ชื่อเรื่อง/วิชา

รายละเอียด

ที่มา

ระดับชั้น

Max Mad Science
ตอนที่ 1 แรงแมเหล็ก

อาจารยนํ้าโทรหาอาจารยแม็คดวยความตื่นเตนตอนตีสาม
เพราะมีเรื่องนอนไมหลับหลังจากไปดูการแสดงมายากลใชพลังลี้ลับขยั
บรถใหเคลื่อนที่เอง
อาจารยแม็คหลังจากฟงแลวจึงเฉลยวาสิ่งที่อาจารยนํ้าเห็นนั้นเปนแรงจ
ากแมเหล็กและอาจารยแม็คทําการทดลองเพื่อแสดงถึงสนามแมเหล็กใ
หอาจารยนํ้าดู

สถานี
ETV

ม.ปลาย

Max Mad Science
ตอนที่ 2
มอเตอรและไดนาโม

หลังจากไปแขงขันรถของเลนพายแพอยางราบคาบอาจารยนํ้าจึงตั้งขอ
สังเกตวาถาตองการชนะจะตองออกแบบใหมอเตอรแรงกวานี้จึงมาปรึก
ษาอาจารยแม็ควาปจจัยที่เกี่ยวของมีอะไรบาง
อาจารยแม็คไดทําการทดลองถึงแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟา
ผานในเสนลวดตัวนําที่วางอยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก
เมื่อเขาใจแลวจึงสามารถนํามาออกแบบมอเตอรไดตามความตองการ

สถานี
ETV

ม.ปลาย

Max Mad Science
ตอนที่ 3 วงจรไฟฟา

อาจารยทิวลิปเครียดกับปญหาไฟหนารถดับซึ่งปรากฏวาตองเสียคาใชจ
ายจํานวนมากเนื่องจากชางซอมรถไดแจงวาจะตองเปลี่ยนไฟหนารถทั้ง
สองขางเพราะเปนระบบการตอแบบอนุกรม
เมื่ออาจารยแม็คทราบจึงไดทําการทดลองตอหลอดไฟทั้งแบบอนุกรมแ
ละแบบขนานใหอาจารยทิวลิปดูเพื่อใหเขาใจและกลับไปตอรองเรื่องกา
รซอมไฟหนารถได

สถานี
ETV

ม.ปลาย

พัดลมมอเตอรไฟฟาของอาจารยทิวลิปนั้นมีแรงลมที่ออนมากไมสามาร
ถทําใหหายรอนไดอาจารยทิวลิปจึงมาปรึกษาอาจารยแม็ความีวิธีการอ
ยางไรบาง
Max Mad Science
ที่จะชวยใหพัดลมมอเตอรไฟฟาของอาจารยทิวลิปนั้นมีกําลังมากขึ้นแล
ตอนที่ 4 การตอเซลลไฟฟา ะเกิดแรงลมมากขึ้น
อาจารยแม็คจึงแนะนําวาวิธีการที่งายสุดคือการเพิ่มเซลลไฟฟาแตการเ
พิ่มเซลลไฟฟาเขาไปนั้นก็มีการตออยูหลายรูปแบบซึ่งจะสงผลที่แตกตา
งกันแลวจะเขาใจไดเมื่อทําการทดลอง

Max Mad Science
ตอนที่ 5
ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทา
น

อาจารยนํ้ามีปญหาปวดเมื่อยตัวเนื่องจากตองยายหองและมีเฟอรนิเจอ
รจํานวนมากการที่ออกแรงเข็นลากเฟอรนิเจอรจํานวนมากทําใหมีอากา
รปวดหลังปวดเอวไปทั้งตัวจึงหาวิธีการที่จะลดแรงเสียดทานระหวางเฟ
อรนิเจอรและพื้นเพราะถาแรงเสียดทานนอยลงก็จะสามารถทํางานไดง
ายขึ้นอาจารยแม็คจึงไดอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น
กับวัตถุใหอาจารยนํ้านํากลับไปแกปญหา

