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 เปนซอฟแวรที่เกิดจากความรวมมือกันพัฒนาระหวางครูสอนวิชาฟสิกสและวิศวกร
ออกแบบซอฟแวรมาเปนระยะเวลา  ป เนื้อหาความรูภายในซอฟแวรเปนไปตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
ของสหรัฐอเมริกาที่โรงเรียนตาง ๆ นําไปใชสอนนักเรียนทั่วประเทศ นอกจากน้ันทั้งนักวิทยาศาสตรและวิศวกรไดใช
ซอฟแวรน้ีชวยในการคํานวณการเคลื่อนที่ของงานตาง ๆ ของตน จากเหตุผลดังกลาวทางบริษัทมีความมั่นใจเปนอยางยิ่ง

วา  เปนซอฟแวรที่มีคุณคาและสามารถชวยในการเรียนรูทั้งในหองเรียนและหองวิจัยของทาน
ไดเปนอยางดี 

ขั้นตอนการใชซอฟแวร  สําหรับตัวอยางการทดลองการตกของกลอง 

ทําการติดตั้งซอฟแวร  และทําตามขั้นตอนการสาธิตการตกของกลอง ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอน หลักการฟสิกสที่เกี่ยวของ 
1. สรางกลองที่จะใหตก มวล, วัตถุตกอยางอิสระ, กฎการเคลื่อนที,่ การเคลื่อนที่เชิงเสน 
2. ระบุความเร็วของกลอง ปริมาณเชิงเวกเตอรและสเกลาร, องคประกอบและหนวยของเวกเตอร 
3. กําหนดใหกลองเคลื่อนที่แบบแกวง การเคลื่อนที่แบบแกวง, ความถี่และความกวางของคลื่น, การเคลื่อนที่แบบหมุน, 

แรงเหวี่ยงหนีศูนย 
4. แสดงกราฟการเคลื่อนที่แบบแกวง กราฟและการวัด, ภาพการเคลื่อนไหว 
5. เปลี่ยนคาแรงโนมถวง กฎแรงโนมถวง, กฎขอที่สองของนิวตัน 
6. เพิ่มแรงตานอากาศ แรงตานอากาศ, แรงที่ไมเกิดการอนุรักษ 
7. เพ่ิมสปริง การสั่นของสปริง, แรงอนุรักษ, กฎอนุรักษพลังงาน, พลังงานจลนและศักย 
8. การควบคุมคาคงที่ของสปริง คาคงที่ของสปริง, ความยาวธรรมชาติและสมดุลของสปริง 
9. กําหนดใหกลองชนกับวัตถุวงกลม การชน, ความยืดหยุน, แรงเสียดทาน, แรงกระแทกและโมเมนตัม 
10. การใสรูปภาพลงในวัตถ ุ การใสรูปภาพชวยใหการทดลองฟสิกสเหมือนจริงและสนุก 
11. เพิ่มเสียง คลื่นเสียง, ความเร็วของเสียง, ผลของการหยด, ความถี่และความเขมของเสียง 
12. เพิ่มจุดตอแบบรองโคง ฟสิกสของรถเหาะ, การเคลื่อนที่ใน 2 มิต,ิ กฎอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม 
13. เพิ่มแรง หลักการของแรง, กฎขอที่หนึ่งของนิวตัน, งานและพลังงาน 
14. การเปดใชงานไฟลสาธิต Interactive Physics ใหทานสามารถศึกษาหัวขอฟสิกสที่จําเปนในดานอื่น ๆ อีก ไดแก 

electrostatic, evaporation and condensation, gears, kinetic theory of gas, machines, 
magnetism, particle dynamics, projectiles and rockets, pulleys, rotational dynamics, 
static equilibrium, superposition of waves และอื่น ๆ อีกมากมาย 

15. แบบฝกหัดการเรียนรู สอดคลองตามมาตรฐานและวัตถุประสงคระดับชาติ ที่เพ่ิมเน้ือหาใหม ๆ ที่เก่ียวของ
กับ ความเร็ว, ระยะทาง, เวลา, ความเรง, แรง, น้ําหนัก, มวล, แรงโนมถวง และ
แรงตานอากาศ 
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วิธีการติดตั้งซอฟแวร Interactive Physics 

