ ลบของแอมมิเตอร์
ณ จุดที่เราต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้า
ความสว่างของหลอดไฟฟ้า มีความสัมพันธ์อย่างไรกับค่ากระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่าน
หลอดไฟฟ้า
แนวค�ำตอบ ความสว่างของหลอดไฟ แปรผันตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่าน
หลอดไฟ
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้ วิธีการเลือกช่วงของการวัดค่ากระแสไฟฟ้ามีวิธี
ที่เลือกให้เหมาะสมอย่างไร การวัดค่ากระแสไฟบ้านด้วยมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองสามารถท�ำได้หรือ
ไม่ เพราะเหตุใด การต่อแอมมิเตอร์เข้ากับแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าโดยตรง ควรจะท�ำหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด ค่ากระแสไฟฟ้าที่ต�ำแหน่งก่อนหลอดไฟและหลังหลอดไฟจะมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรม 3.4 โดยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายตามแนวค�ำถาม ดังต่อไปนี้
นักเรียนคิดว่าค่าของความต่างศักย์ระหว่างขั้วของหลอดไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
หลอดไฟมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
ครูไม่เฉลยค�ำตอบ แล้วให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 3.4

กิจกรรม 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า
จุดประสงค์ของกิจกรรม

เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้วนักเรียนควรจะสามารถทดลองและสรุปกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่
ผ่านตัวนำ�แปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนำ�นั้น เมื่ออุณหภูมิคงตัว

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2. ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาวประมาณ 1 เมตร
3. แอมมิเตอร์
4. โวลต์มิเตอร์
5. สวิตซ์
6. สายไฟฟ้าชนิดขั้วเสียบ 2 ปลาย
7. สายไฟฟ้าชนิดปลายหนึ่งเป็นขั้วเสียบ
อีกปลายหนึ่งเป็นปากหนีบจระเข้

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
1 เส้น
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 อัน
2 เส้น
4 เส้น

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ การใช้สายไฟฟ้า สวิตช์
โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ พร้อมทั้งข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
2. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.4 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
3. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
ของหม้อแปลงโวลต์ต�่ำ และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์ของหม้อแปลงเพื่อปิด-เปิดวงจร
4. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม
แล้วน�ำไปติดไว้ที่ผนังห้องและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการท�ำกิจกรรม

ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม
จำ�นวนถ่านไฟฉาย (ก้อน)
1
2
3
4

ความต่างศักย์ (โวลต์)
1.1
2.2
3.0
4.0

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
0.12
0.24
0.33
0.44

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า (I) และความต่างศักย์ (V) ได้ดังกราฟ
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อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผล
การทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามท้ายกิจกรรม ดังต่อไปนี้
จากกิจกรรม กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวด
นิโครมกับกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดนิโครมมีลักษณะอย่างไร
แนวค�ำตอบ เป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวก
กระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดนิโครมและความต่างศักย์คร่อมลวดนิโครม มีความ
สัมพันธ์กันอย่างไร
แนวค�ำตอบ กระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดนิโครมแปรผันตามความต่างศักย์ระหว่าง
ปลายทั้งสองของลวดนิโครม
จากกราฟครู น�ำอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องกระแสไฟฟ้ า และความต่ า งศั ก ย์ ว ่ า
ค่าความต่างศักย์เพิ่มขึ้น ค่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตาม โดยที่อัตราส่วนระหว่างกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์หรือค่าความชันของเส้นกราฟมีค่าคงตัว เมื่ออุณหภูมิคงตัว ครูน�ำอภิปรายในกรณีที่
เส้นกราฟของบางกลุ่มไม่ผ่านจุดก�ำเนิด เป็นผลมาจากสาเหตุใด ถ้าเปลี่ยนลวดนิโครมเป็นลวดตัวน�ำ
ชนิดอื่นเช่น ตะกั่ว ทองแดง เป็นต้น จะได้ผลที่เหมือนหรือแตกต่างไปจากกิจกรรมนี้อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูให้ความรูเ้ พิม่ เติมในประเด็นต่างๆ เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับกฎของโอห์ม และให้ความรูว้ า่
อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าเป็นค่าของความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม
จากนัน้ ให้ผเู้ รียนค�ำนวณหาปริมาณต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎของโอห์ม จากตัวอย่างการค�ำนวณ

ความรู้เพิ่มเติมส�ำหรับครู
1. จากการทดลองบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์แล้วเขียนกราฟ จะต้องให้
ความต่างศักย์ (V) อยู่ในแกน X ในขณะที่ค่าของกระแสไฟฟ้า (I) อยู่ในแกน Y เพราะเราปรับค่าของ
ความต่างศักย์โดยเพิ่มจ�ำนวนถ่านไฟฉาย ดังนั้นความต่างศักย์จะเป็นตัวแปรต้นและกระแสไฟฟ้าเป็น
ตัวแปรตาม

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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I (A)

V (V)

O

2. จากกฎของโอห์มได้ว่า α เมื่ออุณหภูมิคงตัว ดังนั้นในการทำ�กิจกรรมเมื่ออ่านค่ากระแส
ไฟฟ้าและอ่านค่าความต่างศักย์แล้วต้องรีบยกสวิตช์ขึ้น เพราะถ้าปล่อยให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวด
นิโครมเป็นเวลานานจะทำ�ให้ลวดนิโครมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลการทดลองจะคลาดเคลื่อน
3.ความชันของกราฟ หาได้จากค่าของ tan θ ของเส้นกราฟ
I (A)
= VI
จากกฎของโอห์ม = VI = R1
∴ tan θ
= R1
tan θ

V (V)

O

ค่าความชันของเส้นกราฟ กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ เป็น
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1
ความต้านทาน

3.2 วงจรไฟฟ้าในบ้าน
การเรียนรู้ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนศึกษา
การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้
อย่างถูกต้อง ประหยัดคุ้มค่า และปลอดภัย

จุดประสงค์ก ารเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นและอภิปราย การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
สำ�หรับวงจรไฟฟ้าในบ้าน
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และเลือกใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันอย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. ทดลอง บอกชนิดและขนาดของเส้นลวดตัวนำ�
มีผลต่อความต้านทานของเส้นลวดตัวนำ�
4. ทดลองและบอกประโยชน์ ข องฉนวนหุ้ ม สาย
ไฟฟ้า

หนังสือเรียนหน้า 62

เวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เช่น
เลือกใช้กับความต่างศักย์ที่เหมาะสม เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับความต่างศักย์ 110 โวลต์ ไม่สามารถ
นำ�มาใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์โดยตรงได้ การเลือกใช้สายไฟก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากต้องใช้สายไฟขนาดใหญ่ เพราะสายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดมาก
ความต้านทานของสายไฟจะน้อย ทนกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงๆ ได้ นอกจากนั้นต้องหมั่นดูแลสภาพ
ของสายไฟฟ้าไม่ให้ฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้าชำ�รุด เพราะถ้าฉนวนที่หุ้มชำ�รุดสายไฟฟ้าแต่ละเส้นอาจมา
แตะกัน ทำ�ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดความร้อนสูงมากบริเวณที่สายไฟฟ้าแตะกัน ทำ�ให้เกิดไฟไหม้ได้
หรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อไปสัมผัสบริเวณที่ชำ�รุด
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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กิจกรรม 3.5 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
สังเกต และบันทึกข้อมูล เกีย่ วกับชนิดและจำ�นวนของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน ความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
วัสดุ อุปกรณ์
กระดาษ ดินสอ สีเมจิก ไม้บรรทัด

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม

1. ครูแนะนำ�นักเรียนว่าในการทำ�กิจกรรมนี้ ให้ช่วยกันทำ�งานเป็นกลุ่ม และใช้การ
สำ�รวจ สังเกต และบันทึกข้อมูลอย่างถี่ถ้วน อีกทั้งควรเขียนภาพแสดงการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไว้ด้วย
2. หลังทำ�กิจกรรมเสร็จแล้ว ครู ให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการทำ�กิจกรรม
แล้วนำ�ไปติดไว้ที่ผนังห้อง หรืออาจให้นักเรียนคิดวิธีการนำ�เสนอกิจกรรมเอง
3. ให้นักเรียนดูรายงานผลการทำ�กิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผล
การทำ�กิจกรรม

อภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้นมีสว่ นประกอบทีส่ �ำ คัญคือ แหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเรากดสวิตช์ (วงจรปิด) เครื่องใช้
ไฟฟ้าเริ่มทำ�งาน
ครูถามนักเรียนเพื่อนำ�เข้าสู่กิจกรรมดังนี้
นักเรียนคิดว่าถ้าบ้านของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เราจะมีวิธีการต่อเครื่องใช้		
ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างไร
ครูไม่เฉลยคำ�ตอบ ให้นักเรียนร่วมกันทำ�กิจกรรม 3.5
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ตัวอย่างผลการทำ�กิจกรรม

ผลของกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนสมาชิกของกลุ่ม สภาพแวดล้อมตลอดจนระยะเวลา
ที่ให้นักเรียนไปทำ�กิจกรรม นักเรียนอาจได้ผลของกิจกรรมหลายแบบ โดยครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนทำ�กิจกรรมอย่างอิสระ และให้กลุ่มนักเรียนออกแบบกิจกรรมเองแล้วอาจนำ�เสนอต่อที่
ประชุมหรือห้องเรียนก่อน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเมื่อทำ�กิจกรรมเสร็จแล้ว
ควรนำ�มาเสนอผลของกิจกรรมอีกครั้ง
การทำ�กิจกรรมอาจได้ผลดังนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ไปสำ�รวจมาได้แก่
1. หลอดไฟฟ้า ใช้ความต่างศักย์ 220 โวลต์ กำ�ลังไฟฟ้า 36 วัตต์

