
เรื่อง แม่เหล็ก
ค�ำแนะน�ำ

แม่เหล็กเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจส�าหรับเด็ก แผ่นข้อมูลชุด 
แม่เหล็กนี้จะช่วยให้ครูเข้าใจปรากฎการณ์การดูดและผลักกันของ 
แม่เหล็กไปพร้อมกับเด็ก 

ครูต้องให้เวลาเด็ก  ๆ   ทบทวนความรู้เดิม และเตรียมแม่เหล็กชนิดต่าง  ๆ  
มาให้เด็กได้ท�าการทดลองอย่างเป็นอิสระ

แผ่นข้อมูล  5 แผ่น  เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้และท�าการทดลอง
เกี่ยวกับแม่เหล็ก

» รวบรวมวัสดุอุปกรณ์

แม่เหล็กมีรูปร่างหลายแบบ หลายสี และมีแรงแม่เหล็กที่ต่างกัน  ให้
ครแูละเด็กช่วยกนัรวบรวมแม่เหลก็ทีม่ลัีกษณะต่างกนั อาจเป็นของเล่น 
กระดาน กระเป๋า หรืออุปกรณ์ส�านักงาน ครูช่วยกระตุ้นให้เด็กชักชวน 
ผู้ปกครองช่วยหาแม่เหล็กที่บ้านด้วยกัน (ถ้าเป็นไปได้ก็ให้น�าแม่เหล็ก
เหล่านั้นมาโรงเรียนด้วย)

ให้เด็ก  ๆ   ช่วยกันเล่าว่าเคยพบแม่เหล็กที่ไหนบ้าง จากนั้นก็ให้พูดคุย
กันว่าแม่เหล็กที่พบนั้นเอาไปใช้ท�าอะไร

» ส�ำรวจอย่ำงอิสระและรวบรวมค�ำถำมเกี่ยวกับกำรทดลอง

ข้ันแรก ควรให้เดก็  ๆ   รวบรวมประสบการณ์พืน้ฐานเกีย่วกบัแม่เหลก็ วัสดุที่
เป็นและไม่เป็นแม่เหลก็ในระหว่างการเล่นโดยอสิระเสยีก่อน “การทดลอง 
โดยอิสระ” นี้  เด็กทุกวัยสามารถท�าได้

ให้ครูเตรียมแม่เหล็กชนิดต่าง  ๆ   รวมทั้งส่ิงของที่ท�าจากวัสดุต่าง  ๆ   เช่น 
ไม้ กระดาษ โลหะ พลาสติก แก้ว และเซรามิก

ให้เวลาเด็ก  ๆ   ส�ารวจอย่างอิสระ

ให้ครูสังเกตพฤตกิรรมของเดก็ เดก็ทดลองเพือ่ค้นหาอะไร ได้ประสบการณ์ 
อะไรบ้างขณะท�าการทดลอง รวบรวมข้อคดิเหน็ การคาดเดา หรือค�าถาม 
ที่เป็นปัจจัยในการค้นหาค�าตอบอย่างละเอียด

หัวข้อเร่ือง “การทดลองกับแม่เหล็ก” จัดท�าขึ้นเพื่อต้องการค้นหาค�าตอบ 
อย่างละเอียด  โดยครูไม่ต้องท�าการศึกษาลักษณะของแม่เหล็กในเวลา
เดียวกัน

การเน้นการศึกษาเพียงไม่กี่ด้านจะท�าให้เด็ก  ๆ   เข้าใจปรากฏการณ์ที่ 
เกดิข้ึนได้ง่าย เราจงึแนะน�าการจดัโครงสร้างตามประสบการณ์การเรยีนรู้ 
แบบต่าง  ๆ  

(ต่อด้านหลัง)

เด็ก  ๆ   จะได้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง  ๆ   มากมายระหว่างท�าการ
ทดลองกับแม่เหล็ก  แผ่นข้อมูลแต่ละแผ่นจะบรรยายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบต่าง  ๆ   โดยมีตัวอย่างประกอบดังนี้

  ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้แบบต่ำง  ๆ :
  แม่เหล็กสำมำรถดูดสิ่งของอื่นๆได้

ให้เด็ก  ๆ   เรียนรู ้ความหมายของค�าว่า  “ดูด”  โดยใช้แม่เหล็กในการ
ทดลองดูว่าแม่เหล็กดูดของชิ้นใดที่แยกหมวดหมู่เอาไว้ และชิ้นใดที ่
แม่เหลก็ไม่ดดู  แต่ของบางอย่างกไ็ม่สามารถจดัหมวดหมูไ่ด้ เพราะอาจ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายและมีสมบัติแม่เหล็กแตกต่าง
กันไป  ดังนั้นครูจะต้องพูดคุยถึงลักษณะของสิ่งของแต่ละอย่าง และ
การใช้แม่เหล็กในชีวิตประจ�าวัน
 

  ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้แบบต่ำง  ๆ :
  แม่เหล็กจะดูดติดวัสดุบำงอย่ำงเท่ำนั้น

