
แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.เวกเตอร์และการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  เร่ือง  แรงและปริมาณต่างๆ 

รหัสวิชา  ว 30103   รายวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2564    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด 

- วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เพื่ออธิบายความเร่งของ

วัตถุ 

- สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุโดยการ

เขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

- สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวล

ของวัตถุ 

- สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ การรวมเวกเตอร์ แรงกิริยา แรง

ปฏิกิริยา 

4. สาระการเรียนรู้ 

-การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีมีการเปล่ียนความเร็ว  เป็นการเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง ความเร่งเป็นอัตราส่วน ของ

ความเร็วที่เปล่ียนไปต่อเวลาและเป็นปริมาณ เวกเตอร์ ในกรณีท่ีวัตถุท่ีอยู่นิ่ง หรือเคล่ือนท่ีในแนวตรง ด้วยความเร็วคง

ตัววัตถุนั้นมีความเร่งเป็นศูนย์  และ วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น ถ้าความเร็วและความเร่งมีทิศเดียวกัน และมีความเร็ว

ลดลง ถ้าความเร็วและ ความเร่งมีทิศตรงกันข้าม  

- เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่งโดยแรง ทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกันสามารถหาแรงลัพธ์ ท่ีกระต่อ

วัตถุนั้นได้โดยรวมแบบเวกเตอร์ 

-เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งมีทิศทางเดียวกับ แรงลัพธ์

โดยขนาดของความเร่งขึ้นกับขนาดของ แรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 



-แรงกระทำระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยาและ แรงปฏิกิริยา แรงท้ังสองมีขนาดเท่ากัน เกิดขึ้นพร้อมกัน 

กระทำกับวัตถุคนละก้อน แต่มีทิศทางตรงข้าม 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถบอกความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 

- นักเรียนสามารถบอกการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุโดยการ

เขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ได้ 

- นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

ได้ 

- นักเรียนสามารถบอกเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ ได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนดู โดยการเอาวัตถุก้อนหนึ่ง
วางนิ่งอยู่บนโต๊ะ และอีกก้อนหนึง่ถูกมือผลัก 

- จากท่ีนักเรียนสังเกตดู นักเรียนเห็นการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 
- มีอะไรบ้างท่ีเคล่ือนท่ี และมีส่ิงใดบ้างท่ีไม่เคล่ือนท่ีเลย นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
2. จากท่ีนักเรียนเห็นนี้เป็นการกระทำของแรงซึง่จะมีผลอย่างไรกับวัตถุนั้นและครูจะได้ให้นักเรียนได้เรียนกัน

ในวันนี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายเรื่องเวกเตอร์ ให้นักเรียนฟังบนกระดานดำ พร้อมกับพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

 เวกเตอร์(vector) 

ปริมาณเวกเตอร์นั้น เราจะแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุทิศทาง ซึ่งความยาวของส่วนของเส้นตรงจะ

แทนขนาด และใช้หัวลูกศรเพื่อบอกทิศทาง ดังภาพ 



 

                                     a                            u⃑                              b 

  a  คือ  จุดเริ่มต้น 

  b  คือ  จุดส้ินสุด 

 ดังนั้น  ความยาว ab  คือ  ขนาดของเวกเตอร์  หรือเขียนแทนด้วย  ab⃑⃑⃑⃑   หรือ  u⃑   หรือ  |ab⃑⃑⃑⃑ |  หรือ|u⃑ | 

เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากัน(ไม่สนใจทิศทาง) 

นิยาม    x⃑    และ  y⃑      มีขนาดเท่ากัน ก็ต่อเมื่อ แทนเวกเตอร์ท้ังสองตัวด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุทิศทาง 

แล้วพบว่าความยาวของส่วนของเส้นตรงท้ังสองนั้นเท่ากัน 

 

 

       𝑥                                                                  𝑦            a  หน่วย                      a  หน่วย                𝑧           

                         a  หน่วย      

 

จากรูป พบว่า     |𝑥 | =  |𝑦 | =  |𝑧 | =  𝑎    หน่วย 

เวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกัน(ไม่สนใจขนาด) 

นิยาม    x⃑    และ  y⃑   มีทิศทางเดียวกัน ก็ต่อเมื่อ แทนเวกเตอร์ท้ังสองด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุทิศทาง 

แล้วพบว่าส่วนของเส้นตรงท้ังสองนั้นขนานกนั หรอือยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และมีหัวลูกศรไปทางเดียวกัน 

                                                                                    𝑦  

                                                          θ      

                                                         θ                           𝑧                     

                                                   𝑥  

 

จากรูป   𝑥   ,  𝑦   และ  𝑧   มีทิศทางเดียวกัน 

เวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกัน (ไม่สนขนาด) 

นิยาม    x⃑    และ  y⃑   มีทิศทางตรงข้ามกัน ก็ต่อเมื่อ แทนเวกเตอร์ท้ังสองด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุทิศทาง 

แล้วพบว่า ส่วนของเส้นตรงท้ังสองนั้นขนานกัน หรืออยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แต่หัวลูกศรไปทางตรงข้ามกัน                                                     

θ                     𝑧                                                                

                                                         θ                    𝑦  

                                                  𝑥  

 



จากรูป    𝑥    และ  𝑦   มีทิศทางตรงข้ามกัน 

             𝑧    และ  𝑦   มีทิศทางตรงข้ามกัน 

เวกเตอร์ที่ขนานกัน (ไม่สนขนาด) 

นิยาม    x⃑    และ  y⃑    ขนานกันก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์ท้ังสองมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกัน 

                                                                                           𝑦  

                                                         θ                                �⃑�                    

                                                 𝑥      θ                                

                                          𝑎             θ                             𝑑  

                                  𝑐                                                    

 

จากรูป   x⃑  ⁄⁄  𝑦  ⁄⁄  𝑎  ⁄⁄  �⃑�  ⁄⁄  𝑐  ⁄⁄  𝑑     

การเท่ากันของเวกเตอร์ 

นิยาม    x⃑    เท่ากับ   y⃑   ก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์ท้ังสองมีขนาดเท่ากัน และมีทิศทางเดียวกัน  แต่ไม่จำเป็นต้อง

ทับกันสนิท (ไม่ว่าจะเคล่ือนย้ายไปไหนได้ตราบท่ีขนาดยังเท่าเดิม และทิศทางไม่เปล่ียนแปลง ซึ่งยังคงเป็นเวกเตอร์

เดิมอยู่) 

 

 

 

 

 

 

นิเสธของเวกเตอร์ 

นิยาม นิเสธของ  u⃑   คือ  เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากับขนาดของ  u⃑    และมีทิศทางตรงข้ามกัน  ซึ่งนิเสธของ  u⃑     

ถูกเขียนแทนด้วย −u⃑                                             b 

                                          u⃑  

                      a                           −u⃑                    b                    

                         a 
 

จากรูป    u⃑      กับ   −u⃑    คือ  เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน 

 



 เวกเตอร์ศูนย์ 

นิยาม เวกเตอร์ศูนย์ คือ  เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากับศูนย์ หรือ เวกเตอร์ท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดเป็นจุด

เดียวกัน เขียนแทนด้วย 0⃑   (.) 

2. ครูอธิบายเรื่อง “การกระทำกันของเวกเตอร์(Operations of Vector)” ให้นักเรียนฟัง  ดังนี ้

การบวกเวกเตอร์   

การรวมเวกเตอร์โดยวิธีการเขียนรูป มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เขียนลูกศรแทนเวกเตอร์ตัวแรกตามขนาดและทิศทางท่ีกำหนด 

2. นำหางลูกศรแทนเวกเตอร์ตัวที่สอง ต่อกับหัวลูกศรเวกเตอร์ตัวแรก โดยมีขนาดและทิศทางตามท่ีกำหนด 

3. ถ้ามีเวกเตอร์ย่อยหลายๆ ตัวให้ทำเหมือนข้อ 2 จนครบทุกตัว 

4. เวกเตอร์ลัพธ์ หาได้จากลากลูกศรจากหางเวกเตอร์แรก ไปยังหัวลูกศรของเวกเตอร์ตัวสุดท้าย 

 

ตัวอย่างที่ 1  กำหนดเวกเตอร์  a⃑ , �⃑� , 𝑐 , 𝑑   𝑎𝑛𝑑  𝑒  

 

           a⃑                            b⃑                 c                   d⃑                  e⃑   

           a⃑                       b⃑                                           a⃑ +  c                                   

                                                                                                        c                                                            

                    a⃑ +  b⃑                                                          a⃑                   

                           a⃑ +  d⃑  

                                                d⃑  

                                                                          d⃑ + a⃑   or  a⃑ + d⃑  

                  a⃑  

จากรูป  a⃑ + b⃑  ,  a⃑ +  c  , a⃑ + d⃑  , d⃑ + a⃑   เป็นเวกเตอร์ลัพธ์ ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำกันโดยการ

บวก โดยท่ัวไปนิยมใช้สัญลักษณ์    R⃑⃑  

กรณี การหาเวกเตอร์ลัพธ์จากการต่อเวกเตอร์ให้ได้สี่เหลี่ยมด้านขนาน 

ถ้ามีเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ อาจหาผลบวกของเวกเตอร์ท้ังสอง โดยการใช้หางของเวกเตอร์ท้ัง

สองต่อกัน แล้วสร้างส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีมีเวกเตอร์ท้ังสองเป็นด้าน จะได้เวกเตอร์ผลลัพธ์ คือ เส้นทแยงมุมของรูป

ส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีลากจากจุดหางของเวกเตอร์ท้ังสองต่อกันไปยังมุมตรงข้าม ซึ่งจะแทนเวกเตอร์ผลลัพธ์ทั้งขนาด

และทิศทาง ดังรูป 

 



                                d⃑                                    𝑎 + 𝑑  

 

                                 a⃑  

สมบัติของการบวกเวกเตอร์ 

กำหนดให้ 𝑎 , �⃑� , 𝑐   เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ 

1. พบว่า เมื่อนำ  𝑎 + �⃑�  ยังคงเป็นเวกเตอร์ในระนาบเดิมอยู่ กล่าวคือ เวกเตอร์มีสมบัติปิดของการบวก 

2.  𝑎 + �⃑� =  �⃑� +  𝑎    แสดงว่าเวกเตอร์มีสมบัติการสลับท่ีของการบวก 

3.  𝑎 + (�⃑� + 𝑐 ) =  (𝑎 + �⃑� ) + 𝑐   = 𝑎 + �⃑� +  𝑐   แสดงว่ามีสมบัติการเปล่ียนกลุ่ม 

4. เวกเตอร์มีสมบัติการมีเอกลักษณ์การบวกด้วย คือ    0⃑     เนื่องจาก  𝑎 + 0⃑ =  𝑎  =  0⃑ + 𝑎  

5. สำหรับทุก  𝑎   ใดๆ ในระนาบ จะมีคู่ของมันเสมอคือ −𝑎  ท่ีทำให้   −𝑎 + 𝑎 =  0⃑  =  𝑎 + (−𝑎 ) 

นั่นแสดงว่า เวกเตอร์มีสมบัติการมีอินเวอร์สการบวก 

6. ถ้า   𝑎 =  �⃑�     แล้ว  𝑎 + 𝑐 =  �⃑� +  𝑐    แสดงว่า มีสมบัติการบวกด้วยเวกเตอร์ท่ีเท่ากัน 

7. ถ้า    𝑎 + 𝑐 =  �⃑� +  𝑐    แล้ว  𝑎 =  �⃑�   แสดงว่า มีสมบัติการตัดออกของการบวก 

การลบเวกเตอร์  นิยาม 

1.เวกเตอร์ใดๆ สามารถลบกันได้เสมอและยังคงเป็นเวกเตอร์อยู่ 

2.กำหนดให้   𝑎    และ  𝑑   เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ  ผลลบเวกเตอร์   𝑎   ด้วย   𝑑  

เขียนแทนด้วย  𝑎 − 𝑑   และ  𝑎 − 𝑑 =  𝑎 + (−𝑑 ) 

จาก         𝑎 − 𝑑 =  𝑎 + (−𝑑 ) 

จะได้ว่า   𝑎 − 𝑑 =  𝑎    บวกกับนิเสธของ  𝑑   ดังภาพ                   

         𝑎    
 

                                                  𝑑                          𝑎 − 𝑑                   −𝑑                        
 

                          𝑎                  
ข้อสังเกต                                                              𝑎                                     −𝑎                  

 

              𝑎                                  𝑎 − 𝑑                    −𝑑       𝑑 − 𝑎                      𝑑  

 

                            𝑑  

จากรูป  จะเห็นว่า   𝑎 − 𝑑 ≠  𝑑 − 𝑎    ถึงขนาดจะเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน 



สรุป 

ถ้ามีเวกเตอร์  2  เวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ  แล้วสร้างส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีมีเวกเตอร์ท้ังสองเป็นด้านและจะ

พบว่าผลบวกกับผลลบต่างก็เป็นดังรูป 

              𝑎 + 𝑑                                        𝑑 − 𝑎  
                                                                                                                              

                            𝑑                                                                      

 

                                            𝑎                  

                                                 𝑎 − 𝑑  
 

3. ครูอธิบายเรื่อง “ปริมาณขจัด หรือการกระจัด”  พร้อมยกตัวอย่าง  ดังนี้ 

ปริมาณขจัด(การกระจัด) หมายถึง การเปล่ียนตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ปริมาณขจัดนี้จะแทน

ด้วย เส้นตรงที่ลากจากจุดต้ังต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเปลี่ยนตำแหน่ง  โดยไม่ต้องคำนึงถึงแนวทางเดินของการ

เปล่ียนตำแหน่งนั้นเลย 

 

   B    จากภาพ  จะเห็นว่า การเปล่ียนตำแหน่งจากจุด  A  ไปยังจุด  B   

     ตามเส้นทาง  3  เส้น  คือ (1), (2) และ (3)  ซึ่งการเปล่ียน 

  (2)    (3)       ตำแหน่งท้ัง  3  เส้นทางนี้  จะให้ระยะขจัดท่ีเท่ากัน    

                                                      คือ  เท่ากับเส้นตรงท่ีลากจากจุด   A  ไปยังจุด  B   

       (1)      

 A   

             A                  ตัวอย่างที่  1  สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   

14  เมตร  เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนาม  เมื่อเดินไปได้ระยะ   

1  ใน  4  ของรอบ  จะได้ระยะทางเท่าไร  และมีระยะขจัดเท่าไร 

 ระยะทาง คือ  ระยะทางตามแนวเส้นโค้ง  OA 

                               = 
1

4
(2𝜋𝑅) 

                                                                = 
1

4
(2𝑥

22

7
𝑥7)  =  11 𝑚 

     ระยะขจัด คือ ระยะทางตามแนวเส้นตรง  OA 

          =  √72 + 72    =  9.898  เมตร 

 

O 

               7  m 

 

7  m 



4. ครูอธิบายเรื่อง “การรวมปริมาณเวกเตอร์และการแยกเวกเตอร์”  บนกระดานดำ ให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 

 

การรวมปริมาณเวกเตอร์ 

1. การสร้างรูปแบบหัวต่อหาง  เหมือนหัวข้อการบวก การลบข้างต้นท่ีได้กล่าวมาแล้ว  

2. โดยวิธีการคำนวณ ซึ่งในกรณีท่ีเวกเตอร์ต่อกันเป็นมุมฉากพอดี การหาเวกเตอร์ลัพธ์ หรือการขจัดลัพธ์ จะ

ใช้ทฤษฎีบทสามเหล่ียมมุมฉากของปีทาโกรัส  แต่สำหรับเวกเตอร์  2  ปริมาณ  �⃑�  และ �⃑�  ท่ีทำมุมกันเป็นมุม  θ จะ

ได้เวกเตอร์ลัพธ์  �⃑�  ตามกฎของโคไซน์ 

 

                          �⃑� =  √𝑃2 + 𝑄2 + 2𝑃𝑄 𝑐𝑜𝑠𝜃 

                                             �⃑�                                  

        �⃑�                               และทำมุม   α  โดย 

       θ         α        

                          �⃑�                                          𝛼 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑄 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑃+𝑄 𝑐𝑜𝑠 𝜃
) 

 

การแยกเวกเตอร์ 

                 y                                    
             F                    Fx  =  Fcosθ 
 Fy         Fy =  Fsinθ 
     กล่าวคือ 

     θ         F  =  Fsinθ + Fcosθ  
                    Fx   x 

หาแรงลัพธ์ได้จาก 

 R2 = (∑Fx)
2
+ (∑Fy)

2

 

               หามุมท่ีแรงลัพธ์  R  กระทำกับแนวแกน  x  ได้จาก   tan α =  
∑Fy

∑Fx

 

 

5. ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู  พร้อมอธิบายบนกระดานดำ 

ตัวอย่าง 1  แรง  500  นิวตัน  กระทำกับวัตถุในทิศทำมุม  37  องศา กับแนวระดับ  จงหาขนาด

ของเวกเตอร์ย่อยในแนวราบและแนวดิ่ง 

 

6. ครูพานักเรียนทำแบบฝึกหัด  พร้อมกับการอธิบายไปทีละข้อ 



1. กำหนดภาพดังต่อไปนี้ ให้นักเรียนแตกแรงโดยอาศัยวิธีการทางเวกเตอร์ พร้อมท้ังหาผลรวมของแรงใน

แนวแกน  x  และแนวแกน  y  (ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณหาแรงลัพธ์  มุมท่ีแรงลัพธ์นั้นกระทำ) 

 
  F5  =  300 N                  y               F1 = 200 N 

 

                                                 

   F4 =  400 N                                       x 

    

                                                       F2 = 100 N           

                                F3  = 50 N 

 

2. จงหาขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์ และทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ จากภาพต่อไปนี้ 

 

                           A = 2  หน่วย                                  B = 3  หน่วย                                   C = 1  หน่วย 

                                 45ο                                                   60ο   

 

3. แรงขนาด 10  และ  20  นิวตัน  กระทำร่วมกันท่ีจุด ๆ หนึ่ง เป็นมุม  53ο  ต่อกัน  จงหาขนาดและ