2. โทรทัศน์ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับความต่างศักย์ 220 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า
50 เฮิรตซ์ กำ�ลังไฟฟ้า 98 วัตต์

3. ตู้เย็น ใช้ความต่างศักย์ 220 โวลต์ กำ�ลังไฟฟ้า 90 วัตต์

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านที่ไปสำ�รวจมาได้แก่
สายไฟฟ้า รองรับความต่างศักย์ไม่เกิน 300 โวลต์ ตัวสายด้านนอกมีลักษณะเป็นสาย
พลาสติก ขนาดของตัวนำ�มีพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตารางมิลลิเมตร จำ�นวน 2 เส้น ทนอุณหภูมิไม่
เกิน 70oC

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการทำ�กิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผล
การทำ�กิจกรรมและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวคำ�ถามท้ายกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ความต่างศักย์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำ�ตอบ ไม่เท่ากัน บางชนิดใช้กับไฟฟ้าความต่างศักย์ 220 โวลต์ บางชนิดใช้กบั
ไฟฟ้าความต่างศักย์ 12 โวลต์ บางชนิดใช้กบั ไฟฟ้าความต่างศักย์ 5 โวลต์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากันหรือไม่ นักเรียนสังเกตได้อย่างไร
แนวคำ�ตอบ ไม่เท่ากัน มีตัวเลขระบุไว้ต่างกัน
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ที่นักเรียนพบมีอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดมี
ข้อจ�ำกัดในการเลือกใช้งานอย่างไร
แนวคำ�ตอบ สวิตช์ สายไฟ ฟิวส์ สะพานไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ เป็นต้น ข้อจำ�กัดในการใช้
อุปกรณ์คือ ไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าหลายชนิดๆ กับสายไฟเส้นเดียวกัน เต้ารับ เต้าเสียบ
เดียวกัน ทัง้ นีอ้ าจจะทำ�ให้เกิดความร้อนในสายไฟมากเกินไป อาจจะทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
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กิจกรรม 3.6 ขนาด ความยาวและชนิดของลวดตัวนำ�กับความต้านทาน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของลวดมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวด
และความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดตัวนำ�
2. ทดลองและอธิบายได้ว่า ความยาวของเส้นลวดมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวด
และความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดตัวนำ�
3. ทดลองและอธิบายได้ว่าชนิดของเส้นลวดมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวด และ
ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดตัวนำ�

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นาที
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2. ลวดนิโครมเบอร์ 26 ที่มีขนาดความยาว 10 cm,
20 cm และ 30 cm
3. ลวดนิโครมเบอร์ 30 ยาว 10 cm
4. ลวดทองแดงเบอร์ 26 ยาว 10 cm
5. แอมมิเตอร์
6. โวลต์มิเตอร์
7. สายไฟฟ้า
8. กระดาษทราย

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
อย่างละ 1 เส้น
1 เส้น
1 เส้น
1 เครื่อง
1 เครื่อง
6 เส้น
1/4 แผ่น

การเตรียมตัวล่วงหน้า

ครูควรเตรียมวัสดุ ได้แก่
1. ลวดตัวน�ำชนิดเดียวกัน ความยาวของเส้นลวดเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดต่างกัน
2. ลวดตัวน�ำชนิดเดียวกัน ขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดของเส้นลวดเท่ากัน แต่ความยาวของเส้นลวดต่างกัน
3. เส้นลวดตัวน�ำต่างชนิดกัน แต่ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดเท่ากัน
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันก�ำหนดปัญหาการทดลองจากวิธกี ารทดลอง ตามทีร่ ะบุในกิจกรรม 3.6
และให้นักเรียนพยายามค้นหาค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
2. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่ำ การใช้สายไฟ การต่อลวดตัวน�ำ การ
ใช้กระดาษทรายขัดเส้นลวดตัวน�ำ การใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ พร้อมทั้งข้อควรระวัง
ที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
3. ครูให้นักเรียนสังเกตขนาดของเส้นลวดตัวน�ำและเบอร์ของเส้นลวดตัวน�ำ เช่น ลวดนิโครม
เบอร์ 30 จะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าลวดนิโครมเบอร์ 26
4. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์ของ
หม้อแปลงโวลต์ต�่ำ และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์ของหม้อแปลงเพื่อปิด-เปิดวงจร
5. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้วน�ำ
    ไปติดไว้ที่ผนังห้องและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลของกิจกรรม

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ในบ้านนั้น ส่วนใหญ่จะใช้กับ
ความต่างศักย์ 220 โวลต์ แต่ใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าต่างกัน และสายไฟฟ้าทีใ่ ช้ในบ้านมีหลายขนาด
ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรมโดยใช้ค�ำถามต่อไปนี้
นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด สายไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านจึงมีขนาดแตกต่างกัน และ
ขนาดของสายไฟฟ้ามีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านสายไฟฟ้านั้นหรือไม่ อย่างไร
ครูไม่ควรเฉลยค�ำตอบ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการเน้นถึงปัญหาที่
ก�ำหนดให้ 3 ปัญหา คือ
1. ถ้าลวดตัวน�ำไฟฟ้าสองเส้นเป็นลวดชนิดเดียวกัน ความยาวเท่ากันแล้ว พื้นที่หน้าตัด
ของลวดจะมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดนั้น
หรือไม่ อย่างไร
2. ถ้าลวดตัวน�ำไฟฟ้าสองเส้นเป็นลวดชนิดเดียวกัน พื้นที่หน้าตัดเท่ากันแล้ว ความยาว
ของลวดจะมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของลวดนั้น
หรือไม่อย่างไร
3. ถ้าลวดตัวน�ำไฟฟ้าสองเส้นความยาว และพื้นที่หน้าตัดเท่ากันแล้ว ชนิดของลวดจะมีผล
ต่อปริมาณกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายทัง้ สองของลวดนัน้ หรือไม่อย่างไร
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ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
1. ครูต้องตรวจสอบการออกแบบกิจกรรมการทดลองของนักเรียนทุกกลุ่มก่อนที่จะให้
นักเรียนเริ่มท�ำการทดลอง
2. การออกแบบการทดลองของนักเรียนนั้นหากมีความจ�ำเป็นต้องทดลองน�ำร่องก่อน
ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนลองท�ำตามที่ต้องการ

ตัวอย่างผลการท�ำกิจกรรม
จำ�นวน
ถ่านไฟฉาย
(ก้อน)
1.
2.
3.
4.

นิโครม
ทองแดง
นิโครม
นิโครม
นิโครม
เบอร์ 26
เบอร์ 26
เบอร์ 30
เบอร์ 26
เบอร์ 26
(10 cm)
(10 cm)
(10 cm)
(20 cm)
(30 cm)
I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V)
0.50
1.15
1.55
1.7
3.0
2.0

0.25
0.55
0.70
0.75

0.70 0.02 0.28 0.35 0.38 0.2 0.36 0.35
1.75 0.05 0.7 0.85 0.95 0.85 0.75 1.05
1.85 0.05 1.1 1.25 1.2 1.1 1.05 1.4
2.60 0.075 1.4 1.45 1.45 1.3 1.2 2.0

I (A)
ทองแดง

นิโครม

1.0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

V (V)

(ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวน�ำกับความต่างศักย์
ระหว่างปลายทั้งสองของลวดนิโครมและลวดทองแดง เบอร์ 26 ยาว 10 cm

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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2.0
1.5
1.0
0.5
0

I (A)
นิโครมเบอร์ 26

0.5

นิโครมเบอร์ 30

1.0

1.5

2.0

V (V)

(ข) ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวน�ำกับความต่างศักย์ระหว่าง
ปลายทั้งสองของลวดนิโครม เบอร์ 26 และลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 10 cm
I (A)
2.0
1.5
1.0
0.5
0

นิโครมเบอร์ 26 ยาว 10 cm
นิโครมเบอร์ 26 ยาว 20 cm
นิโครมเบอร์ 26 ยาว 30 cm

0.5

1.0

1.5

2.0

V (V)
2.5

(ค) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวน�ำกับความต่างศักย์
ระหว่างปลายทั้งสองของลวดนิโครมเบอร์ 26 ความยาว 10 cm 20 cm และ 30 cm ตามล�ำดับ