การที่เด็กได้ใช้แม่เหล็กทดลองกับสิ่งของอื่น  ๆ   นั้น ท�าให้เด็กรู้ว่าความ
เป็นแม่เหล็กน้ันเป็นสมบัติของสิ่งของ และไม่ใช่ของทุกชิ้นจะเป็น 
แม่เหล็กได้

ใช้แม่เหล็กในการทดลองกับของชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันตรงชนดิของ
วสัดทุีใ่ช้ท�า  เช่น ช้อนไม้  ช้อนเงนิ  ช้อนพลาสตกิ ช้อนสเตนเลส  เพื่อหา
ว่าของที่แม่เหล็กดูดติดได้นั้นท�าจากวัสดุใด 
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  ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้แบบต่ำง  ๆ :
  แม่เหล็กสำมำรถดูดกันโดยไม่ต้องสัมผัสกัน

แม้ว่าของทีม่สีมบตัแิม่เหลก็จะไม่ได้สมัผสักบัแม่เหลก็ แต่สามารถดดูกนั 
ได้  เด็ก  ๆ   ร่วมกันหาค�าตอบว่าแม่เหล็กจะดูดสิ่งของท่ีมีสมบัติแม่เหล็ก 
ได้หรือไม่และเป็นระยะไกลเท่าไร
 

  ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้แบบต่ำง  ๆ :
  แม่เหล็กสำมำรถดูดสิ่งของได้แม้มีวัสดุอื่นมำขวำงกั้น

ให้น�าวัสดุหรือสิ่งของชนิดต่าง  ๆ   มากั้นระหว่างแม่เหล็กและของที่มี
สมบัติแม่เหล็ก  เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุหรือสิ่งของเหล่านั้นมีผลต่ออ�านาจ
ของแม่เหล็กมากน้อยเพียงใด โดยวัสดุที่น�ามาใช้ทดลองนั้นต้องมีความ
หนาแตกต่างกัน
 

  ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้แบบต่ำง  ๆ :
  แม่เหล็กไม่ได้ดูดกันเท่ำนั้น แต่ยังผลักกันได้ด้วย

ในการทดลองจะใช้แม่เหล็ก 2  อัน  เพื่อพิสูจน์ว่าแม่เหล็กสามารถดูด
และผลักกันได้  รวมท้ังตรวจหาด้วยว่าแม่เหล็กท้ังสองมีปฏิกิริยาต่อกัน 
ที่ส่วนใดของแม่เหล็ก บริเวณปลายทั้ง  2  ด้าน หรือที่เราเรียกว่าขั้ว 
แม่เหล็กนั้น จะมีอ�านาจดูดหรือผลักสูงสุด  ดังนั้นจึงต้องทดลองด้วยว่า
แม่เหล็กขั้วเดียวและต่างขั้วกันจะดูดและผลักกันอย่างไร
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เรื่อง แม่เหล็ก
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (1) แม่เหล็กสำมำรถดดูสิ่งของอื่นๆได้

วสัดอุปุกรณ์:
• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีรูปร่างและขนาดเหมาะส�าหรับท�าการทดลอง
• สิ่งของที่แม่เหล็กดูดติด
• สิ่งของที่แม่เหล็กดูดไม่ติด

ตั้งค�ำถำมกบัสิ่งที่มอียู่ในธรรมชำติ

แม่เหล็กดูดสิ่งของชนิดใดบ้ำง
แม่เหล็กดูดติดบริเวณใด            

ให้ครูพูดคุยกับเด็กๆ  เกี่ยวกับนิยำม
ของค�ำว่ำ “ดูด” 

โดยถามว่า ค�านี้ใช้กับอะไรได้บ้าง   
และให้นิยามค�าว่า “ดูดติด”

รวบรวมควำมคิด
และตั้งสมมติฐำน

กำรสงัเกต
และกำรบรรยำย

บนัทึกผลกำรทดลอง อภิปรำยผลกำรทดลองกำรทดลอง

ครูรวบรวมความคิดร่วมกับเด็กว่า แม่เหล็กดูดส่ิงของชนิด
ใดบ้าง และของชนิดใดที่ดูดติดกับแม่เหล็ก  เพื่อดูว่าเดก็  ๆ  
มีความรู้เดมิหรือมีประสบการณ์ใด  ๆ   อยูแ่ล้วบ้างหรือไม่

ให้เด็ก  ๆ   หาสิ่งของ 2 ชนิดในห้องเรียน ได้แก่ ชนิดที่ดูดกับ
แม่เหล็ก และชนิดที่ไม่ดูดกับแม่เหล็ก  จากนั้นจึงช่วยกัน
แยกส่ิงของออกเป็น 2 กอง  คือ กองที่ดูดกับแม่เหล็ก และ
กองที่ไม่ดูดกับแม่เหล็ก