ทิศทางของแรงลัพธ ์   

4. อาจารย์ฟิสิกส์หน้าตาดีท่านหนึ่งขับรถไปทางทิศตะวันออก  5  กิโลเมตร จากนั้นลงใต้ 4 กิโลเมตร เล้ียว

และขับต่อไปทางทิศตะวันตกอีก  2  กิโลเมตร จงหาขนาดและทิศทางของระยะกระจัดลัพธ์  

5. แรง  2 แรงเมื่อกระทำต่อกันเป็นมุม 60ο จะมีแรงลัพธ์เท่ากับ  √37   นิวตัน เมื่อกระทำกันเป็นมุม 120ο 

จะเกิดแรงลัพธ์เท่ากับ  √13  นิวตัน  จงหาขนาดของแรงท้ัง  2 นี้ว่ามีค่าเท่าใด 

6. จากภาพ  จงหาแรงย่อยของแรง  300  N มีทิศช้ีลงไปทางขวามือ  มี  slope  =  2/3  

                    [Fx = 249 N, Fy = -166 N] 

        y       

                                                
                                      

                                           x 

 2     

          3        F  =  100 N 

 

 



2. ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวตัถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ นักเรียนดู

จากพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

3. ครูอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวตัถุคู่หนึ่งๆ นักเรียนดูจากพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

4. ครูยกตัวอย่างโจทย์และแสดงวิธีทำบนกระดานดำพร้อมกับเปิดพาวเวอร์พอยท์ประกอบการสอน 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องเวกเตอร์ การเคล่ือนท่ี 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

 

10. การวัดและประเมินผล 

 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 

-เวกเตอร์ 

 

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 

 

-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 

 

 

-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 

-มีวินัย 

-ใฝ่เรียนรู้ 

- - - 



-มุ่งมั่นในการทำงาน 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 8 ดีมาก 

5 – 6 ดี 

3 – 4 พอใช้ 

1 – 2 ปรับปรุง 

 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปสรรค 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 



...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ  เร่ือง  การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 

รหัสวิชา  ว 30103 รายวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด 

- สังเกตและอธิบายผลของความเร่งท่ีมีต่อ การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุได้แก่ การ เคล่ือนท่ีแนวตรง การ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน 

- สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงท่ี เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ความเร่งท่ีมีต่อการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคล่ือนท่ีแนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  การเคล่ือนท่ีแบบส่ัน แรงโน้มถ่วงท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก  

4. สาระการเรียนรู้ 

- วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งคงตัว หรือความเร่ง ไม่คงตัว อาจเป็นการเคล่ือนท่ีแนวตรง การเคล่ือนท่ี แนว

โค้ง หรือการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน การเคล่ือนท่ี แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว นำไปใช้อธิบายการตกแบบเสรี การเคล่ือนท่ี

แนวโค้งด้วยความเร่งคงตัว การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแนวโค้งด้วยความเร่งมีทิศทางต้ังฉากกับ 

ความเร็วตลอดเวลา การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมการเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาด้วยความเร่ง มีทิศทางเข้าสู่จุดท่ีแรงลัพธ์เป็น

ศูนย์ เรียกจุดนี้ว่า ตำแหน่งสมดุลซึ่งนำไปใช้อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน 

- ในบริเวณท่ีมีสนามโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุท่ีมีมวล จะมี แรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุ แรง

นี้นำไปใช้อธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม และดวงจันทร์รอบโลก 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถบอกผลของความเร่งท่ีมีต่อ การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุได้แก่ การ เคล่ือนท่ีแนวตรง 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และการเคล่ือนท่ีแบบส่ันได้ 

- นักเรียนสามารถบอกแรงโน้มถ่วงท่ี เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง ๆ รอบโลกได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 



-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนดู โดยการเอาเชือกผูกวัตถุ
อันหนึ่งแล้วแกว่งเป็นวงกลม 

- จากท่ีนักเรียนสังเกตดู นักเรียนเห็นการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 
- ครูออกแรงแกว่งวัตถุนี้ วัตถุนี้แกว่งเป็นวงกลมได้ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยใดบ้างท่ีวัตถุนี้ท่ีทำ

ให้วัตถุก้อนนี้เคล่ือนท่ีแบบนี้ได้ 
2. จากท่ีนักเรียนเห็นนี้เป็นการกระทำของแรงซึง่จะมีผลอย่างไรกับวัตถุนั้นและครูจะได้ให้นักเรียนได้เรียนกัน

ในวันนี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายเรื่องความเร่งคงตัวหรือความเร่งไม่คงตัวให้นักเรียนฟงั พร้อมกับพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียม

มา 

2. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ให้นักเรียนฟังบนกระดานดำ พร้อมกับพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้

เตรียมมา 

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำการทดลอง จากนั้นให้นักเรียนอ่านขึ้นตอนและวิธีการทดลองตามเอกสารท่ีครูแจก

ให ้ดังนี้ 

การทดลองที่  2  การหาอัตราเร็วและความเร่งจากเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา(Ticker-tapes timer) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาทดลองการหาอัตราเร็วและความเร่งจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

2. เพื่อคำนวณหาอัตราเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ีจากแถบกระดาษ 



อุปกรณ์ 

1.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ความถ่ีขนาด 50 รอบต่อนาที 

2.แถบกระดาษ กลุ่มละ  10  แผ่น 

3.กระดาษคาร์บอน 

4.ถุงทราย  ถ่านไฟฉาย ดินน้ำมัน 

5.ไม้บรรทัด 

6.นาฬิกาจับเวลา                                               รูปท่ี 1 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

 

ทฤษฎี 

เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการหาอัตราเร็วของแถบกระดาษ โดยการทำงานของเครื่องอาศัย

ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าขนาด 50 รอบต่อวินาที จะทำให้ตะปูเข็มซึ่งเป็นตัวเคาะทำให้เกิดจุดบนแถบกระดาษเคาะ 50 

ครั้ง ในเวลา 1 วินาที ซึ่งช่วงเวลาการเคาะแต่ละครั้งจะห่างกัน  1/50 วนิาที 

ดังนั้น  ระยะเวลา  1  ช่วงจุด  เท่ากับ  1/50  วินาที 

 
รูปท่ี 2a ตัวอย่างของช่วงจุด 

 
 

รูปท่ี 2b ระยะเวลาของ  1  ช่วงจุดซึ่งจะห่างกัน  1 ใน  50  วินาที 

 

 

 

 

                                               S1                        S2                                   S3 

 

       รูปท่ี 2c  ตัวอย่างแถบกระดาษท่ีถูกดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 



รูปบนแสดงลักษณะของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา และตัวอย่างแถบกระดาษท่ีถูกดึงผ่านเครื่องเคาะ

สัญญาณเวลา จะเห็นว่าในแต่ละช่วงคือ AB  หรือ  BC  จะใช้เวลาช่วงละ  3  ช่วงจุด  มีเพียงช่วง  CD  จะใช้เวลาช่วง

ละ  4  ช่วงจุด 

ดังนั้น    tAB  =  tBC  =  3(1/50)  วินาที  และ  tCD  = 4(1/50)  วินาที 

จาก  Vav = s/t 

ดังนั้น อัตราเร็วเฉล่ียช่วง AB คือ   VAB =
𝑠1

𝑡𝐴𝐵
=

𝑠1

3(
1

50
)
 

 อัตราเร็วเฉล่ียช่วง BC คือ   VBC =
𝑠2−𝑠1

𝑡𝐵𝐶
=

𝑠2−𝑠1

3(
1

50
)
 

 อัตราเร็วเฉล่ียช่วง CD คือ  VCD =
𝑠3−𝑠2

𝑡𝐶𝐷
=

𝑠3−𝑠2

4(
1

50
)
 

 

สำหรับการคำนวณหาความเร่งจากการเคล่ือนท่ีก็คืออัตราเร็วที่เปล่ียนไปในหนึ่งหน่วยเวลาของแต่ละช่วงของ

การเคล่ือนท่ีของวัตถุมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2  ซึ่งหาได้จากสูตร 

aav  = v/t    (m/s2) 

วิธีการทดลอง 

1. ติดต้ังอุปกรณ์เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

2. สอดแถบกระดาษเข้าระหว่างรูของปลายเคาะ ดังภาพ 

3. ผูกถุงทรายติดกับแถบกระดาษ 

               รูปท่ี 3  การติดต้ังอุปกรณ์           4. 

กดสวิตซ์เปิด และปล่อยถุงทรายพร้อมกับจับเวลา 

จนกระท่ังถุงทรายตกถึงพื้น 

 
รูปท่ี 4  การจัดต้ังอุปกรณ์บนโต๊ะ 

 5. ทำการทดลองในทุกตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ครั้ง  แล้วบันทึกผลการทดลองเพื่อหาค่าเฉล่ีย 

บันทึกผลการทดลอง   

ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเอง  

- นักเรียนสามารถออกแบบและทำตารางเองได้ 

- คำนวณหาค่าอัตราเร็วในแต่ละช่วงเวลาท่ีได้ มาบันทึกลงตาราง 



- ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณหาค่าอัตราเร็วเฉล่ีย และความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแต่ละ

ช่วงเวลาแล้วบันทึกผลลงในตารางท่ีนักเรียนออกแบบไว้ 

- นำค่าท่ีได้มาพลอทกราฟของการเคล่ือนท่ีระหว่าง ระยะทางกับเวลา(กราฟท่ี 1)  และกราฟระหวา่ง

อัตราเร็วกับเวลา(กราฟท่ี 2) 

สรุปผลการทดลอง   

นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองโดยนำข้อมูลท่ีได้จากตารางบันทึกผลการทดลองและ หรือ การอ่านค่า

โดยดูความชันของกราฟ 

วิจารณ์ผลการทดลอง  

ให้นักเรียนวิจารณ์เกี่ยวกับการทดลองท่ีนักเรียนได้ทำในการทดลองดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างเช่น ปัญหาอุปสรรค 

สภาพเครื่องมือ เป็นต้น 

การเคลื่อนที่แนวตรง 

การเคลื่อนที่ในแนวเสน้ตรงที่มีความเร่งคงที่ 

ถ้ามีวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วต้น  ความเร่ง  เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา  จะมีความเร็ว  และเคล่ือนท่ีได้

ระยะทาง   โดยท่ีปริมาณต่างๆ  มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

สมการการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงท่ี 

  v = u + at   เมื่อ   u  คือ ความเร็วต้น (t = 0) 

             s =  (
u+v

2
) t     v   คือ ความเร็วปลาย (ท่ีเวลา t ใดๆ) 

             s = ut + 
1

2
at2                a   คือ ความเร่ง (เป็นความเร่งขณะใดๆ) 

            v2 = u2 +  2as                 t   คือ  เวลาในการเคล่ือนท่ี 

         s  คือ  การกระจัด (ระยะทาง) 

ข้อสังเกต  :  

          1. ให้ทิศทางของความเร็วต้น (u) เป็นบวก ปริมาณใดมีทิศทางตรงข้ามแทนเป็นลบ ยกเว้นเวลา (t) เป็น

ปริมาณสเกลาร์ใช้ค่าเป็นบวกเสมอ 

          2. ใช้กับการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง และมีความเร่ง a คงท่ีเท่านั้น ถ้าความเร่งไม่คงท่ีให้แบ่งเป็นช่วงๆ โดย

ความเร็วปลายช่วงท่ีหนึ่งเท่ากับความเร็วต้นในช่วงถัดไป 

          3. การเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศ วัตถุจะเคล่ือนท่ี

ด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (a = g = 9.8 m/s2) 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

1. จุดท่ีสูงสุดของความเร็วของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ (v = 0) 



2. ท่ีระดับเดียวกันในการเคล่ือนท่ีขาขึ้นและขาลง 

2.1 ความเร็วเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม 

2.2 เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีขาขึ้นและขาลงเท่ากัน 

2.3 การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์ แต่ระยะทางไม่เท่ากับศูนย์ 

3. กรณีปล่อยวัตถุจากบอลลูน ความเร็วต้นของวัตถุเท่ากับความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยวัตถุนั้น 

ตัวอย่างโจทย์ 

        ตัวอย่างที่ 1  วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีในแนวตรงจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงท่ี 3 เมตรต่อวินาที2  เมื่อ

ผ่านจุดสังเกตมีอัตราเร็ว 12 m/s ขณะท่ีวัตถุมีอัตราเร็ว  24 เมตรต่อวินาที  วัตถุอยู่ห่างจุดสังเกตกี่เมตร 

วิธีทำ              จากสูตร       v2 = u2 +  2as 

   242 = 122 +  2(3)s 
                                                        S    =                  m 

        ตัวอย่างที่ 2  บั้งไฟลำหนึ่งทะยานขึ้นจากพื้นโลกในแนวดิ่ง ด้วยความเร่ง 15 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่านไป 

60 วินาที  บั้งไฟลำนี้จะอยู่สูงจากพื้นโลกกี่เมตร 

วิธีทำ  จากสูตร                  s =  ut +  
1

2
at2 

                                                            s =  0(60) + 
1

2
(15)602 

                                   S    =     27000  m 

        ตัวอย่างที่ 3 รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วคงท่ี 10 m/s  ขณะท่ีอยู่ห่างส่ิงกีดขวางเป็นระยะทาง  35  เมตร 

คนขับตัดสินใจห้ามล้อรถโดยเสียเวลา  1 วินาที  ก่อนท่ีห้ามล้อจะทำงาน เมื่อห้ามล้อทำงานแล้วรถจะต้องลด

ความเร็วในอัตราเท่าใด จึงจะทำให้รถหยุดพอดีเมื่อถึงส่ิงกีดขวางนั้น 

วิธีทำ จากโจทย์ ท่ีบอกว่าคนขับตัดสินในห้ามล้อรถโดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนท่ีห้ามล้อจะทำงาน นั่น

แสดงว่า จะต้องหาระยะทางท่ีรถยนต์คันนี้วิ่งไปได้ ต้ังแต่เขาขับไปจนกระท่ังห้ามล้อให้รถหยุด 

จากสูตร                                               s =  ut +  
1

2
at2 

                                                         s =  ut +  0 (ความเร็วคงท่ี แสดงว่า a = 0) 
                                                            =  10 (1) 
                                                         s =  10 m 

แสดงว่า ถ้าห้ามล้อทำงาน แล้วรถจะต้องหยุดในระยะทาง   35 – 10 = 25 m 

หาความหน่วงเมื่อห้ามล้อทำงานแล้ว 

จากสูตร                                                v2 =  u2 +  2as 

                                                            02 = 102 +  2a(25) 
                                                      −100 =  50a 

           a     =   -2 m/s2 



การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีในแนวด่ิง เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก 

การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีตกแบบเสรีในแนวดิ่ง เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หมายถึง การท่ีวัตถุ

เคล่ือนท่ีในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลกเพียงแรงเดียว 

การคำนวณ ให้คิดเหมือนกับวัตถุเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว โดยเปล่ียนสัญลักษณ์ 

จาก  a  เป็น  g  ดังนี้ 

 v = u + gt  v2 = u2 +  2gs 

                                                                           s =  (
u+v

2
) t                          s = ut + 

1

2
gt2 

 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

1. จุดท่ีสูงสุดของความเร็วของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ (v = 0) นั่นหมายความว่า จุดท่ีวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด จะมีความเร็วเป็น

ศูนย์ (จุดวกกลับวัตถุจะหยุดนิ่ง) 

2. ท่ีความสูงระดับเดียวกันในการเคล่ือนท่ีขาขึ้นและขาลง 

2.1 พบว่า อัตราเร็วขาขึ้น เท่ากับ อัตราเร็วขาลง 

2.2 พบว่า เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีขาขึ้น เท่ากับ เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีขาลง 

2.3 การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์ แต่ระยะทางไม่เท่ากับศูนย์ 

3. กรณีปล่อยวัตถุจากบอลลูน ความเร็วต้นของวัตถุต้องเท่ากับความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยวัตถุนั้น 

เทคนิคการใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวด่ิงอย่างอิสระ(ให้ทิศของ u  เป็นบวก) 

1. วัตถุด่ิงลง  ให้ใช้สูตรท้ัง 4 คำนวณ ทุกค่าเป็นบวกหมด(เพราะเราให้ทิศลงเป็นบวก) 

 

 

                            u 

 

2. วัตถุด่ิงขึ้น(พุ่งขึ้น) ใช้สูตรท้ัง 4 คำนวณ ทุกค่าเป็นบวกหมด(ตามการเคล่ือนที่ของ u) ยกเว้นค่า  g 

 

                                u 

 

 

3. วัตถุด่ิงขึ้นและลง ใช้สูตรท้ัง 4 คำนวณ                                                   v = 0 

                                                     พิจาณา 

ความเร็ว ทิศขึ้นเป็นบวก                                                        u 



  ทิศลงเป็นลบ                                                                          แกนอ้างอิง 

การกระจัด เหนือแกนอ้างอิงเป็นบวก                                 

                                                                                                  ค่า g เป็นลบ เสมอ 

  ใต้แกนอ้างอิงเป็นลบ 

  อยู่ท่ีระดับอ้างอิงเป็นศูนย์ 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

        ตัวอย่างที่ 1  ลิงตัวหนึ่งนั่งเหม่ออยู่ขอบหน้าผาแล้วโยนแอ๊ปเป้ิลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 

เมตรต่อวินาที ขนาดของการกระจัดเมื่อส้ินวินาทีท่ี 5 มีค่ากี่เมตร 

วิธีทำ  จากโจทย์ กำหนดแอ๊ปเปิ้ลท่ีโยนขึ้นมีทิศเป็นบวก (ตามความเร็วของ u) 

 จะได้ว่า   u  =  20 m/s,  a  =  -g  = -9.8 m/s2 ,  t  =  5 

 จากสูตร      s =  ut + 
1

2
gt2 

ดังนั้น       วัตถุจะอยู่ต่ำกว่าจุดโยน……… เมตร (s  เป็นลบ) 

        ตัวอย่างที่ 2  ถ้าความเร็วต้นของน้ำท่ีฉีดขึ้นในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ  8 m/s จงหาความสูงของน้ำท่ีพุ่ง