อภิปรายหลังท�ำกิจกรรม

หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดผู ลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุม่ แล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผล
และอภิปรายผลการทดลองในประเด็นต่างๆ ได้แก่ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนิโครมและลวดทองแดงมี
ค่าไม่เท่ากัน ถึงแม้ว่าลวดทั้งสองจะมีพื้นที่หน้าตัดและความยาวเท่ากัน โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวด
ทองแดงมีค่ามากกว่า
เส้นลวดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี จะเรียกว่า เป็นเส้นลวดที่มีความต้านทานทาน
ไฟฟ้าน้อย ส่วนเส้นลวดที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดี จะเรียกว่าเป็นเส้นลวดที่มีความต้านทานทาง
ไฟฟ้ามาก
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
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ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดตัวน�ำ มีความสัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัดอย่างไร
แนวคำ�ตอบ เส้นลวดตัวนำ�ชนิดเดียวกัน ความยาวเท่ากัน แต่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกัน จะ
มีค่าความต้านทานต่างกัน
ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดตัวน�ำ มีความสัมพันธ์กับความยาวอย่างไร
แนวคำ�ตอบ เส้นลวดตัวนำ�ชนิดเดียวกัน มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่มีความยาวต่างกัน
จะมีค่าความต้านทานต่างกัน
ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดตัวน�ำ มีความสัมพันธ์กบั ชนิดของเส้นลวดตัวน�ำอย่างไร
แนวคำ�ตอบ เส้นลวดตัวนำ�ชนิดต่างกัน ความยาวเท่ากันและพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน จะมี
ค่าความต้านทานต่างกัน
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหาค่าความชันของกราฟระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับ ความต่างศักย์
จะต้องเท่ากับ ส่วนกลับของค่าความต้านทาน และให้นักเรียนหาค่าความชันของกราฟที่ได้จากการ
ทดลอง
ตัวอย่างการหาค่าความชัน
จากกราฟในตัวอย่างผลการทดลองข้อ (ก)
ค่าความชันของเส้นกราฟของลวดนิโครม
I (A)
3.0

2.0
1.5
1.0
0

นิโครม

ทองแดง

0.2

0.4

0.6

0.6

0.8

V (V)

ครูแนะนำ�นักเรียนว่า หน่วย V/A ถูกกำ�หนดให้เรียกใหม่ว่า โอห์ม ซึ่งเป็นหน่วยของค่าความ
ต้านทานทางไฟฟ้า
ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายประเด็นต่างๆ เช่น การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิธีการใช้ที่
เหมาะสมและปลอดภัย เช่น การเลือกใช้ขนาดสายไฟ การไม่ใช้เต้าเสียบหลายอันเสียบกับเต้ารับ
อันเดียว เพราะกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอาจมากเกินไปทำ�ให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ เวลาเกิดเหตุ
เพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มีอะไรบ้าง จากการอภิปรายควรได้ว่าไฟฟ้า
ลัดวงจรเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
1. ความต้านทานของลวดจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวและพื้นที่หน้าตัดได้ว่า
R= ρ
A
R คือ ความต้านทานของลวดมีหน่วยเป็นโอห์ม ( )
เมื่อ
				 คือ ความยาวของลวดมีหน่วยเป็นเมตร (m)
			 A คือ พื้นที่หน้าตัดของลวดมีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2)
ρ คือ สภาพต้านทานจำ�เพาะมีหน่วยเป็นโอห์มเมตร ( ⋅m) เป็นค่าคงตัวเฉพาะ
					 สารที่อุณหภูมิหนึ่งๆ

ตาราง แสดงสภาพต้านทานจำ�เพาะของวัสดุที่อุณหภูมิ 200C
วัสดุ
เงิน
ทองแดง
อลูมิเนียม
ตะกั่ว
นิโครม
คาร์บอน

ค่าสภาพต้านทานจำ�เพาะ ( ⋅m)
1.59 × 10-8
1.70 × 10-8
2.82 × 10-8
11.0 × 10-8
1.50 × 10-6
3.5 × 10-5

2. ในการทดลอง ข้อมูลที่ได้อาจมีขอ้ ผิดพลาด โดยอาจเกิดจากความเทีย่ งตรงของผูว้ ดั เครือ่ งมือ
ที่ใช้วัด ในการเขียนกราฟถ้าทราบแน่นอนว่าปริมาณทั้งสองแปรผันตรงกัน วิธีที่จะเขียนกราฟเส้น
ตรงอาจทำ�ได้โดยพยายามลากเส้นตรงให้ผ่านจุดให้มากที่สุด
ถ้าข้อมูลกระจาย วิธีเขียนกราฟเส้นตรงควร พยายามลากเส้นตรงให้มีระยะห่างจากจุดทั้งหมด
โดยเฉลี่ยเท่ากัน
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กิจกรรม 3.7 ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและบอกประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟ

เวลาที่ใช้ 30 นาที
วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า
2. ฝอยเหล็กยาว 10 cm
3. หลอดไฟฟ้า 6V
4. สายไฟฟ้า
5. สวิตซ์

ปริมาณ/กลุ่ม
1 เครื่อง
2 เส้น
1 หลอด
4 เส้น
1 อัน

การเตรียมตัวล่วงหน้า
1. ครูควรเตรียมหาฝอยเหล็กไว้ใช้ในการทดลอง โดยปกติแล้วฝอยเหล็กจะใช้สำ�หรับ
ขัดถูทำ�ความสะอาดภาชนะที่ทำ�ด้วยโลหะ เช่น หม้อหุงข้าว กระทะ

2. ครูควรลองทำ�การทดลองล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบฝอยเหล็กว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าใด
จึงจะเหมาะสม
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า จากการสังเกตพบว่าสายไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือน
จะมีฉนวนหุ้ม เช่น พลาสติก ยาง
นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดสายไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านจึงต้องมีฉนวนหุ้ม
		
ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 3.7
2. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.7 และให้นักเรียนพยายามค้นหาค�ำ
ตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
3. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้ว
น�ำไปติดไว้ที่กระดานและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อเปรียบ
เทียบผลการทดลอง

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
ขณะที่ฝอยเหล็กแตะกัน ฝอยเหล็กและหลอดไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เหตุใด
จึงเป็นเช่นนั้น
แนวคำ�ตอบ ขณะที่ฝอยเหล็กแตะกัน ฝอยเหล็กจะร้อนแล้วติดไฟจากนั้น จะหลอมละลาย
เพราะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าจะไม่ผ่านหลอดไฟฟ้าเพราะความต้านทานของ
หลอดไฟมากกว่าฝอยเหล็ก ทำ�ให้ความต้านทานของวงจรลดลง กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
ฝอยเหล็กจะมีค่ามาก ทำ�ให้ฝอยเหล็กร้อน
ครู ให้ความรู้ว่าการที่กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านหลอดไฟเมื่อน�ำฝอยเหล็กมาแตะกันเรียกว่าเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร จากนั้นควรประเด็นว่าถ้าสายไฟไม่มีฉนวนหุ้มจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งได้ข้อสรุปว่าถ้าสาย
ไฟไม่มีฉนวนหุ้ม ซึ่งอาจเกิดจากสายไฟเก่าและฉนวนที่หุ้มสายไฟเปื่อย ถ้าสายไฟแตะกันก็จะเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดความร้อนสูงมากตรงต�ำแหน่งที่เกิดการลัดวงจรจนอาจเกิดไฟไหม้ได้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นอื่นๆ เช่น สาเหตุและผลของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สมบัติของฉนวนไฟฟ้าที่ดี ฝอยเหล็กที่ใช้ในการท�ำกิจกรรม 3.7 เทียบได้
กับอะไรในวงจรไฟฟ้าในบ้าน ถ้าสายไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนเก่ามาก ควรจะท�ำอย่างไร มีหลักการเลือก
ใช้เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ถูกต้องอย่างไร เพื่อไม่ให้สายไฟฟ้าร้อนจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
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3.3 พลังงานไฟฟ้าและกำ�ลังไฟฟ้า
ในหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานไฟฟ้าและกำ�ลังไฟฟ้าการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในบ้าน การคิดค่าไฟฟ้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกำ�ลังไฟฟ้า
กับพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้
2. สื บ ค้ น และคำ � นวณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและคิดค่าไฟฟ้า
3. สืบค้น อภิปราย และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้า
ในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 66

คำ�สำ�คัญ
• กำ�ลังไฟฟ้า
• ยูนิต

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูทบทวนความหมายของกำ�ลังไฟฟ้า และร่วมกันอภิปรายโดยครู ให้นักเรียนสังเกตหลอด
ไฟฟ้า 100W 220V และหลอดไฟ 40W 220V และครูอธิบายว่า 100W หรือ 40W หมายถึงพลังงาน
ไฟฟ้าที่หลอดไฟใช้ในเวลา 1 วินาที มีค่าเป็น 100 จูล หรือ 40 จูล โดยหลอดไฟทั้งสองใช้กับ
ความต่างศักย์ 220 โวลต์ (V)
ครูถามผู้เรียนว่า ถ้าเปิดไฟจากหลอดไฟ 100W 220V นาน 1 ชั่วโมง กับหลอดไฟ 40W
220V นาน 8 ชั่วโมง หลอดใดใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า ค่าไฟที่เสียของแต่ละหลอดเท่ากันหรือไม่
ซึ่งผู้เรียนควรได้ข้อสรุปว่าการคิดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะพิจารณาที่กำ�ลังไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง
พิจารณาจากเวลาที่ใช้ด้วย
ครูนำ�เข้าสู่กิจกรรมโดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
		
นักเรียนคิดว่า ในช่วงเวลา 5 เดือน บ้านนักเรียนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรบ้าง
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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กิจกรรม 3.8 คิดค่าไฟฟ้า
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกตและอธิบายข้อมูลที่สำ�คัญในใบแจ้งค่าไฟฟ้า
2. เสนอโครงการลดค่าไฟฟ้าในบ้านของตนเอง

