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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จัดทำาโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่  พฤษภาคม  ๒๕๖๒



คำานำา
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ และยังมีบทบาทหน้าท่ีในการรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทำาหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึก

ทักษะ กิจกรรม และส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้การ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ น้ี  จัด

ทำาข้ึนเพ่ือประกอบการใช้หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒  โดยครอบคลุมเน้ือหาตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในสาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมีตารางวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียน

รู้แกนกลาง เพ่ือการจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ มีแนวการจัดการเรียนรู้ การให้ความรู้เพ่ิมเติมท่ีจำาเป็น

สำาหรับครูผู้สอน รวมท้ังการเฉลยคำาถามและแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน

 สสวท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือครูเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วน

สำาคัญ   ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทำาไว้ ณ โอกาสน้ี

     

      (ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำานงค์)

    ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กระทรวงศึกษาธิการ



คำาชี้แจง
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำาตัวช้ีวัดและสาระการเรียน

รู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษา ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพ่ือต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ

สามารถท่ีทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ ใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย มีการทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

โรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สสวท. ได้มี

การจัดทำาหนังสือเรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้สำาหรับจัดการเรียนการสอน

ในช้ันเรียน และเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำาคู่มือครูสำาหรับใช้ประกอบหนังสือเรียนดังกล่าว

 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ น้ี ได้

บอกแนวการจัดการเรียน การสอนตามเน้ือหาในหนังสือเรียนเก่ียวกับ การเคล่ือนท่ีและแรง แรงใน

ธรรมชาติ พลังงาน ปรากฏการณ์ของคล่ืนกล เสียง แสงสี และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงครูผู้สอนสามารถ

นำาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยสามารถนำาไปจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม ความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน ในการจัดทำาคู่มือครูเล่มน้ีได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ รวมท้ังครูผู้สอน นักวิชาการ 

จากท้ังภาครัฐและเอกชน จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี 

 สสวท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ช้ัน

มัธยมศึกษา  ปีท่ี ๕ เล่ม ๒ น้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีจะช่วยให้การจัดการ

ศึกษา  ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะใดท่ีจะทำาให้คู่มือครูเล่มน้ีมีความ

สมบูรณ์ย่ิงข้ึน โปรดแจ้ง สสวท.  ทราบด้วย จะขอบคุณย่ิง

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กระทรวงศึกษาธิการ



ข้อแนะนำาทั่วไปในการใช้คู่มือครู

 วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งมี
บทบาทสำาคญัในการพฒันาผลผลิตตา่ง ๆ  ทีใ่ช้ในการอำานวยความสะดวกทัง้ในชวีติและการทำางาน 
นอกจากน้ีวทิยาศาสตรย์งัชว่ยพฒันาวิธีคดิและทำาใหม้ทีกัษะทีจ่ำาเปน็ในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา
อยา่งเป็นระบบ      การจดัการเรียนรู้เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีส่ำาคญัตามเปา้หมายของ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จงึมีความสำาคญัยิง่ ซึง่เปา้หมายของการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
มีดังนี้

 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และข้อจำากัดของวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อให้เกิดทักษะที่สำาคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ     

ทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ
 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ 

สภาพแวดล้อม ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
 6. เพื่อนำาความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

และการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 7. เพือ่ใหม้จีติวทิยาศาสตร ์มคีณุธรรม จรยิธรรมและคา่นยิมในการใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตร์

อย่างสร้างสรรค์
        
 คู่มือครูเป็นเอกสารที่จัดทำาข้ึนควบคู่กับหนังสือเรียน สำาหรับให้ครูได้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการจดัการเรียนรูเ้พือ่ให้นกัเรยีนไดรั้บความรู้และมทัีกษะทีส่ำาคญัตามจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้น
หนังสือเรียน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งมี สื่อการเรียนรู้
ในเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงได้จาก QR code หรือ URL ท่ีอยู่ประจำาแต่ละบท ซึ่งครูสามารถใช้
ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ อย่างไรก็ตามครูอาจ
พิจารณาดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียนได้ 
โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 



ข้อแนะนำาทั่วไปในการใช้คู่มือครู

ตัวชี้วัด
 ตวัชีว้ดัเปน็กรอบแนวทางการประเมนิเนือ้หาหรอืทักษะขัน้ต่ำา ซึง่ชว่ยให้ครูได้ทราบเปา้หมาย
ของการจดัการเรยีนรูใ้นแตล่ะเนือ้หาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัตัวชีว้ดัได้
ทั้งน้ีครูอาจเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือทักษะตามศักยภาพของนักเรียน รวมท้ังอาจสอดแทรกเน้ือหาท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นได้

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
 การวิเคราะห์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ
จิตวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้

ผังมโนทัศน์
 แผนภาพท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิหลัก ความคดิรอง และความคดิย่อย เพือ่ช่วย
ให้ครูเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในบทเรียน 