สําหรับผูใช Windows: 

1. ใสแผนซีดีเขาไปยัง CD–Rom drive และทําตาม
คูมือการติดตั้ง แสดงข้ันตอนโดยยอดังน้ี 

1.1 เขาสูหนาแรกของการติดตั้ง ใหคลิ๊ก NEXT 

 

 

 

 

 

1.2 หนาขอตกลงลิขสิทธการใช ใหคลิ๊ก I Agree 

 

 

 

 

 

1.3 หนาถัดมาใหเลือกหนวยที่จะใช จากนั้นคลิ๊ก NEXT 

 

 

 

 

 

 

1.4 กําหนดโฟลเดอรที่จะติดตั้ง จากนั้นคลิ๊ก Install 

 

 

 

 

 

1.5 เมื่อติดตั้งเสร็จแลวจะมีการเรียกซอฟแวรขึ้นมา 

 

 

 

 

 

1.6 หากมีเลขรหัสซอฟแวรใหไปที่เมนู Help � 

Licensing และใสรหัสในชอง Serial Number 

2. สําหรับคําแนะนําการใชเบื้องตนใหดูไดจากหนาถัดไปคะ 

 

สําหรับผูใช Mac: 

1. ใสแผนซีดีเขาไปยัง CD–Rom drive และทําตาม
คู มื อ ก า ร ติ ด ตั้ ง  แ ล ว ดั บ เ บิ้ ล ค ลิ๊ ก บ น ไ อ ค อ น 
InteractivePhysics CD 

2. ดับเบิ้ลคลิ๊กบนไอคอน  DoubleClickToinstall 

ในหนาตาง InteractivePhysics จากน้ันทําตามคูมือ
การติดตั้ง 

3. สําหรับคําแนะนําการใชเบื้องตนใหดูไดจากหนาถัดไปคะ 

 



บริษัท เวิลดคลาส พรีเม่ียม โซลูชั่นซ จํากัด  45/75 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทรศัพท 02-918-7252  แฟกซ 02-918-6534  Website: www.wcpsthai.com, E-mail: info@wcpsthai.com 

เริ่มตนใชซอฟแวร Interactive Physics กับตัวอยางการทดลองการตกของกลอง 

      เริ่มแรกตรวจสอบใหแนใจวา Interactive Physics ไดติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว จากนั้นไป
ที ่Start ใหคลิ๊กที ่Programs เลือกซอฟแวร InteractivePhysics2005 ซึ่งจะเปดหนาการทดลองใหมให 
การสาธิตการใชซอฟแวรสําหรับการทดลองการตกของกลองใหทําตามขั้นตอนดังนี้

1. สรางกลองที่จะใหตก 

1.1 การจําลองอันแรกคือ การทดลองกฎขอที่หน่ึงของนิว
ตัน:  การตกของวัตถ ุ

1.2 ทําการสรางรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาดวยการคลิ๊กที่กลอง
เคร่ืองมือรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา หลังจากน้ันคลิ๊กที่พ้ืนที่การ
ทํางานและวาดสี่เหลี่ยมผืนผาดังแสดงในรูป 

 

 

 

 

 

1.3 ทดลองการตกของวัตถุตามแรงโนมถวงของโลก โดย
คลิ๊กที่ปุม Run 

1.4 คลิ๊กปุม Reset ทําใหกลองกลับมาไปสูสภาวะ
เริ่มตน 

2. กําหนดขนาดและทิศทางความเร็วของกลอง 

2.1 ทําการเพ่ิมขนาดและทิศทางความเร็วของกลอง โดย
เริ่มตนจากการคลิ๊กที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

2.2 จากน้ันเลือกเมนู Define และคลิ๊กเลือก vector 

จากนั้นจึงคลิ๊กเลือก velocity 

2.3 เมื่อคลิ๊กปุม run จะสังเกตเห็นไดวาวัตถุจะตกไปตาม
ทิศทางกับความเร็วที่กําหนด 

2.4  คลิ๊กปุม Reset เพื่อใหกลองกลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