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

จำ�นวน/กลุ่ม
5 ใบ

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1.ให้นักเรียนท�ำตามกิจกรรมที่ก�ำหนดข้อ 1 และเน้นการสังเกตใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ครูน�ำมา
เป็นตัวอย่าง ที่ต้องใช้ในการอธิบาย ส่วนข้อ 2 ให้นักเรียน ท�ำโครงการลดค่าไฟฟ้าในบ้านของ
ตนเอง แล้วน�ำเสนอผลว่าลดค่าไฟฟ้าได้หรือไม่ ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ และมีวิธีการประหยัดการใช้
พลังงานอย่างใด
2. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้ว
น�ำไปติดไว้ที่ผนังห้อง และให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการน�ำเสนอโครงการลดค่าไฟฟ้า
อภิปรายหลังท�ำกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น ตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
ค่าไฟฟ้า มีอะไรบ้าง
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ครูน�ำอภิปรายว่า เมื่อพิจารณาใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบก�ำกับภาษีจะพบว่า เงินที่จะต้อง
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนหน่วยหรือจ�ำนวนยูนิตที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า
ผันแปร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโครงการลดค่าไฟของแต่ละกลุ่มที่น�ำเสนอ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูน�ำเข้าสูเ่ รือ่ งพลังงานไฟฟ้าและก�ำลังไฟฟ้า โดยให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายว่า ดังที่ได้เรียนมา
แล้วว่า งานกับพลังงานมีความเกี่ยวข้องกัน และพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ เช่น พลังงานความร้อน
ที่ได้จากเตารีดไฟฟ้าเป็นผลมาจากการที่เตารีดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
พลังงานกลจากพัดลมเป็นผลมาจากการที่พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
ครูให้ความรู้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า ก�ำลังไฟฟ้า
(electrical power) เขียนเป็นความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
P = Wt
โดย W คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วยเป็น จูล (J)
มีหน่วยเป็น วินาที (s)
		
t คือ เวลาที่ใช้
		 P คือ กำ�ลังไฟฟ้า
มีหน่วยเป็น วัตต์ (W)
ครูให้ความรู้ว่า โดยทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าจะระบุค่าของก�ำลังไฟฟ้าไว้ดังภาพ 3.3 หากต้องการ
ทราบปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ สามารถหาได้จาก สมการดังต่อไปนี้
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
เวลาที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ก�ำลังไฟฟ้า × เวลาที่ใช้
W = Pt
หรือ		
จาก ก�ำลังไฟฟ้า =

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ ใช้เพื่อค�ำนวณค่าไฟฟ้า การก�ำหนด
หน่วยแต่ละปริมาณเป็นดังนี้
		 ก�ำลังไฟฟ้า
มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ (kW)
		 เวลาที่ใช้
มีหน่วยเป็น ชั่วโมง (h)
		 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ ชั่วโมง (kW⋅h) หรือหน่วย (unit)
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปราย การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า ตามตัวอย่าง 3.3 และ 3.4
จากนัน้ ครูให้ผเู้ รียนสืบค้นหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านแล้วน�ำเสนอข้อมูล ซึง่ ควรได้วา่ การต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้านเป็นการต่อแบบขนาน มีสาย 2 สายจากเสาไฟต่อเข้าที่บ้านเป็นสายมีศักย์ไฟฟ้า
ส่วนอีกสายหนึง่ ไม่มศี กั ย์ไฟฟ้าต่อเข้ากับแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า แล้วจึงแยกย่อยออกไปทีแ่ ผงควบคุม
มีสวิตช์อัตโนมัติตัดไฟรวมของวงจร และอาจมีสวิตช์อัตโนมัติย่อยตามส่วนต่างๆ ของบ้าน เพื่อความ
ปลอดภัย และสะดวกในการตรวจสอบวงจรหรือซ่อมแซมไฟฟ้า อย่างไรก็ตามต้องค�ำนึงถึงความ
ประหยัดและปลอดภัยด้วย
จากนัน้ ครูตงั้ ประเด็นให้ผเู้ รียนร่วมกันอภิปรายว่าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในวงจรประกอบด้วยอะไร
อุปกรณ์ต่างๆ ท�ำงานได้อย่างไร โดยครูอาจสาธิตการใช้ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ในการปรับเสียงดัง
ค่อยของวิทยุ แล้วให้ผเู้ รียนอภิปรายว่าเมือ่ ปรับปุม่ ดังค่อย อะไรในวงจรไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นไป ครูยงั ไม่สรุป
แต่ให้ผู้เรียนศึกษาในหัวข้อต่อไป

3.4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ในหั ว ข้ อ นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ นั ก เรี ย นรู ้ จั ก ชิ้ น ส่ ว น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ างชนิ ด เช่ น ตั ว ต้ า นทาน ไดโอดและ
ทรานซิสเตอร์ นอกจากนั้ น ผู ้ เ รี ย นยั ง สามารถต่ อ ชิ้ น ส่ ว น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ หล่ า นี้ เ ป็ นวงจรอย่ า งง่ า ยเพื่ อ น�ำไปใช้
ประโยชน์ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิ บ ายสมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด
และทรานซิสเตอร์
2. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้นส�ำหรับใช้ประโยชน์
ต่างๆ

เวลาที่ใช้ 7 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหน้า 73

คำ�สำ�คัญ
• ตัวต้านทาน
• ไดโอด

• ทรานซิสเตอร์
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆ เช่น นักเรียนได้เรียนรูก้ ารน�ำพลังงานไฟฟ้ามาใช้
ประโยชน์ เช่น การใช้หลอดไฟฟ้าต่อเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกับแหล่งก�ำเนิดพลังงานไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้าจะให้แสงสว่างได้ นอกจากนั้นเรายังทราบด้วยว่าตัวน�ำไฟฟ้าสามารถน�ำไฟฟ้าได้ดี ส่วนฉนวน
ไฟฟ้านั้นไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถควบคุมการท�ำงานของวงจร
ไฟฟ้าโดยน�ำอุปกรณ์และสารบางชนิดมาประดิษฐ์อปุ กรณ์ชว่ ยควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องกระแสไฟฟ้าได้
ครูน�ำเข้ากิจกรรม 3.9 โดยใช้ค�ำถามดังนี้
การศึกษาลวดตัวน�ำแต่ละชนิดมีสมบัติในการต้านการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าได้
ต่างกัน นักเรียนคิดว่าเราจะมีวธิ กี ารก�ำหนดปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร
ถ้าต้องการให้หลอดไฟฟ้ามีความสว่างลดลง โดยยังคงใช้จ�ำนวนถ่านไฟฉาย 4 ก้อน
เช่นเดิม จะท�ำได้อย่างไรบ้าง
ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 3.9

กิจกรรม 3.9 หน้าที่ของตัวต้านทาน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ศึกษาสมบัติของตัวต้านทานและการทำ�งานของ
ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ 30 นาที

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. หลอดไฟฟ้าขนาด 6V
2. ฐานหลอดไฟ
3. กระบะถ่าน
4. ถ่านไฟฉายขนาด D ก้อนละ 1.5V
5. สายไฟฟ้า
6. สวิตซ์
7. แอมมิเตอร์
8. ตัวต้านทาน 100 200 300 และ 400

ปริมาณ/กลุ่ม
1 หลอด
1 อัน
1 อัน
4 ก้อน
4 เส้น
1 อัน
1 เครื่อง
อย่างละ 1 ตัว
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานของตัวต้านทานกับ
กระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทาน
2. ครูแนะน�ำให้นักเรียนรู้จักตัวต้านทานที่เตรียมมา
3. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้กระบะถ่าน การใช้สายไฟฟ้า แอมมิเตอร์ พร้อมทั้ง
ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
4. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.9 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
5. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์เพื่อปิด-เปิดวงจร
6. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้ว
น�ำไปติดไว้ที่ ผนังห้องและให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการท�ำกิจกรรม

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
เมื่อเพิ่มความต้านทานเข้าในวงจร ความสว่างของหลอดไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำ�ตอบ ความสว่างของหลอดไฟจะลดลง
เมื่อเพิ่มความต้านทานเข้าในวงจร กระแสไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำ�ตอบ กระแสไฟฟ้าในวงจรจะลดลง
ขณะทดลองตามข้อ 2 ถ้าสลับขาของตัวต้านทาน ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวคำ�ตอบ ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรไม่เปลี่ยนแปลง เพราะการต่อตัวต้านทานไม่ต้อง
คำ�นึงถึงขั้วหรือปลายของตัวต้านทาน
ต้านทานท�ำหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า
แนวคำ�ตอบ ต้านการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า

ข้อแนะนำ�ในการทำ�กิจกรรม
ครูควรให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น การอ่านแถบสีตัวต้านทาน ประเภทของตัว
ต้านทานแบบต่างๆ เช่น ตัวต้านทานคงที่ ตัวต้านแบบปรับค่าได้ LDR สมบัติของตัวต้านทานแต่ละ
ประเภท ประโยชน์ของตัวต้านทานแต่ละประเภท สัญลักษณ์ของตัวต้านทานแบบต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความต่ า งศั ก ย์ แ ละ
กระแสไฟฟ้าในกิจกรรม 3.4 เราใช้ลวดนิโครมซึ่งเป็นลวดที่ทำ�ด้วย
โลหะผสมระหว่ า งนิ ก เกิ ล และโครเมี ย มความต้ า นทานค่ า หนึ่ ง
จึงถือได้ว่า ลวดนิโครมที่ใช้เป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ดี
ในวงจรไฟฟ้ า และวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั่ ว ไปมั ก ใช้ ตั ว ต้ า นทาน
ภาพ ตัวต้านทานคงที่
ที่ทำ�จากผงคาร์บอนอัดแน่นเป็นรูปทรงกระบอกเล็กๆ ตัวต้านทาน
แบบนี้มีค่าความต้านทางคงที่ จึงถูกเรียกว่าตัวต้านทานค่าคงที่ หรือตัวต้านทานค่าคงตัว และเขียน
แทนด้วย สัญลักษณ์
โดยค่าความต้านทานจะบอกด้วยแถบสีที่เขียนไว้บนตัวต้านทาน
ดังภาพแถบสีที่คาดไว้บนตัวต้านทานมีความหมายดังนี้ แถบที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้ขาข้างหนึ่งมากที่สุด
บอกเลขตัวแรก แถบที่ 2 บอกเลขตัวที่ 2 แถบที่ 3 บอกเลขยกกำ�ลังที่ต้องนำ�ไปคูณกับเลขสอง
ตัวแรก สำ�หรับแถบที่ 4 บอกความคลาดเคลื่อนของค่าความต้านทานที่อ่านได้จากสามแถบแรก
โดยบอกเป็นร้อยละ สีต่างๆ ที่ใช้บอกค่าความต้านทานแสดงในตาราง
ตาราง ความหมายของแถบสีบนตัวต้านทาน

