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ตรวจสอบ  ทดลอง  สรุปและวเิคราะห์ อธิบาย
หลักการเกิดประจุไฟฟ้าอิสระบนวัตถุที่เป็นกลาง
ทางไฟฟ้า  การใช้กฎของคูลอมป์ในการหาค่าแรง
กระท าระหว่างประจุไฟฟ้า ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ได้



ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า

เราเคยเห็นฟ้าแลบ ฟา้ผ่าและฟ้าร้องกัน
บ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ท าให้มนุษย์เกิดความ
อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดสิ่งเหลา่นั้น ในยุค
โบราณเช่ือว่าเกิดจากอ านาจของเทพเจ้า ไทยเราคดิ
ว่าเป็นเพราะรามสรูขว้างขวาน ต่อมาเมื่อมนษุย์มี
ความรู้วทิยาศาสตร์มากขึ้น ท าให้ทราบว่าฟ้าแลบ
ฟ้าผ่า เกิดจากการถ่ายโอนของประจุไฟฟ้าใน
บรรยากาศ





ประจุไฟฟ้า

        ทาลีส (Thales) นักปราชญ์ชาวกรีก 
(600 ปีก่อน ค.ศ.) พบว่า เมื่อน าแท่งอ าพันกับ
ผ้าขนสัตว์มาถูกันแล้ว แท่งอ าพันจะมีอ านาจดูด
ของเบาๆ ได้เรียกอ านาจดึงดูดนี้ว่าอ านาจไฟฟ้า
(electrictity)และเรียกตัวการที่ท าให้เกิด
อ านาจไฟฟ้าว่า ประจุไฟฟ้า (electric charge)



ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด

1. ประจุไฟฟ้าบวก (positive charge ; +)
หมายถึง ประจุที่เกิดบนแท่งแก้วเมื่อไปถูกับ
ผ้าไหมจะท าให้แท่งแก้วมีจ านวนอิเล็กตรอน
น้อยลงแท่งแก้วขาดอิเล็กตรอนจึงแสดง
อ านาจไฟฟ้าบวก





2. ประจุไฟฟ้าลบ (negative charge ; -) 
หมายถึง ประจุที่เกิดบนแท่งอ าพันเมื่อน าไปถูกับ
ผ้าขนสัตว์จะท าให้แท่งอ าพันมีจ านวนอิเล็กตรอน
มากขึ้นแท่งอ าพันจึงแสดงอ านาจไฟฟ้าเป็นลบ





ทฤษฎีอิเล็กตรอน

     ทฤษฎีอิเล็กตรอน (electron theory) 
กล่าวว่าวัตถุหรือสสารทุกชนิดประกอบด้วย
ส่วนเล็กๆ เรียกว่า อะตอม (atom) ภายใน
อะตอมประกอบด้วย ส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ



1. นิวเคลียส (nucleus) ซึ่งเป็นแกนกลางของ
อะตอม ประกอบด้วย
- โปรตอน (proton) เป็นอนุภาคประจุ

ไฟฟ้าบวก มีมวลโปรตอน = 1.67 x 10-27

กิโลกรัม ประจุไฟฟ้า 1 โปรตอน 
= + 1.6 x 10-19 คูลอมบ์

- นิวตรอน (neutron) มีสภาวะเปน็กลางทาง
ไฟฟ้า มีมวลประมาณ 1.67 x 10-27  กิโลกรัม 



2. อิเล็กตรอน (electron) จะวิ่งวนอยู่รอบๆ 
นิวเคลียส มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 
มีมวลอิเล็กตรอน = 9.1 x 10-31 กิโลกรัม 
มีประจุไฟฟ้า 1 อิเล็กตรอน 
= - 1.6 x 10-19 คูลอมบ์





แรงระหว่างประจุไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้ามีสมบัติ คือ

ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักซึ่งกนัและกัน



ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดซึ่งกันและกัน



ตัวน าและฉนวน
ก. ตัวน าไฟฟ้า (conductor) หมายถึงวัตถุที่
สามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้า ไป-มาโดยง่าย
(เคลื่อนที่ง่าย) ได้แก่ โลหะชนิดต่างๆ หรือ
ของเหลว
ข. ฉนวนไฟฟ้า (insulator) หมายถึงวัตถุที่
ถ่ายเทประจุไฟฟ้าไม่ได้หรือได้ยาก ได้แก่
อโลหะ ยาง หรือพลาสติก



