คู่มอื การใช้ LO
เรื่อง การทดลองหยดนํา้ มันของมิลลิแกน

จัดทําโดย
สาขาฟิ สิ กส์
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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สารบัญ
คู่มือการใช้ LO เรื่ องการทดลองหยดนํ้ามันของมิลลิแกน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้

2

หน้ า
1-10
11-12

การทดลองหยดนํา้ มันของมิลลิแกน
ช่ วงชั้น : 4 (ม.4 - ม.6)
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ เพิม่ เติม (ฟิ สิ กส์ )
ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

1. อธิบายวิธีการทดลองเพื่อหาค่าประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอน ตามวิธีการทดลอง
ของมิลลิแกนได้
2. สรุ ปจากการทดลองของมิลลิแกนได้วา่ ประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนมีค่า
1.6 × 10 คูลอมบ์
3. คํานวณหาค่ามวลของอิเล็กตรอนได้จากผลการทดลองของทอมสันและ
การทดลองของมิลลิแกน
−19

กิจกรรมการเรียนรู้

ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกศึกษาหัวข้อที่ตอ้ งการได้ตามความสนใจ โดยหัวข้อที่จะให้ผเู ้ รี ยนเลือกศึกษา
นั้นมีท้ งั การให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ส่วนต่างๆของอุปกรณ์การทดลอง ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกกับการเคลื่ อนที่ของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ าในสนามไฟฟ้ า วิธีการและการ
ทําการทดลองหาค่าประจุบนหยดนํ้ามัน และเมื่อผูเ้ รี ยนได้ทาํ การทดลองจนครบ 5 ครั้ง ผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษา
สรุ ป ผลการทดลอง เพื่ อ เชื่ อ มโยงการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ประจุ ไ ฟฟ้ า และการนํา ค่ า ประจุ ไ ฟฟ้ าไปใช้
ประโยชน์ในการหาค่าต่างๆต่อไป
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คู่มอื การใช้ LEARNING OBJECT เรื่อง หยดนํา้ มันของมิลลิแกน

หน้ าจอที่ 1 หน้ าเมนูหลัก

ลักษณะการใช้ งาน
1. ปุ่ ม “แนะนําอุปกรณ์” เพื่อเข้าสู่ การเรี ยนรู ้ส่วนต่างๆของอุปกรณ์การทดลองหยดนํ้ามันของ
มิลลิแกน
2. ปุ่ ม “ความรู ้พ้ืนฐาน” เพื่อเรี ยนรู ้พ้ืนฐานที่จะต้องรู้ก่อนเริ่ มทําการทดลอง
3. ปุ่ ม “วิธีการทดลอง” เพื่อเรี ยนรู ้วธิ ีการทําการทดลองหาค่าประจุไฟฟ้ า
4. ปุ่ ม “การทดลอง” เพื่อทําการทดลองหาค่าประจุไฟฟ้ า
5. ปุ่ ม “สรุ ปผลการทดลอง” เพื่อดูสรุ ปผลการทดลอง จะกดเลือกได้เมื่อทําการทดลองครบ
5 ครั้งแล้ว
6. ปุ่ ม “ออก” เพื่อออกจากการเรี ยนรู ้เรื่ องการทดลองหยดนํ้ามันของมิลลิแกน
วิธีเล่น

ดูอนิเมชันการทําการทดลองหยดนํ้ามันของมิลลิแกน และให้ผเู้ รี ยนเลือกกดปุ่ มที่ตอ้ งการเรี ยนรู้
ได้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน
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(1)
หน้ าจอที่ 2 แนะนําอุปกรณ์

ลักษณะการใช้ งาน
1.
2.
3.
4.