แถบสี
ดำ�
น�้ำตาล
แดง
ส้ม
เหลือง
เขียว
น�้ำเงิน
ม่วง
เทา
ขาว
ทอง
เงิน
ไม่มีแถบสี

แถบที่ 1
แทนเลข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

แถบที่ 2
แทนเลข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

แถบที่ 3
แถบที่ 4
แทนเลขยกกำ�ลัง แทนค่าความคลาดเคลือ่ น
1
1
±1%
10
±2%
102
103
104
±0.5%
105
±0.25%
106
±0.1%
±0.05%
±5%
10-1
±10%
10-2
±20%
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ถ้านำ�ตัวต้านทานตัวหนึ่งมีแถบสีคาดไว้ดังนี้ แดง เขียว ส้ม และสีทอง อ่านค่าความต้านทาน
ได้ดังนี้
สีที่บอกเลขตัวแรกคือ สีแดง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2
สีที่บอกเลขตัวสองคือ สีเขียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5
สีที่บอกเลขยกกำ�ลัง ที่ต้องนำ�ไปคูณกับตัวเลขสองตัวแรกคือ สีส้ม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 103
สีที่บอกความคลาดเคลื่อนคือ สีทอง ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ ±5
ดังนั้นความต้านทานของตัวต้านทานนี้มีค่าเท่ากับ 25 × 103 โอห์ม และมีความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ ±5 นั่นคือ ตัวต้านทานนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 23750 โอห์ม และ 26250 โอห์ม
นอกจากตัวต้านทานค่าคงตัว ยังมีตวั ต้านทานทีเ่ ปลีย่ นค่าได้ หรือเรียกว่าตัวต้านทานแปรค่าได้
ดังภาพ ก. ตัวต้านทานแปรค่าที่ใช้กันทั่วไปประกอบด้วยแถบความต้านทาน ซึ่งอาจทำ�ด้วยแกรไฟต์
หรือลวดพันต่อกับขา 1 และ 3 และหน้าสัมผัสต่อกับขา 2 ดังภาพ ข. การปรับเปลี่ยนความต้านทาน
ทำ�ได้โดยการเลื่อนหน้าสัมผัสไปบนแถบความต้านทาน
แถบความต้านทาน

ก ตัวต้านทานแปรค่าบางชนิด

ข แผนภาพแสดงขาและแถบความต้านทานของตัวต้านทาน
แปรค่าได้ สัญลักษณ์ของตัวต้านทานแปรค่าได้

ภาพ ตัวต้านทานแปรค่าได้

การนำ � ตั ว ต้ า นทานแปรค่ า ได้ ไ ปใช้ ควบคุ ม
กระแสไฟฟ้าในวงจร ทำ�ได้โดยการต่อขา 1 หรือขา 3
ขาใดขาหนึ่งและขา 2 กับวงจร ดังภาพ
ภาพ การใช้ตัวต้านทานแปรค่าได้
ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจร
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เมื่อเลื่อนหน้าสัมผัสของตัวต้านทานแปรค่าได้วงจรวงจร ดังภาพ ในทิศตามเข็มนาฬิกา
ความต้านทานจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์มีค่าลดลง ถ้าเลื่อนหน้าสัมผัส
ในทิศตรงข้ามความต้านทานมีค่าลดลงและกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าสูงขึ้น ตัวต้านทานแปรค่าที่
ท�ำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจร เรียกว่า ตัวควบคุมกระแส
ตัวควบคุมกระแสเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้กันมากในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของเครื่องวัดบางชนิด เช่น โอห์มมิเตอร์ และเครื่องวัดปริมาณ
น�้ำมัน เป็นต้น
เครื่องวัดปริมาณน�้ำมันประกอบด้วยลูกลอย
ต่ออยู่กับขากลางของตัวควบคุมกระแส R ซึ่งต่อเป็น
วงจรไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ E สวิตซ์ S และแอมมิเตอร์
Aที่หน้าปัดแสดงปริมาณน�้ำมัน ดังภาพ ขณะน�้ำมัน
ภาพ เครื่องวัดปริมาณน�้ำมัน
เต็ ม ถั ง ลู ก ลอยจะปรั บ ให้ ตั ว ควบคุ ม กระแสมี
ความต้านทานต�่ำสุด กระแสไฟฟ้าในวงจรจึงมีค่ามาก ท�ำให้เข็มชี้เต็มสเกลแสดงว่ามีน�้ำมันเต็มถัง
เมื่อน�้ำมันถูกใช้ไป ลูกลอยลดระดับลง และปรับให้ตัวควบคุมกระแสมีความต้านทานเพิ่มขึ้น มีผลให้
กระแสไฟฟ้าในวงจรลดลง การเบนของเข็มของเครือ่ งวัดจะลดลงตามล�ำดับ และบอกปริมาณนำ�้ มันทีเ่ หลืออยู่

กิจกรรม 3.10 ตัวต้านทานแปรค่าได้
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและสรุปหลักการทำ�งานของตัวต้านทาน
แปรค่า

เวลาที่ใช้ 25 นาที

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ก้อนละ 1.5V
2. สวิตซ์
3. ตัวต้านทาน 330 โอห์ม
4. แอมมิเตอร์
5. ตัวต้านทานแปรค่าได้ ขนาด 50 กิโลโอห์ม
6. LDR
ตัวต้านทาน LDR

ปริมาณ/กลุ่ม
1 ชุด
1 อัน
1 ตัว
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของตัวต้านทานแต่ละชนิด
2. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย สวิตซ์ ตัวต้านทาน
แอมมิเตอร์ ตัวต้านทานแปรค่าได้และ LDR พร้อมทัง้ ข้อควรระวังทีเ่ กีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าว
3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.10 และให้นักเรียนพยายามค้นหาค�ำ
ตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
4. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์เพื่อปิด-เปิดวงจร
5. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้ว
น�ำไปติดไว้ที่ผนังห้อง และให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลอง

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
ตัวต้านทานที่แปรค่าได้ มีวิธีการปรับค่าความต้านทานอย่างไร
แนวคำ�ตอบ เนื่องจากตัวต้านทานปรับค่าได้มีสามขา เวลาใช้งานจะเลือกต่อคู่ใดคู่หนึ่ง
ในการปรับค่าความต้านทานทำ�ได้โดยการหมุนปุ่มปรับค่าความต้านทาน ทิศการหมุน
เพื่อปรับค่าจะขึ้นกับการเชื่อมต่อขาใช้งาน
LDR มีวิธีการปรับค่าความต้านทานอย่างไร
แนวคำ�ตอบ โดยควบคุมปริมาณแสงที่ตกกระทบ LDR

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายว่า อะตอมเป็นหน่วยเล็กที่สุดของธาตุ ภายในอะตอมประกอบ
ด้วยอนุภาค 3 ชนิด คือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน และนักวิทยาศาสตร์ ได้สร้างชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำ�คัญเรียกว่า ตัวเก็บประจุ หรือ ตัวเก็บอิเล็กตรอน
ครูนำ�เข้าสู่กิจกรรม 3.11 โดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
นักเรียนคิดว่าตัวเก็บประจุท�ำงานได้อย่างไร
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กิจกรรม 3.11 การนำ�ตัวเก็บประจุมาใช้งาน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและสรุปหลักการทำ�งานของตัวเก็บประจุ
การเก็บประจุ การคายประจุ และการประยุกต์ใช้งาน

เวลาที่ใช้ 25 นาที

วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
ตัวเก็บประจุ 470 ไมโครฟารัด
แอมมิเตอร์
สายไฟฟ้าพร้อมขั้วเสียบและปากหนีบ
สวิตซ์
กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉายขนาด 1.5V จำ�นวน 4 ก้อน

ปริมาณ/กลุ่ม
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เส้น
1 อัน
1 ชุด

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของตัวเก็บประจุ สังเกตที่ขั้วของตัวเก็บประจุ
2. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้ตัวเก็บประจุ แอมมิเตอร์ พร้อมทั้งข้อควรระวังที่เกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.11 และให้นักเรียนพยายามค้นหา
ค�ำตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
4. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์เพื่อปิด-เปิดวงจร
5. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มเขียนรายงานผลการท�ำกิจกรรม แล้ว
น�ำไปติดไว้ที่ผนังห้อง และให้นักเรียนดูรายงานผลการท�ำกิจกรรมของกลุ่มอื่นทุกกลุ่มเพื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลอง

