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ค าน า 

           ชุดฝึกทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง หน่วยการเรียนรู้

ไฟฟ้าสถิต จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ว

32204 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และด้านเนื้อหาเป็น

ความรู้พื้นฐานสู่การเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสและไฟฟ้ากระแสสลับต่อไป โดยผู้จัดท าได้ ใช้วงจร

เดมมิ่ง ในการฝึกทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ดังกล่าว เพื่อให้การค านวณโจทย์

ปัญหาฟิสิกส์ มีล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน จดจ าได้ง่าย เกิดความสะดวกและสามารถน าไป

ประยุกต์ใชก้ับโจทย์ปัญหาฟิสกิส์ในเรื่องอื่น ๆ ได้ดว้ย  

ชุดฝกึทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสกิส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง ได้จัดท าขึ้นทั้งหมด 

จ านวน 5 ชุด ได้แก่ 

          ชุดที่ 1  เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ 

ชุดที่ 2 เรื่อง สนามไฟฟ้า 

ชุดที่ 3 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า 

ชุดที่ 4 เรื่อง ตัวเก็บประจุและความจุของตัวเก็บประจุ 

ชุดที่ 5 เรื่อง พลังงานในตัวเก็บประจุ 

ส าหรับชุดนี ้เป็นชุดที่ 1 เรื่องประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ ใช้เวลาในการฝึกค านวณ จ านวน 4 

ช่ัวโมง ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจร

เดมมิ่งนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์เพิ่มขึ้นและเป็นทางเลือก

หนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาฟิสิกส์   

 ในการจัดท าชุดฝึกทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจรเดมมิ่งนี้ ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี เพราะอาศัยความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากครูบาอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ ที่ได้ให้ความรู้ ให้

ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ รวมทั้งทางครอบครัวได้ให้ก าลังใจมาตลอด จึง

ขอขอบคุณ มา ณ  โอกาสนีด้้วย 

 

                      

        ภูมนิทร์   ลพีิพัฒนกุล 

         ผูจ้ัดท า 
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จุดประสงค์ของการจัดการการเรยีนการสอน วิชาฟิสิกส์ 

1.  เพื่อให้เข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพืน้ฐานของวิชาฟิสิกส์ 

2.  เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลที่สังเกตได้จากปรากฎการณ์จริงกับค าอธิบายทางทฤษฎี 

3. เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในขอบเขตของขอ้มูลที่ได้ว่า ขึน้กับขีดความสามารถของเครื่องมือวัด 

4.  เพื่อให้เกิดทักษะในการศกึษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการน าหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใน 

    ด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงความคิดและเชิงการปฏิบัติ 

6.  เพื่อให้มคีวามสนใจใฝรู่้ในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ 

7. เพื่อให้มคีวามใจกว้าง คิดและปฏิบัติอย่างมเีหตุผล 

8. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียต่อสังคมในการน าความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมา 

    ประยุกต์ใชใ้นด้านต่าง ๆ 

9. เพื่อให้ตระหนักในอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเชื่อมโยงมโนทัศน์ เรื่อง ไฟฟ้าสถติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ภาพที่ 1.1 ความเช่ือโยงมโนทัศน ์เรื่องไฟฟ้าสถิต 

           ที่มา : คู่มอืครูสาระการเรียนรูพ้ื้นฐานละเพิ่มเติมฟิสิกส์เล่ม 3 สสวท. (2548 : หนา้ 2) 

แนวคิดหลักในการพัฒนาการของไฟฟ้าสถิต 

กฎการอนุรักษ์ประจุ

ไฟฟ้า 

แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ 

สนามไฟฟ้า 

ศักย์ไฟฟ้า 

ตัวเก็บประจุและความจุ 

ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวน า 

เส้นแรงไฟฟ้า 
การน าความรูไ้ฟฟ้า 

สถิตไปใช้ประโยชน์ 
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                                 ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน      
          ชุดฝกึทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสกิส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง เป็นเอกสารที่ใชป้ระกอบ 

การเรียนการสอน ชุดนีเ้ป็นชุดที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ศกึษาค าชีแ้จงส าหรับนักเรียนใหเ้ข้าใจ 

2. ศกึษาผลการเรียนรู้/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ข้าใจว่าต้องการให้เรียนรูส้ิ่งใดบ้าง 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐานของตนเองก่อนที่จะเรียนรู้ 

4. ศกึษา 8 ขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจรเดมมิ่งให้เข้าใจ 

5. ศกึษาใบความรู ้ให้เขา้ใจอย่างถ่องแท้ ดูตัวอย่างและท าแบบฝกึทักษะ ตามที่ก าหนด 

6. ท าแบบทดสอบหลังเรยีน เพื่อวัดความรู้ความสามารถหลังจากที่ฝึกการคิดค านวณแล้ว 

7. ถ้านักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีนไม่ผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนด (ผ่าน 75%) ให้กลับไปเริ่มตน้ที่  

   ศกึษาค าชี้แจงส าหรับนักเรียน  ศกึษาใบความรู ้ดูตัวอย่างแล้ว ท าแบบฝกึทักษะอีกครั้งหนึ่งจน 

   กว่าจะผา่นเกณฑต์ามที่ก าหนด ตามขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

 

                                       
 

 

 

 

 

   

 

 

 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

ศกึษาผลการเรียนรู้ 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ฝกึตามกระบวนการ 

 

ผา่น 75% ไม่ผ่าน 75% 
ท าแบบทดสอบหลังเรยีน ท าชุดฝกึต่อไป 
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แบบทดสอบก่อนเรยีน 
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                                  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ค าชี้แจง  1. ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย X ลงในแบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบ 
    2. แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที  

1. วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามข้อใด 

         ก. สภาพเป็นกลาง      

         ข. อ านาจไฟฟ้าลบ 

         ค. อ านาจไฟฟ้าบวก   

         ง. แสดงอ านาจทั้งบวกและลบ สลับกัน 

2. เมื่อน าไม้บรรทัดถูกับผ้าสักหลาดแล้วเกิดประจุไฟฟ้า เพราะเหตุใด  

       ก. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน                  

 ข. การถูท าให้มปีระจุชนิดหนึ่งขึน้มา 

       ค. ประจุเกิดจากแรงดงึดูดระหว่างมวล        

ง. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง 

3. ลูกพิท 2 ลูก แต่ละลูกมีประจุไฟฟ้า 1 ไมโครคูลอมบ์ เมื่อวางหา่งกัน 50 เซนติเมตร และลูกพิทนี้ 