ค.สารกึ่งตัวน า (semi-conductor) เป็น
สารอยู่ระหว่างตัวน าและฉนวน ได้แก่
ซิลิคอน (Si) เจอร์เมเนียม (Ge) ถ้าน าสาร
กึ่งตัวน านี้ไปผสมกับธาตุบางชนิด เช่น
อาร์กอน (Ar) หรือโบรอน (B) จะท าให้สาร
กึ่งตัวน าเหล่านี้น าไฟฟ้าได้ดี น ามาใช้ประโยชน์
ในการสร้างทรานซิสเตอร์



การเหนี่ยวน าไฟฟ้า
การเหนี่ยวน าประจุไฟฟ้า คือ การน าวัตถุ

ที่มีประจุไฟฟ้าอิสระ (A) เข้าใกล้วัตถุที่เป็น
กลางทางไฟฟ้า (B) แล้วท าให้วัตถุที่เป็นกลาง 
(B) เกิดประจุชนิดตรงข้ามที่ด้านใกล้ และเกิด
ประจุชนิดเดียวกันที่ไกลออกไป และเมื่อน าวัตถุ
ที่มีประจุอิสระ (A) ออกห่างจะท าให้วัตถุ B 
เป็นกลางเช่นเดิม





การท าให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า

1. โดยการขัดสีหรือถูกัน เมื่อน าวัตถุ 2 
ชนิด มาขัดสีกันจะเกิดการถ่ายเทประจุ
ไฟฟ้า วัตถุที่มีประจุลบเกินจะแสดงอ านาจ
ไฟฟ้าลบ วัตถุที่ขาดประจุลบจะแสดง
อ านาจไฟฟ้าบวก ไม่ว่าวัตถุนั้นจะเปน็
ตัวน าหรือฉนวน



ถ้าเป็นฉนวนจะแสดงอ านาจไฟฟ้าได้เพราะ
ประจุหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่สู่มือ ถ้าเป็นตัวน าจะไม่
แสดงอ านาจไฟฟ้าเพราะประจุที่เกิดจะเคลื่อนที่
ลงสู่มือหมด (earth)









บัญชีรายชื่อวัสดุท่ีน ามาถูแล้วเกิดประจุไฟฟ้า



การใช้บัญชี สารที่มีหมายเลขน้อยถูสารที่มี
หมายเลขมาก หมายเลขน้อยจะเกิดประจะไฟฟ้าบวก
หมายเลขมากจะเกิดประจุไฟฟ้าลบ เช่น ใช้ผ้า
สักหลาดถูแท่งยาง แท่งยางจะเกิดประจุไฟฟ้าลบ (-)
ส่วนผ้าสักหลาดจะเกิดประจุไฟฟ้าบวก (+)



2. โดยการสัมผัส (แตะ) น าวัตถุที่มีประจุ
อิสระและทราบชนิดของประจุแล้ว มาแตะกับ
วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า ท าให้วัตถุที่เป็นกลาง
มีประจุชนิดเดียวกับประจุบนวัตถุที่น ามาแตะ



1. วัตถุเดิมที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะมีประจุชนิด
เดียวกับประจุบนวัตถุที่น ามาแตะ

2. การถ่ายเทประจุจะหยุดลง เมื่อศักย์ไฟฟ้าบนวัตถุ
ที่แตะกันนั้นมีค่าเท่ากัน

3. ประจุที่น ามาแตะจะลดลง

หลักการการให้ประจุแก่วัตถุตัวน าโดยการแตะ

ผลบวกของประจุบนวัตถุทั้งสองก่อนแตะ = ผลบวก
ของประจุทั้งสองหลังแตะ





3. โดยการเหนี่ยวน า (induction) เมื่อน าวัตถุที่มี
ประจุไฟฟ้าเข้ามาจ่อใกล้ๆ วัตถุตัวน าที่เป็นกลาง มีผล
ให้เกิดประจุไฟฟ้าบนตัวน าที่เป็นกลาง โดยจะเกิด
ประจุชนิดตรงข้ามบนผิวที่อยู่ใกล้ และประจุชนิด
เดียวกันกับประจุบนวัตถุที่น ามาจ่อบนผิวที่อยู่ไกล