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ข้อแนะน�ำในการท�ำกิจกรรม
เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับถ่านไฟฉาย ประจุไฟฟ้าจะถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้า และ
เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแอมมิเตอร์ จะสังเกตได้ว่าเข็มของแอมมิเตอร์จะเบนขึ้น แสดงว่า
ตัวเก็บประจุคายประจุไฟฟ้าออกไปยังแอมมิเตอร์อย่างรวดเร็ว ถ้าต้องการให้การคายประจุ
ช้าลง จะท�ำได้โดยต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเข้ากับตัวเก็บประจุนั้น

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการทำ�กิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยอาจจะใช้แนวคำ�ถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
เมื่อนักเรียนน�ำแอมมิเตอร์ มาต่อเข้ากับตัวเก็บประจุตามการทดลองข้อ 1 ได้ผลอย่างไร
ผลที่ได้หมายความว่าอย่างไร
แนวคำ�ตอบ เข็มของแอมมิเตอร์ ไม่ขยับ แสดงว่า ไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น
จากการทดลองข้อ 3 เข็มของแอมมิเตอร์มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้
แนวคำ�ตอบ เข็มของมิเตอร์ขยับชั่วขณะหนึ่ง แล้วกลับไปชี้ที่เลขศูนย์แสดงว่า มีกระแส
ไฟฟ้าหรือมีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในวงจร และประจุไฟฟ้าหยุดการเคลื่อนที่หรือ
ไม่มีกระแสไฟฟ้า

กิจกรรม 3.12 สนุกกับไดโอด
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและสรุปหลักการทำ�งานของตัวเก็บประจุ
การเก็บประจุ การคายประจุ และการประยุกต์ใช้งาน

เวลาที่ใช้ 30 นาที

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ก้อนละ 1.5V
2. สวิตซ์
3. หลอดไฟ ขนาด 6V
4. แอมมิเตอร์
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ปริมาณ/กลุ่ม
1 ชุด
1 อัน
1 หลอด
1 เครื่อง

รายการ
5. สายไฟฟ้าพร้อมขั้วเสียบและปากหนีบจระเข้
6. ไดโอด
7. ไดโอดเปล่งแสง (LED)

ปริมาณ/กลุ่ม
1 เส้น
1 ตัว
1 ตัว

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของไดโอด และ LED และแนะน�ำขั้วของไดโอด
ว่า ประกอบไปด้วยขั้วแคโทด และแอโนด และการดูขั้วของไดโอด
2. ครูอธิบายและแนะน�ำวิธีการใช้ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง (LED) พร้อมทั้งข้อควรระวังที่
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
3. ครูอธิบายวิธีการทดลองตามที่ระบุในกิจกรรม 3.12 และให้นักเรียนพยายามค้นหาค�ำ
ตอบที่ตั้งไว้ในจุดประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
4. แนะน�ำนักเรียนว่าในการท�ำกิจกรรม ควรต่อวงจรไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเปิดสวิตซ์
และย�้ำให้นักเรียนใช้สวิตซ์เพื่อปิด-เปิดวงจร
5. ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรม โดยถามนักเรียนดังนี้
นอกจากหลอดไฟแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นใดอีกบ้างที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานแสงได้
แนวคำ�ตอบ ไดโอด
นักเรียนคิดว่า ไดโอด มีหลักการท�ำงานอย่างไร
		 ครูไม่เฉลยค�ำตอบ ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและหาค�ำตอบจากการท�ำกิจกรรม 3.12

อภิปรายหลังท�ำกิจกรรม

หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการท�ำกิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวค�ำถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
ไดโอดท�ำหน้าที่อย่างไรในวงจร
แนวค�ำตอบ ไดโอดเป็นอุปกรณ์จ�ำกัดทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า โดยให้
กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดผ่านไปยังขั้วแคโทดเท่านั้น
ไดโอดเปล่งแสงกับหลอดไฟฟ้า มีหลักการท�ำงานเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
แนวค�ำตอบ ต่างกัน ไดโอดเปล่งแสงจะเปล่งแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จาก
ขั้วแอโนดผ่านไปยังขั้วแคโทด ส่วนหลอดไฟจะส่องแสงได้ไม่ว่ากระแสจะเคลื่อนที่ผ่าน
หลอดในทิศทางใดก็ได้
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ไดโอดเปล่งแสงจะเปล่งแสงเมื่อต่อขาของไดโอดเข้ากับวงจรอย่างไร
แนวค�ำตอบ ต่อขั้วแอโนดของไดโอดเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วบวกของแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
และต่อขั้วแคโทดเข้ากับด้านที่ต่อกับขั้วลบของแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น ประเภทต่างๆ ของไดโอด สัญลักษณ์ของไดโอดใน
วงจรไฟฟ้า ข้อควรระวังในการใช้ไดโอด การน�ำไดโอดไปใช้ประโยชน์

กิจกรรม 3.13 ทรานซิสเตอร์ทำ�หน้าที่เป็นสวิตซ์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและสรุปหลักการทำ�งานของทรานซิสเตอร์
ที่ทำ�หน้าที่เป็นสวิตช์เปิด ปิดวงจรไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ 90 นาที

วัสดุ อุปกรณ์
รายการ
1. กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ก้อนละ 1.5V
2. สวิตซ์
3. ตัวต้านทาน 100 โอห์ม
4. ออดไฟฟ้า
5. สายไฟฟ้าพร้อมขั้วเสียบและปากหนีบจระเข้
6. ตัวต้านทาน 3.3 กิโลโอห์ม
7. ตัวต้านทาน 24 กิโลโอห์ม
8. ทรานซิสเตอร์ C 458

ปริมาณ/กลุ่ม
1 ชุด
1 อัน
1 ตัว
1 ตัว
10 เส้น
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ออดไฟฟ้า ตัวต้านทาน 100 โอห์ม ออด
ไฟฟ้า ตัวต้านทาน 3.3 กิโลโอห์ม ตัวต้านทาน 24 กิโลโอห์ม ทรานซิสเตอร์ C 458
2. ครูควรให้ค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการพิจารณาว่าขาของทรานซิสเตอร์ที่
ใช้ในกิจกรรมนีโ้ ดยการจับขาของทรานซิสเตอร์ ให้ด้านแบนเข้าหาตัวเราดังภาพ
ขาของทรานซิสเตอร์นี้ที่อยู่ตรงกลางคือ ขา C (collector) ส่วนขาที่อยู่ด้านขวา
ของขา C คือ ขา B (base) และขาที่อยู่ทางด้านซ้ายคือ ขา E (emitter)
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3. ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของสวิตซ์ ในวงจรไฟฟ้า เพื่อน�ำไปสู่
แนวคิดการน�ำทรานซิสเตอร์มาท�ำหน้าที่คล้ายสวิตซ์ในวงจรไฟฟ้าในกิจกรรม
4. ครูแนะน�ำการท�ำงานของออดไฟฟ้าให้นักเรียนว่า ออดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียง จะท�ำงานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวออด
5. ครูน�ำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน�ำอภิปรายว่าในวงจรไฟฟ้าทั่วๆ ไป เรา
มักจะใช้สวิตซ์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดของวงจรไฟฟ้า แต่ถ้าเราต้องการควบคุมบางส่วน
ของวงจรไฟฟ้า สามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์เพื่อช่วยเปิดปิดวงจรไฟฟ้า
ครูนำ�เข้าสู่กิจกรรมโดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้
นักเรียนคิดว่าหลักการท�ำงานของทรานซิสเตอร์ซึ่งท�ำหน้าที่เปิดปิดวงจรไฟฟ้าเป็น
อย่างไร
		 ครูไม่เฉลยคำ�ตอบ ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและหาคำ�ตอบจากการทำ�กิจกรรม 3.13

อภิปรายหลังทำ�กิจกรรม
หลังจากนักเรียนทุกคนได้ดูผลการทำ�กิจกรรมของทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนวิเคราะห์ผลการ
ทดลองและร่วมกันอภิปรายโดยใช้แนวคำ�ถามท้ายการทดลองดังต่อไปนี้
การต่อออดไฟฟ้าที่ถูกต้องจะต้องต่อขั้วออดไฟฟ้าอย่างไร
แนวค�ำตอบ ต่อขั้วบวกของออดไฟฟ้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย และต่อขั้วลบของ
ออดไฟฟ้ากับขั้วลบของถ่านไฟฉาย
ทรานซิสเตอร์ควบคุมให้ออดไฟฟ้าท�ำงานได้อย่างไร
แนวค�ำตอบ ถ้าตัวต้านทานที่ต่อไว้ที่ระหว่างขา C กับขา E (R ) และขา B กับขา E (R )
มีค่าความต้านทานเท่ากัน ทรานซิสเตอร์จะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากขา C
ไปยังขา E (ท�ำหน้าที่เป็นสวิตช์ เปิดวงจร) แต่ถ้าตัวต้านทานที่ต่อไว้ที่ระหว่างขา B กับ
ขา E (R ) มีค่าความต้านทานมากกว่าตัวต้านทานที่ต่อระหว่าขา C กับขา E (R ) จะมี
กระแสไฟฟ้าไหลจากขา C ไปยังขา E ของทรานซิสเตอร์ ได้ (ทรานซิสเตอร์จะท�ำหน้าที่
เป็นสวิตช์ที่ปิดวงจร)
ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น ทรานซิสเตอร์มีกี่ชนิด แต่ละชนิดนำ�ไปใช้
ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
1