ขึ้นไปในอากาศ 

วิธีทำ                (วาดไดอแกรม) 

จากสูตร      v2 = u2 +  2gs 

            ดังนั้น     ความสูงของน้ำท่ีพุ่งขึ้นไปในอากาศ……..เมตร 

 

 ครูต้ังคำถามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักเรียน เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ 

- นอกจากการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรงตามท่ีได้เรียนมา นักเรียนเคยเห็นการเคล่ือนท่ีในแบบอื่นๆอีกบ้าง 

นักเรียนลองยกตัวอย่างมาให้ครูฟัง (นักเรียนตอบทีละคน) 

- นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาเราขับรถบนทางโค้งเอียง ท่ีมีป้ายกำหนดความเร็วไว้ว่าให้ขับไม่เกิน 40 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง แต่เรากลับสังเกตเห็นความเร็วของรถขณะเล้ียวโค้งท่ีหน้าปัดบอกความเร็วสูงกว่า 40 กิโลเมตร/

ช่ัวโมง แต่รถก็ยังสามารถเล้ียวโค้งได้อย่างปลอดภัย นักเรียนลองให้เหตุผลประกอบว่าเป็นเพราะเหตุใด 

- ในการเรียนในบทต่อไปนี้ครูจะได้พูดถึงเรื่องของการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ นั่นคือ การเคล่ือนทีแบบโพรเจก

ไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮามอนิกส์ 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน แล้วอธิบายกิจกรรมการทดลองท่ี 1 การเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล์ 



จุดประสงค์การทดลอง 

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุแบบโพรเจกไทล์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเคล่ือนท่ีอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกในแนวดิ่งและแบบ

โพรเจกไทล์ของวัตถุ 2 ชนิด ท่ีมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ จากระดับความสูงเดียวกันว่ามีความเหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร 

 

อุปกรณ์การทดลอง 

1. เหรียญ 5 บาท หรือเหรียญ 10 บาท ท่ีมีขนาดและลักษณะเหมือนกัน 2 เหรียญ  

2. ไม้บรรทัดเหล็ก 2 อัน 

 

วิธีการทดลอง  

1. วางไม้บรรทัดให้ส่วนหนึ่งโผล่บนโต๊ะมาประมาณ

ครึ่งหนึ่ง ใช้มือกดไม้บรรทัดเพื่อไม่ให้ตก แล้ววางเหรียญไว้บนโต๊ะ

ตรงบริเวณของโต๊ะ 1 เหรียญใกล้กับไม้บรรทัด ส่วนอีกเหรียญ

หนึ่งวางไว้บนไม้บรรทัด ส่วนท่ีโผล่พ้นโต๊ะ ดังภาพ 

2. ออกแรงผลักไม้บรรทัดด้วยมือหรือใช้ไม้บรรทัดอีกอันปัดอย่างรวดเร็ว ดังภาพ สังเกตการณ์

เคล่ือนท่ีของเหรียญท้ังสอง และการตกกระทบพื้นของเหรียญท้ังสอง บันทึกผลการทดลอง 

3. ทำการทดลองเช่นเดิมแต่ออกแรงผลักไม้บรรทัดด้วยแรงท่ีมากขึ้นกว่าเดิม สังเกตการณ์เคล่ือนท่ี

ของเหรียญท้ังสอง และการตกกระทบพื้นของเหรยีญท้ังสอง บันทึกผลการทดลอง 

4. สรุปผลการทดลอง 

คำถามหลังการทดลอง 

1. จากผลการทดลองท่ีได้ นักเรียนจะออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองอย่างไรให้เหมาะสม 

2. เหรียญท้ังสองมีแนวการเคล่ือนท่ีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. เหรียญท้ังสองได้รับแรงท่ีแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. เมื่อเราเพิ่มแรงท่ีผลักไม้บรรทัดให้มากขึ้น ส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีของเหรียญท้ังสองหรือไม่ อย่างไร 

5. การเพิ่มแรงผลักไม้บรรทัดให้มากขึ้น เหรียญท้ังสองจะตกถึงพื้นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

6. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เหรียญท้ังสองมีลักษณะการเคล่ือนท่ีแตกต่างกัน 

7. นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมเหรียญถงึตกถึงพื้นพร้อมกัน 

8. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้อย่างไร 



2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน แล้วครูอธิบายกิจกรรมการทดลองท่ี 2 การยิงวัตถุ 

 

จุดประสงค์การทดลอง 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการกระจัดในแนวระดับ ท่ีเกิดขึ้นจากการยิงวัตถุท่ีมีขนาดต่างกัน

ในทิศทำมุมกับแนวระดับเท่ากันของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการกระจัดในแนวระดับ ท่ีเกิดขึ้นจากการยิงวัตถุท่ีมีขนาดเท่ากัน

ในทิศทำมุมกับแนวระดับแตกต่างกันของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

อุปกรณ์ 

1. เครื่องยิงวัตถุในทิศทำมุมต่างๆ 

2. ไม้เมตรหรือตลับเมตร 

 

วิธีการทดลอง 

1. ใส่ลูกกลมโลหะขนาดเล็กของเครื่องยิงวัตถุในกระบอกยิง ดึงคัน

ยิงออกไปท่ีระยะหนึ่งแล้วยิงลูกกลมโลหะออกไปในแนวระดับ สังเกตการณ์

เคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ และวัดระยะท่ีส้ันท่ีสุดจากจุดเริ่มต้นในการยิงไป

ยังจุดท่ีลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น บันทึกผล 

2. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 แต่เปล่ียนขนาดของลูกกลมโลหะให้ใหญ่ขึ้น สังเกตการเคล่ือนท่ี

ของลูกกลมโลหะและวัดระยะท่ีส้ันท่ีสุดจากจุดเริ่มต้นในการยิงไปยังจุดท่ีลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น บันทึก

ผล 

3. เลือกลูกกลมโลหะมา 1 ลูก ดึงคันยิงออกไปท่ีระยะหนึง่ แล้วยิงลูกกลมโลหะออกไปในแนวทำมุม 

30 องศา 45 องศา และ 60 องศา กับแนวระดับ สังเกตการณ์เคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ และวัดระยะท่ีส้ัน

ท่ีสุด จากจุดเริ่มต้นในการยิงไปยังจุดท่ีลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น บันทึกผล 

4. สรุปผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง  

ตารางที่ 1 การยิงลูกกลมโลหะขนาดไม่เท่ากันด้วยแรงและมุมการยิงเท่ากัน 

ขนาดของลูกกลมโลหะที่ใช้ยิง ระยะที่สั้นที่สุดที่วัดได้จากจุดเร่ิมต้นการยิงไปยังจุดที่

ลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น(cm) 



ลูกกลมโลหะขนาดเล็ก  

ลูกกลมโลหะขนาดใหญ่  

ตารางที่ 2 การยิงลูกกลมโลหะขนาดเท่ากัน แรงยิงเท่ากันในลักษณะทำมุมต่างกัน 

มุมที่ใช้ในการยิงลูกกลมโลหะ ระยะที่สั้นที่สุดที่วัดได้จากจุดเร่ิมต้นการยิงไปยังจุดที่

ลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น(cm) 

30 องศา  

45 องศา  

60 องศา  

คำถามหลังการทดลอง 

1. เมื่อนักเรียนยิงลูกกลมโลหะ เหตุใดลูกกลมโลหะจึงเคล่ือนท่ีเป็นแนวโค้ง 

2. การยิงลูกกลมโลหะขนาดไม่เท่ากันด้วยแรงท่ีเท่ากันและมุมในการยิงเหมือนกันให้ผลแตกต่างกัน

หรือไม ่

3. เมื่อนักเรียนยิงลูกกลมโลหะขนาดเท่ากันด้วยแรงท่ีเท่ากันออกไปจากจุดเดียวกันด้วยมุมที่ทำกับ

แนวระดับต่างๆ กัน ให้ผลการทดลองแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร 

 

3. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ให้นักเรียนฟงับนพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมาพรอ้มกับ

โจทย์ตัวอย่างเพื่อคำนวณวิเคราะห์หาตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

การเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล์ 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ คือ การเคล่ือนท่ีของวัตถุภายใต้ความเร่ง ซึ่งทำมุมใดๆ กับความเร็วของการ

เคล่ือนท่ี โดยมุมกระทำนั้นเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะได้ลักษณะการเคล่ือนท่ีเป็นโค้งพาราโบลา ซึ่งมีการกระจัด

เกิดขึ้น 2 แนวพร้อมกัน คือ แนวราบ และแนวดิ่ง ดังนั้นความเร็วขณะใดๆ ของการเคล่ือนท่ีจะต้องประกอบด้วย

ความเร็ว 2 แนว คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง โดยทิศของความเร็วขณะใดๆ จะสัมผัสกับเส้นโค้ง

ของการเคล่ือนท่ีเสมอ 

การแบ่งประเภทของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบกว้างๆ 



การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สามารถแบ่งเป็น 3 แบบได้ ดังนี้ 

โพรเจกไทล์แบบที่ 1 วัตถุพุ่งเฉียงขึ้น 

ถ้าวัตถุพุ่งเฉียงขึ้น แล้วจะต้องแตกความเร็วต้น  (u)  ออกไปเป็นความเร็วในระบบพิกัดฉาก นั่นคือ  

(ux) และ (uy) ดังรูป 

 

        uy = u sinα                    หลักการ 

             u                               1.1 ในแนวระดับความเร็วจะคงตัว 

               α              ux =  u cosα     1.2 ในแนวดิ่งให้คิดเหมือนการตกอย่างอิสระของวัตถุ 

         โพรเจกไทล์แบบที่ 2 วัตถุพุ่งออกในแนวระดับ 

ถ้าวัตถุพุ่งออกในแนวระดับแล้ว ความเร็วต้นท่ีพุ่งออกมาจะเป็นความเร็วในแนวระดับ (ux) ซึ่งมีค่า

คงตัว ส่วนความเร็วต้นในแนวดิ่ง (uy) มีค่าเป็นศูนย์ ดังรูป 

                  u        ux = u    หลักการ 

                                   2.1  ความเร็วในแนวระดับจะเป็นความเร็วที่พุ่งออกใน 

                                          แนวระดับและจะมีค่าคงตัว 

                    uy =  0                                    2.2  ในแนวดิ่ง ให้คิดเหมือนการตกอย่างอิสระของวัตถุ 

                                                     โดยความเร็วต้นในแนวดิ่งเป็นศูนย์ ความเร็วต้นใน 

                                                     แนวระดับ  (ux) เป็นความเร็วที่พุ่งออกมา มีค่าคง 

1. หาเวลา ในอากาศ                            ตัวไปเรื่อยๆ ความเร็วต้นในแนวดิ่ง (uy) เป็นศูนย์ 

                จากสูตร                     sy = uyt + 
1

2
gt2 

      จะได ้       t =  √
2h

g
       เวลาในแนวระดับเท่ากับเวลาในแนวดิ่ง  

2. หาระยะในแนวระดับ     s = vx.t (ในอากาศ) 

3. หาการกระจัด (S)  ตามทฤษฎีบท ปีทากอรัส 

4. หาความเร็วของวัตถุในแนวเส้นสัมผัส (V)  

         จะได้                       v⃑ =  √vx
2 + vy

2 

          และ              tan θ =  
Vy

Vx
 

โพรเจกไทล์แบบที่ 3 วัตถุพุ่งเฉียงลง 



ถ้าวัตถุพุ่งเฉียงลง แล้วจะต้องแตกความเร็วต้น (u) ออกไปเป็นความเร็วในแนวระดับ (ux) และ

แนวดิ่ง (uy) ดังรูป                ux =  u cosα       หลักการ 

            α   3.1 ในแนวระดับ ความเร็วจะคงตัว 

                    U                   3.2  ในแนวดิ่ง ให้คิดเหมือนการตกอย่างอิสระของวัตถุ 

                    uy =  u sinα 

ถ้าความเร็วต้นเฉียงลงมาทำมุม  θ  กับแนวระดับใช้เทคนิคการแตกแรงให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก ใน

กรณีนี้ต้องแตกความเร็วต้น (u) ท้ังสองแนวได้แก ่

               ux = u cosθ    มีค่าคงตัวเสมอ 

               uy = u sinθ    วัตถุมีทิศพุ่งลง ดังนั้น ทิศพุ่งลง  (   )  เป็นทิศอ้างอิง 

          1. หาเวลา ในอากาศ 

                  จากสูตร                  sy = uyt + 
1

2
gt2 

      จะได้            t =  √
2(h−usin θ)

g
       

2. หาระยะในแนวระดับ    s  =  ux.t (ในอากาศ) 

       จะได้               s  =  uxcosθ.t           

3. หาการกระจัด (S)  ตามทฤษฎีบท ปีทากอรัส 

                        s =  √sx
2 + sy

2 

4. หาความเร็วของวัตถุในแนวเส้นสัมผัส (V)  

             จะได้             v⃑ =  √vx
2 + vy

2 

               และ      tan𝜃 =  
𝑉𝑦

𝑉𝑥
 

ข้อสังเกตและหลักการคำนวณการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  :  

1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ พร้อมวาดรูปแนวการเคล่ือนท่ี 

2. กำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายตามโจทย์ 

3. แตกความเร็วที่จุดเริ่มต้นออกเป็นความเร็วต้นในแนวระดับ (ux)  และความเร็วในแนวดิ่ง (uy) 

4. ถ้าวัตถุขึ้นสูงสุด แล้ว ความเร็วในแนวดิ่ง  (vy) เป็นศูนย์แต่ความเร็วในแนวระดับ (vx) ยังคงตัว 

5. ถ้าหาเวลาได้จากแนวใดแนวหนึ่ง ก็สามารถท่ีจะนำไปใช้กับอีกแนวหนึ่งได้ เนื่องจาก เวลาท่ีใช้ใน

การเคล่ือนท่ีเท่ากันเพราะเป็นวัตถุก้อนเดียวกันเพียงแต่มองเป็น  2  แนวเท่านั้น 

6. แยกคำนวณระหว่างการเคล่ือนท่ีในแนวระดับ (แกน x) และแนวดิ่ง (แกน y) ดังนี้ 



6.1 แนวระดับ (แกน x) ใช้สูตร คำนวณ ดังนี้ 

Sx =  uxt    เมื่อวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว 

6.2 ในแนวดิ่ง (แกน y) ใช้สูตรคำนวณสมการการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงท่ี 

ดังสมการข้างต้น 

7. การกำหนดเวกเตอร์  uy ของการเคล่ือนท่ีของ มีทิศเป็นบวก  (+) เสมอ 

8. ถ้าเวกเตอร์ใดมีทิศเดียวกับ  uy  แล้ว จะมีเครื่องหมายเป็นบวก (+) และถ้าเวกเตอร์ใดมีทิศตรง

ข้ามกับ  uy  แล้ว จะมีเครื่องหมายเป็นลบ (-) 

ตัวอย่างโจทย์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

1. เมื่อขว้างหินก้อนหนึ่งด้วยความเร็วต้น 20  เมตรต่อวินาที พบว่า หินก้อนนี้ตกถึงพื้นราบด้วย

ความเร็วที่ทำมุม  60  องศา กับแนวดิ่ง หินก้อนนีจ้ะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด 

2. ยิงกระสุนปืนมวล  50  กรัม ด้วยความเร็วต้น 100  เมตรต่อวินาที ทำมุม  37  องศา กับแนว

ระดับ หลังจากนั้น  5  วินาที กระสุนตกกระทบเป้าบนหน้าผา เป้านั้นอยู่สูงจากพื้นระดับท่ียิงเท่าไร 

3. นักปั่นจักรยานผาดโผน ต้องการท่ีจะขี่ข้ามคลองซึ่งกว้าง  5 m  ไปยังฝ่ังตรงข้าม ถ้าเขาขับรถ

ด้วยอัตราเร็ว  10  m/s  ก่อนพ้นฝ่ังแรก เขาจะข้ามได้โดยไม่ชนฝ่ังตรงข้าม  h  จะมีค่าได้มากท่ีสุดกี่เมตร 

4. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนพื้นสนามราบ เขาขว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศ ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศ

นาน 4 วินาที โดยไม่คิดแรงต้านทานของอากาศ ถ้าลูกบอลไปได้ไกลในระดับ  60  เมตร ความเร็วท่ีใช้ขว้าง

ลูกบอลมีค่าเท่าไร 

5. นักรักบี้เตะลูกบอลขึ้นด้วยความเร็ว  20 m/s  เป็นมุม  53  องศา กับแนวระดับ เขาจะต้องวิ่ง

ด้วยความเร็วอย่างน้อยท่ีสุดเท่าไร จึงจะไปรับลูกบอลท่ีเขาเตะออกไปเองได้พอดีก่อนตกถึงพื้นดิน 

6. นักฟุตบอลเตะลูกบอลไปด้วยความเร็ว  20 m/s  ในทิศทำมุม  45  องศา กับพื้นสนามไปยัง

ประตูซึ่งห่างจากจุดเตะ  50  เมตร ถ้าในเวลาเดียวกับนักฟุตบอลเตะลูกบอล ผู้รักษาประตูซึ่งยืนท่ีประตูได้วิ่ง

ออกมาทันทีด้วยความเร่งคงท่ี และปรากฏว่าผู้รักษาประตูรับลูกบอลได้พอดีท่ีลูกบอลตกถึงพื้น จงหาว่า

ผู้รักษาประตูต้องวิ่งออกมาด้วยความเร่งคงท่ีเท่ากับเท่าไร 

ตัวอย่างโจทย์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

โพรเจกไทล์แบบที่ 2  วัตถุพุ่งออกในแนวระดับ 

1. ขว้างก้อนหินหนัก  0.5  kg  ด้วยความเร็ว  10 m/s  จากหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล  50  m 

ความเร็วของก้อนหินกระทบน้ำมีค่าเท่ากับกี่เมตร/วินาที 



2. เครื่องบินทิ้งระเบิด  b  บินในแนวระดับสูงจากเป้าหมาย  a  180  เมตร แนว  ba  ทำมุมกับ

แนวระดับ  θ  โดย   θ  =  tan-1(1/4)  จงหาความเร็วต้น  u  ของเครื่องบินในขณะนั้น เมื่อปล่อยระเบิดลง