สาระสำาคัญ
 การสรุปเนื้อหาสำาคัญของบทเรียน เพื่อช่วยให้ครูเห็นกรอบเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งลำาดับของ
เนื้อหาในบทเรียนนั้น

เวลาที่ใช้
 เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู้ ซึง่ครูอาจดำาเนนิการตามขอ้เสนอแนะทีก่ำาหนดไว ้หรอือาจปรบั
เวลาได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียน

ความรู้ก่อนเรียน
 คำาสำาคัญหรือข้อความที่เป็นความรู้พื้นฐาน ซึ่งนักเรียนควรมีก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาใน 
บทเรียนนั้น



 การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้ออาจมีองค์ประกอบแตกต่างกัน โดยรายละเอียดแต่ละ 
องค์ประกอบ เป็นดังนี้
 • จุดประสงค์การเรียนรู้

เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนเกิดความรู้ หรือทักษะหลังจากผ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้ ท้ังน้ีครูอาจต้ัง 
จุดประสงค์เพิ่มเติมจากที่ให้ไว้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียน

 • ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
เนือ้หาท่ีนกัเรยีนอาจเกดิความเขา้ใจคลาดเคลือ่นทีพ่บบอ่ย ซึง่เปน็ขอ้มลูให้ครูไดพ้งึระวงั

หรืออาจเน้นย้ำาในประเด็นดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

 • สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
ข้อมูลสิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้าก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ

 • แนวการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีการนำาเสนอท้ังใน

สว่นของเนือ้หาและกจิกรรมเปน็ข้ันตอนอยา่งละเอยีด ท้ังนีค้รอูาจปรบัหรอืเพิม่เตมิกจิกรรมจาก
ที่ให้ไว้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียน 

  กิจกรรม
การปฏิบัติที่ช่วยในการเรียนรู้เนื้อหาหรือฝึกฝนให้เกิดทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้

ของบทเรียน โดยอาจเป็นการทดลอง การสาธิต การสืบค้นข้อมูล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งควรให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยองค์ประกอบของกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

ขัอแนะนำาทั่วไปในการใช้คู่มือครู



 - จุดประสงค์
  เป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนเกิดความรู้หรือทักษะหลังจากผ่านกิจกรรมนั้น
 - วัสดุและอุปกรณ์ 
  รายการวัสดุ อุปกรณ์ หรือสารเคมี ที่ต้องใช้ในการทำากิจกรรม ซึ่งครูควรเตรียมให้เพียง
พอสำาหรับการจัดกิจกรรม
 - สิ่งที่ครูต้องเตรียม

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้าสำาหรับการจัดกิจกรรม เช่น การเตรียม
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ  การเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
 - ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม 

ขอ้มลูทีใ่หค้รแูจง้ตอ่นกัเรยีนใหท้ราบถงึขอ้ควรระวงั ข้อควรปฏบัิติ หรือข้อมูลเพ่ิมเติมใน
การทำากิจกรรมนั้น ๆ 

 - ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
ตัวอย่างผลการดำาเนินการตามขั้นตอนในวิธีทำากิจกรรม การสาธิต การสืบค้นข้อมูล หรือ

กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ครูใช้เป็นข้อมูลสำาหรับตรวจสอบผลการทำากิจกรรมของนักเรียน 

 - อภิปรายหลังทำากิจกรรม
ตัวอย่างข้อมูลท่ีควรได้จากการอภิปรายและสรุปผลการทำากิจกรรม ซึ่งครูอาจใช้คำาถาม

ท้ายกิจกรรมหรือคำาถามเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นที่ต้องการ รวมทั้งช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดและอภิปรายถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทำาให้ผลของกิจกรรมเป็นไปตามที่
คาดหวัง หรืออาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

นอกจากนี้อาจมีข้อเสนอแนะสำาหรับครู เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ       
เพิ่มขึ้น จากเนื้อหาที่มีในหนังสือเรียน

ข้อแนะนำาทั่วไปในการใช้คู่มือครู



 • แนวการวัดและประเมินผล
  แนวการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงประเมินท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ทีค่วรเกดิขึน้หลงัจากได้เรยีนรูใ้นแตล่ะหวัขอ้ ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิจะชว่ยใหค้รทูราบถงึความ
สำาเร็จของการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับนักเรียน
  เครื่องมือวัดและประเมินผลมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ  
แบบประเมินทักษะ  แบบประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูอาจเลือกใช้เครื่องมือ
สำาหรับการวัดและประเมินผลจากเครื่องมือมาตรฐานที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว ดัดแปลงจากเครื่องมือ
ท่ีผู้อ่ืนทำาไว้แล้ว หรือสร้างเครื่องมือใหม่ขึ้นเอง ตัวอย่างของเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ดังภาคผนวก

