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แผนการสอน 
 

เรื่อง  ไฟฟาสถิต             เวลา  2  ช่ัวโมง 

หลักสูตรท่ี 2                            ชวงช้ันท่ี 4 
     
 

 การขัดถูวัตถุท่ีตางชนิดกันเปนการทําใหอิเล็กตรอนมีพลังงานสูงข้ึน จนหลุดออกจากอะตอม
ของวัตถุหนึ่งไปสูอะตอมของอีกวัตถุหนึ่ง ทําใหวัตถุท้ังสองมีประจุไฟฟาอิสระ ซ่ึงสามารถเก็บประจุ
ไฟฟาไวในตัวเก็บประจุทรงกลม และตัวเก็บประจุแผนโลหะขนานได 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 
 1.  ทดลองและอภิปรายไดวาเม่ือขัดถูวัตถุจะทําใหวัตถุมีประจุไฟฟาอิสระ 

 2.  ทดลอง อภิปรายและอธิบายการทําอิเล็กโทรสโคปท่ีเปนกลางใหมีประจุอิสระ 

 3.  ทดลอง อภิปรายและอธิบาย  การเก็บประจุไฟฟาของตัวเก็บประจุตลอดจนการตอ 

  ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน  
 

ความรูพ้ืนฐาน 

 วัตถุบางชนิดท่ีผานการขัดถูจะเกิดประจุไฟฟา 
 

ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 
 การทําใหวัตถุมีประจุไฟฟาเปนการสรางประจุข้ึนใหม (ความจริงเปนการถายโอนอิเล็กตรอน
จากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง  โดยผลรวมประจุไฟฟาท้ังหมดของระบบยังคงเทาเดิม ตามกฎการ
อนุรักษประจุไฟฟา) 
 

วิธีการจัดการเรียนรู : ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้ 
 

1.  ข้ันสรางความสนใจ ( Engagement : E1 ) 
 ผูสอนนําเขาสูบทเรียน โดยใชกระดาษเยื่อถูท่ีแผนใส 2 แผน จากนั้นถือแผนใสท้ังสองไว แลว
นําแผนใสท้ังสองเขาใกลกัน ใหผูเรียนสังเกตผลท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังรวมกันอภิปรายวา ทําไมจึงเกิดผล
อยางนั้น จากความรูเดิมผูเรียนอาจตอบไดวาเม่ือขัดถูวัตถุจะเกิดประจุไฟฟาและเกิดแรงระหวาง
ประจุ ผูสอนตั้งคําถามวา จะทราบไดอยางไรวาเม่ือขัดถูวัตถุจะเกิดประจุไฟฟา ใหผูเรียนรวมกัน
อภิปราย 
 

2.  ข้ันสํารวจและคนหา ( Exploration : E2 )                                                                 
2.1 ใหผูเรียนทํากิจกรรม 1 วิธีทําอิเล็กโทรฟอรัส จากการทํากิจกรรมและอภิปรายรวมกัน

ควรไดขอสรุปวา ในการขัดถูวัตถุจะเกิดประจุไฟฟาข้ึน สังเกตไดจากการท่ีหลอดนีออน
สวาง จากนั้นใหผูเรียนรวมกันอภิปราย การเกิดประจุไฟฟาบนถาดอะลูมิเนียม 
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2.2 ผูสอนแนะนําการทําอิเล็กโทรสโคปจากนั้นใหผูเรียนทํากิจกรรม 2 ตอนท่ี 1 สราง 
อิเล็กโทรสโคป ผูสอนเนนถึงวิธีตัดแผนทองคําวาตองใชกรรไกรตัดและตัดในขณะท่ียังมี
กระดาษหุมอยู 

2.3 ใหผูเรียนทํากิจกรรม 2 ตอนท่ี 2 พรอมกัน รวมกันอภิปรายถึงวิธีทําใหอิเล็กโทรสโคปท่ี
เปนกลางมีประจุไฟฟา และอาจรวมกันอภิปรายถึงวิธีใชอิเล็กโทรสโคปในการตรวจสอบ
ประจุไฟฟาดวย  