มาแล้ว ลูกระเบิดจะกระทบเป้า  a  พอดี  กำหนดให้   g =  10 m/s2 

3. ลูกปืนมวล  8  กรัม  ยิงตรงไปยังท่อนไม้มวล  2.0  กิโลกรัม  ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะล่ืนท่ีความสูง  0.8  

เมตร เมื่อลูกปืนกระทบท่อนไม้และฝังในเนื้อไม้  ท่อนไม้เคล่ือนท่ีหล่นจากโต๊ะ  และตกถึงพื้นห่างจากโต๊ะ  2  

เมตร  จงหาอัตราเร็วของลูกปืนในหน่วยเมตร/วินาที 

  

ตัวอย่างโจทย์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

โพรเจกไทล์แบบที่ 3  วัตถุพุ่งเฉียงลง 

1.ขว้างวัตถุจากยอดตึกด้วยความเร็ว  20 m/s เฉียงลงทำมุม 53 องศา กับแนวระดับ วัตถุจะตกถึง

พื้นใช้เวลา 5 วินาที จงหาว่ายอดตึกสูงจากพื้นดินเท่าใด 

 

4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน แล้วครูอธิบายกิจกรรมการทดลองท่ี 3 การเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม 

จุดประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นแรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีในแนววงกลม 

เมื่อน้ำหนักหรือมวลของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแตกต่างกัน 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นแรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีในแนววงกลม 

เมื่อความยาวของเชือกท่ีผูกวัตถุท่ีเคล่ือนท่ียาวแตกต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นแรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีในแนววงกลม 

เมื่อความยาวของเชือกท่ีผูกวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีเท่ากันแต่แกว่งด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน 

อุปกรณ์ 

1. น๊อต จำนวน 4 ตัว 

2. เชือกยาวประมาณ 1.20 เมตร จำนวน 1 เส้น และเชือกยาว 1 เมตร 1 เส้น 

วิธีการทดลอง 

1. ตัดเชือกยาวประมาณ 60 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น ผูกกับน๊อต 1 ตัว และน๊อต 2 ตัว ตามลำดับ 

2. ทำให้น๊อตท้ังสองเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมในแนวระดับในลักษณะท่ีเชือกตึงในแนวระดับด้วยความเร็ว

ในการเคล่ือนท่ีใกล้เคียงกัน สังเกตแรงดึงในเส้นเชือกท่ีกระทำกับมือ บันทึกผลการสังเกต 



3. นำน๊อตอีกตัวหนึ่งมาผูกด้วยเชือกท่ียาว 100 เซนติเมตร จากนั้น ทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีด้วยเชือกท่ี

ยาว 60 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร ด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีท่ีใกล้เคียงกัน สังเกตแรงดึงในเส้น

เชือกท่ีกระทำกับมือ บันทึกผลการสังเกต 

4. นำน๊อต 1 ตัว ท่ีผูกด้วยเชือกยาว 100 เซนติเมตร มาทำให้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยความเร็วใน

การเคล่ือนท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน สังเกตแรงดึงในเส้นเชือกท่ีกระทำกับมือ บันทึกผลการสังเกต 

5. สรุปผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการสังเกตแรงดึงเชือกที่กระทำกับมือที่ใช้

แกว่งน๊อตให้เคลื่อนทีเ่ป็นวงกลม 

เมื่อทำให้น๊อต 1 ตัว และ 2 ตัว เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม

ด้วยความเร็วและความยาวเชือกเท่ากัน 

 

เมื่อทำให้น๊อต 1 ตัว เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยเชือกท่ีมี

ความยาวต่างกันด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีเท่ากัน 

 

เมื่อทำให้น๊อต 2 ตัว ผูกด้วยเชือกยาวเท่ากันเคล่ือนท่ี

เป็นวงกลมด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีแตกต่างกัน 

 

คำถามหลังการทดลอง 

1. ความยาวเชือกท่ีเราผูกน๊อตให้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม แทนปริมาณอะไรของการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 

2. แรงท่ีเชือกดึงมือข้างท่ีเราใช้ทำน๊อตเคล่ือนท่ี แทนปริมาณอะไรของการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม  

3. น้ำหนักของน๊อตมีผลต่อแรงดึงเชือกท่ีกระทำต่อมือข้างท่ีทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีหรือไม่ อย่างไร ถ้า

เราทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากันและใช้เชือกท่ีมีความยาวเท่ากัน 

4. ความยาวของเชือกท่ีใช้ผูกน๊อตมีผลต่อแรงดึงเชือกท่ีกระทำต่อมือข้างท่ีทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีหรือไม่ 

อย่างไร เมื่อเราใช้น๊อตท่ีมีขนาดเท่ากันและทำให้เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากัน 

5. ความเร็วในการทำน๊อตเคล่ือนท่ีมีผลต่อแรงดึงเชือกท่ีกระทำต่อมือข้าท่ีแกว่งน๊อตหรือไม่ อย่างไร 

เมื่อเราใช้น๊อตขนาดเท่ากันและผูกด้วยความยาวเชือกเท่ากัน 

5. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมให้นักเรียนฟังบนพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมาพร้อมกับโจทย์

ตัวอย่างเพื่อคำนวณวิเคราะห์หาตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 



การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมท่ีเราพบเห็นมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน  เช่น การแกว่งวัตถุเป็นวงกลมแนวราบใน

อากาศ  การเล้ียวโค้งของรถยนต์  การเคล่ือนท่ีของวัตถุเป็นวงกลมในแนวดิ่ง  เป็นต้น  เนื่องจากการเคล่ือนท่ีของวัตถุ

เป็นวงกลมจะมีความเร่งต้ังฉากกับความเร็วอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นเมื่อความเร็วขณะใดๆ มีทิศสัมผัสกับเส้นโค้งของการ

เคล่ือนท่ี  ความเร่งท่ีต้ังฉากกับความเร็วจึงมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม  เราเรียกความเร่งนี้วา่ “ความเร่งสู่

ศูนย์กลาง ” 

ในชีวิตประจำวันท่ีพบเห็นได้ เช่น แกว่งเชือกให้อยู่ในแนววงกลม  รถวิ่งบนถนนโค้ง  รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง  

การโคจรของดาวเทียมรอบโลก  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ตลอดจนโลกหมุนรอบตัวเอง เป็นต้น 

เรานิยามการเคล่ือนท่ีในแนววงกลมได้ว่า เป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว แต่ทว่า

ทิศของความเร็วนั้นเปล่ียนไปตลอดเวลา  กล่าวคือ 

1. ความเร็วที่เปล่ียนไป เมื่อ 

- มีการเปล่ียนขนาดของความเร็ว 

- มีการเปล่ียนทิศของความเร็ว 

- มีการเปล่ียนท้ังขนาดและทิศทาง 

2. ความเร่ง คือ ความเร็วที่เปล่ียนไปในหนึ่งหน่วยเวลา  

แสดงว่า  ขนาดของความเร่งมีค่าเป็น   ac = v2/R   และจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลม 

สมมุติให้   ac  แทน ความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีในแนววงกลม 

และให้  ∑Fc   แทน แรงสู่ศูนย์กลางท่ีกระทำกับวัตถุมวล  m  (kg) 

จะได้                    ac = v2/R    

จากกฎข้อที่  2  ของนิวตัน แรงท่ีกระทำกับวัตถุจะมีทิศเดียวกับความเร่ง 

   ∑F    =    ma 

∑Fc   =   mac  =   m(v2/R ) 

การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมของวัตถุมี  2  แบบ  คือ 

1.วัตถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว  แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลาง

ของวงกลม 

2.วัตถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงตัว  พบว่าแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุมีทิศพุ่งออกจากจุด

ศูนย์กลางของวงกลม 

ส่ิงท่ีต้องรู้เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 

1. ความเร็วเชิงมุม (Angular  Velocity) 



อัตราเร็วเชิงมุม  คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนย์กลางมีหน่วยเป็นเรเดียน กล่าวคือ “มุมการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนว

วงกลมซึ่งถูกรัศมีกวาดได้ใน  1  วินาที”  มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ โอเมกา (ω) 

อัตราเร็วเชิงเส้น คือ ความยาวตามเส้นโค้งของวงกลมท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีได้ในเวลา 1 วินาที  มีหน่วยเป็น เมตร

ต่อวินาที เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  (V) 

เม่ือ   a  แทน ความยาวส่วนโค้งท่ีรองรับมุม (ระยะทางเชิงมุม) 

R แทน รัศมีของส่วนโค้ง 

θ แทน มุมท่ีจุดศูนย์กลางมีหน่วยเป็นเรเดียน 

t  แทน เวลาท่ีรัศมีกวาดได้ระยะทางเชิงมุม  a 

2. ความรู้เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

มุมท่ีจุดศูนย์กลาง = ส่วนโค้ง/รัศมี  (เรเดียน) 

จะได้   θ = a/R  ……..(1) 

อัตราเร็วเชิงมุม ω คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนย์กลางโดยวัตถุเคล่ือนท่ีและถูกรัศมีกวาดได้ใน  1  วินาที 

จะได้   ω =  θ/t  ……..(2) 

นำ  (1)  แทนใน (2) จะได้  

   ω = (a/R)/t  

   ωR = a/t 

   ωR = v 

แสดงว่า   v = ωR  ……..(3) 

จาก   ac  =  v2/R      

จะได้   ∑Fc   =      m(v2/R)  ……..(4) 

นำ  (3) แทนใน  (4)  และ  (5)  จะได้ 

 ac  =  v2/R    = ω2R  

 ∑Fc   =      mv2/R  = mω2R    ……..(5) 

3. ความถ่ี (Frequency) และ คาบ (Period) 

ความถ่ี คือ จำนวนรอบท่ีเคล่ือนท่ีได้ใน 1 วินาที ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “f” 

คาบ คือ เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบ ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “T” 

  พบว่า     f          =      1/T 

จาก    ω =  θ/t 

   ω =  2π/T  ……..(6) 



   ω =  2πf  ……..(7) 

จาก   v = ωR 

   v = 2πf R  ……..(8) 

         ∑Fc     =      mv2/R 

     = mω2R  

     = m(2πf)2R ……..(9) 

6. ครูอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม (นักเรียนดูจากพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้

เตรียมไว้) 

7. ครูอธิบายและทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูบนกระดานดำ 

แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

1. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกท่ีความสูง 600 กิโลกเมตรจากผิวโลก และมีอัตราเร่งเนื่องจาก

แรงโน้มถ่วงเป็น 8.2 m/s2 จงหาอัตราเร็วเชิงเส้นของดาวเทียม (รัศมีของโลกคือ 6,400 km) 

2. มวล m ถูกทำให้ไถลเป็นวงกลมในระนาบระดับไปรอบผิวเกล้ียง และล่ืนอยู่ภายในของกรวยที่

หงายต้ังตรง ดังภาพ จงหาว่าขณะนี้มวล m มีค่าพลังงานศักย์เป็นกี่เท่าของพลังงานจลน์ ท้ังนี้ให้ถือว่า ระดับ

ปลายล่างของกรวยมีค่าพลังงานศักย์เป็นศูนย์ 

3. มวล m แขวนไว้ดังรูป และถูกตรึงไว้ด้วยแรง F ในแนวระดับ เมื่อแรงดังกล่าวทำมุมกับมวล m 

เท่ากับ 60 องศา ความเร่งของมวล m ทันทีหลังจากตัดแรง F ออกจะเป็นเท่าใด 

4. ทรงกลม a และ b วางอยู่บนระนาบระดับ เมื่อเริ่มต้นเคล่ือนท่ีพร้อมกัน ทรงกลม a เคล่ือนท่ีเป็น

วงกลมด้วยอัตราเร็วคงท่ี ส่วนทรงกลม b ถูกแรงดีดให้เคล่ือนท่ีขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 25 m/s 

ถ้าทรงกลม b ตกถึงพื้นระนาบ เมื่อทรงกลม a เคล่ือนท่ีครบ 1 รอบพอดี ทรงกลม a เคล่ือนท่ีด้วยอัตราเร็ว

เชิงมุมกี่เรเดียนต่อวินาที 

5. ผูกวัตถุท่ีปลายล่างของเชือกเส้นท่ียาว l เมตร ตรึงปลายบนไว้ แล้วแกว่งวัตถุให้เป็นวงกลมใน

ระนาบระดับ ถ้าเชือกทำมุม θ กับแนวดิ่ง วัตถุจะแกว่งครบรอบในเวลา T วินาที ความเร่งสู่ศูนย์กลางของ

วัตถุมีค่าเท่าใด 

6. โลกหมุนรอบตัวเองตามปกติ ทำให้วัตถุท่ีอยู่บนผิวโลก ณ ตำแหน่งศูนย์สูตร มีความเร่งสู่

ศูนย์กลาง a m/s2 ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองช้าลงเป็นรอบละ 36 ช่ัวโมง ความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุท่ีผิวโลก

ตรงตำแหน่งเดิมจะเป็นกี่เมตรต่อวินาที2 



7. เหรียญห้าบาทวางอยู่ท่ีระยะ 20 เมตร จากศูนย์กลางแผ่นเสียง ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

สถิต ระหว่างเหรียญและแผ่นเสียงเป็น 0.125 จงคำนวณหาจำนวนรอบท่ีมากท่ีสุดใน 1 วินาที ท่ีแผ่นเสียง

หมุนแล้วเหรียญยังคงอยู่นิง่เทียบกับแผ่นเสียง 

8. วัตถุผูกติดปลายเชือกแล้วแกว่งเป็นวงกลมสม่ำเสมอตามแนวราบแบบฐานกรวย ถ้ารัศมีของการ

แกว่งเป็นวงกลมเท่ากับ 30 cm และมวลของวัตถุเป็น 0.5 กิโลกรัม เชือกยาว 50 cm อัตราเร็วเชิงมุมของ

การแกว่งเป็นกี่เรเดียนต่อวินาที 

 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 

-เวกเตอร์ 

 

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 

 

-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 

 

 

-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 

-มีวินัย 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 



เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 8 ดีมาก 

5 – 6 ดี 

3 – 4 พอใช้ 

1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปสรรค 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 



ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเกิดสนามแม่เหล็ก  เร่ือง  แรงแม่เหล็ก 

รหัสวิชา  ว 30103    รายวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด 

- สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็ก เนื่องจากกระแสไฟฟ้า 

- สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อ อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก และแรง

แม่เหล็กท่ีกระทำต่อลวด ตัวนำท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมท้ังอธิบายหลักการทางานของมอเตอร์ 

- สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง ยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

สนามแม่เหล็กเป็นบริเวณรอบๆ แท่งแม่เหล็ก ซึ่งมีแรงแม่เหล็กกระทำกับวัตถุ ความเข้มและทิศทางของ

สนามแม่เหล็กแสดงโดยเส้นแรงแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆ เส้นลวด 

ลักษณะของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับรูปร่างของเส้นลวดและกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านสนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นโดยวิธี

เดียวกับสนามแม่เหล็กถาวร ผลท่ีเกิดขึ้นนี้เรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้สร้างแม่เหล็กท่ีมีกำลังสูง และใช้สำหรับทำให้

เกิดการเคล่ือนท่ีโดยกระแสไฟฟ้า 

4. สาระการเรียนรู้ 

- กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในบริเวณรอบ แนวการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า หาทิศทางของ 

สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้จากกฎมือขวา 

- อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อลวดตัวนำท่ีมีกระแสไฟฟ้า

ผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมท้ังอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์  

- ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีโดยไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็ก 

หรือมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำโดยกระแสไฟฟ้า ไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็ก จะมีแรงแม่เหล็กกระทำซึ่งเป็น

พื้นฐานในการสร้างมอเตอร์ 



- เมื่อมีสนามแม่เหล็กเปล่ียนแปลงตัดขดลวดตัวนำ ทำให้เกิดอีเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้า 

- ภายในนิวเคลียสมีแรงเข้มท่ีเป็นแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคในนิวเคลียส และเป็นแรงหลักท่ีใช้อธิบาย 

เสถียรภาพของนิวเคลียส นอกจากนี้ยังมีแรงอ่อนซึ่งเป็นแรงท่ีใช้อธิบายการสลายให้อนุภาคบีตาของธาตุ กัมมันตรังสี  

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- บอกการเกดิสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้ 

- บอกความสัมพันธ์ระกว่างแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก และ

แรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อลวดตัวนำท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมท้ังบอกหลักการทางานของมอเตอร์ได้ 

- บอกการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

- บอกความหมายของแรงเข้มและแรงอ่อนได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยนำโมเดลการเรียงตัวของเส้นแรงแม่เหล็กให้นักเรียนดู 
- จากท่ีนักเรียนสังเกตดู นักเรียนเห็นการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 
- ครูถามต่อไปว่าถ้าเป็นวัตถุท่ีเป็นเหล็กธรรมดา เราสามารถทำให้เกิดเป็นแม่เหล็กท่ีมีอำนาจดูดสารท่ีเป็น

โลหะได้หรือไม่อย่างไร และถ้าเป็นไปได้ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยใดบ้างท่ีทำให้วัตถุนี้สามารถออกแรง
กระทำกับวัตถุท่ีเป็นโลหะได้ 

2. หากนักเรียนยังไม่ทราบหรือไม่เคยได้เรียนรู้ ด้ังนั้นครูจะได้ให้นักเรียนได้เรียนกันในวันนี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายเรื่องแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กโลกให้นักเรียนฟัง (พร้อมกับพาวเวอร์พอยท์

ท่ีครูได้เตรียมมา) 

แม่เหล็กคือ สารแม่เหล็กท่ีมีโมเลกุลเรียงตัวกันอยา่งเป็นระเบียบ สามารถมีแรงกระทำต่อ สารแม่เหล็ก

ด้วยกันได้ เมื่อแขวนแม่เหล็กอย่างอิสระขั้วเหนือ (N) จะช้ีทิศขั้วโลกเหนือ ข้ัวใต้ (S) จะช้ีทิศขั้วโลกใต้ ทำให้เช่ือว่าโลก