3. กําหนดลักษณะการเคลื่อนที่แบบแกวงของกลอง 

3.1 สรางการเคลื่อนที่แบบแกวง โดยเริ่มจากการไปที่กลอง
เคร่ืองมือ pin joint แลวเลือกไปที่มุมบนซายของ
สี่เหลี่ยมผืนผาเพื่อกําหนดใหเปนจุดหมุน 

3.2 คลิ๊กปุม run จะสังเกตเห็นสัญลักษณเวกเตอรแสดง
ความเร็วของกลองที่เปลี่ยนไปทั้งขนาดและทิศทางตามการ
เคลื่อนที่แบบแกวงของกลอง หลังจากนั้น คลิ๊กปุม reset 

 

 

 

 

 

 

4. แสดงกราฟการเคลื่อนที่แบบแกวง 

4.1 การพลอตกราฟดูการเคลื่อนที่แบบแกวง ทําไดโดยการ
คลิ๊กกลองสี่เหลี่ยม จากนั้นไปที่เมนู measure เลือกปุม 
position แลวเลือก rotation graph 
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4.2 จากน้ันเก็บรวบรวมขอมูลการเคลื่อนที่ทั้งหมด ดวย
การคลิ๊กปุม run ซ่ึงขอมูลที่ไดสามารถนําไปแสดงเปน
กราฟ bar chart หรือตัวเลขก็ได และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดขณะทําการทดลอง  แลวคลิ๊ก  reset 

เพื่อใหกลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

4.3 กราฟที่ไดแสดงขนาดและความถี่ของการเคลื่อนที่แบบ
แกวง ถาตองการใหกราฟมีขนาดใหญข้ึน ใหคลิ๊กบนกราฟ
และลากมุมดานขวาลางไปทางขวา 

 

 

 

 

 

 

 

5. เปลี่ยนคาแรงโนมถวง 

5.1  การเปลี่ยนคาแรงโนมถวง ทําไดโดยการเลือกเมนู 
World แลวลือกปุม Gravity จากนั้นปรับขีดระดับ
คาแรงโนมถวงไปจนถึงบนสุด ซึ่งจะมีคาเทากับ 20 
m/sec2 จากนั้นคลิ๊กปุม OK 

5.2  คลิ๊กปุม Run จากนั้นสังเกตการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้น
พบวาการเคลื่อนที่แบบแกวงครั้งนี้จะใหความถี่ธรรมชาติที่
สูงขึ้นกวาครั้งแรก แลวคลิ๊ก reset เพื่อใหกลับไปสู
สภาวะเริ่มตน 

 

 

 

 

 

 

 

6. เพิ่มแรงตานอากาศ 

6.1  เลือกเมนู World เลือกเมนู Air Resistance 

จากนั้นคลิ๊กเลือก Low Speed หากไมมีการแกไข ให
แลวคลิ๊กปุม OK ซึ่งแสดงวากําหนดใหคาแรงตานอากาศ
เทากับ 0.3 kg/(m‐s) 

6.2  คลิ๊กปุม Run จากน้ันสังเกตการเคลื่อนที่ที่เกิดข้ึน
พบวาการเคลื่อนที่จะเกิดการแกวงที่ลดลง ดังแสดงในรูป 

 

 

 

 

 

 

7. เพ่ิมสปริง 

7.1  การเพ่ิมสปริงใหกับกลอง ทําไดโดยการเลือกกลอง
เครื่องมือ Spring จากนั้นคลิ๊กเลือกมุมบนดานขวาของ
กลอง แลวยืดสปริงไปยังดานบนขวา ดวยการคลิ๊กดานขวา
บนของกลอง ดังแสดงในรูป 
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7.2  คลิ๊กปุม Run จากนั้นสังเกตการเคลื่อนที่แบบแกวงที่
เกิดข้ึน ซ่ึงจะมีคาความถี่ธรรมชาติที่สูงข้ึนและกลองเขาสู
สภาวะสมดุลที่ตําแหนงใหม 

 

 

 

 

 

8. ควบคุมคาคงที่ของสปริง 

8.1  การควบคุมคาคงที่ของสปริง ทําไดโดยการเลือกปริง 
จากนั้นเลือกเมนู Define ทําการเลือก New 