ครูถามเดก็ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการจ�าแนก แล้วดวู่าเดก็ตอบ
ค�าถามได้หรือไม่  เด็กคนอื่น  ๆ   เห็นด้วยหรือไม่  หรือต้อง
แยกสิ่งของนั้นไปไว้อีกกอง

ให้เด็กช่วยกันคิดว่าจะใช้วิธีการใดตรวจสอบสมมติฐาน

เตรียมแม่เหล็กที่เหมาะสมกับการทดลอง

ให้เด็ก  ๆ   ใช้แม่เหล็กทดสอบว่าของชิ้นใดในกองแรกดูดติด
กับแม่เหล็ก แล้วใช้การตรวจสอบแบบเดียวกันกับสิ่งของอีก
กองเพื่อทดสอบว่า แม่เหล็กไม่ดูดส่ิงของทุกชิ้นจริงหรือไม ่
แล้วจัดให้ท�าการทดลองทั้งหมดอีกครั้ง  โดยใช้แม่เหล็ก 
ที่มีพลังดึงดูดต่าง  ๆ   กัน

บางครั้งอาจจะมีสิ่งของที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกองใดได้เลย 
เพราะบางส่วนของสิ่งของชิ้นนั้นไม่ดูดกับแม่เหล็ก ดังนั้นจึง
ควรแยกไว้อีกกอง

บอกให้เด็ก  ๆ   เรียบเรียงและบรรยายสิ่งที่สังเกตเห็น

แม่เหล็กดูดติดกับสิ่งของชิ้นใดบ้าง สิ่งของท่ีได้คัดแยกกอง
เอาไว้แล้วมชีิน้ใดทีต้่องเปล่ียนกองหรือไม่  มสีิง่ของใดท่ีเดก็  ๆ  
ไม่แน่ใจว่าจะแยกไว้ในกองใดจึงต้องแยกออกมาต่างหาก
เด็ก  ๆ   บรรยายถึงหลักการจ�าแนกอย่างไร

เด็ก  ๆ   บรรยายส่ิงที่เกิดข้ึนระหว่างแม่เหล็กกับสิ่งท่ีมีสมบัติ
แม่เหลก็เป็นค�าพดูได้หรือไม่  เดก็  ๆ   ใช้ค�าอืน่แทนค�าว่า  “ดูด” 
หรือ  “ดูดติด” หรือไม่ และเด็ก  ๆ    ได้เปรียบเทียบสิ่งท่ีสังเกต
เห็นกับสิ่งอื่นหรือไม่  ตอนที่แม่เหล็กดึงดูดหรือดูดติดกับ
สิ่งของอื่น  ๆ   นั้น  เด็ก  ๆ   เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร

แม่เหล็กที่ใช้ให้ผลการทดลองเหมือนกันหรือไม่ หรือมีความ 
แตกต่างอย่างไร

ให้เด็ก  ๆ   จดบันทึกผลการทดลองที่ได้ อาจให้เด็ก  ๆ   วาดรูป 
ถ่ายภาพ หรือจัดนิทรรศการก็ได้

เด็ก  ๆ   ถ่ายรูปสิ่งของที่ถูกคัดแยกตามสมบัติแม่เหล็ก  (คัด
แยกจากการคาดเดา และลองโดยใช้แม่เหลก็ทดสอบ) และ 
น�าสิ่งของเหล่านั้นไปจัดแสดง

ครูให้ความรู้เพิ่มเติมและสรุปประสบการณ์ที่เด็ก  ๆ   ท�าการ
ทดลองต่อยอดเพื่อท�าให้เดก็  ๆ   เข้าใจกระบวนการทดลองได้
ดีขึ้น

ครูกับเด็ก  ๆ   จดบันทึกผลและประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับร่วม
กัน สิ่งใดท่ีเด็กคาดเดาไว้ถูกต้องและไม่ถูกต้องบ้างจากน้ัน
ครูและเด็กร่วมกันบอกลักษณะของสิ่งที่มีสมบัติแม่เหล็ก 
โดยเฉพาะสมบัติของวัสดุที่ใช้ท�าสิ่งของเหล่านั้น  (ความเงา 
กลิ่น น�้าหนัก  เสียงที่เกิดขึ้นเมื่อกระทบกับสิ่งอื่น

ช่วยกันคิดว่าเราใช้แม่เหล็กอย่างไรบ้างในชีวิตประจ�าวัน 
การทดลองน้ีน่าสนใจมาก  เดก็  ๆ   รูส้กึประหลาดใจกบัเรือ่งใด 
มากที่สุด  เด็กมีค�าถามใหม่  ๆ   ที่สามารถน�าไปสู่การทดลอง
อื่น  ๆ   ต่อได้หรือไม่

เด็ก  ๆ   จะรู้สึกตื่นเต้นหากพบว่า

• บางส่วนของสิ่งของ (เช่น ที่หนีบผ้า) ดูดกับแม่เหล็กได้
• ของ 2 สิ่งท่ีดูดกับแม่เหล็กได้น้ันก็สามารถดูดกันเองได้ 
  เช่นกัน
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เรื่อง แม่เหล็ก
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (2) แม่เหล็กจะดดูติดวสัดบุำงอย่ำงเท่ำนั้น