คลิกที่รูปกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์
คลิกที่แผ่นตัวนํา เพื่อศึกษาหน้าที่ของแผ่นตัวนํา
คลิกที่กระบอกพ่นนํ้ามัน เพื่อศึกษาหน้าที่ของกระบอกพ่นนํ้ามัน
คลิกที่แหล่งกําเนิดไฟฟ้ าความต่างศักย์โวลต์สูง เพื่อศึกษาหน้าที่แหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า
ความต่างศักย์โวลต์สูง
5. หมายเลข (1 ) คือ แถบเมนู

วิธีเล่น

เลือกคลิกที่ส่วนต่างๆของอุปกรณ์ที่ตอ้ งการศึกษา เพื่อศึกษาคําอธิ บายหน้าที่ของอุปกรณ์ เมื่อ
ศึกษาคําอธิ บายเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกส์ที่เครื่ องหมายกากบาทสี แดงเพื่อปิ ดหน้าจอคําอธิ บายนั้น และหาก
ต้องการศึกษาหัวข้ออื่นให้เลือกหัวข้อจากแถบเมนู ตามความสนใจ
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หน้ าจอที่ 3 ความรู้ พนื้ ฐาน

ลักษณะการใช้ งาน
1. ศึกษาอนิเมชันการทดลองจากหน้าจอ และดูการเคลื่อนที่ของหยดนํ้ามันจากภาพที่ขยายจาก
กล้องจุลทรรศน์
2. กดปุ่ ม “ย้อนกลับ” เมื่อต้องการไปหน้าเมนูหลัก
3. กดปุ่ ม “ต่อไป” เพื่อศึกษาความรู ้พ้ืนฐานในหน้าต่อไป
4. กดปุ่ มรู ปลําโพง เพื่อปิ ดเสี ยงพูด จะมีสัญลักษณ์ ขึ้นทับรู ปลําโพง หากกดปุ่ มรู ปลําโพง
ที่มีสัญลักษณ์ อีกครั้งเพื่อเปิ ดฟังเสี ยง
วิธีเล่น

ศึกษาอนิเมชันพร้อมกับอ่านเนื้อหาที่แสดงในหน้าจอ หรื อฟังเสี ยงบรรยายประกอบภาพอนิเมชัน
โดยให้ดูการเคลื่อนที่ของหยดนํ้ามันจากช่องที่แสดงจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของ
หยดนํ้ามันชัดเจน เมื่อมีปุ่มต่อไปโชว์ข้ ึนมาให้กดปุ่ มต่อไปเพื่อศึกษาความรู ้พ้ืนฐานถัดไป ทําเช่นนี้ไป
เรื่ อยๆ จนถึงหน้าจอด้านซ้าย แสดงว่าเนื้อหาในความรู้พ้ืนฐานจบแล้ว และหากต้องการศึกษาหัวข้ออื่น
ให้เลือกหัวข้อจากแถบเมนูขา้ งล่าง ตามความสนใจ
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หน้ าจอที่ 4 แสดงวิธีการทดลอง

ลักษณะการใช้ งาน
1. กดปุ่ ม “หน้าถัดไป” เพื่อศึกษาวิธีการทดลองในขั้นต่อไป
2. ศึกษาวิธีการทดลองจากอนิ เมชัน และฟังเสี ยงหรื ออ่านคําอธิ บายประกอบการศึกษาอนิเมชัน
วิธีเล่น

ศึกษาวิธีการทดลองจากอนิเมชัน และฟังเสี ยงหรื ออ่านคําอธิ บายประกอบการศึกษาอนิเมชัน
หากต้องการศึกษาวิธีการทดลองในหน้าถัดไป ให้กดปุ่ ม “หน้าถัดไป” และศึกษาข้อมูลในหน้าถัดไป
จนจบ เมื่อศึกษาจบแล้ว แสดงว่าเนื้อหาของวิธีการทดลองจบแล้ว และหากต้องการศึกษาหัวข้ออื่นให้
เลือกหัวข้อจากแถบเมนูขา้ งล่าง ตามความสนใจ
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หน้ าจอที่ 5.1 การทดลอง

