เด็ก  ๆ  จะได้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง  ๆ  มากมายระหว่างท�ำการ
ทดลองกั บ แม่ เ หล็ ก แผ่ น ข้ อ มู ล แต่ ล ะแผ่ น จะบรรยายเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง  ๆ  โดยมีตัวอย่างประกอบดังนี้

ค�ำแนะน�ำ

ครูต้องให้เวลาเด็ก  ๆ  ทบทวนความรู้เดิม และเตรียมแม่เหล็กชนิดต่าง  ๆ
มาให้เด็กได้ท�ำการทดลองอย่างเป็นอิสระ
แผ่นข้อมูล 5 แผ่น เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้และท�ำการทดลอง
เกี่ยวกับแม่เหล็ก

» รวบรวมวัสดุอุปกรณ์
แม่เหล็กมีรูปร่างหลายแบบ หลายสี และมีแรงแม่เหล็กที่ต่างกัน ให้
ครูและเด็กช่วยกันรวบรวมแม่เหล็กทีม่ ลี กั ษณะต่างกัน อาจเป็นของเล่น
กระดาน กระเป๋า หรืออุปกรณ์ส�ำนักงาน ครูช่วยกระตุ้นให้เด็กชักชวน
ผู้ปกครองช่วยหาแม่เหล็กที่บ้านด้วยกัน (ถ้าเป็นไปได้ก็ให้น�ำแม่เหล็ก
เหล่านั้นมาโรงเรียนด้วย)
ให้เด็ก  ๆ  ช่วยกันเล่าว่าเคยพบแม่เหล็กที่ไหนบ้าง จากนั้นก็ให้พูดคุย
กันว่าแม่เหล็กที่พบนั้นเอาไปใช้ท�ำอะไร

1

» ส�ำรวจอย่างอิสระและรวบรวมค�ำถามเกี่ยวกับการทดลอง
ขัน้ แรก ควรให้เด็ก  ๆ  รวบรวมประสบการณ์พนื้ ฐานเกีย่ วกับแม่เหล็ก วัสดุที่
เป็นและไม่เป็นแม่เหล็กในระหว่างการเล่นโดยอิสระเสียก่อน “การทดลอง
โดยอิสระ” นี้ เด็กทุกวัยสามารถท�ำได้
ให้ครูเตรียมแม่เหล็กชนิดต่าง  ๆ รวมทั้งสิ่งของที่ท�ำจากวัสดุต่าง  ๆ เช่น
ไม้ กระดาษ โลหะ พลาสติก แก้ว และเซรามิก
ให้เวลาเด็ก  ๆ  ส�ำรวจอย่างอิสระ

2

ให้ครูสงั เกตพฤติกรรมของเด็ก เด็กทดลองเพือ่ ค้นหาอะไร ได้ประสบการณ์
อะไรบ้างขณะท�ำการทดลอง รวบรวมข้อคิดเห็น การคาดเดา หรือค�ำถาม
ที่เป็นปัจจัยในการค้นหาค�ำตอบอย่างละเอียด

(ต่อด้านหลัง)

แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของอื่นๆได้

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ:

แม่เหล็กจะดูดติดวัสดุบางอย่างเท่านั้น

การที่เด็กได้ใช้แม่เหล็กทดลองกับสิ่งของอื่น  ๆ  นั้น ท�ำให้เด็กรู้ว่าความ
เป็นแม่เหล็กนั้นเป็นสมบัติของสิ่งของ และไม่ใช่ของทุกชิ้นจะเป็น
แม่เหล็กได้

หัวข้อเรื่อง “การทดลองกับแม่เหล็ก” จัดท�ำขึ้นเพื่อต้องการค้นหาค�ำตอบ
อย่างละเอียด โดยครูไม่ต้องท�ำการศึกษาลักษณะของแม่เหล็กในเวลา
เดียวกัน
การเน้นการศึกษาเพียงไม่กี่ด้านจะท� ำให้เด็ก  ๆ  เข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกิดขึน้ ได้งา่ ย เราจึงแนะน�ำการจัดโครงสร้างตามประสบการณ์การเรียนรู้
แบบต่าง  ๆ

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ:

ให้เด็ก  ๆ  เรียนรู้ความหมายของค�ำว่า “ดูด” โดยใช้แม่เหล็กในการ
ทดลองดูว่าแม่เหล็กดูดของชิ้นใดที่แยกหมวดหมู่เอาไว้ และชิ้นใดที่
แม่เหล็กไม่ดดู แต่ของบางอย่างก็ไม่สามารถจัดหมวดหมูไ่ ด้ เพราะอาจ
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายและมีสมบัติแม่เหล็กแตกต่าง
กันไป ดังนั้นครูจะต้องพูดคุยถึงลักษณะของสิ่งของแต่ละอย่าง และ
การใช้แม่เหล็กในชีวิตประจ�ำวัน
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แม่เหล็กเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจส�ำหรับเด็ก แผ่นข้อมูลชุด
แม่เหล็กนี้จะช่วยให้ครูเข้าใจปรากฎการณ์การดูดและผลักกันของ
แม่เหล็กไปพร้อมกับเด็ก

