
รายวิชา   ฟิสิกส์เพิ่มเติม 
ใบงาน 10.1 

ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 10 

รหัสวิชา   ว33201 ใช้ประกอบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 คะแนน ( A ) เวลา  10 นาที 

เร่ือง  ลวดตวัน าในสนามแม่เหล็ก มอเตอร์ และไดนาโม 
 

ช่ือ…………………………………………………..……ชั้น……………เลขที่…………. 
 

1. ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นวา่ มอเตอร์และไดนาโม เหมือนและต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ความคิดเห็นของกลุ่มเห็นวา่ มอเตอร์และไดนาโม เหมือนและต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ความคิดเห็นที่นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุป  เห็นวา่ มอเตอร์และไดนาโม เหมือนและต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 



รายวิชา   ฟิสิกส์เพิ่มเติม 
ใบงาน 10.2 

ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 10 

รหัสวิชา   ว33201 ใช้ประกอบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 คะแนน ( P ) เวลา  40 นาที 

เร่ือง  ลวดตวัน าในสนามแม่เหล็ก มอเตอร์ และไดนาโม 

 
ช่ือ………………………………………………………ชั้น…………เลขที่……..กลุ่มที…่……… 

 

1. ใหน้กัเรียนสรุปสาระส าคญัที่ไดจ้ากการสืบคน้ ขอ้มูล และ บนัทึกลงในสมุด 
สนามแม่เหลก็ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า เป็นอย่างไร 
มอเตอร์ 
ไดนาโม 

 
2. ตอบค าถามต่อไปน้ี ลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
1. เม่ือมีกระแสไฟฟ้า ผา่นลวดตวัน าตรงจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆเสน้ลวดนั้น …………………………………. 
2. เม่ือมีกระแสไฟฟ้า ผา่นขดลวดตวัน า จะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆเสน้ลวดนั้น …………………………………. 
3. โซเลนอยด ์คืออะไร……………………………………………………………………………………… 
4. แรงระหวา่งลวดตวัน าสองเสน้ที่มีกระแสไฟฟ้า ไหลผา่น และลวดตวัน านั้นวางอยูใ่สนามแม่เหล็ก จะมีผล

ต่อลวดตวัน าทั้งสองอยา่งไร ………………………………..………………………………………………. 
5. การหมุนของขดลวดตวัน าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น เม่ือวางอยูใ่นสนามแม่เหล็ก ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่

อะไร…………………………………………………………..…………………………………………….. 
6. จากขอ้ 5 เราไดน้ าความรู้ตรงน้ีมาประยกุตส์ร้างเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เรียกวา่ ………………………………. 
7. ส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในขอ้ 6  มีที่ส าคญัดงัน้ี …………………………………………………… 
8. อุปกรณ์ไฟฟ้า ในขอ้ 6  มีการเปล่ียนแปลงพลงังานอยา่งไร  ……………………………………………….. 
9. จากขอ้ 8  ถา้เปล่ียนพลงังานยอ้นกลบั จะเขียนรูปพลงังานวา่อยา่งไร ……………………………………… 
10. จากขอ้ 9 จากการรูปพลงังานน้ี น าไปสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกวา่ ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ขดลวดวงกลมมีพื้นที่ขนาด 40 cm2 มีขดลวดพนัอยู ่500 รอบ และมีกระแสไหลผา่น 1 แอมแปร์ วางไวใ้น
สนามแม่เหล็กที่มีความเขม้ 2 เทสลา โมเมนตสู์งสุดของขดลวดจะมีค่าก่ี นิวตนั.เมตร 

วิธีท า  จากสมการ M = NIAB 
  แทนค่าจะได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ขดลวดวงกลมมีจ านวน 100 รอบ มีพื้นที่ขนาด  5 cm2 วางอยูใ่นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 2 เทสลา โดย

ระนาบของขดลวดท ามุม 60 องศากบัสนามแม่เหล็ก เม่ือผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในขดลวด ท าใหเ้กิด
โมเมนตข์องแรงคู่ควบ 25 N.m จงหากระแสที่ไหลผา่นขดลวดน้ี  

วิธีท า  จากสมการ M = NIAB cos  
  แทนค่าจะได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
รายวิชา   ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

ใบงาน 10.3 
ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 10 

รหัสวิชา   ว33201 ใช้ประกอบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 10 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 คะแนน ( A ) เวลา  10 นาที 

เร่ือง ลวดตวัน าในสนามแม่เหล็ก มอเตอร์ และไดนาโม 
 

ช่ือ………………………………………………………ชั้น…………เลขที่……..กลุ่มที…่……… 
 
1. ขดลวดตวัน ารูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด  2   5  ตารางเซนติเมตร  จ  านวน  10  รอบ  วางอยูใ่น บริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กขนาดสม ่าเสมอ  0.4 เทสลา  โดยระนาบของขดลวดอยูใ่นแนวเดียวกบัทิศของสนามแม่เหล็ก  
เม่ือใหก้ระแสไฟฟ้า  2  แอมแปร์ผา่นขดลวดน้ี  และใหด้า้นของ ขดลวดที่ยาว  5  cm ตั้งฉากกบัฟลกัซ์แม่เหล็ก    
จงหาขนาดของแรงกระท าที่ขดลวดแต่ละ ดา้นและขนาดของโมเมนตแ์รงคู่ควบ  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ขดลวดตวัน ารูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีพื้นที่  10 cm2 วางอยูใ่นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก  5 เทสลา ถา้จ  านวน

ขดลวดตวัน าเท่ากบั  400 รอบ  จงหาโมเมนตข์องแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นเม่ือระนาบขด ลวดท ามุม 60 กบัแนวของ
สนามแม่เหล็กและค่าของกระแสที่ผา่นขดลวดเท่ากบั 6 แอมแปร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 



3.  ขดลวดจ านวน  20 รอบ มีพื้นที่  800 ตารางมิลลิเมตร  มีกระแสไฟฟ้าผา่น  0.5 แอมแปร์   ระนาบของขดลวด
ขนานกบัสนามแม่เหล็กที่มีขนาด  0.3 เทสลา  โมเมนตท์ี่กระท าต่อขดลวด มีค่าเท่าไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.  ขดลวดส่ีเหล่ียมผนืผา้มีพื้นที่  120 cm2 จ านวน  40 รอบ  มีกระแสไฟฟ้าผา่น 2 A และขดลวด อยูใ่นบริเวณที่

มีสนามแม่เหล็ก  0.25 เทสลา  โดยระนาบขดลวดท ามุม  0 กบัสนามแม่เหล็ก 
   ก.  จงหาโมเมนตท์ี่กระท าต่อขดลวด 

   ข.  การหมุนของขดลวดเป็นอยา่งไร                      N      I    12 cm    I        S 

                                                                                                     10 cm 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

@@@@@@@@@@@@ 