 • แนวคำาตอบคำาถามระหว่างเรียนและเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
  แนวคำาตอบของคำาถามระหวา่งเรียนและคำาถามทา้ยบทเรยีนในหนงัสอืเรยีน เพือ่ให้ครใูช้
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการตอบคำาถามของนักเรียน 
 - แนวคำาตอบคำาถามระหว่างเรียน

 แนวคำาตอบของคำาถามระหว่างเรียนซึ่งมีทั้งคำาถามชวนคิด ตรวจสอบความเข้าใจ และ
แบบฝกึหดั ท้ังน้ีครคูวรใชค้ำาถามระหวา่งเรยีนเพือ่ตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรียนกอ่น
เริ่มเนื้อหาใหม่ เพื่อให้สามารถปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป 
 - เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

 แนวคำาตอบของคำาถาในแบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งครูควรใช้คำาถามท้ายบทเรียนเพื่อตรวจ
สอบวา่หลงัจากเรยีนจบบทเรยีนแลว้ นักเรยีนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใด เพ่ือให้สามารถ
วางแผนการทบทวนหรือเน้นย้ำาเนื้อหาให้กับนักเรียนก่อนการทดสอบได้

ข้อแนะนำาทั่วไปในการใช้คู่มือครู
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จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  ด้ านความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบ และความ
ร่วมมือช่วยเหลือ (จากการ
ทำากิจกรรม)

  1.  วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล   ความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเพ่ืออธิบาย

ความเร่งของวัตถุ

  2.  สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันท่ีกระทำาต่อ

วัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์

  3.  สังเกต   วิเคราะห์   และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ท่ีกระทำาต่อ

วัตถุและมวลของวัตถุ

  4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หน่ึง ๆ

  5.  สังเกตและอธิบายผลของความเร่งท่ีมีต่อการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุได้แก่ การเคล่ือนท่ี

แนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน

ตัวชี้วัด

ipst.me/8831

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

1.  การแก้ปัญหา (สถานการณ์ที่ 
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง)

2.  ความร่วมมือ การทำางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นำา (การทำา
กิจกรรม)

3.  การสื่อสาร (การอภิปราย 
ร่วมกัน)

1.  การสังเกต การวัด และการ
ลงความเห็นจากข้อมูล (จาก
การทำากิจกรรม)

2.  การใช้จำานวน (การคำานวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ตัวช้ีวัด
      1.  วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุเพ่ืออธิบายความเร่ง

ของวัตถุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาเพ่ืออธิบายความเร่งของวัตถุ
      2. อธิบายการเคล่ือนท่ีแนวตรงและความเร่งท่ีเก่ียวข้อง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

บทที่   1

การเคลือ่นทีแ่ละแรง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรงวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
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ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การแกป้ญัหา (สถานการณท์ี่
เกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์)

2.  ความรว่มมือ การทำางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นำา (การทำา
กิจกรรม)

3.  การสื่อสาร (การอภิปราย
ร่วมกันและนำาเสนอผล)

1.  ด้านความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบ และความ
ร่วมมือช่วยเหลือ (จากการ
ทำากิจกรรม)

1.  การสังเกต การวัด และการ
ลงความเห็นจากข้อมูล (จาก
การทำากิจกรรม)

2.  การใช้จำานวน (การคำานวณ
ปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และการเขียนรายงานผล
การทำา กิจกรรม)

ตัวช้ีวัด
      2.  สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันท่ีกระทำาต่อวัตถุ

โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. อธิบายและแสดงการหาแรงลัพธ์จากแรงหลายแรงท่ีกระทำากับวัตถุในระนาบเดียวกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
2



ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

จิตวิทยาศาสตร์ 

จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การแก้ปัญหา (สถานการณ์ท่ี
เ ก่ียว กับแรง  มวล  และ
ความเร่ง)

2.  ความร่วมมือ การทำางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นำา (การทำา
กิจกรรม)

3.  การส่ือสาร (การอภิปรายร่วม
กันและนำาเสนอผล)

1.  การแก้ปัญหา (สถานการณ์ท่ี 
เก่ียวกับแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยา)

2.  ความร่วมมือ การทำางานเป็น
ทีม และภาวะผู้นำา (การทำา
กิจกรรม)

3.  การส่ือสาร (การอภิปรายร่วม
กันและนำาเสนอผล)

1.  ด้านความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบ และความ
ร่วมมือช่วยเหลือ (จากการ
ทำากิจกรรม)

1.  ด้านความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบ และความ
ร่วมมือช่วยเหลือ (จากการ
ทำากิจกรรม)

1.  การสังเกต การวัด และการ
ลงความเห็นจากข้อมูล (จาก
การทำากิจกรรม)

2.  การใช้จำานวน (การคำานวณ
ปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และการเขียนรายงานผล
การทำากิจกรรม)

1.  การสังเกต การวัด และการ
ลงความเห็นจากข้อมูล (จาก
การทำากิจกรรม)

2.  การใช้จำานวน (การคำานวณ
ปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และการเขียนรายงานผล
การทำากิจกรรม)