ใช้แม่เหล็กในการทดลองกับของชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันตรงชนิดของ
วัสดุทใี่ ช้ทำ� เช่น ช้อนไม้ ช้อนเงิน ช้อนพลาสติก ช้อนสเตนเลส เพื่อหา
ว่าของที่แม่เหล็กดูดติดได้นั้นท�ำจากวัสดุใด

3

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ:

4

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ:

5

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ:

แม่เหล็กสามารถดูดกันโดยไม่ต้องสัมผัสกัน

แม้วา่ ของทีม่ สี มบัตแิ ม่เหล็กจะไม่ได้สมั ผัสกับแม่เหล็ก แต่สามารถดูดกัน
ได้ เด็ก  ๆ  ร่วมกันหาค�ำตอบว่าแม่เหล็กจะดูดสิ่งของที่มีสมบัติแม่เหล็ก
ได้หรือไม่และเป็นระยะไกลเท่าไร

แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของได้แม้มีวัสดุอื่นมาขวางกั้น

ให้ น� ำ วั ส ดุ ห รื อ สิ่ ง ของชนิ ด ต่ า ง  ๆ   ม ากั้ น ระหว่ า งแม่ เ หล็ ก และของที่ มี
สมบัติแม่เหล็ก เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุหรือสิ่งของเหล่านั้นมีผลต่ออ�ำนาจ
ของแม่เหล็กมากน้อยเพียงใด โดยวัสดุที่น�ำมาใช้ทดลองนั้นต้องมีความ
หนาแตกต่างกัน

แม่เหล็กไม่ได้ดูดกันเท่านั้น แต่ยังผลักกันได้ด้วย

ในการทดลองจะใช้แม่เหล็ก 2 อัน เพื่อพิสูจน์ว่าแม่เหล็กสามารถดูด
และผลักกันได้ รวมทั้งตรวจหาด้วยว่าแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกัน
ที่ ส ่ ว นใดของแม่ เ หล็ ก บริ เ วณปลายทั้ ง 2 ด้ า น หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า ขั้ ว
แม่เหล็กนั้น จะมีอ�ำนาจดูดหรือผลักสูงสุด ดังนั้นจึงต้องทดลองด้วยว่า
แม่เหล็กขั้วเดียวและต่างขั้วกันจะดูดและผลักกันอย่างไร
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เรื่อง แม่เหล็ก

เรื่อง แม่เหล็ก

วัสดุอุปกรณ์:

• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีรูปร่างและขนาดเหมาะส�ำหรับท�ำการทดลอง
• สิ่งของที่แม่เหล็กดูดติด
• สิ่งของที่แม่เหล็กดูดไม่ติด

ประสบการณ์การเรียนรู้ (1) แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของอื่นๆได้
รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน
ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

แม่เหล็กดูดสิ่งของชนิดใดบ้าง
แม่เหล็กดูดติดบริเวณใด            
ให้ครูพูดคุยกับเด็กๆ  เกี่ยวกับนิยาม
ของค�ำว่า “ดูด”
โดยถามว่า ค�ำนี้ใช้กับอะไรได้บ้าง
และให้นิยามค�ำว่า “ดูดติด”

ครูรวบรวมความคิดร่วมกับเด็กว่า แม่เหล็กดูดสิ่งของชนิด
ใดบ้าง และของชนิดใดที่ดูดติดกับแม่เหล็ก เพื่อดูว่าเด็ก  ๆ
มีความรูเ้ ดิมหรือมีประสบการณ์ใด  ๆ  อยูแ่ ล้วบ้างหรือไม่
ให้เด็ก  ๆ  หาสิ่งของ 2 ชนิดในห้องเรียน ได้แก่ ชนิดที่ดูดกับ
แม่เหล็ก และชนิดที่ไม่ดูดกับแม่เหล็ก จากนั้นจึงช่วยกัน
แยกสิ่งของออกเป็น 2 กอง คือ กองที่ดูดกับแม่เหล็ก และ
กองที่ไม่ดูดกับแม่เหล็ก
ครูถามเด็กว่าใช้เกณฑ์อะไรในการจ�ำแนก แล้วดูวา่ เด็กตอบ
ค�ำถามได้หรือไม่ เด็กคนอื่น  ๆ  เห็นด้วยหรือไม่ หรือต้อง
แยกสิ่งของนั้นไปไว้อีกกอง
ให้เด็กช่วยกันคิดว่าจะใช้วิธีการใดตรวจสอบสมมติฐาน