9
10

11
12

หน้ าจอที่ 5.2 การทดลอง (ต่อ)
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ลักษณะการใช้ งาน
1. คลิกที่กระบอกพ่นนํ้ามัน (อุปกรณ์หมายเลข 1) เพื่อพ่นนํ้ามัน
2. คลิกที่ปุ่มทิศของสนามไฟฟ้ า (ปุ่ มหมายเลข 3 กับ 4 ) เพื่อเลือกทิศของสนามไฟฟ้ า
ระหว่างแผ่นตัวนํา
3. คลิกปุ่ มปรับค่าความต่างศักย์ (ปุ่ มหมายเลข 6) เพื่อปรับค่าความต่างศักย์ โดยถ้ากดปุ่ มลูกศร
สี เขียวด้านบนค้างไว้ แสดงว่าต้องการปรับค่าความต่างศักย์ให้มากขึ้นเรื่ อยๆ แต่ถา้ กดแล้ว
ปล่อยค่าความต่างศักย์จะขึ้นน้อยๆ หากกดปุ่ มสี เขียวด้านล่างแสดงว่าต้องการปรับค่าความ
ต่างศักย์ให้นอ้ ยลงเรื่ อยๆ แต่ถา้ กดแล้วปล่อยค่าความต่างศักย์จะลดลงน้อยๆ
4. แถบสี ส้มจะเป็ นแถบที่เป็ นข้อความบอกว่าต่อไปให้ทาํ อะไร
5. คลิกปุ่ มตารางบันทึกผล (ปุ่ มหมายเลข 2) เพื่อให้แสดงตารางบันทึกผลออกมา ถ้าคลิกปุ่ มปิ ด
สี เหลืองท้ายตาราง (ปุ่ มหมายเลข 11) เพื่อต้องการปิ ดหน้าจอของตารางบันทึกผล
6. คลิกปุ่ มบันทึก (ปุ่ มหมายเลข 7) เพื่อบันทึกค่าที่ทาํ การทดลองได้ลงในตารางบันทึกผล
วิธีเล่น

ให้คลิกที่กระบอกพ่นนํ้ามัน เพื่อพ่นนํ้ามัน เมื่อหยดนํ้ามันตกผ่านรู ของแผ่นตัวนําแผ่นบนแล้วให้
กดเลือกทิศสนามไฟฟ้ า จากนั้นสังเกตหยดนํ้ามันหยดใดก็ได้ แล้วปรับค่าความต่างศักย์ จนหยดนํ้ามันเริ่ ม
กระพริ บเป็ นสี แดง แสดงว่าหยดนํ้ามันหยดนั้นใกล้จะหยุดนิ่ง จากนั้นก็ปรับค่าความต่างศักย์ทีละน้อยๆ
เพื่อทําให้หยดนํ้ามันที่กระพริ บ กลายเป็ นหยดนํ้ามันสี แดงไม่กระพริ บ แสดงว่าหยดนํ้ามันนั้นหยุดนิ่ง
เมื่ อสามารถปรั บ หยดนํ้ามันให้หยุดนิ่ ง จากนั้นกดปุ่ มบันทึ ก (ปุ่ มหมายเลข 7) และคลิ ก ปุ่ ม
ตารางบันทึกผล เพื่อเติมค่าประจุที่คาํ นวณได้ลงไปในช่องของตารางบันทึกผล โดยให้เติมค่าที่คาํ นวณได้
ลงในช่ องที่มีขอ้ มูลของมวลและค่าของความต่างศักย์ที่ได้จากการทดลองข้างต้น จากนั้นกดปุ่ มบันทึก
(ปุ่ มหมายเลข 9) และกดปุ่ มตรวจ (ปุ่ มหมายเลข 10) เพื่อตรวจคําตอบ หากเติมค่าประจุที่คาํ นวณได้ไม่
ถูกต้อง ระบบจะแนะวิธีการคํานวณให้ เมื่ออ่านวิธีการคํานวณที่ระบบแนะให้เรี ยบร้ อยแล้ว ให้กดปุ่ ม
กากบาทเพื่อปิ ดคําแนะนําวิธีการคํานวณ จากนั้นเติมค่าประจุที่คาํ นวณใหม่ลงไปในช่ องเดิ มของตาราง
และกดปุ่ มบันทึกและปุ่ มตรวจเช่นเดิม ทําอย่างนี้ ไปเรื่ อยๆ หากเติมค่าประจุไม่ถูกต้องครบ 3 ครั้ง ระบบ
จะแสดงวิธีการคํานวณอย่างละเอียดและเฉลยคําตอบลงไปในตาราง แต่หากเติมค่าประจุถูกต้องระบบจะ
มีเครื่ องหมายถูกสี เขียวขึ้นตรงค่าประจุที่เติมลงไป จากนั้นกดปุ่ มปิ ดท้ายตารางเพื่อปิ ดตารางบันทึกผล
และทําการทดลองครั้งต่อไป ทําเช่นนี้ไปเรื่ อยๆจนทําการทดลองครบทั้ง 5 ครั้ง
เมื่ อทําการทดลองครบ 5 ครั้ งแล้ว ปุ่ มสรุ ป ผลการทดลอง (ปุ่ มหมายเลข 12) จะขึ้ นมาชัดเจน
(เดิมจะเป็ นปุ่ มสี จางๆ) ให้กดปุ่ มสรุ ปผลการทดลองเพื่อศึกษาการวิเคราะห์หาค่าประจุไฟฟ้ าจากผลการ
ทดลองที่ได้ทาํ การทดลองไปในข้างต้น
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หน้ าจอที่ 6 สรุปผลการทดลอง