2.4 ผูสอนสาธิตการเก็บประจุของตัวเก็บประจุแผนโลหะขนานท่ีทําจากแผนอะลูมิเนียม
ฟอยลโดยตอเขากับเครื่องจายไฟตรงโวลตสูง 2 – 3 วินาที แลวถอดข้ัวไฟฟาออกจาก 
แผนอะลูมิเนียมฟอยล จากนั้นนําหลอดนีออนมาตอท่ีข้ัวของแผนอะลูมิเนียมฟอยล 
หลอดนีออนจะสวางซ่ึงแสดงวา แผนอะลูมิเนียมฟอยลสามารถเก็บประจุไฟฟาได   
จากนั้นผูสอนใหผูเรียนทําตัวเก็บประจุจากแผนอะลูมิเนียมฟอยลตามกิจกรรม 3 ตอนท่ี 
1 แตไมตอกับเครื่องจายไฟตรงโวลตสูงจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ไฟตรงโวลตสูง 

2.5 ผูสอนแนะนําการใชมัลติมิเตอรวัดความจุไฟฟาแลวใหผูเรียนวัดความจุของตัวเก็บประจุ
ท่ีสรางข้ึนและวัดความจุของตัวเก็บประจุท่ีแจกให 

2.6 ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรม 3 ตอนท่ี 2 เพ่ือลงขอสรุปไดวาความจุไฟฟาของโลหะแผน
ขนานจะมีคาสัมพันธกับพ้ืนท่ีของโลหะสวนท่ีขนานและฉนวนระหวางแผนโลหะท้ังสอง 

2.7 ผูสอนแนะนําวิธีการอัดประจุใหแกตัวเก็บประจุโดยตอเขากับแหลงจายไฟตรง           6 
โวลตเนนวาการอัดประจุตองตอข้ัวบวกของแหลงจายไฟเขากับข้ัวบวกของตัวเก็บประจุ 
และตอข้ัวลบ ของแหลงจายไฟเขากับข้ัวลบของตัวเก็บประจุ โดยอัดประจุประมาณ  5 – 
10 วินาที จากนั้นนําตัวเก็บประจุท่ีอัดประจุแลวมาทําการคายประจุ โดยตอกับหลอด
แอลอีดีหรือโวลตมิเตอรก็ได (ในการอบรมครั้งนี้มีอุปกรณสําเร็จมาใหแลว) จากนั้นให
ผูรับการอบรมทํากิจกรรม 3 ตอนท่ี 3 

2.8 ผูสอนแนะนําอุปกรณท่ีตรวจสอบความจุของตัวเก็บประจุโดยใหผูรับการอบรมทํา
กิจกรรม 3 ตอนท่ี 4 ซ่ึงจะไดผลวา เม่ือตอตัวเก็บประจุท่ีมีคานอยเขากับอุปกรณนี้ 
ความถ่ีของการกระพริบของหลอดแอลอีดีจะมาก และเม่ือตัวตอเก็บประจุ 2 ตัวแบบ
อนุกรม ความจุรวมของตัวเก็บประจุท้ัง 2 จะมีคานอยลง ซ่ึงอาจตรวจสอบไดอีกครั้งจาก
การใชมัลติมิเตอร 

 

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ( Explanation : E3 ) 
จากการทํากิจกรรมและรวมกันอภิปรายควรไดขอสรุปดังนี้ 
3.1 เม่ือขัดวัตถุจะทําใหเกิดประจุไฟฟาได 
3.2 อิเล็กโทรสโคปเปนเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบประจุ 
3.3 ตัวเก็บประจุเปนอุปกรณท่ีสามารถอัดและคายประจุไฟฟา 

3.4 ความจุของตัวเก็บประจุแผนโลหะขนาน จะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีของแผน
โลหะท่ีขนานกันและฉนวนท่ีใชค่ันแผนโลหะท้ังสอง 

3.5 ในการตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรม ความจุรวมจะมีคาลดลง การตอแบบขนานความจุ
รวมจะมีคามากข้ึน 
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4.  ข้ันขยายความรู ( Elaboration : E4 )                                                                                     
4.1 ผูเรียนอภิปรายเก่ียวกับการทําใหอิเล็กโทรสโคปท่ีเปนกลางมีประจุไฟฟาโดยการ

เหนี่ยวนําพรอมตอสายดิน 

 4.2  ผูเรียนอธิบายการนําอิเล็กโทรสโคปไปตรวจสอบประจุ 
 4.3  ผูสอนอธิบายการเปลี่ยนความจุของตัวเก็บประจุแผนโลหะขนานในการเปลี่ยน 

คาความถ่ี 
 

5. ข้ันประเมินผล ( Evaluation : E5 )                                                                                             
 5.1   ประเมินจากความรวมมือในการทํากิจกรรมและการรวมอภิปราย 