การทดลอง

การสังเกต
และการบรรยาย

เตรียมแม่เหล็กที่เหมาะสมกับการทดลอง

บอกให้เด็ก  ๆ  เรียบเรียงและบรรยายสิ่งที่สังเกตเห็น

ให้เด็ก  ๆ  ใช้แม่เหล็กทดสอบว่าของชิ้นใดในกองแรกดูดติด
กับแม่เหล็ก แล้วใช้การตรวจสอบแบบเดียวกันกับสิ่งของอีก
กองเพื่อทดสอบว่า แม่เหล็กไม่ดูดสิ่งของทุกชิ้นจริงหรือไม่
แล้ ว จั ด ให้ ท� ำ การทดลองทั้ ง หมดอี ก ครั้ ง โดยใช้ แ ม่ เ หล็ ก
ที่มีพลังดึงดูดต่าง  ๆ  กัน

แม่เหล็กดูดติดกับสิ่งของชิ้นใดบ้าง สิ่งของที่ได้คัดแยกกอง
เอาไว้แล้วมีชนิ้ ใดทีต่ อ้ งเปลีย่ นกองหรือไม่ มีสงิ่ ของใดทีเ่ ด็ก  ๆ
ไม่แน่ใจว่าจะแยกไว้ในกองใดจึงต้องแยกออกมาต่างหาก
เด็ก  ๆ  บรรยายถึงหลักการจ�ำแนกอย่างไร

บางครั้งอาจจะมีสิ่งของที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกองใดได้เลย
เพราะบางส่วนของสิ่งของชิ้นนั้นไม่ดูดกับแม่เหล็ก ดังนั้นจึง
ควรแยกไว้อีกกอง

เด็ก  ๆ  บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับสิ่งที่มีสมบัติ
แม่เหล็กเป็นค�ำพูดได้หรือไม่ เด็ก  ๆ  ใช้คำ� อืน่ แทนค�ำว่า “ดูด”
หรือ “ดูดติด” หรือไม่ และเด็ก  ๆ   ได้เปรียบเทียบสิ่งที่สังเกต
เห็นกับสิ่งอื่นหรือไม่ ตอนที่แม่เหล็กดึงดูดหรือดูดติดกับ
สิ่งของอื่น  ๆ  นั้น เด็ก  ๆ  เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร

บันทึกผลการทดลอง
ให้เด็ก  ๆ  จดบันทึกผลการทดลองที่ได้ อาจให้เด็ก  ๆ  วาดรูป
ถ่ายภาพ หรือจัดนิทรรศการก็ได้
เด็ก  ๆ  ถ่ายรูปสิ่งของที่ถูกคัดแยกตามสมบัติแม่เหล็ก (คัด
แยกจากการคาดเดา และลองโดยใช้แม่เหล็กทดสอบ) และ
น�ำสิ่งของเหล่านั้นไปจัดแสดง
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมและสรุปประสบการณ์ที่เด็ก  ๆ  ท�ำการ
ทดลองต่อยอดเพื่อท�ำให้เด็ก  ๆ  เข้าใจกระบวนการทดลองได้
ดีขึ้น

อภิปรายผลการทดลอง
ครูกับเด็ก  ๆ  จดบันทึกผลและประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับร่วม
กัน สิ่งใดที่เด็กคาดเดาไว้ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้างจากนัน้
ครูและเด็กร่วมกันบอกลักษณะของสิ่งที่มีสมบัติแ ม่ เ หล็ ก
โดยเฉพาะสมบัติของวัสดุที่ใช้ท�ำสิ่งของเหล่านั้น (ความเงา
กลิ่น น�้ำหนัก เสียงที่เกิดขึ้นเมื่อกระทบกับสิ่งอื่น
ช่วยกันคิดว่าเราใช้แม่เหล็กอย่างไรบ้างในชีวิตประจ�ำวัน
การทดลองนีน้ า่ สนใจมาก เด็ก  ๆ  รสู้ กึ ประหลาดใจกับเรือ่ งใด
มากที่สุด เด็กมีค�ำถามใหม่  ๆ  ที่สามารถน�ำไปสู่การทดลอง
อื่น  ๆ  ต่อได้หรือไม่
เด็ก  ๆ  จะรู้สึกตื่นเต้นหากพบว่า
• บางส่วนของสิ่งของ (เช่น ที่หนีบผ้า) ดูดกับแม่เหล็กได้
• ของ 2 สิ่งที่ดูดกับแม่เหล็กได้นั้นก็สามารถดูดกันเองได้
เช่นกัน

แม่เหล็กที่ใช้ให้ผลการทดลองเหมือนกันหรือไม่ หรือมีความ
แตกต่างอย่างไร
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เรื่อง แม่เหล็ก

วัสดุอุปกรณ์:

• สิ่งของชนิดต่าง  ๆ เช่น ไม้ ผ้า แก้ว โลหะชนิดต่าง  ๆ กระดาษ กระเบื้อง
• สิ่งของชนิดเดียวกันที่ท�ำด้วยวัสดุต่างชนิดกัน เช่น ช้อนไม้ ช้อนเงิน ช้อนพลาสติก ช้อนเหล็ก
• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีรูปร่างและขนาดพอเหมาะส�ำหรับการทดลอง

ประสบการณ์การเรียนรู้ (2) แม่เหล็กจะดูดติดวัสดุบางอย่างเท่านั้น
รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน
ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

วัสดุใดมีสมบัติแม่เหล็ก
วัสดุใดไม่มีสมบัติแม่เหล็ก
แม่เหล็กดูดช้อนได้ทุกคันจริงหรือ

ครูกบั เด็ก  ๆ  รวบรวมตัวอย่างวัสดุ (เช่น ไม้ ผ้า พลาสติก แก้ว
โลหะชนิดต่าง  ๆ กระดาษ กระเบื้อง ฯลฯ) จากนั้นช่วยกัน
จ�ำแนกวัสดุเหล่านี้ คุยกับเด็กว่าวัสดุที่เลือกมามีลักษณะ
อย่างไรและใช้ท�ำอะไร มีเด็กคนไหนรู้มาก่อนหรือไม่ว่า
สิ่งของเหล่านี้เรียกว่าอะไร สอนให้เด็ก    ๆ  เรียกชื่อสิ่งของให้
ถูกต้อง
เด็ก  ๆ  เคยเห็นสิ่งของชนิดเดียวกันแต่ท�ำด้วยวัสดุต่าง  ๆ  กัน
หรือไม่ ให้ครูน�ำสิ่งของที่ท�ำด้วยวัสดุต่างกันมาให้ดู เช่น
ช้อนไม้ ช้อนอะลูมิเนียม ช้อนเหล็ก ช้อนเงิน ช้อนพลาสติก
ให้เด็ก  ๆ  คดั แยกว่าช้อนคันใดน่าจะดูดและไม่ดดู กับแม่เหล็ก
เด็ก  ๆ  ใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินใจ ให้ครูบันทึกการตัดสินใจ
ของเด็กด้วยการวาดหรือถ่ายภาพ

การทดลอง
เด็ก  ๆ  มีความเห็นอย่างไรกับการพิสูจน์สมมติฐานของตัวเอง
ให้ครูน�ำแม่เหล็กที่มีพลังสูงและขนาดเหมาะสมไปให้เด็ก  ๆ
ใช้แยกชนิดของช้อน
จากนั้นให้เด็ก  ๆ  ใช้วิธีเดียวกันทดลองกับสิ่งของอื่น  ๆ  ที่ท�ำ
จากวัสดุหลากหลายเช่นเดียวกับช้อน และทดสอบดูวา่ สิง่ ของ
เหล่านั้นดูดกับแม่เหล็กได้หรือไม่
ครูรวบรวมสิ่งของซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่หลากหลาย เช่น
ที่หนีบผ้าพลาสติกที่มีลวด

การสังเกต
และการบรรยาย
ให้เด็ก  ๆ  บันทึกและบรรยายสิ่งที่สังเกตเห็น
แม่เหล็กดูดติดกับวัสดุใด เด็ก  ๆ  บรรยายลักษณะของวัสดุ
เหล่านี้อย่างไร
เด็ก  ๆ  เห็นด้วยกับการจ�ำแนกวัสดุหรือไม่
เด็ก  ๆ  ได้ลองใช้วิธีอื่นในการหาอ�ำนาจแม่เหล็กของวัสดุ

บันทึกผลการทดลอง
ให้เด็ก  ๆ  จดั ท�ำ “สมุดบันทึกผลการทดลอง” ขึน้ มา โดยเด็ก  ๆ
จดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากวัสดุต่าง  ๆ เช่น สมบัติแม่เหล็ก
สี ความแข็ง งอได้หรือไม่ เสียง

อภิปรายผลการทดลอง
ครู ถ ามเด็ ก เกี่ ย วกั บ ผลการทดลองที่ ไ ด้ สิ่ ง ของที่ ท� ำ จาก
กระดาษ แก้ว โลหะ ไม้ พลาสติก ฯลฯ แตกต่างกันอย่างไร

ส�ำหรับเด็ก  ๆ การจดบันทึกช่วยให้จดจ�ำการทดลองได้ดี
รวมทัง้ บ่งบอกถึงประสบการณ์และความรูใ้ หม่  ๆ  ที่ได้รับ

วัสดุใดดูดและไม่ดูดกับแม่เหล็ก ให้เด็ก  ๆ  นึกย้อนไปถึงสิ่ง
ที่เด็ก  ๆ  คาดเดาเอาไว้ในตอนแรกว่าถูกหรือไม่ วัสดุต่าง  ๆ  ที่
ดูดกับแม่เหล็กนั้นมีสมบัติร่วมกันอย่างไร