2

2

1

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครู
หลักการทำ�งานของทรานซิสเตอร์ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นสวิตช์
ทรานซิสเตอร์จะสามารถควบคุมออดไฟฟ้าได้กต็ อ่ เมือ่ จัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาต่างๆ
อย่างเหมาะสม และค่าความต่างศักย์ระหว่างขาต่างๆ มีหลักการควบคุมโดยใช้วงจรแบ่งความต่างศักย์
(potential divider) อย่างง่ายดังภาพ
จากรูปนี้ R และ R (เรียก R และ R ว่า เป็น potential divider) มีค่าเท่ากัน จะแบ่ง
ความต่างศักย์ 6V ออกเป็นสองส่วน โดยความต่างศักย์ทคี่ ร่อม R จะมีคา่ 5.46 โวลต์ และความต่างศักย์
ที่คร่อม R จะมีค่า 0.54 โวลต์ ดังนี้
1

2

1

2

1

2

3.3 k

6V

3.3 k

V

330

V

330

ถ้า R และ R จะแบ่งความต่างศักย์ 6V ออกตามสัดส่วนของค่าความต้านทาน
1

2

3.3 k

6V

500

เมื่อนำ�วงจรนี้ ไปต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์ดังรูป
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V1

V

V2

V

100

R1 3.3 k

6V

C458

R2 330

ถ้า V หรือ V เท่ากับ 0.54 V (ท�ำให้กระแส I มีค่าน้อย) ทรานซิสเตอร์จะยังไม่ยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากขา C ไปยังขา E ได้
แต่ถ้าเพิ่ม V หรือ V เท่ากับ 0.79 V (ท�ำให้กระแส I มีค่ามากขึ้น) ทรานซิสเตอร์จะยอม
ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากขา C ไปยังขา E ได้
2

BE

2

R1

6V

R2

BE

BE

BE

3.3 k

100

C458

ค่า V ปกติที่ ทรานซิสเตอร์ C458
เริ่มท�ำงาน มีค่าประมาณ 0.7 V
BE

500

ถ้าต่อวงจรใหม่ โดยใช้แหล่งกำ�เนิดที่ปรับค่าความต่างศักย์ ได้อีก 1 ชุด และใช้แอมมิเตอร์วัด
กระแสที่ขา B กับขา E ดังภาพ
จะพบว่า ถ้า V น้อยกว่า 0.7 V แล้ว
ออดไฟฟ้าจะไม่ดัง นั่นคือทรานซิสเตอร์ท�ำ
หน้าที่เป็นสวิตซ์ โดยใช้กระแสหรือความ
ต่างศักย์เล็กน้อย (ระหว่างขา B กับ ขา E
ควบคุมกระแสปริมาณมากๆ (ที่ผ่านขา C
ไปยัง E)
BE

100

6V

C458

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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วิธีตรวจสอบขาของทรานซิสเตอร์แบบง่ายๆ
ปัจจุบันได้มีการผลิตทรานซิสเตอร์ออกมาสู่ตลาดมากมายหลายชนิด และรูปร่างลักษณะก็
หลากหลาย ซึ่งแต่ละบริษัทผู้ผลิตก็จะมีการทำ�เครื่องหมายระบุขาของทรานซิสเตอร์แตกต่างกันไป
ลองสังเกตดูตัวอย่างทรานซิสเตอร์ต่อไปนี้

จะเห็นว่ารูปแบบของทรานซิสเตอร์นั้นต่างกัน แต่ที่เหมือนกันก็คือทรานซิสเตอร์มี 3 ขา
เหมือนกัน คือ ขาเบส (B) ขาคอลเล็คเตอร์ (C) และขาอีมิตเตอร์ (E) ซึ่งแต่ละขาจะทำ�หน้าที่แตก
ต่างกันไป ดังที่ได้ทดลองทำ�กิจกรรมมาแล้ว และก็ทราบว่าการป้อนกระแสไฟฟ้าที่ขาต่าง ๆ จะต้อง
เหมาะสมจึงจะทำ�ให้ทรานซิสเตอร์ทำ�งานได้ตามที่ต้องการ จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้ว่าขาใด
เป็นขาใด แต่ก่อนที่จะรู้จักขานั้นเราจะต้องรู้ว่าทรานซิสเตอร์ที่มีอยู่นั้นเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดใด
ทรานซิสเตอร์ที่พบกันบ่อยๆ นั้น จะมีอยู่ 2 ชนิด ดังนี้
ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ซึ่งอาจสังเกตได้จากรหัสหรือเบอร์ของทรานซิสเตอร์ จะมีตัวอักษร A
และ B เช่น 2 SA…, 2 SB… มีสัญลักษณ์ดังนี้
ข้อสังเกต
ลูกศรชี้เข้า
ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ซึ่งอาจสังเกตได้จากรหัสหรือเบอร์ของทรานซิสเตอร์ จะมีอักษร C
และ D ปรากฏอยู่ เช่น 2SC 373 หรือจะเขียนเป็น C373 มีสัญลักษณ์ดังนี้
ข้อสังเกต
ลูกศรชี้ออก
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หาขาทรานซิสเตอร์ได้อย่างไร
จากสัญลักษณ์เราจะทราบขาของทรานซิสเตอร์ได้ แต่ถา้ เราพบทรานซิสเตอร์สกั ตัวหนึง่ อาจจะ
ไม่ทราบว่าขาไหนเป็นขาอะไร วิธีแก้ไขนั้นทำ�ได้โดยการตรวจสอบด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
ก่อนอื่นเราจะต้องมีเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สายไฟ 3 เส้น และถ่านไฟฉายพร้อมกระบะ 1 หรือ
2 ก้อน โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. ต่อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากับถ่านไฟฉาย ดังรูป

2. ให้ขาบาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ก่อน โดยใช้สายไฟฟ้า ก (สายไฟฟ้าที่ต่อจากขั้วลบของ
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า) หนีบที่ขาใดขาหนึ่งของทรานซิสเตอร์และสายไฟฟ้า ข (สายไฟฟ้าที่ต่อจาก
ขั้วลบของถ่านไฟฉาย) แตะขาทรานซิสเตอร์ที่เหลือทีละขา และให้สังเกตเข็มของเครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าว่า ถ้าแตะขาหนึ่งของทรานซิสเตอร์แล้วเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเบน แต่แตะอีกขาหนึ่ง
เข็มไม่เบน ให้ย้ายสายไฟฟ้า ก ไปหนีบขาอื่นและปฏิบัติเช่นเดิมอีกจนกว่าจะพบว่าเข็มของเครื่องวัด
กระแสไฟฟ้าเป็นดังนี้
			 ก. ถ้าเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเบนขึ้นทั้ง 2 ขา นั่นคือ ขาของทรานซิสเตอร์ที่หนีบ
ด้านสายไฟฟ้า ก เป็นขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
			 ข. ถ้าเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าไม่เบนทั้ง 2 ขา นั่นคือ ขาของทรานซิสเตอร์ที่หนีบ
ด้วยสายไฟฟ้า ก นั้นเป็นขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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		 3. การหาขาคอลเล็คเตอร์ (C) และขาอีมิตเตอร์ (E) ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
				 ก. เมื่อทราบว่าขาใดเป็นขา B แล้ว ขาที่เหลือนั้นขาหนึ่งต้องเป็น C และอีกขาหนึ่ง
ต้องเป็น E
				 ข. ใช้สายไฟฟ้า ก และ ข หนีบขาที่ไม่ใช่ขา B
				 ค. ใช้นิ้วมือแตะระหว่างขา B กับขาที่เหลือทีละขา ดังรูป

ถ้าเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าไม่เบนเลย ให้สลับกับการหนีบขาของทรานซิสเตอร์ แล้วใช้
นิ้วมือแตะระหว่างขา B กับขาอีกขาหนึ่งทีละขา ถ้าขาคู่ใดที่แตะแล้วเข็มของเครื่องวัดเบนขึ้น แสดง
ว่าขานั้นเป็นขา C ส่วนขาที่เหลือจะเป็นขา E
นอกจากจะใช้วิธีดังกล่าวแล้ว สามารถใช้ไดโอดเปล่งแสงแทนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีวิธี
การตรวจสอบหาขาของทรานซิสเตอร์เหมือนกัน เพียงแต่จะต้องใช้ถ่านไฟฉาย 3 หรือ 4 ก้อน และ
ใช้สายไฟแทนมือในการช่วยหาขา C และ E ดังภาพ
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กิจกรรม 3.14 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เมื่อทำ�กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ศึกษามา
2. นำ�วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน

เวลาที่ใช้ 30 นาที
การอภิปรายก่อนทำ�กิจกรรม
1. ครูควรมอบหมายให้ผู้เรียนไปสืบค้นและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่สนใจ
และท�ำกิจกรรมนีใ้ นลักษณะของการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วน�ำผลการท�ำโครงงานมาจัดแสดง
2. ครูเตือนให้นกั เรียนระวังการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง ป้องกันอุบตั เิ หตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอันตราย
3. หลังท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มน�ำเสนอโครงการ

บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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คำ�ถามท้ายบทที่ 3
1. ลุงโย่งจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใดในเดือนกันยายน เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ทุกวัน
และเสียค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท
1.1 หลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ 4 หลอด เปิดวันละ 4 ชั่วโมงทุกหลอด
1.2 เตารีด 1,000 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่วโมง
1.3 เครื่องรับโทรทัศน์ 150 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมง
แนวค�ำตอบ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 วัน หาได้จาก
				 พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้
= [กิโลวัตต์ × 4 ชั่วโมง] × 4
					
= 1.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
				 พลังงานไฟฟ้าที่เตารีดใช้
= 1000 กิโลวัตต์ × 1 ชั่วโมง
1000
					
= 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง
				 พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องรับโทรทัศน์ใช้ = 150 กิโลวัตต์ × 4 ชั่วโมง
1000
					
= 0.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
				 ใน 1 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้าไปทัง้ หมด = 1.6 + 1 + 0.6 = 3.2 กิโลวัตต์ชว่ั โมง
				 เสียค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายน = 3.2 × 30 × 2 = 192 บาท
				 ลุงโย่งจะต้องเสียค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนเท่ากับ 192 บาท
2. การให้พลังงานไฟฟ้ากับหลอดไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้จะมีคา่ เท่าไรเมือ่ เปรียบเทียบ
กับพลังงานแสงที่เกิดขึ้น เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวคำ�ตอบ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะมากกว่าพลังงานแสงที่เกิดขึ้น เพราะพลังงานไฟฟ้า
ต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนด้วย
3. เมื่อต่อตัวต้านทาน (R) เข้ากับวงจรไฟฟ้า ดังภาพ

6V
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คำ�ถามท้ายบทที่ 3
		

วัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ได้ผลดังตาราง
จำ�นวนถ่านไฟฉาย
(ก้อน)
1
2
3
4

ค่าความต่างศักย์
(โวลต์)
1.5
3.0
4.5
6.0

ค่ากระแสไฟฟ้า
(แอมแปร์)
0.003
0.006
0.009
.........

จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้
3.1 ให้เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า
แนวคำ�ตอบ

3.2 ค่าความต้านทานของตัวต้านทานนี้มีค่ากี่โอห์ม
แนวคำ�ตอบ
จากกฎของโอห์มได้วา่ VI = R
3 V = 500
∴R =
0.006 A
3.3 ถ้าใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่ากี่แอมแปร์
แนวคำ�ตอบ
จากกฎของโอห์มได้วา่ VI = R
∴I =

V = 6 V
I
= 0.012 A
500
บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
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คำ�ถามท้ายบทที่ 1
4. บ้านอยู่อาศัยหลังหนึ่งใช้สวิตช์อัตโนมัติรวมในบ้าน ซึ่งยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่าน
สูงสุดได้ไม่เกิน 15 แอมแปร์ ความต้านทานรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านควรเป็นเท่าใด
โดยสวิตช์อัตโนมัติรวมยังคงทำ�งานได้ตามปกติ
แนวคำ�ตอบ ความต่างศักย์ที่ใช้ในบ้านเป็น 220 โวลต์ ถ้าต้องการให้เครื่องปลดวงจร
ทำ�งาน กระแสทีผ่ า่ นต้องไม่เกิน 15 แอมแปร์ หาความต้านทานของวงจรจากกฎของโอห์ม
V
I

= 220 V = 14.66
15 A
		 ∴ ความต้านทานรวมจะต้องมีค่ามากกว่า 14.66 โอห์ม เพราะเมื่อความ
		 ต้านทานมีค่าน้อยกว่า 14.66 โอห์ม จะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ามีค่ามากกว่า 15
		 แอมแปร์ เครื่องปลดวงจรรวมในบ้านจะไม่ท�ำ งาน
5. การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าในบ้านเกิดการลัดวงจร จะทำ�ได้อย่างไรบ้าง
แนวคำ�ตอบ 1. ตรวจดูสายไฟฟ้าตามส่วนต่างๆ ในบ้าน ให้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าอยู่ใน
			 สภาพดี ถ้าสายไฟฟ้าเก่าก็เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่
		
2. ตรวจดูสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟต้องไม่ชำ�รุด และมีฉนวนหุ้ม
		
3. เมื่อดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับ ควรจับที่เต้าเสียบ ไม่ควรกระชากที่
			 สายไฟ เพราะอาจทำ�ให้สายไฟฟ้าหลุดออกจากเต้าเสียบแล้วเกิดไฟฟ้า
			 ลัดวงจรได้
6. โหน่งนำ�ความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาใช้ประโยชน์ในบ้าน โดยเขาใช้
ประตูเข้าบ้านซึ่งทำ �หน้าที่เปิด หรือปิดทางเข้าบ้านมาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย ถ้าท่านเป็นโหน่งจงออกแบบและเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบ
กับประตูเข้าบ้านพร้อมทัง้ คำ�บรรยาย
แนวคำ�ตอบ พิจารณาการออกแบบประกอบกับการใช้เหตุผล
R
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=

ภาคผนวก
• รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
• คำ�ศัพท์
• บรรณานุกรม
• คณะกรรมการพัฒนาคูม่ อื ครู รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕
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รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 เล่ม 1
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
เครื่องชั่งสปริง
เชือก ยาว 30 cm
เชือกเส้นเล็ก หรือเส้นด้าย ยาวประมาณ 20 cm.
เส้นเอ็น ยาว 30 cm
แถบกระดาษ
ไม้เมตร
กระดาษกาว หรือลวดเสียบกระดาษ
กระดาษคาร์บอน
ดินน�้ำมัน
ถ้วยยูเรกา
ถุงทราย
ถุงพลาสติก
บีกเกอร์ 250 ml
ไฟฟ้าตโวลต์
หม้อแปลงโวลต์
ำ�่ ตำ�่

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เส้น
1 เส้น
1 เส้น
3 แผ่น
1 อัน
1 ม้วน
1 แผ่น
1 ก้อน
1 ใบ
3 ถุง
1 ถุง
1 ใบ
1 เครื่อง

บทที่ 2 งานและพลังงาน
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
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รายการ
กะบะทรายพร้อมทราย
ไม้เมตร
ลูกเหล็ก

จำ�นวน/กลุ่ม
1 ถาด
1 อัน
1 ลูก

บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้า
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายการ
แอมมิเตอร์
โวลต์มิเตอร์
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ไดโอด
ไดโอดเปล่งแสง (LED)
กระดาษทราย
กระบะถ่าน
กระบะถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ก้อนละ 1.5 V
ฐานหลอดไฟ
ตัวเก็บประจุ 470 ไมโครฟารัด
ตัวต้านทาน 100 W
ตัวต้านทาน 200 W
ตัวต้านทาน 300 W
ตัวต้านทาน 330 W
ตัวต้านทาน 400 W
ตัวต้านทาน 500 W
ตัวต้านทาน 3.3 kW
ตัวต้านทาน LDR
ตัวต้านทานแปรค่าได้ ขนาด 50 kW
ถ่านไฟฉายขนาด D ก้อนละ 1.5 V
ทรานซิสเตอร์ C 458
ฝอยเหล็กยาว 10 cm
ลวดทองแดงเบอร์ 26 ยาว 10 cm

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 ใบ
1 ตัว
1 ตัว
1/4 แผ่น
1 อัน
1 ชุด
2 อัน
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ก้อน
1 ตัว
2 เส้น
1 เส้น
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ลำ�ดับที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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รายการ
ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาวประมาณ 1 เมตร
ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 10 cm
ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 20 cm
ลวดนิโครม เบอร์ 26 ยาว 30 cm
ลวดนิโครม เบอร์ 30 ยาว 10 cm
สวิตช์
สายไฟฟ้าชนิดขั้วเสียบ 2 ปลาย
สายไฟฟ้าชนิดปลายหนึ่งเป็นขั้วเสียบ อีกปลายหนึ่งเป็น
ปากหนีบจระเข้
หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ�
หลอดไฟ ขนาด 6 V
ออดไฟฟ้า

จำ�นวน/กลุ่ม
1 เส้น
1 เส้น
1 เส้น
1 เส้น
1 เส้น
1 อัน
2 เส้น
10 เส้น
1 เครื่อง
2 หลอด
1 ตัว

คำ�ศัพท์
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
กระแสไฟฟ้า
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
กำ�ลัง
กำ�ลังไฟฟ้า
ขาคอลเล็กเตอร์
ขาเบส
ขาอีมิตเตอร์
ความจุไฟฟ้า
ความต่างศักย์
ความต้านทาน
ความเร่ง
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
งาน
จุดหมุน
ไดโอด
ไดโอดเปล่งแสง
ตัวเก็บประจุ
ตัวตัดวงจรรวม
ตัวนำ�
ทรานซิสเตอร์
พลังงานกล
พลังงานจลน์
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
ฟิวส์

law of conservation of energy
electrical current
projectile motion
power
electrical power
collector
base
emitter
capacitance
potential difference
resistance
acceleration
gravitational acceleration
centripetal acceleration
ticker timer
work
fulcrum
diode
light-emitting diode
capacitor
main circuit breaker
conductor
transistor
mechanical energy
kinetic energy
electrical energy
gravitational potential energy
fuse
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คำ�ศัพท์
ไฟฟ้าลัดวงจร
โมเมนต์ของแรง
ระบบหน่วยระหว่างชาติ
แรงกิริยา
แรงปฏิกิริยา
แรงพยุง
แรงลัพธ์
แรงสู่ศูนย์กลาง
แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานจลน์
แรงเสียดทานสถิต
วงจรปิด
วงจรรวม
โวลต์
โวลต์มิเตอร์
สายกลาง
สายดิน
สายมีศักย์
แอมแปร์
แอมมิเตอร์
แอลดีอาร์
โอห์ม

130 คู่มือครู

short circuit
moment of a force
International System Unit
action force
reaction force
buoyant force
net force
centripetal force
friction
kinetic friction
static friction
close circuit
integrated circuit
volt
voltmeter
neutral
ground
live
ampere
ammeter
light dependent resistor
ohm
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