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1. สาระฟสกิส   

เขาใจแรงไฟฟาและกฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟากระแสไฟฟาและกฎของ

โอหม วงจรไฟฟากระแสตรง พลงังานไฟฟาและกาํลงัไฟฟา การเปล่ียนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา 

สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็ก ท่ีกระทํากับประจุไฟฟาและกระแสไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาและกฎ   

ของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ คล่ืนแมเหล็กไฟฟาและการส่ือสาร รวมท้ัง   นําความรูไปใชประโยชน 

2.  ผลการเรียนรู 

 อธิบาย และคํานวณแรงแมเหล็กท่ีกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคล่ือนท่ีในสนามแมเหล็ก แรง

แมเหล็กท่ีกระทําตอเสนลวดท่ีมีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการเคล่ือนท่ีเมื่อ

ประจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแมเหล็ก รวมท้ังอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนําคูขนานท่ีมีกระแสไฟฟาผานได 

     จุดประสงคการเรียนรู 

  1. อธิบาย สืบคน และอภิปรายเกี ่ยวกับแรงกระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูใน

สนามแมเหล็กได (K) 

 2.  อธิบายความสัมพันธระหวางทิศของกระแสไฟฟา ทิศของสนามแมเหล็ก และทิศการเคลื่อนที่ของลวดตวันําได 

(K) 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมแรงท่ีกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็กไดอยาง 

  ถูกตอง (P) 

 4. ความเปนคนชางสังเกต ชางคิด ชางสงสัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการเสาะแสวงหาความรู  

  (A) 

3. สาระสําคัญ  

เมื่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคล่ือนท่ีในสนามแมเหล็กจะมีแรงแมเหล็กกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟา

นั้น และเมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานลวดตัวนําใด แสดงวามีประจุไฟฟาเคล่ือนผานลวดตัวนํานั้น หากลวดตัวนํา

ที่มีกระแสไฟฟาไหลผานอยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กท่ีกระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาจะ

สงผลใหเกิดแรงแมเหล็กกระทําตอลวดตัวนํานั้นดวย 

 



 

4. สาระการเรียนรู 

 ความรู 

 อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคล่ือนท่ีเขาไปในสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทําตออนุภาคนั้นคํานวณไดจาก

สมการ 𝐹𝐹 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 sin𝜃𝜃 

ลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาผานและอยูในสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทําตอลวดตัวนํานั้น โดย

ทิศทางของแรงหาไดจากกฎมือขวา และคํานวณขนาดของแรงไดจากสมการ  𝐹𝐹 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 sin𝜃𝜃   

ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการสํารวจคนหา 

3. ทักษะการทดลอง 

4. ทักษะการจําแนกประเภท 

5. ทักษะการเปรียบเทียบ 

6. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

สมรรถนะของผูเรียน 

  1. ความสามารถในการส่ือสาร 

  2. ความสามารถในการคิด 

   1) ทักษะการสังเกต   

   2) ทักษะการส่ือสาร 

      3) ทักษะการทดลอง 

           4) ทักษะการวิเคราะห 

      5) ทักษะการทํางานรวมกัน 

      6) ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    1. มีวินัย รับผิดชอบ   

   2. ใฝเรียนรู  

   3. ซื่อสัตย สุจริต 

   4. มุงมั่นในการทํางาน 

คุณคาพระวรสาร 

- ความจริง  

5. ช้ินงาน/ภาระงาน    



ใบงาน เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก 

 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การสอนแบบเนนมโนทัศน (Concept Based Teaching) 

    ช่ัวโมงท่ี 1-2  

ข้ันการใชความรูเดิมเช่ือมโยงความรูใหม (Prior Knowledge) 

1.  ครูทบทวนเกี่ยวกับสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาผานลวดตัวนํา จากนั้นต้ังคําถามวา ถา 

วางลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไวในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทําตอลวดตัวนํานั้นหรือไม อยางไร 

ขนาดของแรงท่ีกระทําตอลวดตัวนําตรงข้ึนอยูกับปริมาณใดบาง และจะหาทิศของแรงแมเหล็กไดอยางไร  

2.  ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางอิสระโดยไมมีการเฉลยวาถูกหรือผิด ซึ่ง 

นักเรียนจะไดคําตอบท่ีถูกตองจากการเรียนตอไป 

ข้ันรู (Knowing) 