ตัวช้ีวัด
      3.  สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ท่ีกระทำาต่อวัตถุ

และมวลของวัตถุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง

ตัวช้ีวัด
      4.   สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หน่ึง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. อธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หน่ึง ๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรงวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
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ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  ด้านความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบ และ
ความร่วมมือช่วยเหลือ 
(จากการทำากิจกรรม)

1.  การแกป้ญัหา (สถานการณ์
ทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นทีแ่บบ
ต่าง ๆ)

2.  ความร่วมมือ การทำางาน
เปน็ทมี และภาวะผูน้ำา (การ
ทำา กิจกรรม)

3.  การสื่อสาร (การอภิปราย
ร่วมกันและนำาเสนอผล)

1.  การสังเกต การวดั และการ
ลงความเห็นจากข้อมูล 
(จากการทำากิจกรรม)

2.   การใช้จำานวน (การคำานวณ
ปริมาณ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการเขียนรายงานผล
การทำากิจกรรม)

ตัวช้ีวัด
      5.  สังเกตและอธิบายผลของความเร่งท่ีมีต่อการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ  ของวัตถุ ได้แก่ การเคล่ือนท่ี

แนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และการเคล่ือนท่ีแบบส่ัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์และความเร่งท่ีเก่ียวข้อง
      2. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมและความเร่งท่ีเก่ียวข้อง
      3. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบส่ันและความเร่งท่ีเก่ียวข้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
4



ผังมโนทัศน์
การเคลื่อนที่และแรง

การเคลื่อนที่

ปริมาณที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

มี

ได้แก่ รวมกันแบบเวกเตอร์ได้

ประกอบด้วย

ทำาให้เกิด

เปลี่ยนแปลงโดย ตัวอย่าง

ได้แก่

แรง

ระยะทางและการกระจัด การเคลื่อนที่แนวตรงแรงลัพธ์

อัตราเร็วและความเร็ว เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

ความเร่ง

ความเร่ง

การเคลื่อนที่แบบสั่น

แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรงวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
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สาระสำาคัญ

  การเคลือ่นทีข่องวตัถเุปน็การเปลีย่นตำาแหนง่ของวตัถเุมือ่เวลาเปลีย่นแปลงไป โดยมปีริมาณท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง
  เมือ่มแีรงภายนอกมากระทำาต่อวตัถโุดยผลรวมของแรงลพัธ์ไมเ่ท่ากับศูนย์จะทำาให้วตัถุเคลือ่นท่ี
โดยมีความเร่ง ขนาดและทิศทางของความเร่งขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์และมวลของ
วัตถุ การหาแรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุสามารถทำาได้โดยการรวมแบบเวกเตอร์ สำาหรับวัตถุใด ๆ เมื่อมี
แรงกระทำาตอ่วตัถ ุวตัถนุัน้จะออกแรงตอบโตก้ลับ เรยีกแรงทีก่ระทำาระหวา่งวตัถวุา่ แรงกริิยาและแรง
ปฏิกิริยา ซึ่งแรงทั้งสองนี้มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน
  ความรู้เรื่องแรงและความเร่งสามารถนำามาใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ได้ เช่น การ
เคลื่อนที่แนวตรงซึ่งเป็นการเคล่ือนที่ที่ความเร็วและความเร่งอยู่ในแนวเดียวกัน การตกแบบเสรีซึ่ง
เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งโน้มถ่วงของโลก การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ซึ่งเป็นการ
เคลือ่นท่ีแนวโค้งดว้ยความเร่งคงตวั การเคลือ่นทีแ่บบวงกลมซึง่เป็นการเคลือ่นท่ีแนวโคง้ดว้ยความเรง่
ทีม่ทีศิทางตัง้ฉากกบัความเรว็ตลอดเวลา และการเคลือ่นท่ีแบบสัน่ซ่ึงเปน็การเคลือ่นท่ีกลบัไปกลบัมา
ด้วยความเร่งที่มีทิศทางเข้าสู่จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ซึ่งเรียกว่า ตำาแหน่งสมดุล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
6



  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 12 ชั่วโมง  
  1.1  การเคลื่อนที่แนวตรง  4  ชั่วโมง
  1.2  แรงและการเคลื่อนที่  4  ชั่วโมง 
  1.3  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 4  ชั่วโมง

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

  ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ การรวมเวกเตอร์ในหนึ่งมิติ ตำาแหน่ง ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็ว แรงโน้มถ่วง มวล