มีอำนาจแม่เหล็ก โดยข้ัวเหนือ (N) ของแม่เหล็ก อยู่ทางขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์ และมีข้ัวใต้ (S) ของแม่เหล็กอยู่ทาง

ขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์ โดยมีการทำมุมกันเล็กน้อย 

สนามแม่เหล็กโลก แก่นโลกมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็ก  แก่นโลกช้ันใน (Inner core) มีความกดดันสูงจึงมี

สถานะเป็นของแข็งส่วนแก่นช้ันนอก (Outer core) มีความกดดันน้อยกว่าจึงมีสถานะเป็นของเหลวหนืด  แก่นช้ันในมี

อุณหภูมิสูงกว่าแก่นช้ันนอก พลังงานความร้อนจากแก่นช้ันใน จึงถ่ายเทขึ้นสู่แก่นช้ันนอกด้วยการพาความ

ร้อน (Convection) เหล็กหลอมละลายเคล่ือนท่ีหมุนวนอย่างช้าๆ  ทำให้เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า และ

เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก (The Earth’s magnetic field)  

 
 

สนามแม่เหล็ก เมื่อมีแม่เหล็กวางอยู่ ณ ท่ีใดก็ตาม แม่เหล็กนั้นจะส่งอำนาจแม่เหล็กออกไปรอบตัวในบริเวณ

นั้น ถ้าเอาแม่เหล็กอื่นหรือวัตถุท่ีเป็นเหล็กเข้าไปในบริเวณนั้นจะเกิด

แรงแม่เหล็กส่งมากระทำทันทีจากแม่เหล็กท่ีวางอยู่ก่อนนั้น อย่างนี้เรา

ถือว่าแม่เหล็กหรือสารแม่เหล็กท่ีเรานำเข้าไปทีหลังไปอยู่ในบริเวณซึ่ง

เป็น สนามแม่เหล็กของแม่เหล็กอันแรกถ้าเราถอยแม่เหล็กหรือสาร

แม่เหล็กนั้นออกมาให้ห่างมาก ๆ แรงแม่เหล็กท่ีเคยเกิดข้ึนดังกล่าวจะ

หมดไป หมายความว่า แม่เหล็กอันแรกส่งแรงไปกระทำไม่ถึง   จึงเห็น

ได้ว่าสนามแม่เหล็กคือ บริเวณรอบ ๆ แม่เหล็ก ซึ่งแท่งแม่เหล็กนั้นสามารถส่งอำนาจแม่เหล็กไปถึง 

สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 

            เออร์สเตด (Hans Christian Oersted) นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กทดลองผ่านกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ

พบว่า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำจะทำให้ทิศท่ีเข็มทิศช้ีเปล่ียนไป นั่นแสดงว่ามีสนามแม่เหล็กรอบตัวนำนั้น  

จากการศึกษาเกี่ยวกับเส้นลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่อเส้น ลวดนั้นแต่

ถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ  ในปี พ.ศ.2363 Hans Christian Oersted นัก



ฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก พบว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านในลวดตัวนำ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆลวดตัวนำนั้น  ซึ่งแยก

พิจารณาตามลักษณะของลวดตัวนำดังนี้  

1. สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในลวดตรงยาว เมื่อนำเข้มทิศไปวางใกล้ลวดตรงท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน พบว่า

แนวเข็มทิศมีการเปล่ียนแปลงไปจากแนว เหนือ-ใต้เดิม แสดงว่ารอบๆลวดมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้น การหาทิศของ

สนามแม่เหล็กรอบลวดตรง หาได้โดยใช้กฎ มือขวา ซึ่งทำได้โดยใช้มือขวาก ารอบเส้นลวดตัวนำ ดังรูป  ในลักษณะให้

นิ้วหัวแม่มือช้ีตามทิศของกระแสไฟฟ้า ทิศทางการวนของปลายท้ังส่ีจะแสดงทิศของสนามแม่เหล็กรอบๆลวดตัวนำนั้น 

 
2. สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในขดลวดวงกลม เมื่อนำเส้นลวดมาขดเป็นวงกลม แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป

ในขดลวดนั้น จะเกิดสนามแม่เหล็ก     ดังรูป จากการตรวจสอบทิศของเส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดกับทิศทางของ

กระแสไฟฟ้าพบว่า จะเป็นไปตามกฎมือขวา โดยทิศทางของกระแสไฟฟ้าตามแนวโค้งของเส้นลวดแทนด้วยนิ้วทั้งส่ี 

แล้วนิ้วหัวแม่มือช้ีทิศของขั้วเหนือหรือแนว เส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้น  

     
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นรอบ ๆ เส้นลวดจะมีค่าความเข้มแตกต่างกัน โดยคำนวณได้จากสูตร ดังนี้  

   

 

 

 

                 μ0    คือค่า permeability ของตัวกลางในสุญญากาศมีค่า   4𝜋 × 10−7 𝑊𝑏/𝐴𝑚  



3. สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในโซเลนอยด์ โซเลนอยด์ คือ ลวดตัวนำ ท่ีมีฉนวนหุ้มหรือสายไฟ เมื่อนา มา

พันเป็นขดลวดวงกลมท่ีมีรัศมีคงตัว  เรียงซ้อน กัน ท่ีขดเป็นรูปร่างคล้ายสปริง  จากการศึกษาพบว่า เมื่อผ่าน

กระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโซเลนอยด์จะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆโซเลนอยด์ คล้ายกับเส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดจากแท่ง

แม่เหล็ก  การหาทิศสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดโซเลนอยด์ ให้ใช้กฎมือขวา โดยใช้ มือขวากำรอบ

ลวดโซเลนอยด์ โดยให้นิ้วมือท้ังส่ีวนไปตามทิศของกระแสไฟฟ้าในขดลวด นิ้วหัวแม่มือช้ีทิศเส้นแรงแม่เหล็กหรือช้ี ไป

ทางขั้วเหนือท่ีเกิดขึ้น  ดังรูป  

 
 

แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้า เมื่อนำ เส้นลวดตรง 2 เส้น มาวางขนานกันแล้ว

ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในลวดท้ังสองจะเกิดแรงกระทำต่อ เส้นลวดท้ังสองเนื่องจากสนามแม่เหล็กดังรูป 

 
เมื่อทิศของกระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวกัน แรงกระทำนี้จะเป็นแรงดูด 

 
เมื่อทิศของกระแสไฟฟ้าไหลสวนทางกัน แรงกระทำนี้จะเป็นแรงผลัก 

สรุป  

1. ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านในลวดคู่ขนาน ในทิศทางเดียวกันจะเกิดแรงดูดกัน  



2. ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านในลวดคู่ขนาน ในทิศตรงข้ามกันจะเกิดแรงผลักกัน  

3. ขนาดของแรงกระทำระหว่างเส้นลวดท้ังสองท่ีวางขนานกัน แล้วมีกระแสผ่านจะแปรโดยตรงกับขนาด 

ของกระแสไฟฟ้าในลวดท้ังสอง และแปรผกผันกับระยะห่างของลวดท้ังสอง  

  

แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เมื่อนำขดลวดตัวนำรูปส่ีเหล่ียม วางใน

สนามแม่เหล็ก แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดตัวนำ ทำให้ขดลวดเกิดการหมุน แสดงว่ามีแรงขนาดเท่ากันแต่มี

ทิศทางตรงข้ามกันกระทำต่อขดต่อขดลวดด้านท่ีอยู่ตรงข้ามกัน เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ

กระทำต่อขดขดลวด   

          
และสามารถหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ีกระทำต่อขดลวดได้จากสมการ     M = NIABcosθ  

เมื่อ  M คือ โมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ีกระทำต่อขดลวด มีหน่วยเป็น นิวตัน.เมตร ( N.m )    

N คือ จำนวนรอบของขดลวด   

I คือ กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านขดลวด   มีหน่วยเป็น แอมแปร์  ( A )   

A คือ พื้นท่ีขดลวด     มีหน่วยเป็น ตารางเมตร  ( m2  )   

B คือ สนามแม่เหล็ก    มีหน่วยเป็น เทสลา ( T )  

θ คือ ระนาบของขดลวดท ามุมกับทิศของสนามแม่เหล็ก 

ตัวอย่างท่ี 1 ขดลวดตัวนำ ส่ีเหล่ียมจตุรัสยาวด้านละ 4 เซนติเมตร มีจำนวน 100 รอบ มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 10 

แอมแปร์ ขดลวดนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กคงท่ี 2x10-2 เทสลา จงหาขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเมื่อ 

  ก. ระนาบขดลวดขนานกับสนามแม่เหล็ก  ข. ระนาบขดลวดทา มุม 60 องศากับสนามแม่เหล็ก  

ค. ระนาบขดลวดต้ังฉากกับสนามแม่เหล็ก  

วิธีทำ  ก. หา M   จาก  M = NIABcosθ      

M = (100)(10)(16x10-4)(2x10-2)(cos0º)      

M = 3.2x10-2 N.m  

ตอบ  ขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเมื่อระนาบขดลวดขนานกับสนามแม่เหล็กเท่ากับ 3.2x10-2 นิวตัน.เมตร   



ข. หา M   จาก  M = NIABcosθ       

M = (100)(10)(16x10-4)(2x10-2)(cos60º)      

M = 1.6x10-2 N.m  

ตอบ  ขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเมื่อระนาบขดลวดทำมุม 60 องศากับสนามแม่เหล็กเท่ากับ 1.6x10-2 นิวตัน.

เมตร   

ค. หา M   จาก  M = NIABcosθ       

M = (100)(10)(16x10-4)(2x10-2)(cos90º)     

M = 0 N.m  

ตอบ ขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเมื่อระนาบขดลวดต้ังฉากกับสนามแม่เหล็กเท่ากับ  0 นิวตัน.เมตร 

ตัวอย่างท่ี 2 จงหาโมเมนต์มากท่ีสุดของขดลวดพื้นท่ี 100 ตารางเซนติเมตร จำนวน 400 รอบ มีกระแส   ไฟฟ้า ผ่าน 

0.2 แอมแปร์ วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 0.5 เทสลา  

วิธีทำ หา M   จาก  M = NIABcosθ       

M = (400)(0.2)(10-2)(0.5)(cos0º)      

M = 0.4 N.m  

ตอบ ขนาดของโมเมนต์มากท่ีสุดของขดลวดนี้เท่ากับ 0.4 นิวตัน.เมตร  

     มอเตอร์ไฟฟ้า  

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  เป็นท่ีทราบกันแล้วว่า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนำท่ีวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะ

เกิดโมเมนต์ของแรง คู่ควบทำให้ขดลวดหมุน ซึ่งจากหลักการนี้เราสามารถนำไปสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็น

อุปกรณ์ท่ีใช้เปล่ียนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานกล  ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วยขดลวด 

ABCD ประกอบอยู่กับแกนหมุนโดยปลาย ท้ังสองของขดลวดต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขดลวดนี้วางอยู่

ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเมื่อมี กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดนี้จะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบทำให้ขดลวดนี้หมุน  ดังรูป 

 
รูป  แรงคู่ควบกระทำต่อขดลวดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน  



  

            จากรูป ก ขณะท่ีระนาบของขดลวดตัวนำ  ABCD ขนานกับสนามแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ี เกิดขึ้น

จะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อขดลวดหมุนได้ครึ่งรอบดังรูป  ทิศทางของโมเมนต์แรงคู่ควบท่ีเกิดบนขดลวด จะมี

ทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดังนั้นขดลวดจะหมุนกลับไปกลับมา เพื่อจะให้ขดลวดหมุนไปทางใดทางหนึ่ง จึงต้องมีอุปกรณ์

สำหรับเปล่ียนทิศของกระแสไฟฟ้าในขดลวดซึ่งเรยีกว่า คอมมิวเตเตอร์ และ แปรง ดังรูป ข คอมมิวเตอร์ทำด้วยโลหะ

ตัวนำรูปทรงกระบอกผ่าซีก ด้านในแต่ละซีกจะสัมผัสกับปลายของขดลวด ท่ีด้านนอกจะมีแปรง ซึ่งทำด้วยคาร์บอนติด

อยู่ เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านแปรงและคอมมิวเตเตอร์ ขดลวดจะมีการหมุนดังรูป ข 

 
 

รูป  ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

  

 จากรูป   เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด ABCD จะเกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบทำให้ขดลวดหมุนทวนเข็ม นาฬิกาเมื่อ

ขดลวดหมุนไปได้ครึ่งรอบ ดังรูป 12 ข.  คอมมิวเตเตอร์ x , y จะเปล่ียนไปสัมผัสกับแปรงไฟฟ้า P และ Q ตามลำดับ

ทำให้กระแสไฟฟ้าในขดลวดมีทิศตามแนว DCBA  ทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ีขดลวด ขดลวดจะหมุนในทิศทวน

เข็มนาฬิกาตามเดิมตลอดเวลา  จากความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงคู่ควบท่ีเกิดขึ้นกับขดลวด พบว่าจะมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาเนื่องจากมุม ระนาบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กเปล่ียนไป โดยขณะระนาบของขดลวดขนานกับ

สนามแม่เหล็กค่าโมเมนต์ของ แรงคู่ควบมีค่ามากท่ีสุด แต่เมื่อระนาบของขดลวดต้ังฉากกับสนามแม่เหล็กค่าโมเมนต์

ของแรงคู่ควบมีค่าเป็นศูนย์ ในทางปฏิบัติถ้าต้องการให้โมเมนต์ของแรงคู่ควบมีค่าสม่ำเสมอมากขึ้น เขาจะให้ขดลวด

จำนวนต้ังแต่ 3 ระนาบข้ึน ไป โดยแต่ละระนาบจะทำมุมต่อกันเท่าๆกัน  

ไดนาโม  การผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการเปล่ียนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอาศัยเครื่องมือท่ีมีช่ือว่า ไดนาโม 

ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ไดนาโม จึงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีส่วนประกอบเหมือนมอเตอร์ ไดนาโม 

มี 2 ชนิด คือ 1. ไดนาโมกระแสตรง 2. ไดนาโมกระแสสลับ  

  

  



 ไดนาโมกระแสตรง พิจารณาไดนาโมกระแสตรง ขณะท่ีระนาบขดลวดอยู่ท่ีตำแหน่งต่างๆ กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็น

ดัง รูป   

 
รูป  กระแสตรงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

จากรูป จะเห็นว่าขดลวดอาร์เมเจอร์หมุนตัดสนามแม่เหล็กเกิดกระแสเหนี่ยวนำไหล ออกที่ปลาย a และ d 

สลับกันไปซึ่งเราสามารถทำให้กระแสไหลทางเดียวโดยใช้ คอมมิวเตเตอร์ช่วยให้กระแสไหลเข้าและออกทางเดียว  

 
การหมุนของระนาบของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก 

 
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลาของไดนาโมกระแสตรง 

ขณะท่ีระนาบของขดลวด ต้ังฉากกับสนามแม่เหล็ก ทิศของความเร็ว ของลวดอยู่ในแนวเดียวกับ

สนามแม่เหล็ก จึงไม่มีกระแสเหนี่ยวนำ ในเวลาต่อมา ทิศของความเร็วเริ่มทำมุมกับสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น และมีค่ามากท่ีสุดเมื่อทิศของความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก 

ไดนาโมกระแสสลับ ส่วนประกอบของไดนาโมกระแสสลับมีส่วนประกอบหลักเหมือนกับไดนาโมกระแสตรง จะ 

ต่างกันท่ีตัวคอมมิวเตเตอร์มีลักษณะเป็นแหวนล่ืน (เป็นแหวน 2 อัน แยกออกจากกัน) ขณะท่ีอยู่ท่ีตำแหน่งต่างๆ 

กระแสไฟฟ้าจะมีลักษณะดังรูป ซึ่งมีลักษณะการเกิดคล้ายกับไดนาโมกระแสตรง ในช่วงเวลา 0 ถึง T/2  แต่ในช่วง 

เวลา T/2 ถึง  T ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะมีทิศทางออกจากไดนาโมกลับกับช่วง 0 ถึง T/2  ดังกราฟ กระแสไฟฟ้า 

(I) กับเวลา (t) กระแสไฟฟ้า ท่ีได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลักษณะนี้เรียกว่า ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current 

“A.C”)   



 

 

 
เมื่อขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็ก เกิดกระแสไฟฟา้ท่ีเกิดจะไหลในขดลวด โดยไหลกลับทิศกัน ระหว่างซ้าย กับ ขวา 

 

 

 

 

การหมุนของระนาบของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก 

 
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลาของไดนาโมกระแสสลับ 

เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ท่ีกล่าวมานั้น เป็นแบบขดลวดตัดฟลักซ์แม่เหล็ก แต่ท่ีนิยมกัน คือ ใช้แท่งแม่เหล็กหมุน

แทนขดลวด เพื่อให้กระแสเหนี่ยวนำท่ีเกิดขึ้นภายในตัวนำ สามารถต่อสายไฟออกไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องมีวงแหวนล่ืน

และแปรง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจักรยานและรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับท่ีใช้ตามโรงงาน จะมีขดลวด

ตัวนำอยู่ 3 ชุด โดยระนาบของขดลวดแต่ละชุดจะทำมุมกัน 120 องศา เราเรียกว่า ไฟฟ้า 3 เฟส สายหนึ่งของแต่ละ

ชุดจะไปรวมกัน เรียกว่า สายกลาง เพราะต่อลงดิน สายท่ีเหลือของแต่ละชุดเรียกว่า สายมีศักย์ ข้อดีของการส่งไฟฟ้า 

3 เฟส คือ การส่งกำลังไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ทำให้ไม่ต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่มากเป็นการประหยัดและลดการ

สูญเสีย พลังงานไฟฟ้าซึ่งถูกเปล่ียนไปเป็นพลังงานความร้อนนอกจากนี้ในชุมชนใหญ่ ๆ ท่ีใช้ไฟฟ้ากันคนละเฟส เมื่อ

เกิดไฟเฟสใดเฟสหนึ่งดับ เฟสอื่นก็ยังสามารถใช้ ไฟฟ้าได้อยู่ ซึ่งถ้ามีเฟสเดียวจะดับท้ังหมด 

