แวนเดอรกราฟอยางงาย
วัตถุประสงค เพื่อใหครู และนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน และสามารถสรางอุปกรณสื่อการสอนเรื่องการ
เกิดไฟฟาสถิตยอยางงายได
สาระการเรียนรู
สาระที่ 4 แรง และการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1
เขาใจ แรงธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรู และนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตอง และมี
คุณธรรม
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป.1 – ป.3
ขอที่ 4 สํารวจตรวจสอบ และบอกไดวา เมือ่ นําวัตถุบางชนิดที่ผานการถูมา แลวเขาใกลกันจะ
ดูดกัน หรือผลักกันได และวัตถุแตละอันจะดูดวัสดุเบา ๆ ได
หลักการทํางาน
เมื่อวัตถุสองชนิด มาถูกัน จะเกิดการแลกอิเล็กตรอน วัสดุบางชนิดจะใหอเิ ล็กตรอนบางชนิด
จะรับอิเล็คตรอนไดดี ตัวอยาง เชน เมื่อนําลูกโปงมาถูกับเสนผม โมเลกุลยางที่ลูกโปงจะดึงอิเล็คตรอ
นจากโมเลกุลของเสนผม เมื่อนําลูกออกจากเสนผมอิเล็กตรอนบางสวนจะติดไปกับลูกโปง ทําใหเกิด
ประจุลบ เมื่อนําลูกโปงไปวางบนกําแพง ลูกโปงสามารถลอยติดอยูกบั กําแพงไดเนือ่ งจากประจุลบที่ผิว
ของลูกโปงจะผลักประจุลบที่อยูบนกําแพง (ที่มีอยูจํานวนนอย) ออกไปทําใหประจุที่ผิวกําแพงจะมี
ประจุบวก จึงทําใหเกิดแรงดึงดูดขั้นระหวางลูกโปงกับกําแพงมากพอที่จะตานแรงดึงดูดจากโลกได
ลําดับของปริมาณประจุของวัสดุแสดงลําดับขางลาง โดยที่ลําดับบนสุดจะมีประจุบวกมากที่สดุ และ
ลําดับลางสุดจะมีประจุลบมากที่สุด
Turboelectric series
Most positive
• ใยหิน (asbestos)
• ขนกระตาย(rabbit fur)
• แกว ( glass)
• เสนผม (hair)
• ไนลอน (nylon)
• ขนแกะ(wool)
• ผาไหม (silk)
• กระดาษ (paper)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผาฝาย (Cotton)
ยางแข็ง (hard rubber)
ยางสังเคราะห (synthetic rubber)
โพลีเอสเตอร (polyester)
สไตโรโฟม (styrofoam)
ออลอน (orlon)
สาแรน (saran)
โพลียูรีเทรน(polyurethane)
โพลีเอทีลีน (polythylene)
โพลีโพรไพลีน (polypropylene)
โพลีไวนิลคลอไรด (polyvinyl chloride (PVC pipe))
เทฟลอน ( teflon)
ยางซิลิโคน (silicone rubber) Most negative
เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตย แบบแวนเดอรกราฟ (Van de Graaff) อาศัยหลักการถูของยางกับ
หลอดแกว โดยมีองคประกอบที่สําคัญแสดงดังรูปที่ 1 มอเตอรทําหนาทีห่ มุนเพลาซึ่งมีเสนยางรอย
อยูระหวางเพลา และทอแกว ซึ่งรอยอยูบนแกนตะปู เมือ่ มอเตอรหมุนเสนยางจะถูกับทอแกว ผิว
ของยางจะดึงอิเล็กตรอนจากทอแกว ทําใหผิวของทอแกวมีประจุบวกเปนบวกมากพอที่จะดึง
อิเล็กตรอนจากสายไฟดานบนซึ่งตออยูกบั กระปอง เมือ่ อิเล็กตรอนถูกดึงออกไปแลวทําใหที่ผวิ
ดานนอกของกระปองมีประจุเปนบวก สวนสายไฟดานลางจะทําหนาที่ดึงอิเล็คตรอนออกสูอากาศ
หรือลงสูดิน
Coke can
wire brush
Nail
Glass tube
Rubber band
Pulley on motor
Wire Brush to ground