   มีขนาดเล็กมาก จนถือได้ว่าเป็นจุด จงหาว่าเกิดแรงกระท าบนลูกพิทขนาดเท่าไร 

          ก. 3.6 x 10-2    นิวตนั    

ข. 4.8 x 10-2    นิวตนั   

ค. 5.6 x 10-2   นิวตนั    

ง. 7.2 x 10-2    นิวตนั 
4. เมื่อวางลูกพิทที่มปีระจุห่างกัน 4 เซนติเมตร ปรากฏว่ามีแรงกระท าต่อกัน 10-4 นิวตัน ถ้าวาง 

    ลูกพิททั้งสอง ห่างกัน 8 เซนติเมตร จะมีแรงกระท าระหว่างกันเท่าไร  

      ก. 2.0 x 10- 5   นิวตนั    

ข. 2.5 x 10- 5  นิวตนั 

ค. 2.0 x 10- 6 นิวตนั     

ง. 2.5 x 10- 6   นิวตนั 

5. จุดประจขุนาด  4  และ  -6 ไมโครคูลอมบ์ วางห่างกัน   d  เซนติเมตร เกิด แรงกระท าระหว่างประจุ  12 

   นิวตัน แตถ่้าน าไปวางห่างกัน d/2 เซนติเมตร จะเกิดแรงกระท าระหว่างประจุขนาดเท่าไร 

       ก. 30   นิวตนั       

ข. 38   นิวตนั   

ค. 40   นิวตนั     

ง.  48  นิวตนั 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

6. จุดประจุขนาด 6 ไมโครคูลอมบ์ 3 จุดประจุ วางหา่งกันเป็นแนวเส้นตรงหา่งกันชว่งละ 30  

    เซนติเมตร จงหาขนาดของแรงที่กระท าตอ่จุดประจุตรงจุดกึ่งกลาง เมื่อจุดประจุที่ปลายข้าง  

    หนึ่งเป็นชนิดลบ และตรงจุดกึ่งกลางกับปลายอีกข้างหนึ่งเป็นชนิดบวก  

          ก.  3.6  นิวตนั     

ข.  4.8     นิวตนั   

ค.  5.6     นิวตนั    

ง.   7.2     นิวตนั 

7. อนุภาค A มีประจุเป็น 2 เท่าของประจุบนอนุภาค B อนุภาคทั้งสองอยู่ห่างกัน 8.1  เซนติเมตร 

   เกิดแรงกระท า 1 นิวตัน  จงหาว่าประจุบนอนุภาค B จะต้องมขีนาดเท่าไร 

      ก.   1.0 x 10-7  คลูอมบ์    

ข.   2.0 x 10-7  คลูอมบ์ 

       ค.   1.0 x 10-6  คลูอมบ์    

ง.   2.0 x 10-6  คลูอมบ์ 

8. อะตอมไฮโดรเจนประกอบด้วยโปรตอน 1 ตัว และอิเล็กตรอน 1 ตัว อยู่ห่างกัน 5.3x10-11 เมตร 

   แตล่ะตัวมีประจุไฟฟ้า 1.6x10-19 คูลอมบ์  อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบๆ โปรตอน จงหา 

   แรงกระท าระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนว่ามีขนาดเท่าไร 

 ก. 8.2 x 10-6  นิวตนั 

 ข. 8.2 x 10-7  นิวตนั 

 ค. 8.2 x 10-8  นิวตนั 

 ง. 8.2 x 10-9  นิวตนั 

9.จุดประจุ A มีปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 2 เท่าของจุดประจุ B เมื่อน ามาวางหา่งกัน 10 เซนติเมตร   

   เกิดแรงกระท าขนาด 180 นิวตัน  แล้วจุดประจุ B จะต้องมปีระจุไฟฟ้าเท่าไร 

   ก. 1.0 x 10-4 คลูอมบ์  

ข. 1.0 x 10-5   คลูอมบ์ 

ค. 1.0 x 10-6   คลูอมบ์ 

ง. 1.0 x 10 -7 คลูอมบ์ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

10. ประจุ  2.0x10-4 คูลอมบ์  และ -3.0x10-4 คูลอมบ์  เมื่อน ามาวางหา่งกัน 30 เซนติเมตร จะเกิดแรง 

     กระท าระหว่างกันขนาดเท่าไร  

   ก. 2.0 x 10-6 นิวตนั  

ข. 6.0 x 10 3 นิวตนั 

ค. 6.0 x 10-1   นิวตนั 

ง. 1.8 x 10 4 นิวตนั 
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ผลการเรียนรู้ 

 

เรื่อง ประจไุฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ 

 

ผลการเรียนรู้          
 

      1. ส ารวจ ตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า 

      2. ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบายและค านวณเกี่ยวกับแรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ด้านความรู ้(K)  

      1. นักเรียนสามารถบอกความหมายการเกิดประจุไฟฟ้าและการเกิดแรงกระท าของประจุไฟฟ้าได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  

      2. นักเรียนสามารถคิดค านวณหาขนาดและทิศทางของแรงที่กระท าของประจุไฟฟ้าโดยใช้กฎของ 

คูลอมบ์ได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  

      3. ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

      4. มุ่งมั่นในการท างาน  

      5. ใฝ่เรยีนรู้ 

      6. มีจิตสาธารณะ 
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วงจร 8 ขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 วงจร 8 ขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสกิส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง 

 

 

 

 

R=Read 

R=Reflection T=Train 

S=Setting 

A=Answer 

P=Pack 
2 T=Theory 

O=Order 

1 

3 4 

5 

6 

7 

8 
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ค าชี้แจง  

8 ขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง  

ตาราง 1.1  8 ขั้นตอน ในการฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง 

วงจรเดมมิ่ง 8 ขั้นตอนการในฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

1. P=Plan 

R=Read 1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาอย่างละเอียด 1 รอบ 

T=Theory 2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองคค์วามรูใ้ห้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมาจากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัว

และหนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหนว่ย SI เสมอ บางขอ้อาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ 