1. การเหนี่ยวน าและต่อสานดิน หลังจากน าสายดิน
ออก
A และ B เป็นประจตุ่างชนิดกับ C
A และ B จะเป็นประจุชนิดเดียวกัน
A และ B มีแระจุเท่ากัน และเป็นครึ่งหนึ่งของ C

หลักการให้ประจุแก่ตัวน าโดยการเหนี่ยวน า





2. การเหนี่ยวน าแล้วแยกจากกัน หลังจาก
แยกจากกัน
A และ B เป็นประจุต่างกับ
A และ B มีประจุเท่ากัน และเท่ากับ C





3. การเหนี่ยวน าให้เกิดประจุอิสระบนอิเล็กโทรสโคป



          จากรูป (ก) อิเล็กโทรสโคปเป็นกลาง
ทางไฟฟ้า รูป (ข) วัตถุตัวน า A มีประจุไฟฟ้าลบ
(-) มาเหนี่ยวน าให้ประจุลบเคลื่อนที่ลงบนแผ่น
ตัวน าด้านล่าง 2 แผ่น ของอิเล็กโทรสโคปท าให้
แผ่นตัวน าด้านล่างกางออก ประจุบวก (+)อยู่บน
จานโลหะด้านบน รูป (ค) ต่อสายดิน(ใช้นิ้วแตะ)
 ที่จานโลหะด้านบนประจุลบจากแผ่นตัวน า
ด้านล่าง 2 แผ่น



จะเคลื่อนที่ลงดินหมด แผ่นตัวน าด้านล่างหุบ
ลง รูป (ง) น าสายดินออก แผ่นตัวน าด้านล่าง
หุบ รูป (จ) น าวัตถุตัวน า A ออก แผ่นตัวน า
ด้านล่างกางออกด้วยประจุบวก



อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรสโคป
(electroscope) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจว่า
วัตถุมีประจุไฟฟ้าหรือไม่ และตรวจว่าเป็น
ประจุชนิดใด

อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้าหรืออเิล็กโทรสโคป



ก. อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิธ (pith-ball 
electroscope) ท าด้วยไม้เบาๆหรือโฟมฉาบ
ด้วยโลหะผูกด้วยเส้นด้าย (สายไหม) 

1. ตรวจว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่ ท าให้ลูกพิธเป็น
กลางโดยการใช้นิ่วแตะ น าวัตถุ A ที่จะ
ตรวจสอบมาใกล้ ถ้าดูดแสดงว่าวัตถุ A มีประจุ
ไฟฟ้า อาจเป็นบวก (+) หรือลบ (-) ก็ได้ 





 

2. ตรวจว่ามีประจุชนิดใด ท าให้ลูกพิธมีประจุ
ไฟฟ้าอิสระ โดยการเหนี่ยวน าและต่อสายดิน 
แล้วน าวัตถุ B ที่จะตรวจสอบมาใกล้ 

- ถ้าดูดกัน วัตถุ B มีประจุตรงข้ามกันกับ
ลูกพิธ

- ถ้าผลักกัน วัตถุ B มีประจุเหมือนกันกับ
ลูกพิธ



 



ข. อิเล็กโทรสโคปชนิดแผ่นโลหะคู่ (leaf 
electroscpoe) ประกอบด้วยแท่งโลหะมีจาน
ด้านบน ปลายล่างมีแผ่นโลหะติดอยู่ 2 แผ่น
ทั้งหมดบรรจุในขวดที่มีฉนวนกั้นไว้ที่คอขวด ผิว
ด้านนอกขวดจะต่อลงดิน (earth) เพื่อไม่ให้
ประจุตกค้าง 





1. ตรวจว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่ ท าให้
อิเล็กโทรสโคปเป็นกลางโดยใช้นิ้วแตะแผ่นโลหะ
คู่จะติดกันน าวัตถุ A ที่จะตรวจสอบมาใกล้ ถ้า
แผ่นโลหะคู่กางออก แสดงว่าวัตถุ A มีประจุ
ไฟฟ้าอิสระ 





2. ตรวจว่ามีประจุชนิดใด ท าให้
อิเล็กโทรสโคปมีประจุไฟฟ้าอิสระโดยการ
เหนี่ยวน าและต่อสายดินขณะนั้นแผ่นโลหะคู่จะ
กางออก