Control แลวเลือกคาคงที่ของสปริง 

8.2  แทงสไลเดอรที่ควบคุมคาคงที่ของสปริงจะปรากฎขึ้น 
ใหขยับแทงสไลเดอรมาอยูใกล ๆ สปริง จากนั้นคลิ๊กบน 
title แลวลากไปยังสปริง 

8.3  คลิ๊กปุม run จะเห็นผลของคาคงที่ของสปริงที่
เปลี่ยนแปลงไดทําใหมุมของการเคลื่อนที่แบบแกวงของ
กลองเปนฟงกชันกับคาคงที่ของสปริง (ใหลองปรับระดับ
ของสไลเดอรขึ้นลงในขณะที่กําลังทําการทดลอง) แลวจึง
คลิ๊ก reset เพื่อใหกลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

 

 

 

 

 

9. กําหนดใหชนกับวัตถุวงกลม 

9.1  เร่ิมตนจากการสรางวงกลม โดยใชเคร่ืองมือ Circle 

แลวคลิ๊กบนพ้ืนที่งานและวาดวงกลม (ถากลองสี่เหลี่ยม
วางตัวอยูในตําแหนงที่สูงบนหนาจอ ใหคลิ๊ก เพ่ือซูมให
พอดีหนาจอ) 

9.2  คลิ๊กปุม Run เพ่ือเร่ิมตนการทดลองและสังเกตวา
วงกลมจะกระเดงและหมุนอยูดานบนของกลอง  การ
ทดลองการชนและสัมผัสไดโดยอัตโนมัติเปนคุณสมบัติที่ดี
มากอยางหนึ่งของซอฟแวร Interactive Physics 

(ถึงแมวาคุณสมบัติความยืดหยุนและความเสียดทานของ
วัตถุอาจะปรับเปลี่ยนได) จากน้ันคลิ๊ก reset เพื่อให
กลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

 

 

 

 

 

10. ใสรูปภาพลงในวัตถ ุ

10.1 หารูปมนุษยอวกาศใน windows โดยเลือกเมนู  
แลวเลือก programs แลวเลือก Interactive 

Physics แลวเลือกโฟลเดอร IPIntroduction 

หมายเหตุ:  หากเปนผูใช Mac ใหหาจาก 
Interactive Physics, แลวดูที่ Picture 

Library และใน People 
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10.2 ดับเบิ้ลคลิ๊กบนบิตแมทซไฟลที่ชื่อ Spaceman. 

bmp หรืออาจจะเปนไฟลน้ีดวยโปรแกรมกราฟฟกอื่น 
เชน Paint เปนตน 

10.3 ในโปรแกรม Paint ใหเลือกเมนู Edit แลวเลือก
ทั้งหมด Select All จากนั้นเลือกเมนู Edit อีกครั้งแลว
เลือกคําสั่ง Copy 

10.4 กลับไปที่ซอฟแวร Interactive Physics อีก
คร้ัง เลือกเมน ูEdit และเลือกคําสั่งปะ Paste 

10.5 แนบรูปมนุษยอวกาศไปบนวงกลม ดวยการคล๊ิกรูป
มนุษยอวกาศ แลวกดปุม shift คางไว จากน้ันคลิ๊กบน
วงกลม 

10.6 เลือกเมนู Object แลวเลือกคําส่ัง Attach 

Picture เมื่อทําเสร็จแลวจะเห็นวารูปวงกลมจะหายไป
และถูกแทนที่ดวยรูปมนุษยอวกาศ 

10.7 คลิ๊กปุม run เพ่ือแสดงผลการทดลองที่กําหนดไว
ขางตน  แลวคลิ๊ก reset เพื่อใหกลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

 

 

 

 

 

 

11. เพิ่มเสียง (สําหรับ Windows เทาน้ัน) 

11.1  คลิ๊กรูปมนุษยอวกาศ จากน้ันเลือกเมนู Measure 

และเลือก Hear the Collision 

11.2  คลิ๊กปุม run เพ่ือเร่ิมการทดลองและไดยินเสียงเมื่อ
มนุษยอวกาศสัมผัสกับกลอง แลวคลิ๊ก reset เพ่ือให
กลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