1.  ครนูักเรียนศึกษาคนควาขอมูล เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูใน 

สนามแมเหล็ก จากหนังสือเรียน หรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต แลวรวมกันสรุปความรูท่ีศึกษาลง

ในสมุดประจําตัว 

2. ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเรื่องท่ีไดศึกษา จากนั้นใหนักเรียนแตละคนเขียนสรุป 

ความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาลงในสมุดประจําตัว  

3.  ครูแสดงภาพหรือนําภาพในหนังสือเรียนเกี่ยวกับแรงแมเหล็กบนลวดตัวนําตรงท่ีมีกระแสไฟฟา 

ผานและอยูในสนามแมเหล็กสมํ่าเสมอ 

 
4. ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา ลวดตัวนําตรงยาว   พื้นท่ีหนาตัด A ท่ีมีกระแสไฟฟา I ผาและอยู 

ในสนามแมเหล็กสมํ ่าเสมอ B


ดังภาพ เนื ่องจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเกิดจากการเคลื ่อนที ่ของ

อิเล็กตรอนอิสระซึ่งเปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาจึงเกิดแรงแมเหล็กกระทําตออิเล็กตรอนอิสระภายในตัวนํา 

สงผลใหเกิดแรงแมเหล็กกระทําตอลวดตัวนํา โดยแรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนํามีคาเทากับแรงแมเหล็ก

ลัพธท่ีกระทําตออิเล็กตรอนอิสระในตัวนํา 

5. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา อิเล็กตรอนอิสระเคล่ือนท่ีดวยความเร็วเทากับความเร็วลอยเล่ือน dv  ในทิศ 



ตรงขามกับทิศของกระแสไฟฟา แรงแมเหล็กที ่กระทําตออิเล็กตรอนอิสระแตละอนุภาคจึงมีคาเปน 

( )de v B− ×
  ค ือ ม ีขนาดเป น sin(180 ) sind dev B ev Bθ θ− =  ท ิศพ ุ  ง เข  าและต ั ้ งฉากก ับระนาบ

หนากระดาษ เมื่อ e  คือ ปริมาณประจุของอิเล็กตรอนแตละอนุภาค ถาจํานวนอิเล็กตรอนอิสระตอหนวย

ปริมาตรในลวดตัวนํามีคาเปน n  จํานวนอนุภาคไฟฟาทั้งหมดในลวดตัวนํา จะมีคาเปน nA  แรงแมเหล็กบน

ลวดตัวนําตรงจึงมีขนาดเปนคาเปน ( sin ) ( sin )B d dF nA ev B nev A Bθ θ= =   

แต dnev A I=  คือ กระแสไฟฟาท่ีผานลวดตัวนํา จึงสมการ sinBF I B θ=   

ข้ันเขาใจ (Understanding) 

1.  ครูใหนักเรียนแตละคนศึกษาสมการท่ีใชในการคํานวณเกี่ยวกับขนาดของแรงแมเหล็กท่ีกระทําตอ 

ลวดตัวนําตามรายละเอียดในหนังสือเรียน และศึกษาตัวอยางท่ี 1.5 เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

2. ครูอาจสุมนักเรียนใหออกมานําเสนอวิธีการแกปญหาโจทยตัวอยาง โดยท่ีครูคอยแนะนําและเสริม 

ขอมูลท่ีถูกตองใหนักเรียน 

3. นักเรียนจับคูกับเพื่อนในช้ันเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นรวมกันทําใบงานท่ี 1.2  

เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก 

4. ครูสุมนักเรียนจํานวน 2 คู ออกมาเฉลยใบงาน โดยนักเรียนรวมกันพิจารณาวาคําตอบใดถูกตอง  

จากนั้นครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตองใหนักเรียน 

ช่ัวโมงท่ี 3-4  

 ข้ันลงมือทํา (Doing) 

1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ศึกษา VDO แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมี 

กระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก  

3.  ครูอาจใหคําแนะนําในขณะดูวิดิทัศน ดังนี้ 

  ในการทดลองนี ้ ตองใหกระแสไฟฟาผานลวดตัวนําในทิศที ่แนนอน อาจใชถายไฟฉายเปน

แหลงกําเนิดไฟฟาหรือใชเครื่องแปลงกระแสไฟฟาก็ได 

  กอนทําการทดลองควรนําเข็มทิศมาตรวจสอบขั้วแมเหล็กรูปตัวยู เพื่อไดทราบวา ดานลางของ

แมเหล็กแทงบนเปนขั้วเหนือ และดานบนของแมเหล็กแทงลางเปนขั ้วใต กรณีถาตองการใหทิศของ

สนามแมเหล็กขึ้นตามแนวดิ่ง ใหพลิกแผนเหล็กรูปตัวยูกลับขางบนลงลาง และเมื่อทําการทดลองแตละครั้ง 