P=Pack 
4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอืเลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

  ใช้ฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

S=Setting 5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัวแปรที่ทราบค่า 

2.D=Do T=Train 6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

3.C=Check A=Answer 7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

4.A=Action R=Reflection 8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/ผิดพลาดด าเนินการใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง 
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ใบความรู้ที่ 1.1 

เรื่อง ประจไุฟฟ้า 

 ไฟฟ้าสถิต เป็นแขนงหนึ่งของวิชาไฟฟ้าที่ศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าขณะอยู่นิ่งกับที่ ได้มีการ

ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตตัง้แต่สมัยโบราณแล้ว โดยทาลีส (Thales, 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช) 

พบว่าเมื่อน าแท่งอ าพันมาถูกับผ้าแพรหรือผ้าสักหลาดแล้ว แท่งอ าพันสามารถดูดของเบาๆ เช่น ฟาง 

ขนนก หรือกระดาษชิ้นเล็กๆ ได้ แต่มิได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ให้กว้างขวางออกไป จนกระทั่ง

ประมาณ ค.ศ. 1600 ดร.กิลเบิรต์ (Dr. Gilbert) เป็นคนแรกได้ท าการศกึษาค้นคว้า เรื่องนี้พบว่ายังมีวัตถุ

อีกหลายชนิดเมื่อน ามาถูกันแล้วได้ผลเช่นเดียวกัน ดร. กิลเบิร์ต เรียกอ าพันที่ได้จากการขัดสีวัตถุต่าง

ชนิดกันนีว้่า “electricity” โดยมาจากค าว่า “electron” ที่ชาวกรีกใช้เรยีก อ าพัน นั่นเอง 

          ประจุไฟฟ้า (electric charge) เป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหนึ่งที่ก าหนดขึน้  ธรรมชาติของ

สสารจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ  ที่มลีักษณะและมีสมบัติเหมอืนกันที่เรยีกว่า อะตอม(atom)  ภายใน

อะตอม จะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดได้แก่  โปรตอน (proton)  นิวตรอน (neutron) และ 

อิเล็กตรอน (electron) โดยที่โปรตอนมปีระจุไฟฟ้าบวกกับนิวตรอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้ารวมกันอยู่เป็น

แกนกลางเรียกว่านิวเคลียส (nucleus) ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ จะอยู่รอบๆนิวเคลียส ตามปกติ

วัตถุจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า กล่าวคือจะมีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ เท่ากัน เนื่องจากใน

แตล่ะอะตอมจะมีจ านวนอนุภาคโปรตอนและอนุภาคอิเล็กตรอนเท่ากัน   

        ในการทดลองน าแผ่นพีวีซี (PVC:เป็นสารสังเคราะห์ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง มีชื่อเต็มว่า 

Polyvinyl Chloride) 2 แผ่น มาถูด้วยผา้สักหลาด แลว้น าแผ่นพีวีซีแผ่นหนึ่ง แขวนด้วยเส้นด้ายที่กึ่งกลาง

แผ่นท าใหแ้ผ่นพวีีซีแผ่นนี้วางตัวอยู่ในแนวราบ แล้วน าปลายของแผ่นพีวีซีแผ่นที่เหลือมาจ่อใกล้ๆ ปลาย

แผ่นที่แขวนไว้ (โดยใช้ปลายที่ถูกถูด้วยผ้าสักหลาดในตอนแรก) จะปรากฏว่าแผ่นพีวีซีทั้งสองเบนหนี

ออกจากกัน แสดงว่า เกิดมีแรงผลักระหว่างแผ่นพีวีซีทั้งสอง เมื่อเปลี่ยนแผ่นพีวีซีเป็นแผ่นเปอร์สเปกซ์ 

(Perspex : เป็นสารสังเคราะหป์ระเภทพลาสตกิอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะโปร่งใสแข็งแต่มีน้ าหนักเบา) แล้ว

ท าการทดลอง เช่นเดียวกับแผ่นพีวีซีจะพบว่าแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุจะผลักแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มี

ประจุอกีแผน่หนึ่ง แตถ่้าน าแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุเข้าใกล้แผ่นพีวีซีที่มีประจุซึ่งแขวนอยู่จะปรากฏว่า

แผ่นพีวีซีเบนเข้าหาแผ่นเปอร์สเปกซ์ แสดงว่าแผ่นพีวีซีและแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุ  เกิดแรงดึงดูดซึ่ง

กันและกัน 

   เนื่องจากแผ่นพวีีซีถูกถูด้วยผา้สักหลาดเหมอืนกันทั้งสองครั้ง ประจุที่เกิดขึ้นบนแผ่นพวีีซีแต่ละ

แผ่นควรเป็นชนิดเดียวกันและในท านองเดียวกัน ประจุที่เกิดขึ้นบนแผ่นเปอร์สเปกซ์แต่ละแผ่นก็ควรเป็น

ชนิดเดียวกันด้วย ส่วนประจุที่เกิดขึ้นบนแผ่นพวีีซีและแผน่เปอร์สเปกซ์ ควรเป็นคนละชนิดกัน ดังนั้นผล

ของแรงระหว่างประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน ประจุต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน ดังภาพที่ 1.3 
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ภาพที ่1.3 แรงกระท าต่อกันระหว่างวัตถุที่มปีระจุไฟฟ้า 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1340 

 นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ท าการทดลองแล้วเสนอแนะเป็นกฎเกี่ยวกับไฟฟ้าไว้ดังนี้ 

ประจุไฟฟ้ามีอยู่เพียง 2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวก (Positive charge) หรอืเรียกสั้น ๆ ว่าประจุบวก (+) 

เป็นประจุที่เกิดบนแท่งแก้วเมื่อถูด้วยผา้ไหม ประจุไฟฟ้าลบ (Negative charge) หรอืเรียกสั้น ๆ ว่าประจุ

ลบ (-) เป็นประจุที่เกิดบนแท่งอ าพัน เมื่อถูด้วยผา้ขนสัตว์ และแรงกระท าที่เกิดขึน้ระหว่างประจุไฟฟ้า 

แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ แรงดึงดูดกัน เป็นแรงกระท าระหว่างประจุต่างชนิดกัน และแรงผลักกัน เป็นแรง