12. เพิ่มจุดตอแบบรองโคง 

12.1  การเพ่ิมรองโคงทําไดโดยการคลิ๊กเคร่ืองมือจุดตอ
แบบ Curved Slot 

12.2  คลิ๊กบนรูปมนุษยอวกาศ แลวคลิ๊กทางดานขวาของ
มนุษยอวกาศ 2 คร้ัง แลวดับเบิ้ลคลิ๊กเพ่ือแสดงใหเห็นวา
กําหนดรองเสร็จแลว ดังแสดงในรูป 

12.3  คลิ๊กปุม run เพ่ือเร่ิมการทดลองและไดเห็นมนุษย
อวกาศเคลื่อนที่ไปตามรองโคงที่ กําหนดไว แลวคลิ๊ก 
reset เพื่อใหกลับไปสูสภาวะเริ่มตน 

 

 

 

 

 

 

13. การเพิ่มแรง 

13.1  เพ่ิมแรงผลักมนุษยอวกาศใหสามารถชนะแรงตาน
อากาศ เริ่มจากคลิ๊กบนเครื่องมือ Force จากนั้นคลิ๊กบน
มนุษยอวกาศ แลวจึงขยับเมาสไปทางซาย และคลิ๊กอีกครั้ง 

13.2  คลิ๊กปุม run เพ่ือเร่ิมการทดลองและมนุษยอวกาศ
สามารถเอาชนะแรงตานอากาศ แลวเคลื่อนที่ไปตามรอง
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โคงไดอยางรวดเร็ว แลวคลิ๊ก reset เพ่ือใหกลับไปสู
สภาวะเริ่มตน 

 

 

 

 

 

 

14. การเปดใชงานไฟลสาธิต 

สําหรับผูใช Windows 

1. ภายใตเมนู Script คลิ๊ก Run All Demo Files  

2. น่ังพักพอนและสนุกไปกับชุดไฟลสาธิตในหลายหัวขอ
ของฟสิกส 

3.  ออกจากซอฟแวรไดโดยการเลือกเมนู File และเลือก 
Quit 

สําหรับผูใช Mac 

1.  หาโฟลเดอร DemoFiles ที่ติดตั้งพรอมกับ
ซอฟแวร  

2.  ดับเบิ้ลคลิ๊กแตละไฟล แลวคลิ๊ก Run 

3.  ออกจากซอฟแวรไดโดยการเลือกเมนู File และเลือก 
Quit 

 

 

15. แบบฝกหัดการเรียนรู 

   คูมือเพิ่มเติมและแบบฝกหัดของโปรแกรมมีความยากงาย
แตกตางกัน ข้ึนอยูกับการส่ังซ้ือ ทดลองดูตัวอยางไดโดย 

สําหรับผูใช Window: ไปที่หนาตาง start เลือก
โปรแกรม InteractivePhysics ,เลือกไปที ่
startcurriculum.html แลวเลือก Demo 

users 

สําหรับผูใช Mac: เปด installation CD และ 
double click แตละไฟลในโฟลเดอร IP 

Curriculum แลวทําตามคําแนะนําในแตละหนา 

หมายเหตุ: โปรแกรมเวอรชั่น Demo สามารถเปดได
เฉพาะ Demo files แตถาเปนโปรแกรมฉบับสมบูรณ
จะตองซ้ือตัวหลักสูตรและในหลักสูตรน้ันจะมีการทดลอง
ใหมากกวา 150 การทดลอง 

แนวความคิดใหมของ Interactive experiment 

ประกอบดวยเน้ือหาของพลังงาน อุณหภูมิ การถายเทความ
รอน  คลื่นและเสียง  และรวมการทดลองในเร่ืองของ
ความเร็ว ระยะทาง เวลา อัตราเรง แรง นํ้าหนัก มวล แรง
โนมถวงของโลก และแรงตานอากาศ 

 คูมือสําหรับผูสอน อิงตามหลักสูตรมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกาและเปนภาพสีสําหรับครู สําหรับนักเรียน
เปนภาพขาวดํา 

 

 

 

  