ควรปดสวิซทันที 

 

ข้ันสรุป 

1.  ครูใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการรวมกันวิเครราะหผลการทดลองจาก VDO  แลวคร ู

สอบถามนักเรียนกลุมอื่นวาไดผลของทิศการเคล่ือนท่ีของความเหมือนหรือตางกันหรือไม อยางไร ถาไมตรงกัน

ใหชวยกันวิเคราะหและสรุปวาผลที่ถูกตองเปนอยางไร จากนั้นครูเปนผูเฉลยผลที่ไดจากการทํากิจกรรมท่ี

ถูกตอง 



  2.  นักเรียนแตละกลุมวิเคราะหผลท่ีไดจากการศึกษาผลการทดลองผาน VDO ตามคําถาม ดังนี้  

• สนามแมเหล็กมีผลตอการเคล่ือนท่ีของลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาผานหรือไม อยางไร 

• ทิศของกระแสไฟฟามีผลตอทิศการเคล่ือนท่ีของเสนลวดตัวนําหรือไม อยางไร 

• เพราะเหตุใดลวดตัวนําจึงเคล่ือนท่ีได 

  3.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผาน 

และอยูในสนามแมเหล็ก เพื่อใหไดขอสรุปวา ลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลและอยูในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก 

จะมีแรงกระทําทําใหลวดตัวนําเคล่ือนท่ี ซึ่งการเคล่ือนท่ีจะข้ึนอยูกับทิศทางของกระแสไฟฟาและทิศทางของ

สนามแมเหล็ก 

5.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสอบถามเนื้อหาท่ีไดศึกษาผานมาแลววามีสวนไหนท่ียังไมเขาใจ แลวให 

ความรูเพิ่มเติมในสวนนั้น โดยท่ีครูอาจจะใช PowerPoint เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหล

ผานและอยูในสนามแมเหล็ก มาชวยในการอธิบาย  

  6.  ครูมอบหมายใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัด เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมี 

กระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก จากหนังสือเรียนฯ ลงในสมุดประจําตัว  

  7.  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูใน 

สนามแมเหล็ก เปนการบานแลวนําสงครู และศึกษาเนื้อหา เรื่อง แรงระหวางลวดตัวนํา 2 เสนท่ีขนานกัน 

และมีกระแสไฟฟาไหลผาน ซึ่งจะเรียนในคาบตอไปมาลวงหนา 

 ข้ันประเมิน 

     1. ประเมินความรูเกี่ยวกับเรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูใน 

สนามแมเหล็ก โดยสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การทําแบบฝกหัด ใบงาน และการสรุปสาระสําคัญ 

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากโดยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การ 

ปฏิบัติกิจกรรม แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก และการนําความรูท่ี

ไดไปใชประโยชน  

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสังเกตพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ 

กิจกรรม การอภิปราย และการทําแบบฝกหัด  

 

7. สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟสิกส ม.6 เลม 1 

2. แบบฝกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟสิกส ม.6 เลม 1  

3. ใบงาน เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก 

4. PowerPoint เรื่อง แรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานและอยูในสนามแมเหล็ก 

5. สมุดประจําตัว 

 



 

 

 

8. การวัดและการประเมินผล 

วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

แบบฝกหัดแรงกระทําตอลวดตัวนําท่ีมี 

กระแสไฟฟาไหลผาและอยูในสนามแมเหล็ก 

แบบประเมินแบบฝกหัด 

 

 

 

                                                                       ลงช่ือ.....................................................ครูผูสอน                                                                                                      

                                                                                  (นางสาวอรนงค สัญญาลักษ) 
 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

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

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

                                                                             

                                                 ลงช่ือ.......................................................หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

                                                               (นายชญานิน วิบูลยอรรถ) 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

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

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

                                                                             

                                                             ลงช่ือ..............................................................ฝายวิชาการ 

                                                                              (นางพิมณภา   ธุระกิจ) 

 

          

              

 