กระท าระหว่างประจุชนิดเดียวกัน ดังภาพที่ 1.4 
 

 

 

ภาพที ่1.4  แรงกระท าระหว่างประจุไฟฟ้า 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1340 

          กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า (Conservation of Charge) การที่แผ่นพีวีซีและแผ่นเปอร์สเปกซ์

ก่อนน ามาถูกับผ้าสักหลาดไม่แสดงอ านาจไฟฟ้า แต่หลังจากถูกับผ้าสักหลาดแล้วแสดงอ านาจไฟฟ้า

ออกมา ค าอธิบายของปรากฏการณ์ดังกล่าว ต้องอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม กล่าวคือ วัตถุ

ทุกชนิดย่อมประกอบด้วย อะตอม (atom) จ านวนมาก แต่ละอะตอมประกอบด้วย นิวเคลียส เป็น

แกนกลาง ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุบวก เรียกว่า โปรตอน (Proton) และอนุภาคที่

เป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกว่า นิวตรอน (neutron) นอกนิวเคลียส มีอนุภาคที่มีประจุลบ เรียกว่า 

อิเล็กตรอน (electron) เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสด้วยพลังงานในการเคลื่อนที่ค่าหนึ่ง อิเล็กตรอนมีมวล 
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น้อยกว่ามวลของนวิเคลียสมาก สามารถหลุดออกจากอะตอมหนึ่งไปสู่อกีอะตอมหนึ่งได้ ถ้าได้รับ

พลังงานมากพอ ประจุและมวลของอนุภาคทั้งสามในอะตอม ดังตารางที ่1.1 

 

                      ตาราง 1.2 ประจุและมวลของอนุภาคในอะตอม 

อนุภาค มวล (  ประจุไฟฟ้า (  ) 

อิเล็กตรอน ( - ) 

โปรตอน (  ) 

นิวตรอน (  ) 

311010.9 

271067.1 
271067.1 

19106.1 
19106.1 

เป็นกลาง
                      

            ที่มา : http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/m&c_web/Content_06.html 
 

      โดยปกติอะตอมของธาตุย่อมเป็นกลางทางไฟฟ้า คือ ไม่แสดงอ านาจไฟฟ้าออกมา ทั้งนี้

เพราะว่าในภาวะปกติอะตอมจะมีจ านวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากัน แต่ถ้าเมื่อใดที่จ านวนอนุภาค

ทั้งสองไม่เท่ากัน วัตถุนั้นจะอยู่ในสภาพที่มีประจุไฟฟ้าและจะแสดงอ านาจไฟฟ้าออกมา โดยจะแสดงว่า 

มีประจุบวก ถ้ามีจ านวนโปรตอนมากกว่าจ านวนอิเล็กตรอนหรือในทางกลับกันจะแสดงว่ามีประจุลบ 

ถ้ามีจ านวนอิเล็กตรอนมากกว่าจ านวนโปรตอน การอธิบายการแสดงอ านาจไฟฟ้าของวัตถุที่เป็นกลาง

ทางไฟฟ้าเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเพราะโปรตอนจะหลุดออกจากนิวเคลียสได้ค่อนข้าง

ยาก ส่วนอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมหนึ่งได้ง่าย จึงสรุปได้ว่า อะตอมใดที่

เสียอิเล็กตรอนไปจะมีประจุลบลดลง ส่วนอะตอมใดที่ได้รับอิเล็กตรอน จะมีประจุลบเพิ่มขึ้น นั่นคือ 

ส าหรับอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่อเสียอิเล็กตรอนไปจะกลายเป็นอะตอมที่มีประจุบวก ส่วน

อะตอมที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นอะตอมที่มปีระจุลบ 

    ส าหรับการน าวัตถุมาถูกันแล้วมีผลท าให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าขึ้นอธิบายได้ว่า เป็นเพราะงานหรือ

พลังงานกลเนื่องจากการถูถ่ายโอนให้กับอิเล็กตรอนของอะตอมบริเวณที่ถูกัน ท าให้พลังงานของ

อิเล็กตรอนสูงขึ้นจนสามารถหลุดเป็นอิสระออกจากอะตอมของวัตถุหนึ่งไปสู่อะตอมของอีกวัตถุหนึ่ง 

ดังนั้น อิเล็กตรอนได้ถูกถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุที่มีอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นจะมีประจุลบ 

ส่วนวัตถุที่เสียอิเล็กตรอนจะมีประจุบวก ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ จึงสรุปได้ว่าการท าให้วัตถุมีประจุ

ไฟฟ้าไม่ใช่การสร้างประจุขึน้ใหม่ แตเ่ป็นเพียงการย้ายประจุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น โดยผลรวม

ของจ านวนประจุทั้งหมดของระบบที่พิจารณายังคงเท่าเดิม ซึ่งจากข้อสรุปดังกล่าวนี้  เราเรียกว่า “กฎ

การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า” 
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          การท าให้วัตถุตัวน าเกิดประจุไฟฟ้า โดยปกติวัตถุทั้งหลายจะมีจ านวนโปรตอนและจ านวน

อิเล็กตรอนเท่ากัน จงึมสีภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า เมื่อวัตถุได้รับพลังงาน (ไฟฟ้า เคมีความร้อน แสง กล 

และอื่นๆ) จะท าให้อิเล็กตรอนหรอืไอออนเกิดการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ท าให้จ านวนประจุลบ

และประจุบวกไม่เท่ากัน ส่งผลให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น (charge body) วัตถุที่มีประจุจะแสดงอ านาจ

ไฟฟ้าตามชนิดของประจุที่มี ซึ่งการท าให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าอาจท าได้หลายวิธี เช่น การขัดถู การสัมผัส 

การเหนี่ยวน า ดังนี้ 

     การขัดถู คือ การน าวัตถุต่างชนิดมาถูกัน เช่น น าผ้าสักหลาดมาถูกับแผ่นพีวีซี งานของแรงที่ใช้

ถูหรืองานของแรงเสียดทานระหว่างวัตถุทั้งสองจะท าให้อิเล็กตรอนในวัตถุทั้งสองมีพลังงานสูงขึ้นท าให้