วสัดอุปุกรณ์:
• สิ่งของชนิดต่าง  ๆ   เช่น ไม้ ผ้า แก้ว โลหะชนิดต่าง  ๆ  กระดาษ กระเบื้อง
• สิ่งของชนิดเดียวกันที่ท�าด้วยวัสดุต่างชนิดกัน  เช่น ช้อนไม้ ช้อนเงิน ช้อนพลาสติก ช้อนเหล็ก
• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีรูปร่างและขนาดพอเหมาะส�าหรับการทดลอง

ตั้งค�ำถำมกบัสิ่งที่มอียู่ในธรรมชำติ

วัสดุใดมีสมบัติแม่เหล็ก
วัสดุใดไม่มีสมบัติแม่เหล็ก

แม่เหล็กดูดช้อนได้ทุกคันจริงหรือ

รวบรวมควำมคิด
และตั้งสมมติฐำน

กำรสงัเกต
และกำรบรรยำย

บนัทึกผลกำรทดลอง อภิปรำยผลกำรทดลองกำรทดลอง

ครูกบัเดก็  ๆ   รวบรวมตวัอย่างวสัด ุ(เช่น ไม้ ผ้า พลาสตกิ แก้ว 
โลหะชนิดต่าง  ๆ  กระดาษ กระเบื้อง ฯลฯ) จากนั้นช่วยกัน
จ�าแนกวัสดุเหล่านี้  คุยกับเด็กว่าวัสดุที่เลือกมามีลักษณะ
อย่างไรและใช้ท�าอะไร  มีเด็กคนไหนรู้มาก่อนหรือไม่ว่า
ส่ิงของเหล่านี้เรียกว่าอะไร  สอนให้เด็ก    ๆ   เรียกช่ือส่ิงของให้
ถูกต้อง

เด็ก  ๆ   เคยเห็นส่ิงของชนิดเดียวกันแต่ท�าด้วยวัสดุต่าง  ๆ   กัน
หรือไม่  ให้ครูน�าสิ่งของที่ท�าด้วยวัสดุต่างกันมาให้ดู  เช่น 
ช้อนไม้ ช้อนอะลูมิเนียม ช้อนเหล็ก ช้อนเงิน ช้อนพลาสติก

ให้เดก็  ๆ   คดัแยกว่าช้อนคนัใดน่าจะดดูและไม่ดดูกบัแม่เหลก็ 
เด็ก  ๆ   ใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินใจ ให้ครูบันทึกการตัดสินใจ
ของเด็กด้วยการวาดหรือถ่ายภาพ

เด็ก  ๆ   มีความเห็นอย่างไรกับการพิสูจน์สมมติฐานของตัวเอง 
ให้ครูน�าแม่เหล็กที่มีพลังสูงและขนาดเหมาะสมไปให้เด็ก  ๆ  
ใช้แยกชนิดของช้อน

จากนั้นให้เด็ก  ๆ   ใช้วิธีเดียวกันทดลองกับส่ิงของอื่น  ๆ   ที่ท�า 
จากวสัดหุลากหลายเช่นเดยีวกบัช้อน และทดสอบดวู่าสิง่ของ 
เหล่านั้นดูดกับแม่เหล็กได้หรือไม่

ครูรวบรวมสิ่งของซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่หลากหลาย  เช่น 
ที่หนีบผ้าพลาสติกที่มีลวด

ให้เดก็  ๆ   ใช้แม่เหลก็ทดสอบสิง่ของเหล่านี ้แล้วดวู่าชิน้ส่วนใด 
ของสิ่งของแต่ละชนิดดูดกับแม่เหล็ก

ให้เด็ก  ๆ   บันทึกและบรรยายสิ่งที่สังเกตเห็น

แม่เหล็กดูดติดกับวัสดุใด  เด็ก  ๆ   บรรยายลักษณะของวัสด ุ
เหล่านี้อย่างไร

เด็ก  ๆ   เห็นด้วยกับการจ�าแนกวัสดุหรือไม่

เด็ก  ๆ   ได้ลองใช้วิธีอื่นในการหาอ�านาจแม่เหล็กของวัสดุ

ให้เดก็  ๆ   จดัท�า “สมดุบนัทึกผลการทดลอง” ขึน้มา โดยเดก็  ๆ  
จดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากวัสดุต่าง  ๆ   เช่น สมบัติแม่เหล็ก 
สี ความแข็ง งอได้หรือไม่  เสียง

ส�าหรับเด็ก  ๆ  การจดบันทึกช่วยให้จดจ�าการทดลองได้ดี 
รวมทัง้บ่งบอกถงึประสบการณ์และความรูใ้หม่  ๆ   ที่ได้รับ