นำาเข้าสู่บทที่ 1
  ครูนำาเข้าสู่บทที่ 1 โดยอาจให้นักเรียนสังเกตภาพการเคลื่อนที่ของรถไฟฟฟ้าบีทีเอสจาก 
รูปนำาบทที่ 1 ในหนังสือเรียน และอาจให้นักเรียนสังเกตภาพหรือวีดิทัศน์แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แบบต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน เช่น การขับรถหรือการเดินเป็นเส้นตรง การตกของผลไม้ที่
หล่นจากต้น การโยนลูกบาสให้เข้าห่วง การเหว่ียงวัตถุที่ผูกติดกับเชือกให้เป็นวงกลม การแกว่งของ
ชิงช้า การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น จากนั้น ครูให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปริมาณต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถุ ความเหมอืนและความแตกต่างของการเคลือ่นท่ีแบบต่าง ๆ  รวมท้ัง
ปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่การเคลือ่นทีแ่บบตา่ง ๆ  ทัง้นี ้ครคูวรเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนตอบคำาถามอยา่งอสิระและ
ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
  ครูชี้แจงนักเรียนว่า ในบทที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่และผลของแรงที่มีต่อการเคล่ือนที่แบบต่างๆ รวมทั้งประโยชน์จากการประยุกต์ใช้
ความรู้เหล่านี้
  ครูชี้แจงคำาถามสำาคัญที่นักเรียนจะต้องตอบได้หลังจากการเรียนรู้บทที่ 1 และหัวข้อที่นักเรียน
จะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  ภาพหรือวีดิทัศน์แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.1  การเคลื่อนที่แนวตรง
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ 
 2. อธิบายการเคลื่อนที่แนวตรงและความเร่งที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  รูปภาพหรือวดีทิศันต์วัอยา่งการเคลือ่นทีข่องวัตถใุนแนวตรง เช่น การเคลือ่นท่ีของเรือ รถยนต์ 
การเดินในแนวเส้นตรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกปล่อยให้ตกลงจากที่สูง

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครนูำาเขา้สูห่วัขอ้ที ่1.1 โดยใหน้กัเรยีนสงัเกตรูปภาพหรือวดีทัิศน์ตัวอย่างการเคลือ่นท่ีของวตัถุ

ในแนวตรง เช่น การเคลื่อนที่ของเรือ รถยนต์ การเดินในแนวเส้นตรง และการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูก

ปล่อยให้ตกลงจากที่สูง โดยอาจให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ดังกล่าวในหลาย ๆ  กรณี เช่น เคลื่อนที่

ด้วยอัตราเร็วคงตัว เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ และเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่ลดลง

อย่างสม่ำาเสมอ จากนั้น ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนสรุปได้ว่า การเคลื่อนท่ีดังกล่าวเป็น 

การเคลื่อนที่แนวตรงเพราะเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในแนวเดียว

  ครูชี้แจงว่า ในหัวข้อน้ีจะใช้การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นตัวอย่างสำาหรับการศึกษาปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 1.1.1 ตำาแหน่ง ระยะทาง และการกระจัด

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.1.1 โดยใช้รูป 1.1 ในหนังสือเรียน นำานักเรียนอภิปรายเพื่อตอบคำาถามว่า 
รถคนัใดมีการเคลือ่นที ่เพราะเหตใุดจงึเปน็เช่นนัน้ เมือ่นกัเรยีนสามารถสรปุไดว่้า รถ B มกีารเคลือ่นท่ี 
เพราะเมือ่เวลาผา่นไป รถ B มกีารเปล่ียนตำาแหนง่ ครใูห้ความรูน้กัเรยีนเกีย่วกบัการบอกตำาแหนง่ของ
วัตถุและจุดที่ใช้เปรียบเทียบในการบอกตำาแหน่งซ่ึงคือ จุดอ้างอิง ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน 
ครอูาจทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัการบอกตำาแหนง่ของวตัถ ุโดยกำาหนดสถานการณข์ึน้ใหม ่เชน่ การ
บอกตำาแหน่งของห้องใดห้องหนึ่งในอาคารเรียนโดยให้ห้องเรียนเป็นจุดอ้างอิง การบอกตำาแหน่งของ
นกัเรยีนท่ีอยูใ่นแถวเดยีวกนัโดยใหน้กัเรียนทีอ่ยูต่รงกลางเป็นจุดอา้งองิ  การบอกตำาแหน่งของนักเรียน
คนหนึง่ในหอ้งเรยีนเมือ่ใหโ้ตะ๊ใดโต๊ะหนึง่ทีอ่ยูก่ึง่กลางหอ้งเปน็จดุอา้งองิการบอกตำาแหนง่ของนกัเรียน
คนใดคนหน่ึงในห้องเรียนเมื่อให้โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งที่อยู่กึ่งกลางห้องเป็นจุดอ้างอิง หากนักเรียนยังบอก
ตำาแหน่งของวัตถุตามสถานการณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้ครูทบทวนเกี่ยวกับการบอกตำาแหน่งของวัตถุ
อีกครั้ง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  การอธิบายการเคลือ่นทีข่องวตัถุดว้ยการ
เปรยีบเทยีบระยะหา่งจากตำาแหนง่เริม่ตน้
ถึงตำาแหน่งสุดท้ายสามารถบอกได้ด้วย
ระยะทางเท่านั้น