อิเล็กตรอนเคลื่อนทีจ่ากวัตถุหนึ่งไปสูอ่ีกวัตถุหนึ่ง วัตถุที่รับอิเล็กตรอนจะมีประจุลบ สว่นวัตถุที่เสีย

อิเล็กตรอนไปจะมีประจุบวก ดังที่กล่าวไปแล้วขา้งตน้  

      การสัมผัส คือ การน าวัตถุที่มปีระจุอสิระอยู่แล้วมาสัมผัสกับวัตถุที่เดิมเป็นกลางจะท าให้วัตถุที่

เป็นกลางนี้มปีระจุไฟฟ้าอิสระเกิดขึ้น  

     การเหนี่ยวน า คือ จากสมบัติของตัวน า ประจุหรือ อิเล็กตรอนมีอิสระในการเคลื่อนที่บนตัวน า 

ถ้าน าวัตถุที่มีประจุมาวางใกล้ตัวน าที่เป็นกลางทางไฟฟ้า  พบว่าจะมีแรงดึงดูดระหว่างวัตถุและตัวน า

นั้น เพราะประจุบนตัวกลางวัตถุจะส่งแรงกระท ากับอิเล็กตรอนบนผิวตัวน า เช่น เมื่อวัตถุ  ซึ่งมีประจุ

บวก มาวางใกล้ตัวน าวัตถฺ  ที่เป็นกลางซึ่งถูกแขวนด้วยเส้นด้าย ดังภาพที่ 1.3 แรงจากประจุบวกบน

วัตถุ  จะส่งมากระท าต่ออิเล็กตรอนบนผิววัตถุตัวน า  ท าให้ผิววัตถุ  ด้านที่อยู่ใกล้วัตถุ  มี

อิเล็กตรอนมากกว่าด้านที่อยู่ไกลวัตถุ  ท าให้ผิววัตถุ  ด้านที่อยู่ใกล้วัตถุ  มีประจุลบ ส่วนด้านที่อยู่

ไกล มปีระจุบวก  

          อิเล็กโทรสโคป (Electroscope) เป็นเครื่องมอืส าหรับตรวจสอบประจุไฟฟ้าสถิตมี 2 ชนิดคอื 

   อิเล็กโทรสโคปลูกพิท (pith ball electroscope) เป็นอิเล็กโทรสโคปแบบง่ายที่สุดประกอบด้วยลูก

กลมเล็กๆ ท าด้วยไส้ไม้โสนหรือไส้หญ้าปล้องหรือโฟมฉาบด้วยโลหะ ซึ่งมีน้ าหนักเบามาก ตัวลูกกลม

แขวนด้วยด้ายเส้นเล็กๆ ไว้ในแนวดิ่งจากปลายเสาที่ตัง้อยู่บนแท่นฉนวนไฟฟ้า ดังภาพที่ 1.5 
 

                                          

 

 

 

                                       ภาพที ่1.5  อิเล็กโทรสโคปลูกพิท 

                  ที่มา : http://www.slideshare.net/somporndb/electroscope-13688574 
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  อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ ( leaf electroscope) อิเล็กโทรสโคปชนิดนี้ประกอบด้วยแท่งโลหะ

ด้านบนเชื่อมต่อกับจานโลหะชนิดเดียวกัน ซึ่งมักใช้อะลูมิเนียม ปลายล่างแท่งโลหะมีแผ่นโลหะ

อะลูมิเนียมบาง ๆ ติดไว้ โดยแท่งโลหะถูกเสียบและยึดไว้ โดยกระบอกพลาสติกหรือขวดแก้ว ดังภาพที่ 

1.6  
 

                           

 

                                   ภาพที ่1.6 อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ 

                   ที่มา : http://www.slideshare.net/somporndb/electroscope-13688574 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
 

เรื่อง แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์    

Charles Augustin de Coulomb นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงระหว่าง

ประจุแล้วตั้งทฤษฎีขึ้นมา โดยอาศัยหลักที่ว่าประจุเหมือนกันจะผลักกันและประจุต่างชนิดกันจะดึงดูด

กัน ดังภาพที ่1.7 
 

 

              

 

 

                                                 ภาพที ่1.7 แสดงแรงผลักและแรงดงึดูดระหว่างประจุไฟฟ้า  

                                    ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1194 

เมื่อ 1Q  และ 2Q  เป็นประจุไฟฟ้า 2 ประจุ  r  เป็นระยะห่างระหว่างประจุทั้งสอง F  เป็นแรงกระท า

ระหว่างประจุทั้งสอง คูลอมบ์ สรุปได้วา่ แรงระหว่างประจุจะเป็นสัดส่วนกับผลคูณของประจุและ

แปรผกผันกับระยะห่างระหว่างประจุยกก าลังสอง ซึ่งเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า         

21QQ Fα  

 และ          2r

1
Fα  

 ดังนัน้          
2

21

r

QQ
Fα  

 สามารถเขียนในรูปสมการได้ว่า
       

2

21

r

QKQ
F   

 จากสมการที่ได้นี้เรียกว่า กฎของคูลอมบ์ (Coulomb’s law) ใช้ค านวณแรงระหว่างประจุบน

อนุภาค เรียกว่า จุดประจุ หนว่ยของประจุเป็นคูลอมบ์ ( ) แรงมีหน่วยเป็น นวิตัน ( ) ระยะทางมีหน่วย

เป็นเมตร ( ) เมื่อประจุทั้งสองอยู่ในสุญญากาศหรืออากาศแล้ว ค่า K หาได้จาก การทดลองมีค่า 

9109874.8   22/CmN  โดยค่า K หาได้จาก   
0π4

1
K


 เมื่อ 0  คือสัมประสิทธิ์ความซึมได้ใน
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สุญญากาศ 121085.8   22 m/NC   โดยปกติ ในการค านวณใ ช้ค่ า  9109K   22/CmN   

ลักษณะของแรงกระท าระหว่างประจุ ถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน ส่วนประจุต่างกัน จะออก

แรงดึงดูดกัน  แรงกระท าระหว่างประจุเป็นแรงกระท าร่วมจงึมขีนาดเท่ากัน แตท่ิศทางตรงข้ามกัน  

ถ้าบนประจุใดมีแรงกระท าหลายแรง ในการค านวณต้องหาแรงลัพธ์แบบการหาเวกเตอร์ 

ลัพธ์ทุกประการเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  ดังนั้นการรวมแรงจึงต้องค านึงถึงทิศทางด้วย  โดย