เพื่อให้ได้ผลดี ครูควรน�ำตัวอย่างวัสดุมาด้วยขณะที่พูดคุย
เกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่  ๆ  ที่ได้ ขณะทบทวน เด็ก  ๆ  จะมี
โอกาสตรวจสอบสมมติฐานอีกครั้ง

แม่เหล็กจะดูดเฉพาะโลหะที่ท�ำจากเหล็ก เหล็กกล้า นิกเกิล
และโคบอลต์ เ ท่ า นั้ น แต่ ไ ม่ ดู ด กั บ โลหะบางอย่ า ง เช่ น
ทองแดง   และอะลูมิเนียม
ขณะท�ำการทดลองเด็ก  ๆ  รู้สึกประหลาดใจกับเรื่องใดมาก
ที่สุด เกิดค�ำถามใหม่  ๆ  เกี่ยวกับการทดลองขึ้นมาหรือไม่

ให้เด็ก  ๆ  ใช้แม่เหล็กทดสอบสิง่ ของเหล่านี้ แล้วดูวา่ ชิน้ ส่วนใด
ของสิ่งของแต่ละชนิดดูดกับแม่เหล็ก
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เรื่อง แม่เหล็ก

วัสดุอุปกรณ์:

• ลวดเสียบกระดาษ
• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีขนาดและรูปร่างพอเหมาะ
• กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด แท่งไม้
• สิ่งของชิ้นเล็ก  ๆ  ที่มีสมบัติแม่เหล็ก

ประสบการณ์การเรียนรู้ (3) แม่เหล็กสามารถดูดกันโดยไม่ต้องสัมผัสกัน
รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน
ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

แม่เหล็กดูดติดสิ่งของที่อยู่ไกลออกไป
ได้หรือไม่

การทดลอง

ครูเตรียมการทดลองให้เด็ก  ๆ  เตรียมลวดเสียบกระดาษและ
แม่เหล็กพลังสูง น�ำลวดเสียบกระดาษไปวางไว้ใกล้  ๆ  กับ
แม่เหล็กแล้วสังเกต

ครูอาจให้ค�ำแนะน�ำแก่เด็ก  ๆ  เพื่อให้หาค�ำตอบว่าแม่เหล็ก
แต่ละแท่งดูดกับสิ่งของที่มีสมบัติแม่เหล็กและน�้ำหนักเบา
ในระยะไกลเพียงใด

จากนั้นน�ำสิ่งที่เด็ก  ๆ  สังเกตได้มาพูดคุยกัน ให้เด็ก  ๆ  คิดว่า
แม่เหล็กจะดูดสิง่ ของทีม่ สี มบัตแิ ม่เหล็กได้เมือ่ น�ำมาสัมผัสกัน
เท่านั้นหรือไม่ (ในที่นี้ คือ ลวดเสียบกระดาษ) ทุกด้านของ
แม่เหล็กมีแรงดูดวัสดุที่มีสมบัติคล้ายแม่เหล็กมากเท่ากัน
หรือไม่ ให้ครูพูดคุยกับเด็ก  ๆ แล้วดูว่าเขาคิดอย่างไร

น� ำ แม่ เ หล็ ก อั น หนึ่ ง ไปวางไว้ ใ นแนวระนาบบนกระดาษ
จากนั้นน�ำลวดเสียบกระดาษตัวหนึ่งไปวางไว้ให้อยู่ห่างจาก
แม่เหล็กพอควร แล้วจึงใช้ไม้บรรทัดค่อย  ๆ  ดันลวดเสียบ
กระดาษเข้าไปหาแม่เหล็ก โดยท�ำสัญลักษณ์เอาไว้ตรง
บริเวณที่ลวดถูกแม่เหล็กดูด

ครูช่วยเด็ก  ๆ  รวบรวมแม่เหล็กพลังสูง แล้วให้เด็กลองคาด
เดาดูว่าแม่เหล็กทั้งหมดจะสามารถดูดลวดเสียบกระดาษ
จากระยะไกลได้เหมือนกันหรือไม่พร้อมบอกเหตุผล

ท�ำการทดลองต่อดังนี้:
• ลองใช้แม่เหล็กอันอื่นทดลอง แล้วท�ำสัญลักษณ์ระยะห่าง
บนกระดาษของแม่เหล็กแต่ละชนิด
• วางแม่เหล็กแต่ละแท่งตามแนวเส้นตรง แต่ให้หนั ปลายไป
คนละทิศทาง