 5.2   ประเมินจากสื่ออิเล็กโทรฟอรัสและอิเล็กโทรสโคปท่ีผลิต 
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รายการวสัดุ – อุปกรณ์ 
1.  ถาดอะลูมิเนียม 
2.  หลอดดูด 
3.  เทป 2 หนา้ 
4.  แผน่ใส 
5.  กระดาษเยือ่ 
6.  หลอดนีออน 

 

กิจกรรม 1 
 

กิจกรรม 1  อิเล็กโทรฟอรัส 

วิธีทํา 
1.  ตัดเทป 2 หนาเปนสี่เหลี่ยมขนาด  
     1.5 ×1.5 cm2 

2.  ติดเทปไวตรงกลางถาดอะลูมิเนียม 

3. ติดหลอดดูดไวกับเทป 2 หนา เพ่ือ 

    ทําใหหลอดดูดเปนท่ีจับ 
 

วิธีทดลอง 

1.  ถูกระดาษเยื่อกับแผนใส 

2.  วางถาดอะลูมิเนียมลงบนแผนใส 

     บริเวณท่ีถูกถู 

3.  จับท่ีขาหลอดนีออนขาหนึ่ง  แลว 

     นําขาท่ีเหลือของหลอดไปแตะท่ี 

     ขอบถาดดานบน  สังเกตผล 

4.  จับหลอดดูดเพ่ือยกถาดใหข้ึนจาก 

     แผนใส และนําขาหลอดนีออนไป 

     แตะท่ีถาดอีกครั้งหนึ่งสังเกตผล 

      และรวมกันอภิปราย 
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รายการวสัดุ – อุปกรณ์ 

1. แกว้ท่ีมีฝาปิดพลาสติก 

2. แผน่ทองคาํเปลว 

3. เทปใส 

4. แผน่ทองแดง 

5. แผน่พีวซีี 

6. แผน่เปอร์สเปกซ์ 

7. กระดาษเยือ่ 

กิจกรรม 2 
 

กิจกรรม 2  การทําอิเล็กโทรสโคป 
                                                        ตอนท่ี 1  การทําอิเล็กโทรสโคป 

      1.  ตัดแผนทองคําเปลวออกเปน 2 สวน 

                                                                   เทา ๆ กัน 

      2.  ตัดเทปใสใหยาวประมาณ 3 เซนติเมตร นํา 

                                              ปลายหนึ่งติดกับแผนทองคําเปลวตามความ 

                                    ยาวของแผนทองคําเปลว (ระวังอยาใหแผน 

                                                                   ทองคําเปลวพับ) ปลายท่ีเหลือติดกับปลาย 

                                                                  แผนทองแดง 

      3.  ดัดปลายอีกดานหนึ่งของแผนทองแดงใหงอ            
                                                          เปนมุม 90  

                     4.  บากฝาพลาสติกตรงกลางฝาใหเปนรอง 

       8.   กรรไกร                         พอท่ีจะสอดแผนทองแดงได 
      5.  สอดแผนทองแดงผานรอยบากจากนั้นนําฝา 

                                                                   พลาสติกปดปากแกว จัดใหแทงโลหะไม 
                                                                   แตะผนังแกว 
 

                                                              ตอนท่ี 2  การทําอิเล็กโทรสโคปท่ีเปนกลางให 
                                                                     มีประจุไฟฟาอิสระ 

                       1.  ถูกระดาษเยื่อกับแผนพีวีซี 

                          2.  นําปลายแผนพีวีซีท่ีถูกถูแลวเขาใกลแผน      
                            ทองแดงของอิเล็กโทรสโคป สังเกตผล 

              3.  ใชนิว้แตะท่ีแผนทองแดง สังเกตผล 

    4.  นําแผนพีวีซีออกหางจากแผนทองแดง  
                             สังเกตผล 

                       5.  ถูแผนเปอรสเปกซ แลวนําเขาใกลแผน 
                             ทองแดงของอิเล็กโทรสโคป สังเกตผล 
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รายการวสัดุ – อุปกรณ์ 
 

1.   แผน่อะลูมิเนียมฟอยล ์
2.   แผน่ใส 
3.   เคร่ืองจ่ายไฟตรงโวลตสู์ง 
4.   สายไฟปากคีบ 