การรวมแบบเวกเตอร์มหีลักการ ดังนี้ 

เมื่อมีแรง 2 แรงมาตั้งฉาก โดยที่  ตั้งฉากกับ  สามารถหาแรงลัพธ์ได้  ดังภาพที่ 1.8  

 

 

 

       ภาพที่ 1.8 แสดงแรง 2 แรงที่ตัง้ฉากกันและกันกับแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงทั้งสอง 

      หาขนาดของแรงลัพธ์ได้จาก          2

2

2

1 FF  F   

 หาทิศทางได้จาก                = 
2

1

F

F
 

เมื่อมีแรง 2 แรงท ามุมต่อกัน โดยที่  ท ามุม  กับ  สามารถหาแรงลัพธ์ได้  ดังภาพที่ 1.9  

 

 

 

                     ภาพที่ 1.9 แสดงแรง 2 แรงที่ท ามุมต่อกันกับแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงทั้งสอง 

    หาขนาดของแรงลัพธ์ได้จาก        

 หาทิศทางได้จาก                        = 
cosθFF

inθsF

12

1
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                                                ตัวอย่างที่ 1 
 

 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

 

 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
กฎของคูลอมบ์ 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมา

จากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัวและ

หนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหน่วย SI 

เสมอ บางข้ออาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ 
 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

  ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

2

21

r

QKQ
F   

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัวแปร

ที่ทราบค่า 
2

669

)1(

100.1100.1100.9
F




xxxxx

 

 

2.D=Do T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 
2

669

)1(

100.1100.1100.9
F




xxxxx

1

100.1100.9
F

129 


xxx

 

1

100.9
F

3


x

 

3.C=Check 
A=Answer 

7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

N100.9F 3 x           ตอบ 

4.A=Action 
R=Reflection 

8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้

ในการค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 

1. มีลูกพิทสองลูกและแตล่ะลูกมีประจุไฟฟ้า 1.0 ไมโครคูลอมบ์  เมื่อศูนย์กลางของลูกพิท อยู่ห่างกัน 

   1.0 เมตร จงหาขนาดของแรงระหว่างประจุที่เกิดขึ้นจะมีคา่เท่าไร 
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ตัวอย่างที่ 2 

 

 

 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

 

 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
กฎของคูลอมบ์ 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมา

จากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัวและ

หนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหน่วย SI 

เสมอ บางข้ออาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ 

 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

 ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

2

21

r

QKQ
F   

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 
211

19199

) 103.5(

106.1106.1100.9
F






x

xxxxx
 

2.D=Do T=Train 
6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 
22

389

1009.28

1056.2100.9
F






x

xxx
 

N102.8F 8 x  

3.C=Check 
A=Answer 

7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 N102.8F 8 x   ตอบ 

4.A=Action 
R=Reflection 

8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้ใน

การค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 
 

2. อะตอมของไฮโดรเจนประกอบด้วยโปรตอน จ านวน 1 ตัวและอิเล็กตรอน จ านวน 1 ตัว แตล่ะตัวมี

ประจุไฟฟ้า 1.6x10 -19 คูลอมบ์ เมื่อระยะระหว่างอิเล็กตรอนและโปรตอนเท่ากับ 5.3x10 -11เมตร จงหา

แรงกระท าระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนว่ามีขนาดเท่าไร 
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ตัวอย่างที่ 3  

 

 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

 

 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 
กฎของคูลอมบ์ 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมา

จากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัวและ

หนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหน่วย SI 

เสมอ บางข้ออาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ  

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

2

21

r

QKQ
F   

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 
2

1

21
1

r

QKQ
F  ...

2

2

21
2

r

QKQ
F  ... 

2.D=Do T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ  21

2

1

2

2

21

1

2

QKQ

QKQ

F

F r
x

r
   /

22

22

6

2

)102(

)1010(

10

F







x

x  

  N105.2F 5

2

 x  

3.C=Check A=Answer 
7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

N105.2F 5

2

 x      ตอบ 

4.A=Action R=Reflection 
8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้ใน

การค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 
 

3. เมื่อวางลูกพิท 2 ลูก ที่มปีระจุห่างกัน 10 เซนติเมตร ปรากฏว่าเกิดแรงกระท าต่อกัน 10-6 นิวตัน  แต่  

   ถ้าวางลูกพิททั้งสองหา่งกัน 2 เซนติเมตร  จะเกิดแรงกระท าระหว่างกันเท่าไร 
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แบบฝึกทักษะ 
 

ค าช้ีแจง 

1. แบบฝกึทักษะการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสกิส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง มีจ านวนทั้งหมด 5 ข้อ ใชเ้วลาท า

ทั้งหมด 30 นาที 

2. ให้นักเรียนแสดงวิธีท าตามขั้นตอน 8 ขั้นตอนในการคิดค านวณโจทย์ปัญหาฟิสกิส์โดยใช้วงจรเดมมิ่ง 

3. แบบฝกึทักษะแตล่ะขอ้มีคะแนนเต็ม 6 คะแนน จ านวน 5 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมด 30 คะแนน 

4. เกณฑก์ารให้คะแนนแบบฝกึทักษะแตล่ะข้อ เป็นไปตามเกณฑก์ารให้คะแนนในภาคผนวก  
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แบบฝึกทักษะ ข้อที่ 1  

 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมา

จากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัวและ

หนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหน่วย SI 

เสมอ บางข้ออาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ 

 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

 

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 

 

 

2. D=Do 

T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

3.C=Check A=Answer 7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

4.A=Action R=Reflection 8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้

ในการค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 

1. ลูกพิทลูกหนึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไป 104 ตัว  แล้วลูกพิท นีม้ีประจุไฟฟ้าเท่าไร 
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แบบฝึกทักษะ ข้อที่ 2 

 (ต่อ) 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมา

จากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัวและ

หนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหน่วย SI 

เสมอ บางข้ออาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ 

 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

 

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 

 

 

2. D=Do 

T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

3.C=Check A=Answer 7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

4.A=Action R=Reflection 8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้

ในการค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 

2. จุดประจุ 2 ไมโครคูลอมบ์ 3 จุดประจุ วางเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงห่างกันชว่งละ  30  เซนติเมตร  