2. ครูอธิบายเรื่องแรงเข้มและแรงอ่อน (นักเรียนดูพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา) 



แรงธรรมชาติหรือแรงพืน้ฐาน มี 4 ประเภท ได้แก่ 

              1. แรงโน้มถ่วง 

              2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 

              3. แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม 

              4. แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน 

ลักษณะของแรงพื้นฐานมีดังต่อไปนี ้

               แรงโน้มถ่วง (Gravity) ซึ่งเป็นแรงท่ีดึงดูดมวลสารและพลังงานเข้าด้วยกัน เช่น แรงท่ีดึงดูดดวงจันทร์เข้า

กับโลก เป็นต้น แรงโน้มถ่วง เป็นแรงดึงดูดเสมอ ไม่มีข้ัว เป็นแรงท่ีอ่อนท่ีสุดในบรรดาแรงท้ังส่ี ในทางกลศาสตร์

ควอนตัมบอกว่าพาหะของแรงโน้มถ่วงเป็นอนุภาคสปิน 2 ท่ีไม่มีมวลเรียกว่า "แกรวิตอน" (Graviton) เพราะแกรวิ

ตอนไม่มีมวลก็เลยทำให้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงระยะห่างมาก ๆ อย่าง แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ก็เป็นการ

แลกเปล่ียนแกรวิตอนนั่นเอง 

แรงแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) เป็นแรงท่ีกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า เป็นแรงท่ีแข็งกว่าแรง

โน้มถ่วงมาก ๆ (อย่างกรณีอิเล็กตรอนสองตัวมีแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแข็งกว่าแรงโน้มถ่วงประมาณ 1042 เท่า) อย่างไรก็

ตามวัตถุขนาดใหญ่ๆ จะมีประจุบวกพอ ๆ กับประจุลบก็เลยหักล้างกันไปหมดทำให้มีแรงแม่เหล็กไฟฟ้าน้อย แต่ใน

ระดับโมเลกุลแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงท่ียึดอิเล็กตรอนกับโปรตอนไว้ด้วยกนัแรงแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเป็นแรงดูดอาจจะ

อธิบายได้ว่าเป็นการแลกเปล่ียนอนุภาคสปิน 1 ไม่มีมวลท่ีเรียกว่า "โฟตอน" (Photon) 

แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน (Weak Nuclear Force) เป็นแรงท่ีทำให้เกิดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี แรงนี้

จะกระทำกับอนุภาคสปิน 1/2 ท่ีมีมวล แต่ไม่กระทำกับอนุภาคท่ีมีสปินเป็นจำนวนเต็มอย่างแกรวิตอนหรือโฟตอน 

การศึกษาระยะหลังโดย แอบัส ซาลัม (Abus Salam) และ สตีเวน ไวน์เบอร์ก (Steven Weinberg) สามารถรวมแรง

นิวเคลียร์แบบอ่อนเข้ากับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ท้ังสองพบว่า นอกจากโฟตอนแล้วยังมีอนุภาคท่ีมีสปิน 1 อีกสามตัว 

คือ W+, W- และ Z0 แต่ละตัวมีเนื้อสารราวๆ 100 GeV (หนักกว่าโปรตอนหรือนิวตรอนร้อยกว่า ท้ังโปรตอนและ

นิวตรอนมีเนื้อสารประมาณ เก้าร้อยกว่าๆ MeV เอง).. ในระดับพลังงานสูงๆ อนุภาคท้ังสามจะทำตัวเหมือนโฟตอน

มากๆ แต่ในระดับพลังงานต่ำจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าอนุภาคท้ังสามมีมวลเยอะ 

           แรงนิวเคลียร์แบบแข็ง (Strong Nuclear Force) เป็นแรงท่ียึดควาร์กในโปรตอนและนิวตรอน และยังยึด

โปรตอนกับนิวเคลียสของอะตอมเข้าด้วยกัน อนุภาคท่ีเป็นพาหะเป็นอนุภาคสปิน 1 ช่ือว่า "กลูออน" (Gluon) .. แรง

จะกระทำกับควาร์กและกลูออนด้วยกัน แรงนิวเคลียร์แบบแข็ง ค่อนข้างประหลาดตรงท่ีมีขอบเขตจำกัด คือว่าควาร์ก

จะอยู่โดดๆ ไม่ได้ จะต้องรวมตัวกันให้ได้เป็นสีขาวเท่านั้น (ควาร์กมีสามสี) การรวมตัวอาจจะเป็นแดง+เขียว+น้ำเงินก็

ได้ หรืออีกแบบจะเป็นควาร์ก+แอนต้ีควาร์ก (เช่น แดง+แอนต้ีแดง) แต่การรวมตัวแบบนี้จะไม่เสถียร อนุภาคท่ีไม่



เสถียรนี้เรียกว่ามีซอน (Meson) .. ทำนองเดียวกัน กลูออนก็มีสีและต้องรวมเป็นสีขาวให้ได้ ซึ่งอยู่ในสภาพเสถียรไม่ได้

เหมือนกัน การรวมตัวแบบนี้เรียกว่า กลูบอล (Glueball) . ในสภาพปกติแรงนิวเคลียร์แบบแข็งมีค่าเยอะมาก 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 

-แรงแม่เหล็กและ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 

 

-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 

 

 

-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 

-มีวินัย 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 8 ดีมาก 

5 – 6 ดี 



3 – 4 พอใช้ 

1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปสรรค 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 



(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานนิวเคลียร์     เร่ือง  ฟิสิกส์อะตอม 

รหัสวิชา  ว 30103         รายวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4            ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน  ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด 

-  สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานท่ี

ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 

-  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีท่ีนำมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

ด้านค่าใช้จ่าย 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ทุก ๆ ส่ิง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุขนาดใหญ่หรืออนุภาคขนาดเล็ก มีสถานะพลังงานเฉพาะ หรือมีระดับพลังงานศักย์ 

ยิ่งกว่านั้นอนุภาคจะพยายามไปอยู่ท่ีระดับพลังงานต่ำสุดท่ีเป็นไปได้ เรียกสถานะพื้น ซึ่งเป็นสถานะท่ีเสถียรท่ีสุด ส่วน

ใหญ่มักจะเกี่ยวกับการรวมกันใหม่ เช่น การรวม หรือการสูญเสียส่วนประกอบ และในทุกกรณีจะมีการปลดปล่อย

พลังงานท่ี “เกิน” ปริมาณมาก ถ้าอนุภาคเป็นอะตอม ปริมาณพลังงานท่ีปล่อยออกมาจะมากและจะยิ่งมากถ้าเป็น

นิวเคลียส ถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมหรือนิวเคลียสยิ่งมาก จะมีความเสถียรมากด้วย นั่นคือ มีการเปล่ียนแปลง

น้อยมาก หากนึกถึงผลของความคุ้มค่าและความมั่นคงทางพลังงาน พลังงานนิวเคลียร์นี้จึงเป็นพลังงานทางเลือกท่ี

จะต้องนำมาใช้ในอนาคต 

4. สาระการเรียนรู้ 

- พลังงานท่ีปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน หรือฟิวชัน เรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ โดยฟิชชันเป็นปฏิกิริยา ท่ี

นิวเคลียสท่ีมีมวลมากแตกออกเป็นนิวเคลียสท่ีมี มวลน้อยกว่า ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาท่ีนิวเคลียสท่ีมี มวลน้อยรวมตัว

กันเกิดเป็นนิวเคลียสท่ีมีมวลมากขึ้น พลังงานนิวเคลียร์ท่ีปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน และฟิวชันมีค่าเป็นไปตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างมวล กับพลังงาน  



- การนำพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่น การเปล่ียน

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ และการเปล่ียนพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดย

เซลล์สุริยะ 

- เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีนำมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานเป็นการนำความรู้ ทักษะ

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

-  บอกความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานท่ี

ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชันได้ 

-  บอกถึงการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีท่ีนำมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความ

ต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสร้างสถานการณ์ชักจูงใจเพื่อให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น โดยต้ังคำถามว่า “แหล่งพลังงานบนโลกใน

การผลิตกระแสไฟฟ้ามีอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกตัวอย่างมา” 

2. ให้นักเรียนตอบทีละคน ระหว่างท่ีรอนักเรียนตอบ ครูก็ยกภาพมา 1 ภาพ (นักเรียนดูในพาวเวอร์พอยท์) 

 



3. ครูอภิปรายสรุปให้นักเรียนฟังจากภาพ  แล้วถามต่อไปอีกว่า จากภาพท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนคิดว่า มี

แหล่งพลังงานใดอีกบ้าง หากนักเรียนตอบได้ ครูต้องบอกนักเรียน แต่หากนักเรียนตอบได้(พลังงานนิวเคลียร์) ครู

อธิบายให้นักเรียนฟังว่า เรื่องพลังงานต่อไปนี้เป็นเรื่องท่ีจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตปัจจุบัน 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูพูดหัวข้อเรื่องหลักท่ีจะได้สอนนักเรียนต่อไปนี้ ดังนี้ 

พลังงานนิวเคลียร์  

โครงสร้างอะตอม  

องค์ประกอบของนิวเคลียส  

การเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์  

พลังงานยึดเหนี่ยว  

ชนิดของนิวเคลียส  

ปฏิกิริยานิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์  

2. ครูเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับคำว่า อะตอม  ดังนี้ (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

โครงสร้างอะตอม  

เดโมคริตุส (Democritus) และ ลูซิปปุส (Leucippus) (ซึ่งมักกล่าวขานกันว่าเป็นคู่แฝดของคนแรก) ได้

ร่วมกันสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมขึ้นเป็นครั้งแรก เดโมคิตุสเป็นนักคิดคนแรกทีเดียวที่ยืนยันว่าไม่มีส่ิงใดมีอยู่เป็นอยู่

นอกเหนือจากอะตอมและความว่างเปล่า  

เขาได้ลองทุบเกลือเม็ดให้แตกออกเป็นช้ินเล็กๆได้ และเขาเกิดความคิดว่า ถ้าเขาทุบเศษเกลือช้ินเล็กๆ

เหล่านั้นให้แตกออกไปอีก ก็คงจะได้เศษเกลือช้ินเล็กลงไปอีก ดังนี้เรื่อยๆไปจนถึงช้ินท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งไม่สามารถจะทุบให้

แตกออกไปอีกได้ เขาเรียกช้ินของสสารท่ีเล็กท่ีสุดนี้ว่า อะตอม (Atom) 

แนวความคิดของเอมเพโดคลีสและอริสโตเติล  

ได้อธิบายโครงสร้างของ สสารว่า 

  1. ไม่มีท่ีว่างระหว่างสารนั้น 

  2. สสารทุกชนิดประกอบไปด้วยสารมูลฐาน 4 อย่างคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

  3. สสารต่างชนิดกันเกิดการรวมกันของ     ดิน น้ำ ลม ไฟ ด้วยอัตราส่วนไม่เท่ากัน  

ในยุคนั้น ทำให้มีการต่ืนตัวเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุ พยายามหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสม พยายามเปล่ียนโลหะ

ราคาถูกให้เป็นโลหะท่ีมีราคาแพง เช่น พยายามเปล่ียนตะกั่วให้เป็นทองคำ ความคิดของ อัลเคมิส ได้รับการศึกษามา

เป็นเวลายาวนาน การศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุของเขา ทำให้เกิดเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาเคมีในเวลาต่อมาจวบจน

ปัจจุบัน 



ต้นคริสตวรรษท่ี 18 คือปี ค.ศ. 1804นักวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษ คือ จอห์น ดอลตัน (John Dalton ) 

1. ธาตุในทางเคมี ประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ท่ีแยกจากกันเรียกว่า อะตอม  อะตอมนี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้โดย

กรรมวิธีทางเคมี 

 2. อะตอมของธาตุเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกัน อะตอมของธาตุต่างชนิดกัน จะมีลักษณะต่างกัน 

 3. การเกิดสารประกอบทางเคมี เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต่างชนิดกัน ด้วยอัตราส่วนลงตัวน้อยๆ  

                                

การค้นพบนิวเคลียส  

ตอนปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ต่อต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับกันแล้วว่า อะตอมไม่ใช่

เพียงลูกกลม ๆ เนื่องจากการค้นพบท่ีผ่านมา บ่งช้ีว่าอะตอมคงต้องประกอบด้วยอนุภาคอย่างน้อย 2 ชนิด เช่น 

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (photoelectric effect) ท่ีเมื่อโลหะบางชนิดได้รับแสงยูวีแล้ว สามารถปล่อยอนุภาค

อิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุลบออกมาได้ แสดงว่าอะตอม น่าจะมีอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง และการท่ีอะตอมไม่มี

ประจุ อีกองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม ก็ต้องเป็นอนุภาคชนิดท่ีมีประจุบวก จึงเกิดทฤษฎีโครงสร้างของอะตอมขึ้นมา

หลายแบบ เช่น ทฤษฎีขนมพุดดิงลูกพลัม (plum pudding) ของโจเซฟ ทอมสัน (Joseph Thomson) 

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน  

                                                

1. เจ เจ ทอมสัน พบว่า อิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบในทุกสสาร 

  2. อะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้าเพื่อทำให้อะตอมเป็นกลาง 

  3. อิเล็กตรอนมีมวลน้อยมาก ดังนั้นมวลของอะตอมส่วนใหญ่อยู่ท่ีประจุบวก  

3. ครูอธิบายแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ท่ีได้จากการยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปในอะตอมของแผ่น

ทองคำบาง 



                 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  

สรุปว่า อะตอมมีแก่นอยู่ตรงกลาง ซึ่งเล็กมาก เมื่อเทียบ

กับขนาดของอะตอม โดยเป็นประจุบวกท้ังหมด รวมกันอยู่ตรง

นั้น ส่วนอิเล็กตรอน ท่ีมีประจุลบ ก็โคจรอยู่ในท่ีว่างรอบ ๆ แก่น

ตรงกลางนั้น รัทเทอร์ฟอร์ด ตีพิมพ์บทความทฤษฎีโครงสร้าง

ของอะตอม  อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford atom) 

โดยต้ังช่ือแก่นประจุบวกของอะตอมนี้ว่า นิวเคลียส (nucleus) 

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

                        

แต่ในปัจจุบันเรายอมรับกันแล้วว่า โครงสร้างของอะตอมนั้น ส่วนใหญ่เป็นท่ีว่าง ท่ีมีนิวเคลียสเล็กนิดเดียวอยู่

ตรงกลาง และมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส ซึ่งผลงานท่ีสำคัญเป็นของ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest 

Rutherford) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1914 รัทเทอร์ฟอร์ด ต้ังช่ือให้กับอนุภาคประจุบวกในนิวเคลียสว่า โปรตอน (proton) โดย

เขียนสมการได้ดังนี้ 

N + α  →  O + p  หรือ  N(α , p)O  

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดยังมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น  ไม่สามารถอธิบายได้ว่า 

  1. ทำไมอิเล็กตรอนจึงวนรอบนิวเคลียสได้โดยไม่สูญเสียพลังงาน   

 2. ประจุไฟฟ้าบวกรวมกนัอยู่ได้อย่างไร ท้ังท่ีมีแรงผลักเนื่องจากประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน  

นีลส์ โบร์ (1913) อธิบายเพิ่มเติมจากแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด เพราะว่าของรัทเทอร์ฟอร์ด ไม่สามารถ

อธิบายได้ว่าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่กันลักษณะใด  โดยเขาได้ศึกษาสเปกตรัมของไฮโดรเจน 

     แบบจำลองอะตอมของ นีลส์ โบร์ 



                                                

 

แบบจำลองอะตอมของโบร์ ต้ังอยู่บนสมมุติฐานท่ีว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งวนรอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรพิเศษรูป

วงกลมบางวง โดยไม่แผ่พลังงานในรูปคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา  และอิเล็กตรอนจะมีการเปล่ียนวงโคจรได้เมื่อมีการ

รับหรือคายพลังงานออกในรูปของโฟตอน (photon) 
 

 

 

 

                           ภาพนี้แสดงการคายโฟตอน  

การคายโฟตอน พลังงานท่ีหลุดออกมาจะอยู่ในรูปสเปกตรัมของแสงในช่วงความถ่ีต่างๆ ดังภาพ 
 

 

และหลังจากการค้นพบนิวเคลียสกว่า 20 ปี ในปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แชดวิก (James Chadwick) กพ็ิสูจน์ได้

ว่า นอกจากโปรตอนแล้ว ในนิวเคลียสของอะตอม ยังประกอบด้วยอนุภาคอยู่อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่มีประจุ และเขาเรียก

อนุภาคนี้ว่า นิวตรอน (neutron) ซึ่งได้จากปฏิกิริยา 

Be + α  →  C + n  หรือ  Be(α , n)C  



                                     

4. ครูสรุปให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับนิวเคลียร์ ดังนี้ 

 

นิวเคลียร์ เป็นคำคุณศัพท์ของคำว่า นิวเคลียส ซึ่งเป็น

แก่นกลางของอะตอมธาตุ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน และ

นิวตรอน ซึ่งยึดกนัได้ด้วยแรงของอนุภาคไพออน 

 

 

สรุปว่า  นิวเคลียสประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอน  อนุภาคซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียส  

เรียกว่า  นิวคลีออน (nucleon)  

และผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนท่ีอยูภ่ายในนิวเคลียสเราเรียกว่า  เลขนิวคลีออน  หรือ  เลขมวล  

5. ครูอธิบาย สมบัติพื้นฐานของ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน (นักเรียนดูได้จากเอกสารท่ีครูได้แจกให้) 

ชนิดของ

อนุภาค 

สัญลักษณ์ ประจุไฟฟ้า 

(คูลอมบ์) 

ชนิดของประจุไฟฟ้า มวล(kg) 

อิเล็กตรอน  e 1.602 x 10-19 - 9.31 x 10-31 

โปรตอน  P 1.602 x 10-19 + 1.673 x 10-27 

นิวตรอน  n 0 0 1.675 x 10-27 

 

6. ครูอธิบายสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์ 

เลขเชิงมวล(Mass Number) คือ ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนท้ังหมดท่ีมีอยู่ในนิวเคลียส “A” 