5.   หลอดนีออน 
6.   มลัติมิเตอร์ (ท่ีวดัความจุได)้ 

7.   ตวัเก็บประจุขนาด 10µF, 100 µF , 220 µF ,    

      2200 µF 

8.   แผน่อะลูมิเนียม 
9.   แผน่ทองแดง 
10. แผน่พลาสติก 
11. แผน่ไม ้
12. หมอ้แปลงโวลตต์ํ่า 

13. อุปกรณ์อดั – คายประจุของตวัเก็บประจุ 
14. อุปกรณ์ตรวจสอบค่าความจุไฟฟ้า   

กิจกรรม 3 
 

กิจกรรม 3   ตัวเก็บประจุ     ตอนท่ี 1 
       1.  ตัดอะลูมิเนียมฟอยล 2 แผน ดังรูป 
 

        

                                                                       

        
 
 
 
 
 
                                                                                             
 

  2. ตัดแผนใสตามความยาวของแผนใส  
                                                                             ออกเปน 2 แผนเทา ๆ กัน ดังรูป 
 
 
                                                                             
 
 
  

 
       3. วางแผนใสและแผนอะลูมิเนียม                   
                                                                             ฟอยลสลับกันโดยไมใหแผน 

                                                                             อะลูมิเนียมฟอยลสัมผัสกันและ 

                                                                             ปลายของแผนอะลูมิเนียมจะยื่น 

                                                                             ออกมา 

       4. มวนแผนอะลูมิเนียมฟอยลและ 

                                                                             แผนใสใหเปนทรงกระบอกแลวติด 

                                                                             เทปใส 
       5. วัดความจุของตัวเก็บประจุแผน  
                                    อะลูมิเนียมฟอยลโดยใช 
                                                                              มัลติมิเตอรตอท่ีปลายท้ังสองของ 

                                                                             แผนอะลูมิเนียมฟอยล 
       6. วัดความจุของตัวเก็บประจุท่ีแจกให 
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ตอนท่ี 2 

1.  นําแผนทองแดง 2 แผนวางซอนกัน โดยมีแผนพลาสติกค่ันอยูตรงกลาง แลววัดความจุ 
2.  เลื่อนแผนทองแดงใหพ้ืนท่ีท่ีซอนกันลดลง โดยยังมีแผนพลาสติกค่ันอยูตรงกลาง แลววัด 

     ความจ ุ

3.  ทําซํ้าขอ 1 และ ขอ 2 แตเปลี่ยนแผนทองแดงเปนแผนอะลูมิเนียม 

4.  ทําซํ้าขอ 3 แตเปลี่ยนแผนพลาสติกท่ีค่ันเปนแผนไม 
 

ตอนท่ี 3 

1.  โยกสวิตช SW 1 ไปท่ี charge 

2.  โยกสวิตช SW 2 ไปท่ี C2  ซ่ึงเปนการ  

      charge ตัวเก็บประจุ 100 µF 
3.  รอประมาณ 5 วินาที แลวจึงโยกสวิตช 
      SW 1 ไปท่ี discharge สังเกตผล 
4.  ตอไปโยกสวิตช SW 1 ไปท่ี charge 

5.  โยกสวิตซ SW 2 ไปท่ี C1 ซ่ึงเปนการ 

      charge ตัวเก็บประจุ 2200  µF 

6.   รอประมาณ 5 วินาที แลวจึงโยกสวิตช  
       SW 1 ไปท่ี discharge สังเกตผล                                             
 

               รูป วงจรอุปกรณอัด – คายประจุของตัวเก็บประจุ                                                                                                        
ตอนท่ี 4 

1. ตอตัวเก็บประจุ 2 ตัว ท่ีมีความจุ 10 µF และ 100 µF เขากับอุปกรณตรวจสอบคาความจุ          
   ทีละตัว  สังเกตและเปรียบเทียบผล 

2. ตอตัวเก็บประจุ  10 µF 2 ตัวแบบอนุกรมแลวตอเขากับอุปกรณตรวจสอบคาความจุไฟฟา   
    สังเกตผล 

3. จากขอ 2 ใหตอตัวเก็บประจุ 2 ตัวท่ีตอกันแบบอนุกรมนั้นเขากับเครื่องวัด RLC (ถามี) 

4. ตอตัวเก็บประจุ 10 µF 2 ตัวแบบขนานแลวตอเขากับอุปกรณตรวจสอบคาความจุไฟฟา               
    สังเกตผล 
 
 
 
 

                รูป วงจรอุปกรณ         
                       ตรวจสอบคาความจุไฟฟา 