จงหาขนาดและทิศทางของแรงที่กระท าต่อประจุตรงจุดกึ่งกลาง  เมื่อ จุดประจุทั้งสามเป็นชนิดบวก 
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แบบฝึกทักษะ ข้อที่ 3 

  

 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปรออกมา

จากโจทย์ปัญหาให้ครบทุกตัวและ

หนว่ยของตัวแปรต้องเป็นหน่วย SI 

เสมอ บางข้ออาจตอ้งวาด

ภาพประกอบ 

 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

 

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 

 

 

2. D=Do 

T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

3.C=Check A=Answer 7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

4.A=Action R=Reflection 8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้

ในการค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 

3. ประจไุฟฟ้า A หนึ่งมปีริมาณเป็น 2 เท่าของอกีประจุไฟฟ้า B วางหา่งกัน 10 เซนติเมตร เกิดแรง 

   กระท าขนาด 180 นิวตัน ถามว่าแล้วประจไุฟฟ้าที่มคี่าน้อยมคี่าเท่าไร 
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                                     แบบฝึกทักษะ ข้อที่ 4 

 
 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปร

ออกมาจากโจทย์ปัญหาให้ครบทุก

ตัวและหน่วยของตัวแปรต้องเป็น

หนว่ย SI เสมอ บางขอ้อาจต้อง

วาดภาพประกอบ 

 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

 ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

 

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 

 

 

2. D=Do 

T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

3.C=Check A=Answer 7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

4.A=Action R=Reflection 8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้ใน

การค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 

4. ประจุไฟฟ้า -3 x 10-4 C, +2x10-3 C และ+4x10-4  วางอยู่ที่จุด A B และ C 

   ดังภาพ 1.9 แรงกระท าที่มีต่อประจุ +2x10-3  มีขนาดเท่าไร 

 ภาพท่ี 1.9 ส าหรับข้อท่ี 4 
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แบบฝึกทักษะ ข้อที่ 5 

 
 

 

วงจร 

 เดมมิ่ง 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 

ตามขั้นตอนในการฝึกคิดค านวณ 

1. P=Plan 

R=Read 
1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- 

T=Theory 
2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรูใ้ห้

สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

 

O=Order 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปร

ออกมาจากโจทย์ปัญหาให้ครบทุก

ตัวและหน่วยของตัวแปรต้องเป็น

หนว่ย SI เสมอ บางขอ้อาจต้อง

วาดภาพประกอบ 

 

P=Pack 

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรอื

เลือกสูตรที่เหมาะสมในการ 

ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

 

S=Setting 
5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 

 

 

2. D=Do 

T=Train 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

3.C=Check A=Answer 7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

4.A=Action R=Reflection 8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

ได้ค าตอบที่ถูกต้อง น าวิธีการไปใช้ใน

การค านวณข้ออื่น ๆ ตอ่ไป 

5. ประจุ q คูลอมบ์  2 ประจุ วางห่างกัน  r เมตร  เกิดแรงระหว่างประจุเท่ากับ F นิวตัน  ถ้าเอาประจุ 

   2q คูอมบ์ วางห่างจากประจุ  q คูลอมบ์  หา่งกัน r เมตร  จะเกิดแรงระหว่างประจุเท่าไร 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
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                                              แบบทดสอบหลังเรียน                  
 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย X ลงในแบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบ 
   2. แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ใชเ้วลา 30 นาที  

1. เมื่อน าไม้บรรทัดถูกับผา้สักหลาดแล้วเกิดประจุไฟฟ้า เพราะเหตุใด  

       ก. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน                  

 ข. การถูท าให้มปีระจุชนิดหนึ่งขึน้มา 

ค. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง 

ง. ประจุเกิดจากแรงดงึดูดระหว่างมวลของวัตถุทั้งสอง        

2. วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามข้อใด 

         ก. มอี านาจไฟฟ้าเป็นบวก 

          ข. มสีภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า   

         ค. มอี านาจทางไฟฟ้าเป็นประจุลบ   

         ง. แสดงอ านาจทั้งบวกและลบสลับกัน 

3. จุดประจุ ขนาด  4  และ -6 ไมโครคูลอมบ์ วางห่างกัน  d  เซนติเมตร  เกิด แรงกระท าระหว่าง ประจุ 12  

    นิวตัน ถ้าน าไปวางห่างกัน d/2 เซนติเมตร จะเกิดแรงกระท าระหว่างประจุทั้งสองขนาดเท่าไร 

       ก. 40    นิวตัน      

ข. 48    นิวตัน   

ค. 30    นิวตัน      

ง.  38   นิวตัน 

4. ลูกพิท 2 ลูก แต่ละลูกมีประจุไฟฟ้า 1 ไมโครคูลอมบ์ เมื่อวางหา่งกัน 50 เซนติเมตร และลูกพิทนี้ มี

ขนาดเล็กมาก จนถือได้ว่าเป็นจุด จงหาว่าเกิดแรงกระท าบนลูกพิทกี่นวิตัน 

          ก. 7.2 x 10-2   นิวตัน     

ข. 5.6 x 10-2   นิวตัน    

ค. 4.8 x 10-2   นิวตัน     

ง. 3.6 x 10-2   นิวตัน  

5. เมื่อวางลูกพิทที่มปีระจุห่างกัน 4 เซนติเมตร ปรากฏว่ามีแรงกระท าต่อกัน 10-4 นิวตัน ถ้าวาง 

    ลูกพิททั้งสอง ห่างกัน 8 เซนติเมตร จะมีแรงกระท าระหว่างกันเท่าไร  

      ก. 2.5 x 10-6   นิวตัน     

ข. 2.0 x 10-6   นิวตัน  

ค. 2.5 x 10-5   นิวตัน       

ง. 2.0 x 10-5   นิวตัน  
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
 

6. อนุภาค A มีประจุเป็น 2 เท่าของประจุบนอนุภาค B อนุภาคทั้งสองอยู่ห่างกัน 8.1  เซนติเมตร 