เพื่อให้ได้ผลดี ครูควรน�าตัวอย่างวัสดุมาด้วยขณะท่ีพูดคุย 
เกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่  ๆ   ท่ีได้ ขณะทบทวน  เด็ก  ๆ   จะมี
โอกาสตรวจสอบสมมติฐานอีกครั้ง

ครูถามเด็กเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้  สิ่งของที่ท�าจาก
กระดาษ แก้ว โลหะ ไม้ พลาสตกิ ฯลฯ แตกต่างกันอย่างไร

วัสดุใดดูดและไม่ดูดกับแม่เหล็ก  ให้เด็ก  ๆ   นึกย้อนไปถึงสิ่ง
ที่เด็ก  ๆ   คาดเดาเอาไว้ในตอนแรกว่าถูกหรือไม่ วัสดุต่าง  ๆ   ที่
ดูดกับแม่เหล็กนั้นมีสมบัติร่วมกันอย่างไร

แม่เหล็กจะดูดเฉพาะโลหะท่ีท�าจากเหล็ก  เหล็กกล้า  นิกเกิล 
และโคบอลต์เท่าน้ัน  แต่ไม่ดูดกับโลหะบางอย่าง  เช่น 
ทองแดง   และอะลูมิเนียม

ขณะท�าการทดลองเด็ก  ๆ   รู ้สึกประหลาดใจกับเรื่องใดมาก 
ที่สุด  เกิดค�าถามใหม่  ๆ   เกี่ยวกับการทดลองขึ้นมาหรือไม่
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เรื่อง แม่เหล็ก
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (3) แม่เหล็กสำมำรถดดูกนัโดยไม่ต้องสมัผัสกนั

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

ตั้งค�ำถำมกบัสิ่งที่มอียู่ในธรรมชำติ

แม่เหล็กดูดติดสิ่งของที่อยู่ไกลออกไป
ได้หรือไม่

รวบรวมควำมคิด
และตั้งสมมติฐำน

กำรสงัเกต
และกำรบรรยำย

บนัทึกผลกำรทดลอง อภิปรำยผลกำรทดลองกำรทดลอง

ครูเตรียมการทดลองให้เด็ก  ๆ   เตรียมลวดเสียบกระดาษและ
แม่เหล็กพลังสูง น�าลวดเสียบกระดาษไปวางไว้ใกล้  ๆ   กับ
แม่เหล็กแล้วสังเกต

จากนั้นน�าส่ิงที่เด็ก  ๆ   สังเกตได้มาพูดคุยกัน ให้เด็ก  ๆ   คิดว่า
แม่เหล็กจะดดูส่ิงของทีมี่สมบตัแิม่เหล็กได้เม่ือน�ามาสัมผสักนั 
เท่านั้นหรือไม่  (ในที่นี้  คือ ลวดเสียบกระดาษ) ทุกด้านของ
แม่เหล็กมีแรงดูดวัสดุที่มีสมบัติคล้ายแม่เหล็กมากเท่ากัน
หรือไม่ ให้ครูพูดคุยกับเด็ก  ๆ  แล้วดูว่าเขาคิดอย่างไร

ครูช่วยเด็ก  ๆ   รวบรวมแม่เหล็กพลังสูง   แล้วให้เดก็ลองคาด
เดาดูว่าแม่เหล็กทั้งหมดจะสามารถดูดลวดเสียบกระดาษ
จากระยะไกลได้เหมือนกนัหรือไม่พร้อมบอกเหตุผล

ครูอาจให้ค�าแนะน�าแก่เด็ก  ๆ   เพื่อให้หาค�าตอบว่าแม่เหล็ก 
แต่ละแท่งดูดกับสิ่งของที่มีสมบัติแม่เหล็กและน�้าหนักเบา
ในระยะไกลเพียงใด

น�าแม่เหล็กอันหนึ่งไปวางไว้ในแนวระนาบบนกระดาษ 
จากนั้นน�าลวดเสียบกระดาษตัวหนึ่งไปวางไว้ให้อยู่ห่างจาก
แม่เหล็กพอควร แล้วจึงใช้ไม้บรรทัดค่อย  ๆ   ดันลวดเสียบ
กระดาษเข้าไปหาแม่เหล็ก  โดยท�าสัญลักษณ์เอาไว้ตรง
บริเวณที่ลวดถูกแม่เหล็กดูด

ท�าการทดลองต่อดังนี้:

• ลองใช้แม่เหล็กอันอื่นทดลอง แล้วท�าสัญลักษณ์ระยะห่าง 
  บนกระดาษของแม่เหล็กแต่ละชนิด

• วางแม่เหลก็แต่ละแท่งตามแนวเส้นตรง แต่ให้หนัปลายไป 
  คนละทิศทาง

ครูเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถามเด็ก  ๆ   ถึงสิ่งท่ีเขา
สังเกตเห็น

เด็ก  ๆ   เพื่อให้อธิบายการดูดกันระหว่างลวดเสียบกระดาษกับ 
แม่เหลก็ไว้อย่างไร

แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษจากระยะห่างเท่าใด

การเลือกใช้แม่เหล็กที่มีรูปร่างและแรงดูดต่าง  ๆ   กัน รวมท้ัง
ต�าแหน่งของแม่เหล็กให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหรือไม่