หลังจากอาจารยนํ้าแกปญหาเรื่องแรงเสียดทานในตอนที่ผานมาไดแลว
Max Mad Science
อาจารยแม็คจึงบอกวาหากเรื่องแรงเสียดทานสามารถทําใหเราแกไขป
ตอนที่ 6
ญหาในชีวิตไดมากขึ้นมากขึ้นเราก็ควรตองรูลึกซึ้ง
แรงเสียดทานสถิตและแรงเสี
โดยแบงออกเปนแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน
ยดทานจลน
ซึ่งจําเปนตอการอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ
อาจารยนํ้าพูดถึงการแขงวัดกําลังของเครื่องยนตรถยนตตางๆโดยการ
นํารถยนตมาแขงชักกะเยอกัน
Max Mad Science
อาจารยนัดจึงทําการทดลองใหอาจารยนํ้าเห็นวาการที่นํารถมาชักกะเย
ตอนที่ 7
อกันแลวไดผลผูชนะนั้นก็ไมไดแปลวากําลังเครื่องยนตนั้นมากกวาเพรา
แรงเสียดทานที่เกี่ยวของกับ
ะมันจะตองขึ้นอยูกับแรงเสียดทานที่ลอ
การเคลื่อนที่
ครั้งที่สามารถลากอีกคันนึงไปไดแปลวามีแรงเสียดทานที่ลอมากกวาซึ่ง
อาจมีปจจัยมาจากรุนของยางที่ใสหรือนํ้าหนักของตัวรถนั้นเอง

สถานี
ETV

สถานี
ETV

สถานี
ETV

สถานี
ETV

Link รายการ/ดาวนโหลด

https://www.youtube.
com/watch?
v=ND6iwkRhJps&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq
https://www.youtube.
com/watch?
v=q7QTU07Us0s&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=2
https://www.youtube.
com/watch?
v=QqypZ0RDOe8&list
=PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=3

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=g5WlfuNkqE&list=PLPBTQSTt
kBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=4

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=PIUCGaK1SA&list=PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=5

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?v=q4cia7wBa8&list=PLPB
TQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=6

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?v=HgFyIJO0lQ&list=PLPB
TQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=7

Max Mad Science
ตอนที่ 8 โมเมนต

เพื่อใหเขาใจกันเลือกขับเคลื่อนที่ลอหนาหรือลอหลังของรถแบบตางๆ
จะตองเขาใจคําวาโมเมนเสียกอน
โดยการใชคานที่สามารถหมุนรอบจุดหมุนได
ผลลัพธจากการทดลองนั้นจะสามารถนํามาอธิบายเรื่องของแรงเสียดทา
นที่ลอหนาและลอหลังเพื่อเลือกลอที่จะใชในการขับเคลื่อนได

สถานี
ETV

ม.ปลาย

Max Mad Science
ตอนที่ 9 แสงสีและสารสี

อาจารยทิวลิปไปเที่ยวในคอนเสิรตอยางสนุกสนานแตพบวารูปที่ถายออ
กมาไดนั้นมีสีของเสื้อผาไมตรงกับความจริงที่ใสเสื้อผาไปในงานคอนเสิร
ต อาจารยแม็คจึงใชอุปกรณหลอดไฟ 3
สีเพื่อทําการทดลองใหเห็นวาสีที่เรามองเห็นบนผิววัตถุนั้นการสะทอนแ
ละดูดกลืนแสงที่แตกตางกันทําใหเรารับรูเปนสีที่แตกตางกัน
รวมถึงอาจารยแม็คยังไดทําการผสมสารสีแลวอธิบายความรูทางฟสิกส
ที่เกี่ยวของ

สถานี
ETV

ม.ปลาย

Max Mad Science
ตอนที่ 10 แผนกรองแสง
การสะทอนแสง
การหักเหของแสง

อาจารยทิวลิปเลาถึงแวนกันแดดที่ชวยกรองแสงบางสวนใหกระทบดวง
ตานอยลง เหมาะกับการใชในการเดินทางกลับทางไกลระหวางขับรถ
อาจารยนักซิ่งไดเลาถึงเรื่องการกรองแสงเชนแผนกรองแดงยอมใหแสง
สีแดงผาน
และตอมาไดเลาถึงการสะทอนและการหักเหของแสงใหเขาใจอยางงาย
ๆ