 เลขเชิงอะตอม(Atomic Number) คือ จำนวนโปรตอนทั้งหมดในนิวเคลียส “Z” 

A – Z = n 

xA

Z

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99


ถ้า  X  แทนสัญลักษณ์ของธาตุใดๆ  นิวเคลียสของธาตุ  X  ท่ีมีเลขอะตอม Z  และเลขมวล A  เขียนแทน

ด้วย              เรียกว่า สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (nuclear  symbol)  เช่น  นิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมท่ีมีเลขอะตอม  

92  และเลขมวล 238  เขียนได้เป็น            หรือ  เขียนย่อเป็น            อ่านว่า  ยูเรเนียม -238  

สัญลักษณ์ของอนุภาคที่สำคัญที่ควรรู้จัก 

อนุภาคโปรตอน  เขียนแทนด้วย            อนุภาคนิวตรอน  เขียนแทนด้วย 

  อนุภาคแอลฟา   เขียนแทนด้วย            อนุภาคบีตา  เขียนแทนด้วย 

รังสีแกมมา   เขียนแทนด้วย    

7. ครูอธิบาย ประเภทของรังสี   

1. รังสีอนุภาค ได้แก่ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และอนุภาคนิวตรอน   

  2. รังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีคอสมิก รังสีอัลตราไวโอเลต 

8. ครูอธิบายความหมายของคำต่างๆ ท่ีนักเรียนต้องทราบ ดังนี้ 

1. ไอโซโทป คือ นิวไคลด์หรืออะตอมท่ีมีเลขเชิงอะตอมเหมือนกัน แต่มีเลขเชิงมวลต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

ไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจน 

 

2. ไอโซบาร์ คือ นิวไคลด์ ท่ีมีเลขเชิงมวลเท่ากัน แต่มีเลขเชิงอะตอมต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไอโซบาร์ ของธาตุ 

คาร์บอน-14 และ ไนโตรเจน-14 

 

3. ไอโซโทน คือ นิวไคลด์ท่ีมีเลขนิวตรอนเท่ากัน แต่มีเลขมวลต่างกัน ตัวอย่างเช่น F-18  และ    Ne-19 

4. ไอโซเมอร์ คือ นิวไคลด์ชนิดเดียวกัน (A , Z เหมือนกัน) แต่สภาวะพลังงานต่างกัน คือ อาจจะอยู่ท่ีสภาวะ

ถูกกระตุ้นต่างๆ กันและจะกลับสู่สภาวะเช่นเดิมโดยการปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา ตัวอย่างเช่น เทคนิเซียม – 99 

 

xA

Z

U238

92 U238
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9. ครูอธิบายเรื่อง แรงนิวเคลียร์ ดังนี้ 

นิวเคลียสมีขนาดเล็กมาก จึงทำให้แรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างโปรตอนและโปรตอนในนิวเคลียสมีค่าสูงมาก 

และแรงผลักนี้มีค่ามากกว่าแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงระหว่างโปรตอนด้วยกนัเป็นอันมากด้วย แต่การท่ีนิวคลีออน

สามารถยึดกันอยู่ในนิวเคลียสได้ แสดงว่ามีแรงอีกประเภทหนึ่งกระทำระหว่างประจุไฟฟ้า เรียกแรงนี้ว่า แรงนิวเคลียร์ 

(nuclear force) 

แรงนิวเคลียร์  เป็นแรงซึ่งต่างจากแรงดึงดูดระหวา่งมวลหรือ แรงทางไฟฟ้าดังนี้ 

1.  แรงนิวเคลียร์เป็นแรงท่ีอนุภาคกระทำต่อกันในระยะส้ันมาก  คือ มีระยะไม่เกิน  10-15 m  

 2.  แรงนิวเคลียร์ไม่ข้ึนอยู่กับประจุไฟฟ้ากล่าวคือ  แรงนิวเคลียร์ระหว่างโปรตอนกับโปรตอน หรือโปรตอน

กับนิวตรอน  หรือนิวตรอนกับนิวตรอน  มีค่าใกล้เคียงกันจนถือได้ว่าไม่แตกต่างกัน    

10. ครูอธิบายเรื่อง  การจำแนกนิวเคลียร์ 

ในนิวเคลียส มีโปรตอนหลายตัว โปรตอนเป็นอนุภาคท่ีมีประจุบวก เมื่ออยู่รวมกันหลายตัวจะทำให้เกิดแรง

ทางไฟฟ้าผลักกันภายในอะตอม  ถ้ามีแรงผลักกันมากๆ ก็ทำให้นิวเคลียสนั้นไม่เสถียรได้  เราสามารถจำแนก

นิวเคลียสได้เป็น 2 ประเภท  คือ   

  1. นิวเคลียสเสถียร (Stable nucleus)  

  2. นิวเคลียสไม่เสถียร (Unstable nucleus)  

11. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง  นิวเคลียสเสถียร (Stable nucleus) 

1. เป็นนิวเคลียสท่ีไม่สลายตัว สามารถคงสภาพเดิมไว้ได้ตลอด   

 2. สามารถพบได้ตามธรรมชาติ  ส่วนมากจะมีขนาดเล็กคือ  มีเลขอะตอม (Z) น้อยกว่า 20   

 3. จำนวนนิวตรอนกับจำนวนโปรตอนเท่ากันหรือจำนวนใกล้เคียงกัน (N = Z)  

 4. ถ้าเป็นนิวเคลียสขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือกลุ่มท่ีมีเลขอะตอมมากกว่า  20  ถึง มากกว่า  83 

นิวเคลียสมักจะมีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขคู่  เช่น  𝐻𝑒2
4   𝐵𝑒4

8   𝐶6
12   𝑂8

16   𝑁𝑒10
20  

5. นิวเคลียสเสถียรท่ีมีโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขค่ีเป็นกรณียกเว้นอยู่  4  นิวเคลียส  ได้แก่  𝐻1
2   𝐿𝑖3

6   

𝐵5
10   𝑁7

14  
12. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง  นิวเคลียสไม่เสถียร (Unstable nucleus) 

1. เป็นนิวเคลียสท่ีเกิดการสลายตัว หรือ เรียกว่า  นิวเคลียสกัมมันตรังสี ธาตุต้ังแต่  Z  =  84  

 2. จะเกิดการแผ่รังสีตลอดเวลา  

 3. นิวเคลียสขนาดเล็กท่ีมีนิวตรอนมากกว่าโปรตอนต้ังแต่  2  ตัวขึ้นไปมักจะเป็นนิวเคลียสไม่เสถียร 



 4. กรณีท่ีเป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่ท่ีไม่เสถียร จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนน้อยกว่านิวเคลียสเสถียร 

รังสีท่ีนิวเคลียสประเภทนี้แผ่ออกมา เราเรียกว่า  กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ  มีอยู่  3  ชนิด  คือ  รังสีแอลฟา  

รังสีบีตา  และรังสีแกมมา  

13. ครูอธิบายให้เห็นว่า รังสีจากธาตุกัมมันตรังสี  มี  3  ชนิด  คือ แอลฟา  บีตา  และแกมมา  ซึ่งมีอำนาจ

ทะลุผ่านต่างกัน 

 
14. ครูอธิบายเรื่อง  พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding  Energy) นักเรียนดูเอกสารประกอบ 

พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy) คือ “พลังงานท่ีใช้ในการยึดนิวคลีออน เข้าได้ด้วยกันในนิวเคลียสของ

ธาตุ” หรือเป็น “พลังงานท่ีน้อยท่ีสุด ท่ีสามารถทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นองค์ประกอบย่อย” 

B.E.  =  [ZmH + (A – Z)mn – M] × 931  MeV  

จากกฎการคงท่ีของมวลสาร มวลของนิวเคลียสควรเท่ากับมวลของอนุภาคต่างๆ ในนิวเคลียสรวมกัน แต่จาก

การทดลอง พบว่ามวลของนิวเคลียสจะน้อยกว่าผลบวกของมวลของอนุภาคต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของนิวเคลียสใน

ภาวะอิสระ  มวลของนิวเคลียสท่ีหายไปนี้เรียกว่า  มวลพร่อง  (mass defect) 

มวลพร่อง (Δm)  =  (มวลโปรตอน  +  มวลนิวตรอน) - มวลนิวเคลียสของธาตุ  

ไอน์สไตน์พบว่า แท้จริงแล้ว มวลท่ีขาดหายไปนี้ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่เปล่ียนรูปไปเป็นพลังงานยึดเหนี่ยว 

ระหว่างนวิคลีออนในนิวเคลียสให้อยู่รวมกัน 

 พลังงานยึดเหนี่ยวจะมีค่าแปรผันตรงกับจำนวนนวิคลีออน หรือเลขมวล ในการคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวจะ

ใช้มวลอะตอมแทนมวลนิวเคลียสและใช้มวลของไฮโดรเจนแทนมวลของโปรตอน ดังนี้  

มวลพร่อง (Δm)  =  (มวลไฮโดรเจน  +  มวลนิวตรอน) - มวลอะตอมของธาตุ  

เนื่องจากนิวเคลียสมีขนาดเล็กมาก จึงต้องคิดมวลในหน่วย  u  โดย  

  1 u  =   1  amu  =  1.67 x 10-27  kg  

 และ  มวล  1 u  เทียบเท่ากับพลังงานประมาณ  931  MeV  

พลังงานยึดเหนี่ยวของนวิเคลียส (Binding Energy) ซึ่งอาจเขียนได้เป็นสมการท่ัวไปเป็น 

 

B.E.  =  [ZmH + (A – Z)mn – M] × 931  MeV 



 

เมื่อ M  คือ  มวลอะตอมของนิวเคลียสใดๆ u 

  A – Z   คือ  จำนวนนิวตรอนภายในนวิเคลียส 

  mH  คือ  มวลของไฮโดรเจน  เท่ากับ 1.007825  u  

  mn  คือ  มวลของนิวตรอน  เท่ากับ 1.008665  u  

15. ครูยกตัวอย่างการหาพลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส 

ตัวอย่าง  นิวเคลียสของฮีเลียม (ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน อย่างละ 2 ตัว)  มีมวลเท่ากับ  

4.002604 u  

วิธีทำ   มวลของไฮโดรเจน    =    1.007825  u 

  มวลของนิวตรอน      =    1.008665  u 

มวลของอนุภาคในภาวะอิสระ  =    2(1.007825) + 2(1.008665) 

         =    4.03298  u 

แต่มวลของฮีเลียม      =   4.002604  u 

มวลพร่อง(mass defect)       =   4.03298 – 4.002604 

มวลนี้เทียบได้กับพลังงาน(E) =    0.029279 × 931 MeV  

        =   28.28  MeV  

ดังนั้น   พลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียสของฮีเลียม เท่ากับ   28.28  MeV  

16. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในคาบ 

กำหนดให้  mH คือ  มวลของไฮโดรเจน  เท่ากับ 1.007825  u  

         mn คือ  มวลของนิวตรอน  เท่ากับ 1.008665  u  

จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของ  

1. 𝐶𝑙17
35     M  =   34.968854  u  

2. 𝑈92
238  M  =   238.0508  u  

3. 𝐶𝑠55
137  M  =   58.933189  u  

4. 𝐶𝑜27
59  M  =   136.9068  u  

17. ครูสรุปเรื่องพลังงานยึดเหนี่ยวให้นักเรียนฟงั  ดังนี้ 

- ธาตุท่ีมีเลขมวลมาก (จำนวนนิวคลีออนมาก) พลังงานยึดเหนี่ยวจะมีค่ามากด้วย เสถียรภาพของนิวเคลียส

ขึ้นอยู่กับพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน  



 - ธาตุท่ีมีพลังงานยึดเหนี่ยว(B.E.)ต่อนิวคลีออนมาก จะมีเสถียรภาพดีกว่าธาตุท่ีมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลี

ออนน้อย 

 - สามารถหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนได้จาก  

พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน =   
พลังงานยึดเหนี่ยว

เลขมวล
 

 

𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   
[ZmH + (A − Z)mn − M]  × 931  MeV

𝐴
 

18. ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูบนกระดานดำ เกี่ยวกับการหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน ดังนี้ 

ตัวอย่าง  ถ้ามวลอะตอมของ   Li3
7 = 7.016005 u   มวลอะตอมของไฮโดรเจน  =  1.007825 u                    

มวลนิวตรอนเท่ากับ  1.008665 u   จงหาพลังงานยึดเหนี่ยว และพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของ Li3
7  

วิธีทำ    Li3
7      ประกอบด้วยไฮโดรเจน  3  อะตอม  (3 โปรตอน, 3 อิเล็กตรอน) และนิวตรอน  (7 - 3) =  

4  ตัว  

จาก   B.E. =  [ZmH + (A – Z)mn – M] × 931  MeV  

B.E. =  [3 × 1.007825 + 4 × 1.008665 – 7.016005] × 931  

B.E. =  [0.04213] × 931  

B.E. =  39.22  MeV  

หาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน  จาก  

𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   
[ZmH + (A − Z)mn − M]  × 931  MeV

𝐴
 

                          𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   
39.22

7
 

                          𝐵. 𝐸./𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 =   5.60  𝑀𝑒𝑉/𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛 

19. ครูอธิบายเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์  

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยการให้นิวเคลียสหรืออนุภาคท่ีมีพลังงานสูงวิ่งชนนิวเคลียสท่ีเป็นเป้า 

ผลจากการชนจำทำให้เกิดนิวเคลียสของธาตุใหม่ หรือนิวเคลียสท่ีถูกชนเปล่ียนไปอยู่ในสถานะถูกกระตุ้นแล้ว

ปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา 

N + He2
4  →  O8

17 + H1
1 +  energy(MeV) 7

14  

 

เขียนโดยย่อเป็น     N7
14 (𝛼, p) O8

17                                       



จะเห็นได้ว่า ผลบวกของนิวคลีออน  (หรือเลขมวล A) ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากันคือ  18  และ

ผลบวกของโปรตอน(Z) ก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากัน คือ 9  

1.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ โดยให้อนุภาคแอลฟา ดิวเทอรอน โปรตอน หรือรังสีแกมมา ทำปฏิกิริยานิวเคลียร์กับ

ธาตุท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา  (α , n) (d , n) (p , n) ( γ, n)   ดังสมการ 

He + B → N7
13

5
10

2
4 + n 0

1                                                               (1) 

               H + H → He + n + 3.27 MeV0
1

2
3

1
2

1
2                                           (2) 

                               Li + H →1
1

3
7 Be4

7 + n0
1 − 1.647 MeV                                (3) 

                                 Be3
9 + γ → Be3

8 + n0
1                                                                           

(4) 

2.  ปฏิกิริยาฟิสชัน เมื่อธาตุหนักๆ เช่น 238U 235U เกิดฟิสชัน จะให้นิวตรอนเร็วที่อาจมีพลังงานต้ังแต่ระดับ 

keV จนมากกว่า 10 MeV โดยมีพลังงานเฉล่ียประมาณ 2 MeV แหล่งปฏิริยาฟิสชันท่ีสำคัญ คือ ปฏิกรณ์

นิวเคลียร์(nuclear reactor) ดังภาพท่ี 1 ตัวอย่างของปฏิกิริยาฟิสชันของ 235U ดังสมการ 

 U92
235 + n0

1 → La57
147 + Br35

87 + 2( n0
1 )                                                    (5) 

              U92
235 + n0

1 → Ba56
141 + Kr36

92 + 3( n0
1 )                                                (6) 

              U92
235 + n0

1 → U92
236 → La42

95 + La57
139 + 2( n0

1 ) + 2oo MeV               (7) 

             U92
235 + n0

1 → Ba56
138 + Kr36

95 + 3( n0
1 )                                                 (8) 

 

 
 

          ภาพ แสดงการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชัน 

20. ครูอธิบายเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชันต่อเนื่อง(ปฏิกิริยาลูกโซ่)  



 
 

 

ข้อสังเกต 

 จำนวนนิวตรอนท่ีเกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ  2n   

             โดย  n  เป็นจำนวนครั้งท่ีชน  เช่น 

     1st  → 21   → 2 ตัว 

       2nd  → 22  → 4 ตัว 

     3rd  → 23  → 8 ตัว 

21. ครูอธิบายเรื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนวิเคลียร์ 

 
พลังงานท่ีปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับพลังงาน

ความร้อนจากการเผาไหม้ของน้ำมันหรือถ่านหิน  โดยใช้ต้มน้ำให้เดือดเป็นไอ และใช้ความดันไอน้ำในการขับกังหัน

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

22. ครูอธิบายเรื่อง ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

ปฏกิริยิานิวเคลียร์ท าใหเ้กิดความรอ้น ใช้ตม้น ้าใหเ้ดือดเป็นไอ ไป
หมุนกงัหนัของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า               ท าใหเ้กดิกระแสไฟฟ้า 



 เช้ือเพลิง (Fuel)  
 สารหน่วงนิวตรอน (Moderator)  
 แท่งควบคุม (Control rods)  
 สารหล่อเย็น (Coolant )  
 ถังความดัน (Pressure vessel or pressure tubes)  
 เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam generator)  
 โครงสร้างคลุมเครื่องปฏิกรณ์ (Containment)  

ภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

 
 

23. ครูอธิบายเรื่อง หอระบายความร้อน และการเก็บกากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ (นักเรียนดูภาพประกอบจาก

พาวเวอร์พอยท์) ดังนี้  

หอระบายความร้อน ทำหน้าท่ีลดอุณหภูมิของไอน้ำท่ีผ่านออกมาจากการขับกังหันของเครื่องกำเนดิไฟฟ้า 

เพื่อให้ควบแน่นกลับเป็นของเหลวและส่งกลับคืนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไอน้ำ 

กากนิวเคลียร์ ได้แก่ เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วหรือวัตถุท่ีมีกัมมันตภาพรังสี โดยกากนิวเคลียร์ท่ีมี

กัมมันตภาพรังสีสูง จะเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บบริเวณโรงงานนวิเคลียร์ ส่วนกากท่ีมีกัมมันตภาพรังสีต่ำหรือผ่าน

กระบวนการบำบัดแล้ว จะเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยสูง 

 