รูปที่ 1 แผนผังแสดงองคประกอบหลักของการเกิดประจุไฟฟา ของเครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตย แวนเดอกราฟ

สวนประกอบของอุปกรณ
1. มอเตอรไฟฟาขนาดเล็ก 3 โวลท
1 ตัว
2. ฟวสขนาด 0.5 แอมแปร
1 ตัว
3. ยางแถบใหญ
1 เสน
4. ตะปู
1 ตัว
5. สายไฟฝอย ยาว 20 เซนติเมตร
1 เสน
6. สายไฟฝอย ยาว 15 เซนติเมตร
2 เสน
7. แกนเพลาพลาสติก
1 ชิ้น
8. ทอพิวีซี ตรง 3/4 “ ยาว 3.6 เซนติเมตร
1 ชิ้น
9. ทอพิวีซี ตรง 3/4 “ ยาว 2.5 เซนติเมตร
1 ชิ้น
10. ทอพิวีซี ตรง 3/4 “ ยาว 2.0 เซนติเมตร
1 ชิ้น
11. ทอพีวีซี สามทาง 3/4 “
1 ชิ้น
12. รังถานไฟฉายขนาดใหญ 2 กอน
1 ชิ้น
13. กระปองน้ําดื่มเปลา (โคก เบียร)
1 กระปอง
14. ปากขวดน้ําพลาสติก
1 ชิ้น
15. แผนทองแดงบาง 0.4x3.6 เซนติเมตร
1 ชิ้น
เครื่องมือที่ตองใชงาน (อาจใชเครื่องมืออื่นทดแทนได ขึน้ อยูกับความเหมาะสม )
1. เลื่อยขนาดเล็ก (ตัดทอพีวีซี หรือกรรไกรตัดทอ)
2. กระดาษทราย
3. คัดเตอร
4. ปนกาว
5. กรรไกร
6. ตะปูชุด – ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบแบน
7. กาวตราชาง
8. หัวแรง ตะกัว่
9. เทปกาวใส
10. เทปกาวสองหนา แบบบาง
11. เครื่องวัดประจุไฟฟา
12. คีมปอกสายไฟ

ขั้นตอนการสราง / การประดิษฐ (เสนอพอเปนสังเขป)
1. การสรางสวนที่เปนฐาน โดยนําทอพีวีซีตรง (1) ทากาวแหงเร็วติดกับรังถาน – ทําความสะอาด
พื้นผิวกอนติดกาว นําถานไปติดไวบริเวณที่สําหรับใสถานดานหลัง

(รูปที่ 2 ภาพการติดตั้งสวนฐานเขากับรังถาน)
2. สรางสวิทซ โดยใชแผนทองแดงที่เตรียมไวประกอบกับทอพีวีซีตรง (2) – ใชตะไปขัดทอทั้ง
สองดาน ใหมขี นาดรองพอดีกับขนาดของแผนทองแดง (ประมาณ 4 มิลลิเมตร)

สรางสวิตชติดแผนทองแดงดาน ขางมอเตอร
รูปที่ 3 ภาพการติดตั้งแผนทองแดงเขากับทอพีวีซี (3)

3. สรางสวนยึดตะปูโดยใชตะไปสามเหลี่ยมขัดรองใสตะปูดา นบนทอพีวีซีตรง (3) โดยใหความ
ลึกพอดีกับขนาดตะปู

รูปที่ 4 ภาพการขัดรองใสตะปู
4. ทําทอแกวจากฟวส โดยถอดขั้วฟวสทั้งสองดานออกโดยใชความรอนจากแหวแรง – ใชคีมจับ
ทอแกวขณะใหความรอนกับทอฟวส

รูปที่ 5 ภาพการทําทอแกว จากการถอดขัว้ ฟวสดว ยหัวแรง
5. นําเพลา พลาสติกตอเขากับมอเตอร นําไปไวที่เชื่องตอตรงกลางของทอพีวีซี สามทาง

6. ตอสายไฟคูยาว 20 เซนติเมตร เสนหนึ่งเขากับขั้วดานหนึง่ ของมอเตอร สวนอีกเสนหนึ่งตอเขา
กับแผนทองแดงที่ทําหนาทีเ่ ปนสวิทช (จากขอ 2)

