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คู่มอืการใช้ LO  

เร่ือง การทดลองหยดนํา้มนัของมลิลแิกน 

 

 

 
 

 

จัดทาํโดย 

 

สาขาฟิสิกส์  

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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สารบัญ 
                      หน้า 

 

คู่มือการใช ้ LO เร่ืองการทดลองหยดนํ้ามนัของมิลลิแกน                                            1-10 

แผนการจดัการเรียนรู้                                            11-12 
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การทดลองหยดนํา้มนัของมิลลแิกน 

 ช่วงช้ัน : 4 (ม.4 - ม.6) 

 สาระการเรียนรู้ : วทิยาศาสตร์เพิม่เตมิ (ฟิสิกส์)  

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

1. อธิบายวธีิการทดลองเพื่อหาค่าประจุไฟฟ้าของอิเลก็ตรอน ตามวธีิการทดลอง 

 ของมิลลิแกนได ้

2. สรุปจากการทดลองของมิลลิแกนไดว้า่ ประจุไฟฟ้าของอิเลก็ตรอนมีค่า  
19106.1 −×  คูลอมบ ์

3. คาํนวณหาค่ามวลของอิเลก็ตรอนไดจ้ากผลการทดลองของทอมสันและ 

      การทดลองของมิลลิแกน 
 

 
 

กจิกรรมการเรียนรู้   

 ผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาหวัขอ้ท่ีตอ้งการไดต้ามความสนใจ  โดยหวัขอ้ท่ีจะให้ผูเ้รียนเลือกศึกษา

นั้นมีทั้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ส่วนต่างๆของอุปกรณ์การทดลอง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลกกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า  วิธีการและการ

ทาํการทดลองหาค่าประจุบนหยดนํ้ามนั  และเม่ือผูเ้รียนไดท้าํการทดลองจนครบ 5 คร้ัง ผูเ้รียนจะไดศึ้กษา

สรุปผลการทดลอง เพื่อเช่ือมโยงการวิเคราะห์หาค่าประจุไฟฟ้า   และการนําค่าประจุไฟฟ้าไปใช้

ประโยชน์ในการหาค่าต่างๆต่อไป 
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คู่มอืการใช้ LEARNING OBJECT เร่ือง หยดนํา้มนัของมลิลแิกน 

 

 
หน้าจอที ่ 1  หน้าเมนูหลกั 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. ปุ่ม “แนะนาํอุปกรณ์”  เพื่อเขา้สู่การเรียนรู้ส่วนต่างๆของอุปกรณ์การทดลองหยดนํ้ามนัของ

มิลลิแกน 

2. ปุ่ม “ความรู้พื้นฐาน”  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานท่ีจะตอ้งรู้ก่อนเร่ิมทาํการทดลอง 

3. ปุ่ม “วธีิการทดลอง”  เพื่อเรียนรู้วธีิการทาํการทดลองหาค่าประจุไฟฟ้า 

4. ปุ่ม “การทดลอง”  เพื่อทาํการทดลองหาค่าประจุไฟฟ้า 

5. ปุ่ม “สรุปผลการทดลอง” เพื่อดูสรุปผลการทดลอง จะกดเลือกไดเ้ม่ือทาํการทดลองครบ       

5 คร้ังแลว้ 

6. ปุ่ม “ออก”  เพื่อออกจากการเรียนรู้เร่ืองการทดลองหยดนํ้ามนัของมิลลิแกน 

  

วธีิเล่น 

 ดูอนิเมชนัการทาํการทดลองหยดนํ้ามนัของมิลลิแกน และใหผู้เ้รียนเลือกกดปุ่มท่ีตอ้งการเรียนรู้

ไดต้ามความสนใจของผูเ้รียน 
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หน้าจอที ่2  แนะนําอปุกรณ์ 
 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. คลิกท่ีรูปกลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาหนา้ท่ีของกลอ้งจุลทรรศน์ 

2. คลิกท่ีแผน่ตวันาํ เพื่อศึกษาหนา้ท่ีของแผน่ตวันาํ 

3. คลิกท่ีกระบอกพน่นํ้ามนั เพื่อศึกษาหนา้ท่ีของกระบอกพ่นนํ้ามนั 

4. คลิกท่ีแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าความต่างศกัยโ์วลตสู์ง  เพื่อศึกษาหนา้ท่ีแหล่งกาํเนิดไฟฟ้า        