1.  การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการ
เปรยีบเทียบระยะห่างจากตำาแหน่งเริม่ต้น
ถึงตำาแหน่งสุดท้ายสามารถบอกได้ด้วย
ระยะทางและการกระจัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  ครูใช้รูป 1.2 ในหนังสือเรียน นำานักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการอธิบายการเคลื่อนที่และเปลี่ยน
ตำาแหน่งของวัตถุโดยเปรียบเทียบระยะห่างจากจุดอ้างอิง จนนักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของชายในรูป 1.2 ได้ 2 ปริมาณ คือ ระยะทางซ่ึงเป็นปริมาณสเกลาร์และ
การกระจัดซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ จากนั้น ครูให้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณดังกล่าวตามรายละเอียดใน
หนังสือเรียน โดยครูอาจทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับปริมาณทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปริมาณเวกเตอร์
และปริมาณสเกลาร์อื่น ๆ เช่น เวลา อุณหภูมิ มวล ความยาว พื้นที่ และปริมาตร เป็นปริมาณ 
สเกลาร์ ส่วนแรงและน้ำาหนัก เป็นปริมาณเวกเตอร์

 1.1.2 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.1.2 โดยใช้รูป 1.3 ในหนังสือเรียน นำานักเรียนอภิปรายเพื่อตอบคำาถามว่า 
นักเรยีนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ นกัว่ิงคนใดเคล่ือนทีเ่ร็ว และนกัว่ิงคนใดเคลือ่นทีช่า้ จนนกัเรยีนสรปุได้
ว่า การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของนักวิ่งที่เคล่ือนท่ีในระยะทางท่ีเท่ากัน สามารถทำาได้โดยการ
พจิารณาระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเคลือ่นที ่โดยนกัวิง่ทีใ่ชเ้วลานอ้ยกวา่จะเคลือ่นทีเ่รว็กวา่นกัว่ิงทีใ่ชเ้วลา
มากกว่า ครูอาจตั้งคำาถามเพื่ออภิปรายเพิ่มเติมว่า สำาหรับในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่เท่า
กนั จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ นกัวิง่คนใดเคล่ือนทีเ่รว็ และนกัว่ิงคนในเคลือ่นทีช่า้ จนนกัเรยีนสามารถสรปุ
ไดว้า่ การเปรยีบเทยีบการเคล่ือนทีข่องนกัวิง่ทีเ่คล่ือนทีใ่นเวลาทีเ่ทา่กนั สามารถทำาไดโ้ดยการพจิารณา
ระยะทางที่นักวิ่งเคลื่อนที่ได้ โดยนักวิ่งที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางมากจะเคลื่อนที่เร็วกว่านักวิ่งที่เคลื่อนที่
ได้ระยะทางน้อย

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  อัตราเร็วและความเร็ว เป็นปริมาณ
เดียวกันจึงสามารถใช้สลับกันได้

1.  อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลลาร์  ส่วน
ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ ไม่สามารถ
ใช้สลับกันได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  ครนูำานกัเรยีนอภิปรายเพ่ือสรุปความรู้วา่ ในการพจิารณาวา่นกัว่ิงหรอืวตัถเุคลือ่นทีช่า้หรอืเรว็
สามารถเปรียบเทียบเทียบได้จากระยะทางและเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า วัตถุ
เคลื่อนท่ีช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่และระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนท่ี 
จากนั้น ครูให้ความหมายของอัตราเร็วและความเร็วตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
  ครูนำานักเรียนอภิปรายโดยใช้คำาถามว่า ในการเคลื่อนที่ของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเร็วและความเร็วระหว่างการเคล่ือนท่ี จะบอกอัตราเร็วและความเร็วในช่วงเวลานี้
ได้อยา่งไร เมือ่นกัเรยีนสามารถสรุปไดว้า่ การบอกอตัราเร็วและความเรว็ในชว่งเวลานีจ้ำาเปน็ต้องบอก
ในรปูของอตัราเรว็เฉลีย่และความเร็วเฉล่ีย ครูใหค้วามรูเ้พิม่เติมเกีย่วกบัการหาอตัราเรว็เฉลีย่ อตัราเรว็
ขณะหนึง่ ความเรว็เฉลีย่ และความเรว็ขณะหนึง่ ตามรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน โดยครอูาจใชต้วัอยา่ง
มาตรอัตราเร็วรถดังรูป 1.4 ในหนังสือเรียน เพื่อแสดงมาตรบอกอัตราเร็วของยานพาหนะขณะอ่าน
ค่าและอัตราเร็วเฉลี่ย
  ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง 1.1 ในหนังสือเรียนโดยครูเป็นผู้ให้แนะนำา
  ครอูาจใหค้วามรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัความสำาคัญของการบอกอตัราเรว็เฉล่ียและอัตราเรว็ขณะหนึง่ 
เพราะในบางกรณท่ีีวัตถมุกีารเปล่ียนแปลงอตัราเร็วระหวา่งการเคลือ่นทีท่ำาใหอ้ตัราเรว็เฉลีย่อาจมคีา่
ไม่เท่ากับอัตราเร็วขณะหนึ่ง โดยยกตัวอย่างในชีวิตประจำาวัน เช่น การออกแบบโครงสร้างกังหันลม
ผลติไฟฟา้ ตามรายละเอยีดในหนงัสอืเรยีน และการกำาหนดตารางการเดนิรถสาธารณะ ซ่ึงการเดนิรถ
ในแต่ละคันอาจมีอัตราเร็วขณะหนึ่งไม่เท่ากัน แต่อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทางจะต้องมีค่า 
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้รถดังกล่าวถึงจุดจอดระหว่างทางหรือถึงปลายทางตามกำาหนดเวลา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 1.1.3 ความเร่ง 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  วตัถทุีเ่คลือ่นดว้ยความเรง่เทา่กบัศนูย ์คอื 
วัตถุที่หยุดนิ่งเท่านั้น