การสังเกต
และการบรรยาย
ครูเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถามเด็ก  ๆ  ถึงสิ่งที่เขา
สังเกตเห็น
เด็ก  ๆ  เพื่อให้อธิบายการดูดกันระหว่างลวดเสียบกระดาษกับ
แม่เหล็กไว้อย่างไร
แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษจากระยะห่างเท่าใด
การเลือกใช้แม่เหล็กที่มีรูปร่างและแรงดูดต่าง  ๆ  กัน รวมทั้ง
ต�ำแหน่งของแม่เหล็กให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหรือไม่
ลวดเสี ย บกระดาษจะดู ด ติ ด อยู ่ ที่ บ ริ เ วณใดของแม่ เ หล็ ก
แต่ละตัว

บันทึกผลการทดลอง

อภิปรายผลการทดลอง

ครูกบั เด็กช่วยกันเขียนข้อมูลเพิม่ เติมลงบนกระดาษ เช่น ใช้
แม่เหล็กอันไหน วางแม่เหล็กอย่างไร และลวดเสียบกระดาษ
ดูดติดด้านใดของแม่เหล็ก

ครูกบั เด็กช่วยกันบันทึกความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รว่ มกัน
เด็ก  ๆ  ได้ค้นพบอะไร และผลการทดลองที่ได้นั้นตรงกับสิ่งที่
เด็กคาดเดาไว้หรือไม่

เมื่อต้องการบรรยายลักษณะการดูดของลวดเสียบกระดาษ
กับแม่เหล็กนั้น เด็ก  ๆ  บรรยายด้วยวิธีใด เด็กเรียกรูปทรง
ของแม่เหล็กว่าอย่างไร

การทดลองร่วมกับเด็ก  ๆ  ทำ� ให้รวู้ า่ แม่เหล็กสามารถดูดสิง่ ของ
ทีม่ สี มบัตแิ ม่เหล็กได้ แม้จะมีระยะห่างกันก็ตาม และแม่เหล็ก
แต่ละด้านไม่ได้ดูดแม่เหล็กได้ดีเท่ากัน

ให้ครูช่วยติดรูปวาดประกอบการจดบันทึกลงไปในสมุด
นักทดลองเพื่อช่วยให้เด็ก  ๆ  จดจ�ำการทดลองได้เป็นอย่างดี

ความแรงของแม่เหล็กและระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ
สิ่งของที่มีสมบัติแม่เหล็ก ล้วนมีผลต่อการเริ่มดูดลวดเสียบ
กระดาษ

หากเปลี่ยนแม่เหล็ก ผลการทดลองที่ได้จะเหมือนกันหรือไม่
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เรื่อง แม่เหล็ก

วัสดุอุปกรณ์:

• แม่เหล็กพลังสูงที่มีรูปร่างและขนาดพอเหมาะ
• ลวดเสียบกระดาษ
• วัสดุที่หลากหลาย รวมทั้งสิ่งของอื่น  ๆ  ส�ำหรับวางบนแม่เหล็ก เช่น ไม้ ฟอยล์ ผ้า กระดาษ

ประสบการณ์การเรียนรู้ (4) แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของได้แม้มีวัสดุอื่นมาขวางกั้น
รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน
ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

หากมีวัตถุอื่นๆ  มากั้น จะขวางแรงดึงดูด
ของแม่เหล็กได้หรือไม่

ในชีวติ ประจ�ำวันเราใช้แม่เหล็กอย่างหลากหลาย เช่น ใช้เพือ่
ติดกระดาษโน้ตไว้ที่ตู้เย็นหรือกระดานแม่เหล็ก เด็ก  ๆ  มี
ความคิดเห็นอย่างไรที่กระดาษโน้ตนั้นติดอยู่กับตู้เย็นได้
เด็ก ๆ ยังจ�ำได้หรือไม่ว่ากระดาษมีสมบัติแม่เหล็กหรือไม่
ครูอภิปรายกับเด็ก  ๆ  ดว้ ยว่าแม่เหล็กสามารถดูดสิง่ ของอื่น  ๆ
เช่น ลวดเสียบกระดาษโดยผ่านวัสดุอื่น  ๆ (กระดาษ ไม้
เซรามิก ผ้า ฯลฯ) ได้หรือไม่ เด็ก  ๆ  ตอ้ งการทดสอบกับวัสดุ
อะไร และมีสมมติฐานอย่างไร เด็ก  ๆ  คิดอย่างไรเกี่ยวกับ
ความหนาของวัสดุที่มีต่อผลการดูดของแม่เหล็ก
ให้เด็ก  ๆ  แยกวัสดุออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีพ่ ลังแม่เหล็ก
สามารถทะลุผา่ นได้ และกลุม่ ทีข่ วางกัน้ พลังของแม่เหล็ก