ความต่างศกัยโ์วลตสู์ง 

5. หมายเลข (1 ) คือ แถบเมนู 

 

วธีิเล่น 

 เลือกคลิกท่ีส่วนต่างๆของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อศึกษาคาํอธิบายหนา้ท่ีของอุปกรณ์ เม่ือ

ศึกษาคาํอธิบายเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกส์ท่ีเคร่ืองหมายกากบาทสีแดงเพื่อปิดหนา้จอคาํอธิบายนั้น และหาก

ตอ้งการศึกษาหวัขอ้อ่ืนใหเ้ลือกหวัขอ้จากแถบเมนู ตามความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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หน้าจอที ่ 3  ความรู้พืน้ฐาน 
 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. ศึกษาอนิเมชนัการทดลองจากหนา้จอ และดูการเคล่ือนท่ีของหยดนํ้ามนัจากภาพท่ีขยายจาก

กลอ้งจุลทรรศน์ 

2. กดปุ่ม “ยอ้นกลบั” เม่ือตอ้งการไปหนา้เมนูหลกั 

3. กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานในหนา้ต่อไป 

4. กดปุ่มรูปลาํโพง  เพื่อปิดเสียงพดู จะมีสัญลกัษณ์       ข้ึนทบัรูปลาํโพง  หากกดปุ่มรูปลาํโพง

ท่ีมีสัญลกัษณ์      อีกคร้ังเพื่อเปิดฟังเสียง 

 

วธีิเล่น 

 ศึกษาอนิเมชนัพร้อมกบัอ่านเน้ือหาท่ีแสดงในหนา้จอ หรือฟังเสียงบรรยายประกอบภาพอนิเมชนั  

โดยใหดู้การเคล่ือนท่ีของหยดนํ้ามนัจากช่องท่ีแสดงจากกลอ้งจุลทรรศน์  เพื่อจะไดเ้ห็นการเคล่ือนท่ีของ

หยดนํ้ามนัชดัเจน เม่ือมีปุ่มต่อไปโชวข้ึ์นมาใหก้ดปุ่มต่อไปเพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานถดัไป ทาํเช่นน้ีไป

เร่ือยๆ  จนถึงหนา้จอดา้นซา้ย แสดงวา่เน้ือหาในความรู้พื้นฐานจบแลว้  และหากตอ้งการศึกษาหวัขอ้อ่ืน

ใหเ้ลือกหวัขอ้จากแถบเมนูขา้งล่าง ตามความสนใจ 
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หน้าจอที ่ 4  แสดงวธีิการทดลอง 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. กดปุ่ม “หนา้ถดัไป” เพื่อศึกษาวธีิการทดลองในขั้นต่อไป 

2. ศึกษาวธีิการทดลองจากอนิเมชนั  และฟังเสียงหรืออ่านคาํอธิบายประกอบการศึกษาอนิเมชนั 

 

วธีิเล่น 

ศึกษาวธีิการทดลองจากอนิเมชนั  และฟังเสียงหรืออ่านคาํอธิบายประกอบการศึกษาอนิเมชนั  

หากตอ้งการศึกษาวธีิการทดลองในหนา้ถดัไป ใหก้ดปุ่ม “หนา้ถดัไป” และศึกษาขอ้มูลในหนา้ถดัไป 

จนจบ เม่ือศึกษาจบแลว้ แสดงวา่เน้ือหาของวธีิการทดลองจบแลว้ และหากตอ้งการศึกษาหวัขอ้อ่ืนให้

เลือกหวัขอ้จากแถบเมนูขา้งล่าง ตามความสนใจ 
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หน้าจอที ่ 5.1 การทดลอง 
 

 

หน้าจอที ่ 5.2  การทดลอง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 
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ลกัษณะการใช้งาน 

1. คลิกท่ีกระบอกพน่นํ้ามนั (อุปกรณ์หมายเลข 1) เพื่อพน่นํ้ ามนั 

2. คลิกท่ีปุ่มทิศของสนามไฟฟ้า (ปุ่มหมายเลข 3 กบั 4 ) เพื่อเลือกทิศของสนามไฟฟ้า 

       ระหวา่งแผน่ตวันาํ 

3. คลิกปุ่มปรับค่าความต่างศกัย ์(ปุ่มหมายเลข 6)   เพื่อปรับค่าความต่างศกัย ์โดยถา้กดปุ่มลูกศร