รูปที่ 6 ภาพการตอสายไฟเขากับมอเตอร และสวิตช
7. ประกอบมอเตอรเขากับทอสามทางดานที่ตงั้ ฉากกับแนวทอ – ใชเทปกาวพันรอบตัวมอเตอร
เพื่อใหกระชับกับขนาดของทอ

รูปที่ 7 ภาพการประกอบมอเตอรเขากับทอพีวีซีสามทาง

8. นําทอพีวีซี (3) ตอเขากับทอสามทางดานแนวตรง แลวนําตะปูรอยเขากับทอแกววางบนรองที่
ตะไบไว
9. นํายางเสนรอยเขากับเพลาของมอเตอรและทอแกวทีว่ างอยูบนรองของทอพีวีซี (3) แลวปรับ
ทอพีวีซี(3) ใหระยะความตึง ของเสนยางพอดีที่ทําใหมอเตอรหมุนไดสะดวก
10. สรางแทนรองกระปอง นําปากขวดพลาสติกที่เตรียมไวมาดัดปากขวดออก โดยใหไดขนาด
เสนผาศูนยกลางของชองพอดีกับทอพีวีซี (3) แลวนํามาใสลงในทอพีวซี ี(3)

รูปที่ 8 ภาพการวางตะปูบนทอพีวีซี (3) พรอมกับแทนรองกระปอง(ปากขวดน้ํา และ
การรอยเสนยาง เขากับแกนมอเตอร และทอแกว
11. ติดตั้งสายไฟ ประจุบวก และประจุลบ
สายไฟประจุลบ – นําสายไฟคูยาว 15 เซนติเมตร ตัดฉนวนพลาสติกออกประมาณ 0.5
เซนติเมตร นําสายไฟใสเขาในชองที่ทอพีวซี ีสามทางใหปลายสายเกือบสัมผัสกับเสนยางใช
เทปกาวติดสายไฟกับทอพีวซี ี
สายไฟประจุบวก – นําสายไฟคูยาว 15 เซนติเมตร ตัดฉนวนพลาสติกออกประมาณ 0.5
เซนติเมตร สวนอีกดานหนึง่ ตัดฉนวนออกประมาณ 10 เซนติเมตร นําสายไหดานทีต่ ัดฉนวน
ออก 0.5 ซม. มาติดไวกับปากทอพีวีซี (3) ใหแนวการวางตั้งฉากกับทอแกวจัดปลาย

เสนลวดทองแดง ใหเกือบสัมผัสกับเสนยาง ติดสายไฟไวกับปากทอพีวีซีดวยเทปกาว สวน
ปลายอีกดานหนึ่งนํามาติดไวกับปากขวดพลาสติก แลวทําการทดลองหมุนมอเตอรสังเกต วา
สายไฟทั้งประจุบวก และประจุลบ จะตองไมเสียดสีกับยางจนทําใหมอเตอรหยุดหมุน

รูปที่ 9 ภาพการติดแทนรองกระปอง สายไฟประจุบวก และสายไฟประจุลบ
12. นํากระปองน้ําอัดลมที่เปดฝาแลวมาวางบนแทนรองกระปอง (ปากขวดน้ํา) โดยใหกระปอง
สัมผัสกับลวดทองแดง (สายไฟประจุบวก) ติดกระปองไวบนแทนรองกระปองดวยเทปกาว
13. นําสวนประกอบทั้งหมดมาวางลงบนสวนฐานรังถานที่เตรียมไว (จากขอ 1 ) แลวตอสายไฟ
(ดานที่เหลือจากการตอเขากับมอเตอร และสวิตท) เขากับรังถาน
14. ทดสอบการทํางานโดยตัดกระดาษใหเปนเสน ๆ แลวนํามาติดไวทดี่ านบนของกระปองดวย
เทปกาว หมุนสวิทซ ใหมอเตอรทํางานสังเกตวากระดาษจะคอย ๆ ชี้ขนึ้

รูปที่ 10 ภาพการประกอบชิน้ สวนทั้งหมด และการทดลองการทํางาน

2 cm

1

2.5cm

2

3.6 cm

3

รูปที่ 11 ขนาดของทอ พีวีซี ตรง และตําแหนงรองบนทอพีวีซี (2) และ (3) และตําแหนงของ
ชองที่เจาะบนทอพีวีซีสามทาง
เอกสารอางอิง http://www.scitoys.con/scitoys/scitoys/electro/electro6.html

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