- ถ้าน าวัตถุ B ที่จะตรวจสอบมาใกล้แล้ว แผ่น
โลหะคู่หุบลง แสดงว่าวัตถุ B มีประจุตรงข้ามกัน
กับประจุบนอิเล็กโทรสโคป 



- ถ้าน าวัตถุ B ที่จะตรวจสอบมาใกล้
แล้ว แผ่นโลหะคู่ยิ่งกางออกมากขึ้นแสดงว่าวัตถุ 
B มีประจุชนิดเดียวกับประจุบนอิเล็กโทรสโคป





กิจกรรมที่ 1



กิจกรรมที่ 1 : ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้า
และชนิดของประจุ

ผลการเรียนรู้ : 1. บอกได้ว่าแรงระหว่างประจุ
ไฟฟ้ามีสองชนิด คือ แรงดูด และแรงผลัก

 2. บอกได้ว่าในการใช้วัตถุคู่
หนึ่งถูกัน ประจุที่เกิดขึ้นบนวัตถุหนึ่งจะเป็น
ประจุชนิดเดิมเสมอ



3. บอกได้ว่าแรงระหว่างประจุ
ไฟฟ้าบนวัตถุที่มีประจุชนิดเดียวกันเป็นแรงผลัก

 4. บอกได้ว่าแรงระหว่าง
ประจุไฟฟ้าบนวัตถุที่มีประจุต่างชนิดกันเป็นแรง
ดูด



วัสดุอุปกรณ์ : 1. แผ่นพีวีซี 2 แผ่น
2. แผ่นเปอร์สเปกซ์ 2 แผ่น
3. ผ้าสักหลาด 1 ช้ิน
4. ขาตั้ง 1 ชุด
5. เส้นด้าย 1 เมตร



วิธีท า : น าปลายหนึ่งของเส้นด้ายผูกโยงกับแผ่น
พีวีซี ดังรูปที่ 1 แล้วน าอีกปลายหนึ่งของเส้นด้าย
ผูกกับแขนขาตั้ง จัดให้เส้นด้ายห้อยในแนวดิ่ง 
และให้แผ่นพีวีซีวางตัวในแนวระดับ จับปลาย
ข้างหนึ่งของแผ่นพีวีซีนี้ถดู้วยผ้าสักหลาดเพื่อให้
มีประจุ แล้วปล่อยให้แผ่นพีวีซีวางตัวในแนว
ระดับดังเดิม



น าแผ่นพีวีซีอีกแผ่นหนึ่งที่ถูปลายข้าง
หนึ่งด้วยผ้าสักหลาดจนมีประจุ แล้วน าไปใกล้
ปลายที่มีประจุของแผ่นพีวีซีท่ีแขวนอยู่ ดัง
รูปที่ 1 สังเกตการเบนของแผ่นพีวีซีที่แขวนอยู่

ท าการทดลองดังเดิม โดยเปล่ียนแผ่น
พีวีซีที่แขวนกับเส้นด้ายเป็นแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มี
ประจุ



แล้วน าแผ่นเปอร์สเปกซ์อีกอันหนึ่งที่มีประจุมา
เข้าใกล้ สังเกตการเบนของแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่
แขวนอยู่ หลังจากนั้น ท าการทดลองสลับชนิด
ของแผ่นที่แขวนเป็นแผ่นพีวีซี แล้วท าให้มีประจุ 
แต่ใช้แผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุ สังเกตผลที่
เกิดขึ้น



รูปที่ 1 การน าปลาย
แผ่นพีวีซีที่ถูด้วยผ้า
สักหลาดเข้าใกล้
ปลายของแผ่นพีวีซีที่
มีประจุซึ่งแขวนอยู่



ผลของการท ากิจกรรม :

ชนิดของวัตถุที่มีประจุ ชนิดของแรง



ค าถามหลังการท ากิจกรรม :

1. ในการทดลองแต่ละครั้ง แผ่นพีวีซีและเปอร์
สเปกซ์ที่มีประจุซึ่งแขวนกับเส้นด้ายเบนไป
อย่างไร เมื่อน าแผ่นพีวีซีและแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มี
ประจุมาเข้าใกล้ ..................................................
.............................................................................
.............................................................................