สีเขียวดา้นบนคา้งไว ้แสดงวา่ตอ้งการปรับค่าความต่างศกัยใ์หม้ากข้ึนเร่ือยๆ  แต่ถา้กดแลว้

ปล่อยค่าความต่างศกัยจ์ะข้ึนนอ้ยๆ หากกดปุ่มสีเขียวดา้นล่างแสดงวา่ตอ้งการปรับค่าความ

ต่างศกัยใ์หน้อ้ยลงเร่ือยๆ แต่ถา้กดแลว้ปล่อยค่าความต่างศกัยจ์ะลดลงนอ้ยๆ 

4. แถบสีส้มจะเป็นแถบท่ีเป็นขอ้ความบอกวา่ต่อไปใหท้าํอะไร 

5. คลิกปุ่มตารางบนัทึกผล (ปุ่มหมายเลข 2)  เพื่อให้แสดงตารางบนัทึกผลออกมา ถา้คลิกปุ่มปิด

สีเหลืองทา้ยตาราง  (ปุ่มหมายเลข 11) เพื่อตอ้งการปิดหนา้จอของตารางบนัทึกผล 

 6.    คลิกปุ่มบนัทึก (ปุ่มหมายเลข 7)  เพื่อบนัทึกค่าท่ีทาํการทดลองไดล้งในตารางบนัทึกผล 
 

วธีิเล่น 

 ใหค้ลิกท่ีกระบอกพน่นํ้ามนั เพื่อพน่นํ้ามนั  เม่ือหยดนํ้ามนัตกผา่นรูของแผน่ตวันาํแผน่บนแลว้ให้

กดเลือกทิศสนามไฟฟ้า จากนั้นสังเกตหยดนํ้ามนัหยดใดก็ได ้แลว้ปรับค่าความต่างศกัย ์จนหยดนํ้ามนัเร่ิม

กระพริบเป็นสีแดง แสดงวา่หยดนํ้ามนัหยดนั้นใกลจ้ะหยดุน่ิง จากนั้นก็ปรับค่าความต่างศกัยที์ละนอ้ยๆ 

เพื่อทาํใหห้ยดนํ้ามนัท่ีกระพริบ  กลายเป็นหยดนํ้ามนัสีแดงไม่กระพริบ  แสดงวา่หยดนํ้ ามนันั้นหยดุน่ิง  

 เม่ือสามารถปรับหยดนํ้ ามนัให้หยุดน่ิง   จากนั้นกดปุ่มบนัทึก (ปุ่มหมายเลข 7) และคลิกปุ่ม              

ตารางบนัทึกผล เพื่อเติมค่าประจุท่ีคาํนวณไดล้งไปในช่องของตารางบนัทึกผล  โดยให้เติมค่าท่ีคาํนวณได้

ลงในช่องท่ีมีขอ้มูลของมวลและค่าของความต่างศกัยท่ี์ไดจ้ากการทดลองขา้งตน้  จากนั้นกดปุ่มบนัทึก

(ปุ่มหมายเลข 9) และกดปุ่มตรวจ (ปุ่มหมายเลข 10) เพื่อตรวจคาํตอบ หากเติมค่าประจุท่ีคาํนวณไดไ้ม่

ถูกตอ้ง  ระบบจะแนะวิธีการคาํนวณให้ เม่ืออ่านวิธีการคาํนวณท่ีระบบแนะให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม

กากบาทเพื่อปิดคาํแนะนาํวิธีการคาํนวณ  จากนั้นเติมค่าประจุท่ีคาํนวณใหม่ลงไปในช่องเดิมของตาราง 

และกดปุ่มบนัทึกและปุ่มตรวจเช่นเดิม ทาํอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ  หากเติมค่าประจุไม่ถูกตอ้งครบ 3 คร้ัง ระบบ

จะแสดงวธีิการคาํนวณอยา่งละเอียดและเฉลยคาํตอบลงไปในตาราง  แต่หากเติมค่าประจุถูกตอ้งระบบจะ