ลักษณะการใช้ งาน
1. กดปุ่ ม “ขยายความรู ้” เพื่อศึกษาการนําความรู ้จากการค้นพบค่าประจุของอิเล็กตรอนไปใช้
ประโยชน์
วิธีเล่น

ศึกษาคําอธิบายสรุปผลการทดลอง เมื่อศึกษาสรุปผลการทดลองเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กดปุ่ มขยาย
ความรู้เพื่อศึกษาการนําความรู ้จากการค้นพบค่าประจุของอิเล็กตรอนไปใช้ประโยชน์
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1

หน้ าจอที่ 7 ขยายความรู้
ลักษณะการใช้ งาน
1. เมื่อศึกษาอนิ เมชันในหน้าจอจนจบแล้ว หากต้องการศึกษาเนื้อหาในหัวข้อต่างๆเพิ่มเติม อาจ
คลิกที่แถบเมนูขา้ งล่าง (หมายเลข 1) เพื่อเลือกหัวข้อที่จะต้องการศึกษา
วิธีเล่น

ศึกษาอนิเมชันในหน้าจอจนจบแล้ว หากต้องการศึกษาเนื้อหาในหัวข้อต่างๆเพิ่มเติม อาจคลิกที่
แถบเมนูขา้ งล่าง (หมายเลข 1) เพื่อเลือกหัวข้อที่จะต้องการศึกษา
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หน้ าจอที่ 8 หน้ าจอออกจากโปรแกรม
ลักษณะการใช้ งาน
1. กดปุ่ ม “หน้าหลัก” เพื่อไปหน้าจอที่ 1
2. กดปุ่ ม “ออก” เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมและไม่ตอ้ งการศึกษาเนื้อหานี้ต่อไป
วิธีเล่น

ให้เลือกกดปุ่ ม “หน้าหลัก” หรื อปุ่ ม “ออก” หากกดปุ่ ม “หน้าหลัก” เพื่อไปหน้าจอที่ 1 แต่หาก
กดปุ่ ม “ออก” เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมและไม่ตอ้ งการศึกษาเนื้อหานี้ต่อไป
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้