การทดลอง
เด็ ก   ๆ   ว างแม่ เ หล็ ก พลั ง สู ง ไว้ บ นโต๊ ะ หรื อ บนพื้ น แล้ ว น� ำ
ลวดเสียบกระดาษมาวางใกล้  ๆ  แม่เหล็กเพื่อตรวจสอบดูว่า
แม่เหล็กมีปฏิกิริยาอย่างไรกับลวดเสียบกระดาษ
จากนั้นให้เด็ก ๆ วางวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น กระดาษ
ไว้บนแม่เหล็ก เพื่อขวางอ�ำนาจการดึงดูดของแม่เหล็ก แล้ว
ดูว่าแม่เหล็กยังสามารถดูดลวดเสียบกระดาษได้อยู่หรือไม่
เด็ก  ๆ  ต้องคล�ำหาดูว่าแม่เหล็กอยู่ที่ไหน และต้องจับลวด
เสียบกระดาษไปวางยังต�ำแหน่งใด
หากคิ ด ว่ ากระดาษที่ น� ำ มาขวางพลั งแม่ เ หล็ ก บางเกิ น ไป
เด็ก  ๆ  สามารถลองเพิม่ วัสดุให้มหี ลาย  ๆ  ชนั้ ได้ เช่น ใช้กระดาษ
หลาย  ๆ  แผ่น แล้วน�ำมาวางไว้บนแม่เหล็ก แม่เหล็กยัง
สามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้หรือไม่

การสังเกต
และการบรรยาย
เด็ก  ๆ  เล่าว่าแม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษผ่านวัสดุที่ใช้เป็น
สิ่งกีดขวางที่มีอยู่หลายชนิดอย่างไร
เด็ก  ๆ  สังเกตเห็นอะไรบ้าง
ความหนาของสิง่ ทีม่ ากีดขวางหรือจ�ำนวนของสิง่ ทีม่ ากีดขวาง
มีบทบาทอย่างไรต่อการดูดของแม่เหล็ก
ข้อแนะน�ำ เด็กแต่ละคนอาจได้ผลการทดลองไม่เหมือนกัน
ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับความแรงของแม่เหล็กที่ใช้

บันทึกผลการทดลอง
ครู ถ ่ า ยรู ป สิ่ ง ของหรื อ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองซึ่ ง แบ่งเป็น
2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีพ่ ลังแม่เหล็กสามารถทะลุผ่านได้ กับกลุ่ม
ที่ขวางกั้นพลังแม่เหล็ก และเรียกชื่อสิ่งของเหล่านั้นอาจ
จะใช้ชอื่ ทีเ่ ด็ก  ๆ  เรียกสิง่ ของเหล่านัน้ อยู่แล้ว หรือชื่อปกติที่ใช้
เรียกกันทั่วไป
ให้เด็กท�ำ “บันทึกความเข้าใจ” ส�ำหรับวัสดุแต่ละประเภท
เช่น วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติขวางกั้นอ�ำนาจแม่เหล็กหรือไม่
มากน้อยเพียงใด พลังแม่เหล็กสามารถทะลุผ่านวัสดุนั้น  ๆ
ได้กี่ชั้นจนดูดกับลวดเสียบกระดาษได้
จากนั้นก็ให้น�ำผลการทดลองไปแปะผนังหรือจัดนิทรรศการ
ในโรงเรียน
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อภิปรายผลการทดลอง
เด็ก  ๆ  บอกชื่อวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
อ�ำนาจแม่เหล็กสามารถทะลุผ่านวัสดุชนิดใดได้ และไม่ได้
เด็ก  ๆ  คดั แยกกองวัสดุและสิง่ ของได้ถกู ต้องหรือไม่ และเด็ก  ๆ
ได้พยายามอธิบายสิง่ ทีส่ งั เกตได้และประสบการณ์ใหม่  ๆ  ของ
พวกเขาอย่างไร
ให้ ค รู พู ด คุ ย กั บ เด็ ก   ๆ   ว ่ า ความหนาของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลองนั้นมีผลอย่างไรต่อพลังในการดูดของแม่เหล็ก เมื่อ
เด็กได้รู้แล้วว่าแม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของได้ทั้ง  ๆ  ที่ไม่ได้อยู่
ติดกัน เด็ก  ๆ  กอ็ าจจะเข้าใจด้วยว่าพลังของแม่เหล็กก็สามารถ
เดินทางทะลุผ่านวัสดุที่มากีดขวางได้ด้วย

เรื่อง แม่เหล็ก

วัสดุอุปกรณ์:

• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีรูปร่างและขนาดพอเหมาะ
• วงแหวนแม่เหล็กและไม้ (ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนแม่เหล็ก)

ประสบการณ์การเรียนรู้ (5) แม่เหล็กไม่ได้ดูดกันเท่านั้น แต่ยงั ผลักกันได้ด้วย
รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน
ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