1.  วัตถุที่เคลื่อนด้วยความเร่งเท่ากับศูนย์ คือ 
วัตถุที่หยุดนิ่ง หรือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว

2.  ความเรง่ของวัตถมุทีศิทางเดยีวกบัทศิทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ 

2.  ความเร่งของวัตถุไม่จำาเป็นต้องมีทิศทาง
เดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

3.  วัตถุที่ตกแบบเสรีในแนวดิ่งจะเคล่ือนที่
ด้วยความเร็วคงตัว

3.  วัตถุที่ตกแบบเสรีในแนวด่ิงจะเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปโดยมีความเร่ง
คงตัว

4.  ถ้าปล่อยให้วัตถุตกแบบเสรีในแนวดิ่งที่
ระดบัความสงูเทา่กนั วตัถทุีม่มีวลมากจะ
ตกถึงพื้นก่อนวัตถุที่มีมวลน้อย

4.  ถ้าปล่อยให้วัตถุตกแบบเสรีในแนวดิ่งที่
ระดับความสูงเท่ากัน วัตถุจะตกถึงพื้น
พร้อมกันแม้วัตถุดังกล่าวมีมวลต่างกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 และ 2 ของหัวข้อ 1.1 ตามหนังสือเรียน

  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.1.3 โดยให้นักเรียน
อภิปรายเกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของวัตถุที่มีการ
เปลีย่นแปลงความเร็ว เชน่ ขณะรถเคลือ่นตวัจาก
หยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่  ขณะรถพยายามเพ่ิม
ความเร็วให้มีค่ามากยิ่งขึ้น และขณะรถชะลอตัว
เพื่อลดความเร็วจนกระท่ังหยุดนิ่ง จนสรุปได้ว่า 
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปล่ียนแปลง
ความเร็ว เรียกว่า วัตถุเคล่ือนที่โดยมีความเร่ง 
จากนั้นครูให้ความรู้เกี่ยวกับความเร่งตามราย
ละเอียดในหนังสือเรียน พร้อมยกตัวอย่างการ

  ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง 1.2 ในหนังสือเรียนโดยครูเป็นผู้ให้แนะนำา
  ครชูีแ้จงนกัเรยีนว่า การเคล่ือนทีแ่นวตรงทีน่กัเรยีนไดศึ้กษามานัน้เปน็การเคลือ่นทีแ่นวตรงใน
แนวระดับ ซึ่งในชีวิตประจำาวันยังมีการเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่งด้วย เช่น การตกของผลไม้ใน 
แนวดิ่ง จากนั้นครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า การเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่งเหมือนหรือแตกต่าง
จากการเคลื่อนท่ีแนวตรงในแนวระดับอย่างไร โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระและไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง แล้วให้นักเรียนทำากิจกรรม 1.1 ในหนังสือเรียน

ความรู้เพิ่มเติมสำาหรับครู

ในระดับชั้นนี้   นักเรียนจะศึกษาวัตถุที่
มีการเคลื่อนท่ีด้วยความเร่งคงตัว   ดังน้ัน 
ความเร่งเฉลี่ยจึงมีค่าเท่ากับความเร่งขณะ
หนึ่ง จึงอาจเรียกสั้นๆ ว่า “ความเร่ง”

เคลือ่นท่ีทิศทางของวตัถท่ีุมคีวามเรง่ในกรณีต่าง ๆ  เช่น
กรณีที่ความเร่งของวัตถุที่ทิศทางเดียวกับความเร็วของวัตถุ เมื่อเวลาผ่านไป วัตถุนั้นจะมีความเร็ว 
เพิ่มขึ้น กรณีที่ความเร่งของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกับความเร็วของวัตถุ เมื่อเวลาผ่านไป วัตถุนั้นจะมี
ความเรว็ลดลง และกรณทีีว่ตัถมุคีวามเร่งเปน็ศูนย ์ถา้วตัถเุคลือ่นทีอ่ยู ่วตัถนุัน้กจ็ะเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้
ต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม ถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่ วัตถุนั้นก็จะไม่เคลื่อนที่ต่อไป
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จุดประสงค์
 วิเคราะห์จุดบนแถบกระดาษเพื่ออธิบายความเร่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา   1 ชุด
 2. หม้อแปลง    1 เครื่อง
 3. ถุงทราย     3 ถุง
 4. แถบกระดาษ    3 แถบ

