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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อออกแบบและสรางปนแมเหล็กไฟฟา สําหรับใชในการทดลอง เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทลที่มีความแมนยําในการวัดที่สูงข้ึน โดยโครงสรางของปนแมเหล็กไฟฟาทําจากทออลูมิเนียมทออลูมิเนียมยาว 56 cm มีขนาด
เสนผาศูนยกลางภายนอกและภายใน 8 mm และ 6 mm ตามลําดับ พันดวยสายไฟ AWG เบอร 20 เปนขดลวดโซลินอยดจํานวน 
3 ช้ัน (ช้ันละ 33 รอบ) ตัวโพรเจกไทล เปนวัสดเุฟอรโรแมกเนต คือ ดอกสวางทําเกลียวเบอร 3 ขนาด 3 g โดยใชแหลงจายไฟฟา

กระแสตรงขนาด 50 V ใหกับตัวเก็บประจุ 3�104 
μF โดยใชตัวเรียงกระแสชนิดควบคุมดวยซิลิคอน (SCR) เปนอุปกรณสวิทซ

ควบคุมกระแสภายในขดลวดโซลินอยด เพื่อเปลี่ยนพลังงานแมเหล็กไฟฟาเปนพลังงานจลนของโพรเจกไทล โดยความเร็วของ
โพรเจกไทลคํานวณไดจากความชันของกราฟความสัมพันธระหวางตําแหนงการกระจัดในแนวราบและแนวดิ่ง (x,y) และใชเวลา
จากเครื่องจับเวลาโฟโตเกตระบบดิจิตอล (digital photogate timer) เทากับ 3.113 m/s และ 3.571 m/s ตามลําดับ เมื่อ
คํานวณหาเปอรเซ็นตความแตกตางของท้ังสองวิธีมีคา 13.67% 
 
คําสําคัญ:   การเคล่ือนที่แบบโพรเจคไทล  ปนแมเหล็กไฟฟา  
 

Abstract 
The designed and experiment setup of the electromagnetic gun were to improve measurement 

accuracy in projectile motion. The magnetic gun made from an aluminum tube is 56 cm long, 8 mm and 6 
mm for outer and inner diameter respectively. The end of a tube was bound by AWG cable made for 3 layers 
(33 rounds/layer) as a solenoid. For the projectile mass testing is a ferromagnetic material screw nail in which  

a 3 g weight and 5 cm long. The DC power supply with 50 volt charged to the 3�104 
μF capacitor and Silicon 

Control Rectifier (SCR) is a current controller in solenoid by charging by the electromagnetic into kinetic 
energy for the projectile. The velocity of projectile was calculated from the slope of x,y positions plot and 
using a digital photogate timer. The results showed that both methods were 3.113 m/s and 3.571 m/s which 
corresponds to the percentage difference is 13.67%. 
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บทนํา 

การทดลองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลเปนการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ โดยชุดทดลองที่ขายในทองตลาดมีลักษณะเปนราง

โคง ติดตั้งบนแผนกระดานวัดระยะในการเคลื่อนที่โดยปลอยลูกเหล็กที่ความสูงใดๆ ใหเคลื่อนที่ลงมาตามรางโคงทําเอียงมุม 60� 
เมื่อหลุดจากรางจะเคลื่อนท่ีแบบวิถีโคงไปชนกับกระดาษคารบอนบนฉาก ทําใหเกิดจุดบนกระดาษ ท่ีใชหาตําแหนงที่ชน (x,y) เพื่อ
คํานวณคาความเร็วของโพรเจกไทลไดตอไป ซ่ึงขอเสียของชุดทดลองนี้คือลูกเหล็กจะหลดุออกจากรางกอนถึงตําแหนงปลายสุดของ
รางและแรงที่กระทํากับกระดาษคารบอนนอยเกินไป สงผลใหการหาตําแหนงการชน (x,y) ทําไดยากและมีความคลาดเคลื่อน 
(กาญจนา จันทรประเสริฐ, 2552) การออกแบบและจัดทําชุดทดลอง โดยประยุกตใชหลักการทางแมเหล็กไฟฟา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและลดความผิดพลาดในการทดลองรวมกับการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูเรียน โดยมีแนวทางในการนําเสนอ
หลากหลาย อีกท้ังยังเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากข้ึนกวาวิธีการสอนดวยชุดทดลองท่ัวไป 
 การเคลื่อนที่โพรเจคไทล เปนการเคลื่อนที่ท่ีมีเสนทางการเคลื่อนที่แบบวิถีโคง ทําใหวัตถุมีความเร็วท่ีตําแหนงๆตาง
สองทิศทาง คือ ความเร็วตามแนวระดับ (ux) ซึ่งจะมีคาคงท่ีตลอดการเคลื่อนที่ โดยไมคิดแรงตานของอากาศหรือแรงภายนอกท่ี

582