แม่เหล็ก 2 แท่ง ดูดกันเสมอหรือไม่

น�ำแม่เหล็ก 2 แท่งมาแตะกันเอง ให้ครูพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเด็กว่าการดูดกันระหว่าง “วัตถุที่มีสมบัติ
แม่เหล็กกับแม่เหล็ก” และ “แม่เหล็กกับแม่เหล็ก” มีความ
แตกต่างกันหรือไม่
ขณะพูดคุยกับเด็ก  ๆ  ให้ครูพยายามสังเกตว่าเด็ก  ๆ  มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการดูดและผลักกันของแม่เหล็กบ้างหรือไม่
เคยรู้หรือไม่ว่าแม่เหล็กก็สามารถผลักกันได้
ครูยกค�ำว่า “ผลักกัน” หรือ “ผลัก” ขึ้นมาพูดกับเด็ก แล้ว
พยายามอธิบายให้เด็กเข้าใจ บางทีอาจใช้วธิ แี สดงตัวอย่าง
แทนการใช้ค�ำพูดก็ได้ว่าอะไรที่ถูกผลักได้ และจะเกิดอะไร
ขึ้นหากมีของบางสิ่งถูกผลัก

การทดลอง

การสังเกต
และการบรรยาย

บันทึกผลการทดลอง

เด็ก  ๆ  เตรียมแม่เหล็กพลังสูงอย่างน้อย 2 แท่งเพื่อใช้ในการ
ทดลอง

เด็ก  ๆ  จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น จากนั้นก็ให้เด็กเล่าว่าพบ
อะไรบ้าง

ครูแนะน�ำเด็ก  ๆ  ในการบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ออกมาเป็นภาพ
วาด ภาพถ่าย หรือเขียนบรรยายค�ำพูดของตนเอง

ครูแนะน�ำเด็ก  ๆ  ว่าแม่เหล็กประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว ลองให้
เด็กน�ำแม่เหล็กมาติดกัน แม่เหล็กอาจจะผลักกันก็ได้ ให้
เด็กใช้สติ๊กเกอร์ติดบริเวณที่แม่เหล็กผลักกัน

แม่เหล็กจะผลักกันทุกครั้งหรือไม่ หากต้องการให้แม่เหล็ก
ผลักกันจะต้องหันด้านใดมาชนกัน และต้องน�ำมาไว้ใกล้กัน
แค่ไหน

การท�ำสัญลักษณ์ที่ตัวแม่เหล็กด้วยการน�ำสติ๊กเกอร์ไปติด
ด้านที่ผลักกันของแม่เหล็กนั้นถือว่าเป็นการบันทึกผลการ
ทดลองรูปแบบหนึ่ง

เด็ก  ๆ  น�ำแม่เหล็กรูปวงแหวนเสียบแท่งไม้เอาไว้ เด็ก  ๆ  จะ
ต้องเรียงแม่เหล็กอย่างไรแม่เหล็กจึงจะผลักกัน และเสมือนว่า
แม่เหล็กก�ำลังลอยได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากดแม่เหล็กลงไป
แล้วปล่อยมือทันที

เด็ก  ๆ  เปรียบเทียบการผลักกันของแม่เหล็กได้กับอะไรบ้าง

ลองให้เด็กบันทึกผลด้วยการวาดภาพการดูดและผลักกัน
ของวงแหวนแม่เหล็กที่ร้อยอยู่บนแท่งไม้

หากเราน� ำ แม่ เ หล็ ก ที่ มี รู ป ร่ า งแตกต่ า งกั น และมี แ รงดู ด
ไม่เท่ากันมาแตะกัน เราจะสังเกตเห็นอะไรบ้าง
การถือไม้ในแนวตั้งและแนวนอนจะท�ำให้อ�ำนาจแม่เหล็ก
ระหว่างวงแหวนแม่เหล็กนั้นแตกต่างกันหรือไม่

อภิปรายผลการทดลอง
ครูกับเด็กรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทดลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เด็ก  ๆ  ได้เรียนรู้อะไรจาก
การผลักกันของแม่เหล็ก แต่ละด้านของแม่เหล็กมีบทบาท
อย่างไร
ให้ครูทบทวนความจ�ำของเด็ก  ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์การ
ทดลองที่ ผ ่ า นมา แม่ เ หล็ ก จะสามารถดู ด ของสิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี
สมบัติคล้ายแม่เหล็กได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถผลักได้
ในทางกลับกัน แม่เหล็กสามารถดูดและผลักแม่เหล็กอีก
ตัวได้ ขึ้นอยู่กับว่าหันด้านใดของแม่เหล็กเข้าหากัน
ด้านของแม่เหล็กที่มีอ�ำนาจดูดหรือผลักกับแม่เหล็กอีกอัน
เรียกว่า ขั้วแม่เหล็ก แม่เหล็กทุกอันจะมีทั้งขั้วเหนือและ
ขั้วใต้ แม่เหล็ก 2 อันจะผลักกันหากน�ำขัว้ เดียวกันมาชนกัน
ให้ เ ด็ ก   ๆ   ล องคิ ด ว่ า จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากการผลั ก กั น ของ
แม่เหล็กท�ำให้ของบางสิง่ เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างไร
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