มีเคร่ืองหมายถูกสีเขียวข้ึนตรงค่าประจุท่ีเติมลงไป   จากนั้นกดปุ่มปิดทา้ยตารางเพื่อปิดตารางบนัทึกผล

และทาํการทดลองคร้ังต่อไป ทาํเช่นน้ีไปเร่ือยๆจนทาํการทดลองครบทั้ง 5 คร้ัง  

 เม่ือทาํการทดลองครบ 5 คร้ังแล้ว ปุ่มสรุปผลการทดลอง (ปุ่มหมายเลข 12) จะข้ึนมาชัดเจน    

(เดิมจะเป็นปุ่มสีจางๆ)  ให้กดปุ่มสรุปผลการทดลองเพื่อศึกษาการวิเคราะห์หาค่าประจุไฟฟ้าจากผลการ

ทดลองท่ีไดท้าํการทดลองไปในขา้งตน้ 
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หน้าจอที ่ 6 สรุปผลการทดลอง 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. กดปุ่ม “ขยายความรู้”  เพื่อศึกษาการนาํความรู้จากการคน้พบค่าประจุของอิเล็กตรอนไปใช ้

      ประโยชน์ 

 

วธีิเล่น 

ศกึษาคําอธิบายสรุปผลการทดลอง  เม่ือศกึษาสรุปผลการทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มขยาย

ความรู้เพ่ือศึกษาการนาํความรู้จากการคน้พบค่าประจุของอิเล็กตรอนไปใชป้ระโยชน์ 
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หน้าจอที ่ 7  ขยายความรู้ 
 

ลกัษณะการใช้งาน 

 1.  เม่ือศึกษาอนิเมชนัในหนา้จอจนจบแลว้  หากตอ้งการศึกษาเน้ือหาในหวัขอ้ต่างๆเพิ่มเติม  อาจ

คลิกท่ีแถบเมนูขา้งล่าง (หมายเลข 1)   เพื่อเลือกหวัขอ้ท่ีจะตอ้งการศึกษา 

 

วธีิเล่น 

 ศึกษาอนิเมชนัในหนา้จอจนจบแลว้  หากตอ้งการศึกษาเน้ือหาในหวัขอ้ต่างๆเพิ่มเติม  อาจคลิกท่ี

แถบเมนูขา้งล่าง (หมายเลข 1)   เพื่อเลือกหวัขอ้ท่ีจะตอ้งการศึกษา 

 

 

 

 

 

1 
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หน้าจอที ่ 8  หน้าจอออกจากโปรแกรม 
 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. กดปุ่ม “หนา้หลกั” เพื่อไปหนา้จอท่ี 1 

2. กดปุ่ม  “ออก” เม่ือตอ้งการออกจากโปรแกรมและไม่ตอ้งการศึกษาเน้ือหาน้ีต่อไป 

 

วธีิเล่น 

 ใหเ้ลือกกดปุ่ม “หนา้หลกั” หรือปุ่ม “ออก” หากกดปุ่ม “หนา้หลกั” เพื่อไปหนา้จอท่ี 1 แต่หาก 

กดปุ่ม “ออก”  เม่ือตอ้งการออกจากโปรแกรมและไม่ตอ้งการศึกษาเน้ือหาน้ีต่อไป 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิาฟิสิกส์                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

เร่ือง การทดลองหยดนํา้มันของมิลลแิกน                      เวลา 6 ช่ัวโมง 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.  อธิบายวธีิการทดลองเพื่อหาค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน ตามวธีิการทดลองของมิลลิแกน 

2. สรุปจากการทดลองของมิลลิแกนไดว้า่ ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนมีค่า 19106.1 −×  คูลอมบ ์

3. คาํนวณหาค่ามวลของอิเล็กตรอนไดจ้ากผลการทดลองของทอมสันและการทดลองของ    

มิลลิแกน 
 

แนวความคิดหลกั 

 การศึกษาถึงวธีิการหามวลและประจุของอิเล็กตรอนดว้ยวธีิการทดลองของทอมสัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้ันสร้างความสนใจ 

1.  ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายกบัครูเก่ียวกบัการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าประจุอิเล็กตรอน 