   เกิดแรงกระท า 1 นิวตัน  จงหาว่าประจุบนอนุภาค B จะต้องมขีนาดเท่าไร 

      ก.   2.0 x 10-7  คลูอมบ์    

ข.   1.0 x 10-7   คลูอมบ์ 

       ค.   2.0 x 10-6  คลูอมบ์    

ง.    1.0 x 10-6  คลูอมบ์ 

7. จุดประจุขนาด 6 ไมโครคูลอมบ์ 3 จุดประจุ วางหา่งกันเป็นแนวเส้นตรงหา่งกันชว่งละ 30  

    เซนติเมตร จงหาขนาดของแรงที่กระท าตอ่จุดประจุตรงจุดกึ่งกลาง เมื่อจุดประจุที่ปลายข้างหนึ่ง 

    เป็นชนิดลบ และตรงจุดกึ่งกลางกับปลายอีกข้างหนึ่งเป็นชนิดบวก  

          ก.  7.2    นิวตนั     

ข.  5.6    นิวตัน   

ค.  4.2     นิวตนั    

ง.   3.6    นิวตัน 

8. อะตอมไฮโดรเจนประกอบด้วยโปรตอน 1 ตัว และอิเล็กตรอน 1 ตัว อยู่ห่างกัน 5.3x10-11 เมตร 

   แตล่ะตัวมีประจุไฟฟ้า 1.6x10-19 คูลอมบ์  อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบๆ โปรตอน จงหา 

   แรงกระท าระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนว่ามีขนาดเท่าไร 

 ก.   8.2 x 10-9   นิวตนั 

 ข.   8.2 x 10-8   นิวตนั 

 ค.   8.2 x 10-7   นิวตนั 

 ง.   8.2 x 10-6  นิวตนั 

9. ประจุ  2.0x10-4 คูลอมบ์  และ -3.0x10-4 คูลอมบ์  เมื่อน ามาวางห่างกัน 30 เซนติเมตร จะเกิด 

    แรงกระท าระหว่างกันขนาดเท่าไร  

   ก. 6.0 x 103 นิวตนั   

ข. 2.0 x 10-6 นิวตนั 

ค. 1.8 x 104 นิวตนั 

ง. 6.0 x 10-1 นิวตนั 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
 

10. จุดประจุ A มีปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 2 เท่าของจุดประจ ุB เมื่อน ามาวางหา่งกัน 10 เซนติเมตร   

     เกิดแรงกระท าขนาด 180 นิวตัน แล้วจุดประจุ B จะต้องมปีระจุไฟฟ้าเท่าไร 

   ก. 1.0 x 10-7 คลูอมบ์  

ข. 1.0 x 10-6 คลูอมบ์ 

ค. 1.0 x 10-5 คลูอมบ์ 

ง. 1.0 x 10 -4 คลูอมบ์ 
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แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบ ก่อนเรยีน – หลังเรยีน 
 

เรื่อง ประจไุฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์   
 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………...ชั้น…………………..เลขที่……………… 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน  กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
           

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     

 

 

 

ตาราง 1.3  บันทึกสรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรยีน 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

1 แบบทดสอบก่อนเรียน 10   

2 แบบฝกึทักษะ 30   

3 แบบทดสอบหลังเรยีน 10   

 รวมคะแนนทั้งหมด 50   

แบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ 

 

8 ขั้นตอนในการฝึกคิด 

ค านวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 

คะ 

แนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1.อ่านท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

อย่างละเอียด 1 รอบ 
- - 

2.เลือกใช้ทฤษฎีหรอืองค์ความรู้

ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหา 

1.0 

0.5 

0 

=เลือกทฤษฎีได้ถูกต้อง ครบถ้วน  น าไปใช้หาค าตอบได้ 

=เลือกทฤษฎีได้ถูกต้องแตเ่ขียนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน 

=ไม่ตอบ เลือกทฤษฎีไมถู่กตอ้ง ไม่สามารถน าไปใช้หาค าตอบ 

3.จัดระเบียบหรอืดึงตัวแปร

ออกมาจากโจทย์ปัญหาให้ครบ

ทุกตัวและหนว่ยของตัวแปรต้อง

เป็นหนว่ย SI เสมอ บางขอ้อาจ

ต้องวาดภาพประกอบ 

1.0 

 

0.5 

0 

=เปลี่ยนปริมาณเป็นสัญลักษณ์ หนว่ยถูกต้อง วาดภาพ 

  ประกอบได้ถูกต้อง(บางข้อ) ครบถ้วนทุกปริมาณ 

=เปลี่ยนปริมาณเป็นสัญลักษณ์  หนว่ยไม่ถูกต้อง ไม่ครบ 

=ไม่ตอบ เปลี่ยนปริมาณเป็นสัญลักษณ์ไม่ครบ หนว่ยไม่ 

  ถูกต้อง  

4.หาความสัมพันธ์ของตัวแปร

หรอืเลือกสูตรที่เหมาะสมในการ

ฝกึคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

1.0 

0.5 

0 

=เลือกสูตร หลักการมาใช้ค านวณได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

=เลือกสูตร หลักการมาใช้ค านวณได้ถูกต้อง แตไ่ม่ครบถ้วน 

=ไม่ตอบ เลือกสูตรหลักการมาใช้ค านวณได้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบ 

5.แทนค่าตัวแปรลงในสูตรทุกตัว

แปรที่ทราบค่า 

1.0 

0.5 

0 

=แทนค่าตัวแปรทุกตัวได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

=แทนค่าตัวแปรทุกตัวได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน  

=ไม่ตอบ  แทนค่าไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

6.ด าเนนิการฝึกคิดค านวณโจทย์

ปัญหาเพื่อหาค าตอบ 

1.0 

0.5 

0 

=ค านวณได้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามขั้นตอน  

=ค านวณได้ถูกต้อง แตไ่ม่ครบถ้วน ตามขั้นตอน 

=ไม่ตอบ ค านวณได้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบตามขั้นตอน 

7.ได้ค าตอบและตรวจสอบการ
ด าเนินการทุกขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง 

1.0 

0.5 

0 

=ค าตอบถูกต้อง หน่วยถูกต้อง ชัดเจน 

=ค าตอบถูกต้อง แต่หน่วยไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

=ไม่ตอบ ค าตอบไม่ถูกต้อง หนว่ยไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

8.ผลการตรวจถูกต้องได้ค าตอบ/
ผิดพลาดด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

- - 

คะแนนรวม 6.0 - 
 