ตัวอย่างผลของการท า
กิจกรรม



ผลของการท ากิจกรรม :

ชนิดของวัตถุที่มีประจุ ชนิดของแรง
พีวีซี กับ พีวีซี ผลักกัน
เปอร์เปกซ์ กับ เปอร์สเปกซ์ ผลักกัน
พีวีซี กับ เปอร์เปกซ์ ดูดกัน



ตอบค าถามหลังการท ากิจกรรม :

1. เมื่อน าแผ่นพีวีซีที่มีประจุไปใกล้แผ่นพีวีซีที่มี
ประจุซึ่งแขวนกับเส้นด้ายปรากฏว่า แผ่นพีวีซีที่
แขวนจะเบนออกจากต าแหน่งเดิม และเมื่อ
เปลี่ยนแผ่นพีวีซีเป็นแผ่นเปอร์สเปกซ์แล้วท าการ
ทดลองเช่นเดิมจะพบว่า



แผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุ จะผลักแผ่นเปอร์
สเปกซ์ที่มีประจุอีกแผ่นหนึ่งซึ่งแขวนอยู่โดยแผ่น
เปอร์สเปกซ์นั้นจะเบนออกเช่นเดียวกับกรณีแรก 
ส าหรับกรณีน าแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุเข้าใกล้
แผ่นพีวีซีมีประจุที่แขวนอยู่จะปรากฏว่า แผ่น
เปอร์สเปกซ์ที่มีประจุที่แขวนไว้จะถูกดูดให้เบน
เข้าหาแผ่นพีวีซีที่มีประจุ



จากกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าแรงระหว่างประจุ
มี 2 ชนิด คือ แรงดูดกับแรงผลัก





แบบฝึกหัด



แบบฝึกหัด

ค าสั่ง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้

1. วัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก แพร ขนสัตว์ มี
ประจุบวกและลบในตัวอยู่แล้วแต่จ านวนเท่ากัน 
จึงไม่แสดงอ านาจไฟฟ้าออกมา เราเรียกวัตถุนั้น
ว่าอย่างไร.............................................................



2. เมื่อใด วัตถุมีประจุไม่เท่ากัน จะแสดงอ านาจ
ไฟฟ้าออกมาภายนอก เราเรียกวัตถุนั้นว่า
อย่างไร ...............................................................
3. ทาลีส คือใคร มีผลงานอย่างไร เรื่องไฟฟ้า
สถิต ....................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………



4. แท่งอ าพัน เมื่อถูกับขนสัตว์ จะแสดงประจุ 
อะไร.....................................................................
5. เอาแท่งแก้วเรียบ เมื่อถูกับผ้าแพร จะแสดง
ประจุอะไร ..........................................................
6. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน เมื่อใกล้กันจะเกิดผล
อย่างไร ...............................................................
7. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน เมื่อใกล้กันจะมีผล
อย่างไร.................................................................



8. อิเล็กโตรสโคป แบบลูกพิธ ใช้งานอย่างไร
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................



9. อิเล็กโตรสโคป แบบแผ่นโลหะ ใช้งานอย่างไร
.............................................................................
.............................................................................
10. วิธีที่ท าให้ผิวลูกพิธเป็นตัวน า คือ .................
.............................................................................



เฉลยแบบฝึกหัด



1. วัตถุเป็นกลางทางไฟฟ้า
2. วัตถุที่มีอ านาจทางไฟฟ้า
3. นักปรัชญาชาวกรีก เป็นผู้ค้นพบว่าเมื่อเอา

แท่งอ าพันถูกับขนสัตว์ อ าพันและผ้าขน
สัตว์จะมีอ านาจดูดวัตถุเบาๆ ได้

4. ประจุลบ
5. ประจุบวก



6. จะผลักกัน
7. จะดูดกัน
8. ใช้ตรวจประจุไฟฟ้า โดยเอาวัตถุท่ีต้องการ

ตรวจสอบมาใกล้ลูกพิธ ถ้าวัตถุมีประจุ จะ
เหนี่ยวน าให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามกับ
ประจุตัวเองบนลูกพิธจะท าให้ลูกพิธเบน
เข้าหาวัตถุ เพราะเคลื่อนที่ได้สะดวกกว่า



9. ถ้าประจุไปอยู่ที่แผ่นโลหะบาง ประจุจะ
ผลักดัน ท าให้แผ่นโลหะกางออก

10. ใช้โลหะหุ้ม