     ตามวธีิการทดลองของมิลลิแกน 

ข้ันสํารวจและค้นหา 

 2.  ใหน้กัเรียนศึกษาวธีิการทดลองและทาํการทดลองเพื่อหาค่าประจุบนหยดนํ้ามนัของมิลลิแกน 

                    จาก LO 

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

 3. ใหน้กัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายการทดลองการหาค่าประจุบนหยดนํ้ามนัของมิลลิแกน  

                  โดยใชค้าํถามเพื่อใหน้กัเรียนสามารถสรุปไดว้า่  

 -  วตัถุประสงคใ์นการทดลองของมิลลิแกนคืออะไร 

        (หาค่าประจุของอิเล็กตรอน ซ่ึงเป็นค่าประจุจาํนวนนอ้ยท่ีสุดในธรรมชาติ) 

 -  กฎเกณฑอ์ะไรท่ีนาํมาใชใ้นการทดลองน้ี 

        (การสมดุลของอนุภาค ภายใตแ้รงเน่ืองจากสนามไฟฟ้าและสนามโนม้ถ่วง ซ่ึงเป็นผลใหไ้ด ้   

      สมการการหาค่าประจุไฟฟ้าของหยดนํ้ามนั q) 

 -  ทาํไมหยดนํ้ามนัซ่ึงตามปกติควรมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า จึงมีประจุไฟฟ้า 

       (เกิดการเสียดสีขณะออกจากปลายท่อกระบอกพน่นํ้ามนั) 
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  - ประจุไฟฟ้าบนหยดนํ้ามนัแต่ละหยดเท่ากนัหรือไม่ 

     (การเกิดประจุไฟฟ้าบนหยดนํ้ามนัเป็นแบบสุ่ม ดงันั้นประจุท่ีเกิดข้ึนจึงต่างกนั และบางหยด 

      อาจมีค่าเท่ากนั) 

 -  จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่หยดไหนมีประจุไฟฟ้ามากหรือนอ้ย 

    (สาํหรับหยดนํ้ามนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ถา้มีประจุไฟฟ้ามากจะเคล่ือนท่ีเร็ว) 

 

 - ในการสังเกตควรเลือกหยดนํ้ามนัท่ีมีขนาดใหญ่ หรือเล็ก เพราะอะไร 

    (ควรเลือกหยดนํ้ามนัขนาดเล็กเพราะปรับให้อยูใ่นสภาพสมดุลไดง่้ายและการเคล่ือนท่ีขา้พอจะ

    สังเกตจากกลอ้งจุลทรรศน์ไดง่้าย) 

 -  ผลจากการทดลองของมิลลิแกนไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของประจุไฟฟ้าวา่เป็นอยา่งไร 

    (ประจุไฟฟ้าต่างๆ จะมีค่าเป็นจาํนวนเท่าของประจุค่าหน่ึง คือ 19106.1 −×  คูลอมบ ์ซ่ึงคือประจุ

    ไฟฟ้าของอิเล็กตรอน 1 ตวั) 
 

ข้ันขยายความรู้ 

 4.  อภิปรายให้นกัเรียนทราบถึงกรณีท่ีตอ้งการหาค่าประจุใหถู้กตอ้งนั้นจะตอ้งคิดแรงตา้นอากาศ  

                   ซ่ึงในขั้นสูงนกัเรียนจะไดศึ้กษาต่อไป 

 5.  ครูอภิปรายการขยายความรู้จากการทาํการทดลองจาก LO เพื่อเช่ือมโยงแนวความคิดของ  

                   นกัวทิยาศาสตร์ในรุ่นต่อๆมาหลงัจากการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอนไดแ้ลว้  ความรู้น้ี          

                   เป็นประโยชน์ในการหาค่ามวลของอิเล็กตรอนต่อไปนัน่เอง ซ่ึงใหศึ้กษาจาก LO ในส่วนของ 

                   สรุปผลการทดลอง 
 

ข้ันประเมิน 

 6.  ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายตวัเลขท่ีครูสมมติข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนวเิคราะห์ค่าท่ีเป็นตวัเลขท่ีมาก 

                    ท่ีสุดท่ีหารค่าประจุไฟฟ้าในหยดนํ้ามนัท่ีครูสมมติข้ึนลงตวั   
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