ลวดเสียบกระดาษจะดูดติดอยู ่ที่บริเวณใดของแม่เหล็ก
แต่ละตัว

หากเปลี่ยนแม่เหล็ก ผลการทดลองที่ได้จะเหมือนกันหรือไม่

ครกูบัเดก็ช่วยกนัเขยีนข้อมลูเพิม่เตมิลงบนกระดาษ เช่น ใช้ 
แม่เหลก็อนัไหน วางแม่เหลก็อย่างไร และลวดเสยีบกระดาษ 
ดูดติดด้านใดของแม่เหล็ก

เม่ือต้องการบรรยายลักษณะการดูดของลวดเสียบกระดาษ 
กับแม่เหล็กนั้น  เด็ก  ๆ   บรรยายด้วยวิธีใด  เด็กเรียกรูปทรง
ของแม่เหล็กว่าอย่างไร

ให้ครูช่วยติดรูปวาดประกอบการจดบันทึกลงไปในสมุด 
นักทดลองเพื่อช่วยให้เด็ก  ๆ   จดจ�าการทดลองได้เป็นอย่างดี

ครกูบัเดก็ช่วยกนับนัทกึความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้ร่วมกนั 
เด็ก  ๆ   ได้ค้นพบอะไร  และผลการทดลองท่ีได้น้ันตรงกับสิ่งท่ี
เด็กคาดเดาไว้หรือไม่

การทดลองร่วมกบัเดก็  ๆ   ท�าให้รู้ว่าแม่เหลก็สามารถดดูสิง่ของ 
ท่ีมีสมบตัแิม่เหลก็ได้ แม้จะมีระยะห่างกนักต็าม และแม่เหลก็ 
แต่ละด้านไม่ได้ดูดแม่เหล็กได้ดีเท่ากัน

ความแรงของแม่เหล็กและระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ
สิ่งของที่มีสมบัติแม่เหล็ก ล้วนมีผลต่อการเริ่มดูดลวดเสียบ
กระดาษ
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เรื่อง แม่เหล็ก
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (4) แม่เหล็กสำมำรถดดูสิ่งของได้แม้มีวสัดอุื่นมำขวำงกั้น

วสัดอุปุกรณ์:
• แม่เหล็กพลังสูงที่มีรูปร่างและขนาดพอเหมาะ
• ลวดเสียบกระดาษ
• วัสดุที่หลากหลาย รวมทั้งสิ่งของอื่น  ๆ   ส�าหรับวางบนแม่เหล็ก  เช่น ไม้ ฟอยล์ ผ้า กระดาษ

ตั้งค�ำถำมกบัสิ่งที่มอียู่ในธรรมชำติ

หำกมีวัตถุอื่นๆ  มำกั้น จะขวำงแรงดึงดูด 
ของแม่เหล็กได้หรือไม่

รวบรวมควำมคิด
และตั้งสมมติฐำน

กำรสงัเกต
และกำรบรรยำย

บนัทึกผลกำรทดลอง อภิปรำยผลกำรทดลองกำรทดลอง

ในชวีติประจ�าวนัเราใช้แม่เหลก็อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เพือ่ 
ติดกระดาษโน้ตไว้ที่ตู้เย็นหรือกระดานแม่เหล็ก  เด็ก  ๆ   มี
ความคิดเห็นอย่างไรที่กระดาษโน้ตนั้นติดอยู่กับตู้เย็นได้ 
เด็ก ๆ  ยังจ�าได้หรือไม่ว่ากระดาษมีสมบัติแม่เหล็กหรือไม่

ครูอภปิรายกบัเดก็  ๆ   ด้วยว่าแม่เหลก็สามารถดดูสิง่ของอื่น  ๆ  
เช่น ลวดเสียบกระดาษโดยผ่านวัสดุอื่น  ๆ   (กระดาษ  ไม้ 
เซรามกิ  ผ้า ฯลฯ) ได้หรือไม่  เดก็  ๆ   ต้องการทดสอบกบัวสัดุ 
อะไร และมีสมมติฐานอย่างไร  เด็ก  ๆ   คิดอย่างไรเกี่ยวกับ
ความหนาของวัสดุที่มีต่อผลการดูดของแม่เหล็ก

ให้เดก็  ๆ   แยกวสัดอุอกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ทีพ่ลงัแม่เหลก็ 
สามารถทะลุผ่านได้ และกลุ่มทีข่วางกัน้พลังของแม่เหล็ก

เด็ก  ๆ   วางแม่เหล็กพลังสูงไว้บนโต๊ะหรือบนพื้น  แล้วน�า 
ลวดเสียบกระดาษมาวางใกล้  ๆ   แม่เหล็กเพื่อตรวจสอบดูว่า
แม่เหล็กมีปฏิกิริยาอย่างไรกับลวดเสียบกระดาษ