สถานี
ETV

อาจารยทิวลิปอยูในเหตุการณลิฟทคางเกิดความกลัวและทําใหวิตกกังว
Max Mad Science
ลไมกลาขึ้นจึงตองการใหอาจารยแม็คชวยอธิบายหลักการทํางานของลิ
ตอนที่ 11
ฟทและระบบความปลอดภัยวามันใจไดเพื่อที่จะสามารถกลับมาขึ้นลิฟ
การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ ทไดอีกครั้ง
กับระบบมวล
อาจารยแม็คจึงทําการทดลองระบบเครื่องกลอยางงายๆที่ทําหนาที่ถวง
นํ้าหนักทั้งสองฝงของลิฟทใหมอเตอรทํางานดวยแรงที่นอยลง

สถานี
ETV

อาจารยนํ้าไปเลนกีฬาทางนํ้าและอยากเขาใจเรื่องแรงลอยตัวหรือแรงพ
ยุงจากของเหลวที่ทําใหวัตถุหรือคนสามารถลอยในของเหลวได
อาจารยและอธิบายหลักการของแรงลอยตัวกลาวโดยอารคิมิดีสวาแรงล
อยตัวมีคาเทากับนํ้าหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่และอาจารยแม็คทําก
ารทดลองเพื่อใหเห็นอยางชัดเจน

สถานี
ETV

Max Mad Science
ตอนที่ 12
แรงพยุงจากของเหลว

หลังจากที่อาจารยนํ้าเขาใจเรื่องแรงลอยตัวจากของเหลวหรือแรงพยุงจ
ากของเหลวแลวอาจารยนํ้าก็พบวาวัตถุแตละอยางนั้นสามารถลอยเหนื
Max Mad Science
อของเหลวหรือไมก็จมเดี๋ยวของเหลวโดยจะมีสวนที่โผลขึ้นมามากหรือ
ตอนที่ 13
นอยแตกตางกันสิ่งเหลานั้นเกิดจากอะไร
ความหนาแนนกับการลอย
อาจารยแม็คแนะนําวาตองรูจักความหนาแนนเสียกอนและหลังจากนั้น
นํ้า
จึงอธิบายเรื่องความหนาแนนพรอมกับสรุปความสัมพันธกับปริมาตรที่จ
มแทนที่ใตของเหลว

Max Mad Science
ตอนที่ 14
กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2
ของนิวตัน

อาจารยทิวลิปปรึกษาวาหากตองการแขงรถใหสามารถออกตัวไดอยาง
เราจะตองนํากฎทางฟสิกสขอใดมาประยุกตใชและมีปจจัยใดบางที่พอจ
ะทําใหรถยนตของอาจารยทิวลิป
สามารถออกตัวดวยความเรงที่สูงมากขึ้นไดเพื่อเพิ่มโอกาสชนะ
อาจารยและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3
ขอและไดทําการทดลองเพื่อพิสูจนกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2
ของนิวตันทําใหอาจารยทิวลิปเขาใจและนําไปปรับปรุงรถยนตเพื่อเขาแ
ขงขันในครั้งถัดไป

Max Mad Science
ตอนที่ 15
แรงดันและความดัน

ครั้งนี้อาจารยแม็คมีปญหา
เรื่องของสภาพรถนั้นจะตองหมั่นเช็คใหพรอมใชงานอยูเสมอหนึ่งในนั้น
ก็มีเรื่องของลมยาง
ซึ่งตองอาศัยการตรวจวัดความดันเกจที่ลมยางเพื่อใหรถยนตสามารถเค
ลื่อนที่ไดดวยความประหยัดแตก็สามารถเกาะถนนไดในระดับที่ดีจึงตอง
เขาใจความแตกตางของคําวาแรงดันและความดันอาจารยแม็คจึงทํากา
รทดลองเพื่อใหอาจารยทิวลิปเขาใจ