วิชาฟิ สิ กส์
เรื่อง การทดลองหยดนํา้ มันของมิลลิแกน

ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 6 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายวิธีการทดลองเพื่อหาค่าประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอน ตามวิธีการทดลองของมิลลิแกน
2. สรุ ปจากการทดลองของมิลลิแกนได้วา่ ประจุไฟฟ้ าของอิเล็กตรอนมีค่า 1.6 × 10−19 คูลอมบ์
3. คํานวณหาค่ามวลของอิเล็กตรอนได้จากผลการทดลองของทอมสันและการทดลองของ
มิลลิแกน
แนวความคิดหลัก
การศึกษาถึงวิธีการหามวลและประจุของอิเล็กตรอนด้วยวิธีการทดลองของทอมสัน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสร้ างความสนใจ
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายกับครู เกี่ยวกับการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าประจุอิเล็กตรอน
ตามวิธีการทดลองของมิลลิแกน
ขั้นสํ ารวจและค้ นหา
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาวิธีการทดลองและทําการทดลองเพื่อหาค่าประจุบนหยดนํ้ามันของมิลลิแกน
จาก LO
ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป
3. ให้นกั เรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายการทดลองการหาค่าประจุบนหยดนํ้ามันของมิลลิแกน
โดยใช้คาํ ถามเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่
- วัตถุประสงค์ในการทดลองของมิลลิแกนคืออะไร
(หาค่าประจุของอิเล็กตรอน ซึ่ งเป็ นค่าประจุจาํ นวนน้อยที่สุดในธรรมชาติ)
- กฎเกณฑ์อะไรที่นาํ มาใช้ในการทดลองนี้
(การสมดุลของอนุภาค ภายใต้แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ าและสนามโน้มถ่วง ซึ่ งเป็ นผลให้ได้
สมการการหาค่าประจุไฟฟ้ าของหยดนํ้ามัน q)
- ทําไมหยดนํ้ามันซึ่ งตามปกติควรมีสภาพเป็ นกลางทางไฟฟ้ า จึงมีประจุไฟฟ้ า
(เกิดการเสี ยดสี ขณะออกจากปลายท่อกระบอกพ่นนํ้ามัน)
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- ประจุไฟฟ้ าบนหยดนํ้ามันแต่ละหยดเท่ากันหรื อไม่
(การเกิดประจุไฟฟ้ าบนหยดนํ้ามันเป็ นแบบสุ่ ม ดังนั้นประจุที่เกิดขึ้นจึงต่างกัน และบางหยด
อาจมีค่าเท่ากัน)
- จะทราบได้อย่างไรว่าหยดไหนมีประจุไฟฟ้ ามากหรื อน้อย
(สําหรับหยดนํ้ามันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ถ้ามีประจุไฟฟ้ ามากจะเคลื่อนที่เร็ ว)
- ในการสังเกตควรเลือกหยดนํ้ามันที่มีขนาดใหญ่ หรื อเล็ก เพราะอะไร
(ควรเลือกหยดนํ้ามันขนาดเล็กเพราะปรับให้อยูใ่ นสภาพสมดุลได้ง่ายและการเคลื่อนที่ขา้ พอจะ
สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์ได้ง่าย)
- ผลจากการทดลองของมิลลิแกนได้ช้ ีให้เห็นถึงธรรมชาติของประจุไฟฟ้ าว่าเป็ นอย่างไร
(ประจุไฟฟ้ าต่างๆ จะมีค่าเป็ นจํานวนเท่าของประจุค่าหนึ่ง คือ 1.6 × 10−19 คูลอมบ์ ซึ่ งคือประจุ
ไฟฟ้ าของอิเล็กตรอน 1 ตัว)
ขั้นขยายความรู้
4. อภิปรายให้นกั เรี ยนทราบถึงกรณี ที่ตอ้ งการหาค่าประจุให้ถูกต้องนั้นจะต้องคิดแรงต้านอากาศ
ซึ่ งในขั้นสู งนักเรี ยนจะได้ศึกษาต่อไป
5. ครู อภิปรายการขยายความรู ้จากการทําการทดลองจาก LO เพื่อเชื่อมโยงแนวความคิดของ
นักวิทยาศาสตร์ ในรุ่ นต่อๆมาหลังจากการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้แล้ว ความรู้น้ ี
เป็ นประโยชน์ในการหาค่ามวลของอิเล็กตรอนต่อไปนัน่ เอง ซึ่ งให้ศึกษาจาก LO ในส่ วนของ
สรุ ปผลการทดลอง
ขั้นประเมิน
6. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายตัวเลขที่ครู สมมติข้ ึน เพื่อให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ค่าที่เป็ นตัวเลขที่มาก
ที่สุดที่หารค่าประจุไฟฟ้ าในหยดนํ้ามันที่ครู สมมติข้ ึนลงตัว
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