จากนั้นให้เด็ก ๆ  วางวัสดุที่ต้องการทดสอบ  เช่น กระดาษ 
ไว้บนแม่เหล็ก  เพื่อขวางอ�านาจการดึงดูดของแม่เหล็ก แล้ว
ดูว่าแม่เหล็กยังสามารถดูดลวดเสียบกระดาษได้อยู่หรือไม่ 
เด็ก  ๆ   ต้องคล�าหาดูว่าแม่เหล็กอยู่ที่ไหน และต้องจับลวด
เสียบกระดาษไปวางยังต�าแหน่งใด

หากคิดว่ากระดาษที่น�ามาขวางพลังแม่เหล็กบางเกินไป 
เดก็  ๆ   สามารถลองเพิม่วสัดใุห้มหีลาย  ๆ   ชัน้ได้ เช่น ใช้กระดาษ
หลาย  ๆ   แผ่น แล้วน�ามาวางไว้บนแม่เหล็ก  แม่เหล็กยัง
สามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้หรือไม่

เด็ก  ๆ   เล่าว่าแม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษผ่านวัสดุที่ใช้เป็น
สิ่งกีดขวางที่มีอยู่หลายชนิดอย่างไร

เด็ก  ๆ   สังเกตเห็นอะไรบ้าง

ความหนาของสิง่ทีม่ากดีขวางหรอืจ�านวนของสิง่ทีม่ากดีขวาง 
มีบทบาทอย่างไรต่อการดูดของแม่เหล็ก

ข้อแนะน�า  เด็กแต่ละคนอาจได้ผลการทดลองไม่เหมือนกัน 
ทั้งนี้ขึน้อยู่กับความแรงของแม่เหล็กที่ใช้

ครูถ่ายรูปสิ่งของหรือวัสดุที่ใช้ในการทดลองซึ่งแบ่งเป็น 
2 กลุม่ คอื กลุม่ท่ีพลงัแม่เหลก็สามารถทะลุผ่านได้ กับกลุ่ม
ท่ีขวางกั้นพลังแม่เหล็ก และเรียกชื่อสิ่งของเหล่าน้ันอาจ 
จะใช้ชือ่ทีเ่ดก็  ๆ   เรยีกสิง่ของเหล่านัน้อยู่แล้ว หรือชื่อปกติที่ใช้
เรียกกันทั่วไป

ให้เด็กท�า  “บันทึกความเข้าใจ” ส�าหรับวัสดุแต่ละประเภท
เช่น วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติขวางกั้นอ�านาจแม่เหล็กหรือไม ่
มากน้อยเพียงใด  พลังแม่เหล็กสามารถทะลุผ่านวัสดุน้ัน  ๆ  
ได้กี่ชั้นจนดูดกับลวดเสียบกระดาษได้

จากน้ันก็ให้น�าผลการทดลองไปแปะผนังหรือจัดนิทรรศการ
ในโรงเรียน

เด็ก  ๆ   บอกชื่อวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อ�านาจแม่เหล็กสามารถทะลุผ่านวัสดุชนิดใดได้ และไม่ได ้
เดก็  ๆ   คดัแยกกองวสัดแุละสิง่ของได้ถกูต้องหรอืไม่ และเดก็  ๆ  
 ได้พยายามอธบิายสิง่ทีส่งัเกตได้และประสบการณ์ใหม ่ ๆ   ของ
พวกเขาอย่างไร

ให้ครูพูดคุยกับเด็ก  ๆ   ว ่าความหนาของวัสดุที่ใช้ในการ
ทดลองนั้นมีผลอย่างไรต่อพลังในการดูดของแม่เหล็ก  เมื่อ 
เด็กได้รู้แล้วว่าแม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของได้ท้ัง  ๆ   ท่ีไม่ได้อยู่
ตดิกนั เดก็  ๆ   กอ็าจจะเข้าใจด้วยว่าพลงัของแม่เหลก็กส็ามารถ 
เดินทางทะลุผ่านวัสดุที่มากีดขวางได้ด้วย
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เรื่อง แม่เหล็ก
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (5) แม่เหล็กไม่ได้ดดูกนัเท่ำนั้น แต่ยงัผลักกนัได้ด้วย

วสัดอุปุกรณ์:
• แม่เหล็กที่มีพลังสูง มีรูปร่างและขนาดพอเหมาะ
• วงแหวนแม่เหล็กและไม้  (ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนแม่เหล็ก)

ตั้งค�ำถำมกบัสิ่งที่มอียู่ในธรรมชำติ

แม่เหล็ก 2 แท่ง ดูดกันเสมอหรือไม่

รวบรวมควำมคิด
และตั้งสมมติฐำน

กำรสงัเกต
และกำรบรรยำย

บนัทึกผลกำรทดลองกำรทดลอง

น�าแม่เหล็ก 2 แท่งมาแตะกันเอง ให้ครูพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กับเด็กว่าการดูดกันระหว่าง  “วัตถุที่มีสมบัติ
แม่เหล็กกับแม่เหล็ก” และ “แม่เหล็กกับแม่เหล็ก” มีความ
แตกต่างกันหรือไม่