สถานี
ETV

สถานี
ETV

สถานี
ETV

https://www.youtube.
com/watch?
v=dj2r5w9qMVc&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=8
https://www.youtube.
com/watch?
v=bD2pt8JwxMk&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=9

https://www.youtube.
com/watch?v=38y30mncFI&list=PLPBTQS
ม.ปลาย
TtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=10
https://www.youtube.
com/watch?
v=UeYU0q9nhtQ&list=
ม.ปลาย
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=11
https://www.youtube.
com/watch?
ม.ปลาย v=RkcmPZ6zu4c&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=12

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=I5ikHUDeYg8&list=P
LPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=13

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=CGSbxNH93m8&list
=PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=14

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=nAysRHATklA&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=15

อาจารยแม็คพูดถึงทะเลเดดซี
Max Mad Science
เปนทะเลที่ไมมีสิ่งมีชีวิตอยูเนื่องจากมีสารละลายเกลือที่มีความเขมขนสู
ตอนที่
ง
16การหาปริมาตรของวัตถุรู ซึ่งมีผลทําใหคนสามารถลอยในนํ้าทะเลนี้โดยมีสวนที่โผลพนนํ้าทะเลเย
ปทรงตางๆ
อะกวาปกติ ซึ่งจะขึ้นอยูกับความหนาแนนของนํ้าทะเล
การหาความหนาแนนเฉลี่ย อาจารยแม็คไดใชถวยยูเรกาในการหาปริมาตรของวัตถุรูปทรงตางๆ
และหาความหนาแนนของวัตถุเพื่อพิจารณาสวนที่โผลพนจากของเหลว

Max Mad Science
ตอนที่ 17 คลื่นเสียง

อาจารยแมอาจารยนํ้ากําลังเลนดนตรีและจากนํ้าพูดวามีปญหาเกี่ยวกับ
การตั้งสายเสียงของอุปกรณเครื่องดนตรีแตละอยางนั้นขึ้นอยูกับอะไรบ
างถาเปนกูคูเลเลหรือสายกีตารทําไมตองมีการตั้งสาย
และเสียงจะแหลมหรือทุมขึ้นอยูกับปริมาณใดอาจารยแมคจึงไดอธิบายเ
กี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความถี่ของเสียง
และไดอธิบายถึงคุณภาพเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ
ใหอาจารยนํ้าเขาใจ

Max Mad Science
ตอนที่ 18
การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเ
อียงและการเคลื่อนที่ของระ
บบมวล

อาจารยซึ่งมีปญหาที่จะตองยกของขึ้นที่สูง
ตองการจะหาอุปกรณที่ชวยผอนแรง
แตก็ตองการราคาที่ถูกที่สุดจึงไมสามารถใชอุปกรณผอนแรงเชนไฮดรอ
ลิกหรือระบบรอกที่มีราคาสูงได
อาจารยแนะนําอุปกรณผอนแรงอยางงายที่สุดก็คือไมกระดานนํามาพา
ดไวจะเรียกวาพื้นเอียงซึ่งทําใหสามารถยกวัตถุที่มีนํ้าหนักมากโดยการอ
อกแรงนอยๆ เปนระยะทางยาวไดเรียกวาการผอนแรง

อาจารยทิวลิปมีขอสงสัยตอนที่ดูหนังภาพยนตรเกี่ยวกับพายุพบวามีเห
ตุการณที่คนถูกพายุดูดเขาไปทั้งๆ
Max Mad Science
ที่ในความเปนจริงพายุจะตองพัดจนคนปลิว
ตอนที่ 19
อาจารยแมคจึงไดอธิบายเกี่ยวกับพลศาสตรของของไหล
อากาศและพลศาสตรของข ทําใหทราบวาเมื่ออากาศมีการไหลในอัตราเร็วที่สูงจะสงผลใหความดัน
องไหล
นอยลงกวาบริเวณรอบขาง
และยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจนโดยการเปาขวดนํ้า 2
ขวดใหเคลื่อนที่เขาหากัน
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สถานี
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ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=zc0iO2lPoXQ&list=P
LPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=16

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=2BDUUOsSwLI&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=17

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?
v=FeXronMRbTs&list=
PLPBTQSTtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=18

ม.ปลาย

https://www.youtube.
com/watch?v=5Mtdx4ZIjk&list=PLPBTQS
TtkBS1Z7teinbzcfDyUNRj7
gmq&index=19