24. ครูอธิบายเกี่ยวกับ  เครื่องปฏิกรณ์แบบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก (นักเรียนดูภาพจากพาว

เวอร์พอยท์) ดังนี้ 

1. เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้น้ำความดันสูง Pressurized Water Reactor (PWR)  

2. เครื่องปฏิกรณ์แบบน้ำเดือด Boiling Water Reactor (BWR)  



3. เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้น้ำมวลหนัก Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR or CANDU) 

4. เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้แก๊สระบายความร้อน Advanced Gas-Cooled Reactor (AGR)  

5. เครื่องปฏิกรณ์แบบใช้ฮีเลียมระบายความร้อน Pebble Bed 

Modular Reactor  

25. ครูอธิบายแผนภูมิวงกลม ให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับ แหล่งพลังงาน

ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่ัวโลก 

 

 

26. ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้แร่ยูเรเนียมในการเอามาใช้ประโยชน์

ต่างๆ  

ยูเรเนียม-235 เพียง 1 กรัม ให้ความร้อนเทียบเท่าถ่านหินช้ันดี 3 ตันในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด 1,000 เม

กะวัตต์ มีความส้ินเปลืองยูเรเนียมเข้มข้นแบบใช้ครั้งเดียว ประมาณ 30 ตันต่อปี  ถ้าใช้ถ่านลิกไนต์จะต้องมีปริมาณถึง 

6,000,000 ตันต่อป ี

นอกจากนั้นแล้วในชีวิตประจำวันของเรา ชามแก้วที่ผสมยูเรเนียมทำให้มีสีสันท่ีสวยงาม หากนำมาใช้ อาจ

แฝงไปด้วยสารกัมมันตรังสี (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

ข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

1. ให้กำลังผลิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่น โรงไฟฟ้านวิเคลียร์ 1 เครื่อง มี

กำลังผลิตสูงสุด 1,500 เมกะวัตต์  

 -ไฟฟ้าพลังน้ำจากเข่ือนภูมิพลท่ี จังหวัดตาก 730 เมกะวัตต์ 

 -โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง 300เมกะวัตต์ 

 - โรงไฟฟ้าน้ำมันเตา/ก๊าซธรรมชาติท่ีอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1เครื่อง 600 เมกะวัตต์ 

2. ประหยัดทรัพยากรพลังงานอื่นๆ และใช้พื้นท่ีในการก่อสร้างไม่มาก 

3. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพและมั่นคง สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 18 เดือน โดยไม่

ต้องหยุดเครื่อง หากเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่จะเดินเครื่องต่อเนื่องได้นานขึ้นถึง 24 เดือน 

 4. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ไม่ปลดปล่อยเขม่าควัน ก๊าซพิษ และของเสียออกมาสู่ส่ิงแวดล้อม 

 5. มีอายุการใช้งานยาวนาน 40 ปี หากเป็นโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่จะมีอายุการใช้งาน ยาวนานถึง 60 ปี 

 6. เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องขึ้นมากมาย  

27. ครูอธิบายเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางท่ีไม่ถูกต้องให้นักเรียนฟัง (นักเรียนดู

ภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

http://www.energyfantasia.com/ef3/energy_pedia/search.php?search=ถ่านหิน


28. ครูอธิบายเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบฟิวชัน 

ปฏิกิริยาฟิวชัน (Nuclear Fusion) คือ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเป็นผลจากการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเบา

เป็นนิวเคลียสของธาตุหนัก พร้อมกับปล่อยพลังงานออกมา เช่น 

   

 

29. ครูอธิบายเรื่องกัมมันตภาพรังสี โดยจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 

2. ชนิดของกัมมันตภาพรังสี 

3. ประโยชน์และอันตรายของกัมมันตภาพรังสี  

30. ครูเล่าถึงท่ีมาของการค้นพบกัมมันตภาพรังสีให้นักเรียนฟัง 

เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1895 โดยขณะกำลังศึกษารังสีแคโทด (cathode rays) ด้วยหลอดรังสีแคโทด 

(cathode ray tube) แต่เขากลับพบรังสีประหลาด ออกมาจากหลอดรังสีแคโทด ทำให้จอวาวแสง (fluorescent 

screen เป็นจอท่ีฉาบด้วยวัสดุวาวแสง หรือ fluorescence material ซึ่งเมื่อได้รับแสงแดดแล้ว จะเปล่งแสงท่ีตา

มองเห็นออกมาได้) ท่ีต้ังอยู่ด้านข้าง เกิดการวาวแสงขึ้นมาได้ เขาไม่ทราบว่ารังสีนี้คือรังสีอะไร จึงต้ังช่ือว่ารังสีเอกซ์ 

การค้นพบนี้ได้สร้างกระแสต่ืนตัว ในการค้นหารังสีเอกซ์จากแหล่งอื่น ๆ กันขนานใหญ่ ผลงานนี้ทำให้เรินต์เกนได้รับ

รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์เมื่อปี ค.ศ. 1901 

                                             
เรินต์เกน  และภาพถ่ายมือของเขา จากการถ่ายภาพรังสีเอกซ์เรย์ 

กุญแจดอกท่ีสอง ซึ่งเป็นดอกท่ีสำคัญมากก็คือ เฮนรี เบ็กเคอเรล (Henri Becquerel) ค้นพบการแผ่รังสีของ

ธาตุยูเรเนียม เมื่อปี ค.ศ. 1896 เบ็กเคอเรลก็เป็นอีกคนหนึ่ง ท่ีไม่ตกกระแส และเข้าร่วมวงค้นหารังสีเอกซ์กับเขาด้วย 

โดยเขาเริ่มจากสารท่ีเป็นวัสดุวาวแสง ท่ีมีธาตุยูเรเนียมเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ โพแทสเซียมยูเรนิลซัลเฟต ซึ่งเขากลับ

พบว่า แม้ไม่ได้รับแสงแดด แต่ก็สารนี้ก็ปล่อยรังสีท่ีตามองไม่เห็น ออกมาตลอดเวลา โดยตรวจพบได้ด้วยฟิล์มกระจก 

(photographic plate) และเบ็กเคอเรลไม่ได้เอาจริงเอาจังศึกษาเรื่องนี้ต่อไป แต่ก็เป็นท่ีทราบกัน นับแต่นั้นมาว่า 

ยูเรเนียมเป็นธาตุท่ีมีการปล่อยรังสีออกมาได้ 



สำหรับกุญแจดอกท่ีสาม ก็ได้แก่ การค้นพบธาตุเรเดียม ของมาดามคูรี (Madame Curie) กับสามีช่ือปีแอร์ คู

รี (Pierre Curie) เมื่อปี ค.ศ. 1898 โดยมาดามคูรี ได้เลือกศึกษาสมบัติการปล่อยรังสีของยูเรเนียม มาเป็นหัวข้อใน

การศึกษาระดับปริญญาเอก และมาดามคูรี ได้ต้ังช่ือให้กับปรากฏการณ์นี้ว่า 

กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) 

และต่อมา มาดามคูรียังพบว่า นอกจากยูเรเนียมแล้ว 

ธาตุทอเรียมก็ปล่อยรังสีด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อค้นคว้ากันต่อไป 

ปีแอร์กับมาดามคูรี ก็ค้นพบธาตุใหม่ ท่ีปล่อยรังสีได้อีก 2 ธาตุ 

คือ พอโลเนียมและเรเดียม ผลงานเรื่องปรากฏการณ์

กัมมันตภาพรังสี  

             ทำให้แบก็เกอแรล และมาดามคูรีกับปีแอร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกัน เมื่อปี ค.ศ. 1903 และ

การค้นพบธาตุใหม่ 2 ธาตุ ก็ทำให้มาดามคูรี ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งท่ี 2 (คราวนี้ในสาขาเคมี) เมื่อปี ค.ศ. 1911 

มีนักวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ท่ีศึกษาสมบัติของรังสี ท่ีแผ่ออกมาจากอะตอม ตามปรากฏการณ์

กัมมันตภาพรังสี แต่รัทเทอร์ฟอร์ด เป็นผู้ท่ีมีสายตาเฉียบคมท่ีสุด โดยในปี ค.ศ. 1899 เขาเป็นผู้สรุปได้ว่า รังสีท่ี

อะตอมแผ่ออกมา มีอนุภาค 2 ชนิด ชนิดแรก มีประจุบวก และอีกชนิดหนึ่งมีประจุลบ ซึ่งเขาต้ังช่ือว่า อนุภาคแอลฟา 

และอนุภาคบีตาตามลำดับ จากนั้นในปีถัดมา ปีแอร์ คูรี ก็พิสูจน์ได้ว่า รังสีท่ีอะตอมแผ่ออกมา ยังมีอีกชนิดหนึ่งด้วย ท่ี

ไม่มีประจุ และได้ช่ือว่า รังสีแกมมา และธาตุเรเดียม ท่ีปีแอร์และมาดามคูรีค้นพบนี่เอง ท่ีรัทเทอร์ฟอร์ดนำไปใช้ เป็น

ต้นกำเนิดรังสี หรืออนุภาคแอลฟา สำหรับค้นหานิวเคลียสของอะตอมได้สำเร็จ 

31. ครูอธิบาย ชนิดของรังสี 

รังสีนิวเคลียร์  

  นวลฉวี (2545) ได้อธิบายว่า รังสี(radiation) เป็นพลังงานรูปหนึง่ท่ีปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด ผ่านไปใน

ตัวกลาง พลังงานท่ีปลดปล่อยออกไปอาจจะอยู่ในรูปของคล่ืน หรือลำของอนุภาคเล็กๆ ตัวอย่างของรังสีท่ีรู้จัก

โดยท่ัวไป คือ แสงสว่าง(visible light) รังสีอินฟราเรด(infrared radiation) รังสีอัลตราไวโอเลต(ultraviolet 

radiation, UV) รังสีเอกซ์(X-ravs) รังสีแอลฟา(alpha rays) และรังสีบีตา(beta rays) สามารถจำแนกประเภทตาม

สมบัติของรังสีได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.  รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า(electromagnetic radiation) เป็นรังสีท่ีมีสมบัติของคล่ืน คือ ความยาวคล่ืน ความถ่ี 

และไม่มีมวล เช่น คล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงสว่าง และอัลตราไวโอเลต เป็นรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนยาว และ

ความถ่ีต่ำ ส่วนรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันและความถี่สูง จะเป็นรังสีท่ีมีพลังงานสูง เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 



2.  รังสีอนุภาค(particulate radiation) เป็นรังสีท่ีประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก สามารถวัดมวลของ

อนุภาคได้ เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูง และมีพลังงานต่างๆ กัน 

ตัวอย่างของรังสีประเภทอนุภาค คือ อนุภาคแอลฟา อนุภาค

บีตา อนุภาคนิวตรอน รังสีเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากการสลายตัว

ของธาตุกัมมันตรังสี 

32. ครูอธิบาย สมบัติของรังสี 

สมบัติของรังสี  

จากการศึกษารังสีท้ัง 3 ชนิดพบว่า มีสมบัติท่ีแตกต่างกัน  3  ประการ ได้แก่ 

  1. อำนาจทะลุผ่าน 

  2. ความสามารถในการทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน 

  3. การเบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็ก  

33. ครูอธิบาย สมบัติของรังสี สมบัติแรก คือ อำนาจการทะลุผ่าน 

34. ครูอธิบาย สมบัติของรังสี สมบัติท่ีสอง คือ ความสามารถในการทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน 

เนื่องจากมวลของอนุภาคแอลฟามีขนาดใหญ่ รังสีแอลฟา (α)  ทำให้สารเกิดการแตกตัวเป็นไอออนในอากาศ

ได้ดีท่ีสุด  

 รังสีแอลฟาจึงเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว ทำให้พิสัยการเดินทางเป็นเพียงระยะส้ันๆ รองลงมา คือ รังสีบีตา 

และรังสีแกมมา ทำให้สารเกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้น้อยกว่ารงัสีแอลฟา ตามลำดับ  

35. ครูอธิบาย สมบัติของรังสี สมบัติท่ีสาม คือ การเบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็ก 

 
ภายใต้สนามแม่เหล็ก รังสีแอลฟาและบีตา ซึ่งมีประจุ จะเคล่ือนเบ่ียงออกไปหาขั้วลบ และขั้วบวกตามลำดับ 

ส่วนรังสีแกมมา ซึ่งไม่มีประจุ จะเคล่ือนตรงออกไปจากต้นกำเนิดรังสี 

36. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับ นิวเคลียสของธาตุกัมมันตภาพรังสี (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาว

เวอร์พอยท์)  



นิวเคลียสไม่เสถียร นิวเคลียสท่ีไม่เสถียรเหล่านี้

จะมีการสลาย(decay) ปล่อยอนุภาคแอลฟา α  หรือ

อนุภาคบีตา β ออกมา ทำให้โครงสร้างของนิวเคลียส

เปล่ียนไป เกิดเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ กระบวนการนี้

เรียกว่า  การสลายกัมมันตรังสี(Radioactive decay) 

ดังภาพ 

 

37. ครูสรุปให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 

ในการสลายกัมมันตรังสี  ถ้านิวเคลียสท่ีเกิดใหม่ยังคงไม่เสถียรก็จะเกิดการสลายตัวต่อไปจนได้นิวเคลียส

เสถียร  การสลายจึงจะยุติ เช่น การสลายของยูเรเนียม-238 ให้ทอเรียม-234 นิวเคลียสทอเรียม-234 ซึ่งไม่เสถียรจะ

สลายต่อให้นิวเคลียสโพรแทกทิเนียน-234 ต่อไป จนในท่ีสุดจะได้ตะกั่ว-206 ซึ่งเป็นนิวเคลียสเสถียรเรียกการสลายนี้

ว่า  อนุกรมการสลาย (decay series) 

 
38. ครูอธิบายในหัวข้อ ประโยชน์และโทษของกัมมันตภาพรังสี ให้นักเรียนฟัง (นักเรียนดูภาพประกอบจาก

พาวเวอร์พอยท์) 

1. ด้านการแพทย์ 

2. ด้านอุตสาหกรรม 

3. ด้านการเกษตร 

4. ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

39. ครูอธิบายการใช้รังสีในด้านการแพทย์  (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

1. การบำบัดโรคด้วยรังสี (รังสีจาก Co-60, I-131, ) 

2. การตรวจวินิจฉัยด้วยรังสี 

- การหาบริเวณอุดตันของเส้นเลือด (Na-24)  

- ตรวจการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Ga-67) 

- ตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น กระดูกสมอง ปอด ม้าม ตับ หัวใจ (Tc-99)  

40. ครูอธิบายการใช้รังสีในด้านอุตสาหกรรม (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

- การควบคุมกระบวนการผลิต  เช่น  ผลิตกระดาษ กระจก  แผ่นเหล็ก  พลาสติก  กระบวนการผลิตยาง

รถยนต์  ให้มีความสม่ำเสมอ โดยวางสารกัมมันตรังสีไว้ด้านหนึ่งของวัตถุตัวอย่าง และอีกด้านหนึ่งเป็นหัววัดรังสี  เมื่อ

ความหนาของวัตถุผิดไปจากมาตรฐาน จะทำให้ปริมาณรังสีท่ีวัดได้เปล่ียนแปลง 



- การหารอยร้าว การรอยรั่วในท่อ  เช่น  การหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันทางทะเล  การหารอยร้าวของ

เครื่องบิน 

- การปลอดเช้ือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยการใช้รังสีฉายไปท่ีอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อฆ่าเช้ือ เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีรูปร่างท่ีซับซ้อน 

- การเพิ่มมูลค่าอัญมณี  โดยการใช้รังสีฉายไปท่ีอัญมณีท่ีไร้สี ให้มีสีท่ีสวยงามข้ึน 

41. ครูอธิบายการใช้รังสีในด้านการเกษตร (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

- การทำหมันแมลงด้วยรังสี  เช่น การทำหมันแมลงวัน การทำหมันแมลงหวี่  ฯลฯ  

 - การกลายพันธ์พืชด้วยรังสี  เช่น  การเปล่ียนสีดอกพุทธรักษา การเปล่ียนสีดอกของต้นกุหลาบหิน (ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) 

 - การวิจัยเกี่ยวกับอัตราการดูดซึมปุ๋ยของต้นไม้ ถ้าใส่ปุ๋ยท่ีมีเช่น ฟอสฟอรัส-32 ลงไปในดินบริเวณใกล้ๆ 

ต้นไม้ ต้นไม้ก็จะดูดซึมเข้าไปท่ีใบ จะทำให้ทราบถึงปริมาณปุ๋ยท่ีใบได้ นอกจากนั้นยังสามารถหาอัตราการดูดซึมได้   

-รังสีแกมมายังช่วยถนอมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้นานขึ้น  

42. ครูอธิบายการใช้รังสีในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (นักเรียนดูภาพประกอบจากพาวเวอร์พอยท์) 

- การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยและสารพิษในส่ิงแวดล้อม  

-  การศึกษาอายุของวัตถุโบราณ 

-  การศึกษาการเคล่ือนท่ีของน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน 

-  ศึกษาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

-  ศึกษาการสะสมการเคล่ือนท่ีของตะกอนในเข่ือน แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ 

-  การใช้รังสีเพื่อการกำจัดน้ำเสีย  
43. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบบริเวณท่ีมีรังสี ตลอดจนสัญลักษณ์ท่ีใช้บ่งบอกว่า

บริเวณนั้นมีรังสี และประเทศไทยมีสำนักงานการทำงานท่ี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ 

ขั้นสรุป 

1.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในคาบ  และให้นักเรียนทำแผนผังมโนทัศน์ แล้วออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนไม่เข้าใจและ ในส่วนท่ีนักเรียนอธิบายสรุปจากส่ิงท่ีได้เรียนมาให้

นักเรียนฟงั 

3. ครูนำข้อสอบให้นักเรียนได้ลองทำ  และอภิปรายให้นักเรียนฟัง 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 



2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 

-พลังงานนิวเคลียร์ 

 

-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 

 

-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 

 

 

-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 

-มีวินัย 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 8 ดีมาก 

5 – 6 ดี 

3 – 4 พอใช้ 

1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 



.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ปัญหา/อุปสรรค 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 



.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