ขณะพูดคุยกับเด็ก  ๆ   ให้ครูพยายามสังเกตว่าเด็ก  ๆ   มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการดูดและผลักกันของแม่เหล็กบ้างหรือไม ่
เคยรู้หรือไม่ว่าแม่เหล็กก็สามารถผลักกันได้

ครูยกค�าว่า  “ผลักกัน” หรือ  “ผลัก” ขึ้นมาพูดกับเด็ก แล้ว 
พยายามอธบิายให้เดก็เข้าใจ  บางทอีาจใช้วธิแีสดงตวัอย่าง
แทนการใช้ค�าพูดก็ได้ว่าอะไรที่ถูกผลักได้ และจะเกิดอะไร
ขึ้นหากมีของบางสิ่งถูกผลัก

เด็ก  ๆ   เตรียมแม่เหล็กพลังสูงอย่างน้อย 2 แท่งเพื่อใช้ในการ
ทดลอง

ครูแนะน�าเด็ก  ๆ   ว่าแม่เหล็กประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว ลองให้
เด็กน�าแม่เหล็กมาติดกัน แม่เหล็กอาจจะผลักกันก็ได้  ให้
เด็กใช้สติ๊กเกอร์ติดบริเวณที่แม่เหล็กผลักกัน

เด็ก  ๆ   น�าแม่เหล็กรูปวงแหวนเสียบแท่งไม้เอาไว้  เด็ก  ๆ   จะ 
ต้องเรยีงแม่เหลก็อย่างไรแม่เหลก็จงึจะผลกักนั และเสมอืนว่า 
แม่เหล็กก�าลังลอยได้  จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากดแม่เหล็กลงไป
แล้วปล่อยมือทันที

เด็ก  ๆ   จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น จากนั้นก็ให้เด็กเล่าว่าพบ
อะไรบ้าง

แม่เหล็กจะผลักกันทุกครั้งหรือไม่ หากต้องการให้แม่เหล็ก 
ผลักกันจะต้องหันด้านใดมาชนกัน และต้องน�ามาไว้ใกล้กัน
แค่ไหน

เด็ก  ๆ   เปรียบเทียบการผลักกันของแม่เหล็กได้กับอะไรบ้าง

หากเราน�าแม่เหล็กที่มีรูปร ่างแตกต่างกันและมีแรงดูด 
ไม่เท่ากันมาแตะกัน  เราจะสังเกตเห็นอะไรบ้าง

การถือไม้ในแนวตั้งและแนวนอนจะท�าให้อ�านาจแม่เหล็ก
ระหว่างวงแหวนแม่เหล็กนั้นแตกต่างกันหรือไม่

ครูแนะน�าเด็ก  ๆ   ในการบันทึกสิ่งท่ีสังเกตได้ออกมาเป็นภาพ
วาด ภาพถ่าย หรือเขียนบรรยายค�าพูดของตนเอง

การท�าสัญลักษณ์ท่ีตัวแม่เหล็กด้วยการน�าสติ๊กเกอร์ไปติด 
ด้านที่ผลักกันของแม่เหล็กนั้นถือว่าเป็นการบันทึกผลการ
ทดลองรูปแบบหนึ่ง

ลองให้เด็กบันทึกผลด้วยการวาดภาพการดูดและผลักกัน
ของวงแหวนแม่เหล็กที่ร้อยอยู่บนแท่งไม้

ครูกับเด็กรวบรวมความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ทดลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  เด็ก  ๆ   ได้เรียนรู้อะไรจาก
การผลักกันของแม่เหล็ก  แต่ละด้านของแม่เหล็กมีบทบาท
อย่างไร

ให้ครูทบทวนความจ�าของเด็ก  ๆ   เกี่ยวกับประสบการณ์การ
ทดลองท่ีผ่านมา แม่เหล็กจะสามารถดูดของสิ่งหน่ึงท่ีมี
สมบัติคล้ายแม่เหล็กได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถผลักได้

ในทางกลับกัน แม่เหล็กสามารถดูดและผลักแม่เหล็กอีก 
ตัวได้ ขึ้นอยู่กับว่าหันด้านใดของแม่เหล็กเข้าหากัน

ด้านของแม่เหล็กที่มีอ�านาจดูดหรือผลักกับแม่เหล็กอีกอัน
เรียกว่า  ขั้วแม่เหล็ก  แม่เหล็กทุกอันจะมีทั้งขั้วเหนือและ 
ข้ัวใต้ แม่เหลก็ 2  อันจะผลกักนัหากน�าข้ัวเดยีวกนัมาชนกนั

ให้เด็ก  ๆ   ลองคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากการผลักกันของ 
แม่เหลก็ท�าให้ของบางสิง่เคลือ่นทีไ่ด้อย่างไร

อภิปรำยผลกำรทดลอง
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