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
 1.  ขณะทำาการทดลองต้องยึดเครื่องเคาะสัญญาณเวลาให้อยู่กับที่โดยใช้ตัวหนีบยึดรูป

ตัวซี (C clamp)
 2.  การยึดถุงทรายให้ติดกับปลายแถบกระดาษ ให้สอดปลายแถบกระดาษเข้าไปใน

ห่วงของถุงทรายแล้วใช้ลวดเสียบกระดาษติดกับห่วงหรือใช้กระดาษกาวยึดแถบ
กระดาษกับห่วง

 3. ควรจับแถบกระดาษให้ตรงและให้แถบกระดาษอยู่ในแนวดิ่ง

กิจกรรม 1.1  การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ขณะที่ถุงทรายเคลื่อนที่ ความเร็วของถุงทรายมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ ความเรว็ของถงุทรายมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากระยะทางในแตล่ะชว่ง
จุดมีขนาดเพิ่มขึ้น แสดงว่า ถุงทรายมีความเร็วเพิ่มขึ้น

ถุงทรายจำานวน 1 ถุง 2 ถุง และ 3 ถุง เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ ถุงทรายจำานวน 1 ถุง 2 ถุง และ 3 ถุง เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากัน 
เพราะระยะทางในแต่ละช่วงจุดในระดับเดียวกัน มีค่าประมาณเท่ากันทุกช่วงจุด

รูป 1.1 แถบกระดาษจากการติดถุงทราย 1 ถุง (ซ้าย) 2 ถุง (กลาง) และ 3 ถุง (ขวา)

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ว่า ถุงทราย 1 ถุง 2 ถุง และ 3 ถุง เคลื่อนที่เป็นแนว
ตรงในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงตัว

  หลังจากทำากิจกรรม 1.1 ครูนำานักเรียนอภิปรายตามรายละเอียดในหนังสือเรียนจน 
สรุปได้ว่า วัตถุใด ๆ ที่ตกสู่พื้น หรือเคล่ือนที่ตกลงมาในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศ ที่เรียกว่า การตกแบบเสรี วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 
ที่เรียกว่า ความเร่งโน้มถ่วง สำาหรับวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นโลกไม่มากนัก ความเร่งโน้มถ่วงมีค่า
ประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาท2ี และมีทิศทางสู่พื้นโลกเสมอ แสดงว่า ในทุก ๆ 1 วินาที วัตถุมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น
อย่างสม่ำาเสมอ โดยขนาดของความเร่งนี้จะไม่ขึ้นกับมวลของวัตถุ

ข้อเสนอแนะสำาหรับครู

  การวเิคราะหแ์ถบกระดาษทัง้ 3 แถบ สามารถทำาไดโ้ดย
การนำาแถบกระดาษแถบที่ 1 แถบที่ 2 และแถบที่ 3 ที่ติดกับ
ถงุทรายจำานวน 1 ถงุ 2 ถงุ และ 3 ถงุ ตามลำาดบั มาวางเปรยีบ
เทียบกัน จากนั้น เลือกจุดเร่ิมต้นบนแถบกระดาษแต่ละแถบ 
เพ่ือแสดงว่าระยะทางในแต่ละช่วงจุดในระดับเดียวกัน มีค่า
เท่ากันทุกช่วงจุด แล้วเขียนเส้นประ a, b, …,h ดังรูป 1.2

รูป 1.2 การวิเคราะห์แถบกระดาษ

  เมื่อพิจารณาจุดบนแถบกระดาษทั้ง 3 แถบ จะพบว่า 
ระยะหา่งระหวา่งจดุแตล่ะคูถ่ดักนัไปจะเพิม่ขึน้อย่างสม่ำาเสมอ
เหมือนกัน แสดงว่า การเคล่ือนที่ของถุงทรายแต่ละครั้งมี
ความเร็วเพิ่มข้ึนอย่างสม่ำาเสมอเหมือนกัน น่ันคือ ถุงทราย
ทั้งหมดเคลื่อนที่ด้วยความเร่งค่าเดียวกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  ถ้านำาแถบกระดาษที่ติดถุงทรายมาหาความเร็วเฉลี่ยใน 2 ช่วงจุด ซ่ึงคือ ความเร็วขณะหนึ่ง 
จะได้ตัวอย่างข้อมูลดังตาราง

แถบกระดาษ
ตอนที่

ระยะทาง 2 ช่วง
จุด (×10-2 m)

เวลา 2 ช่วงจุด
(s)

ขนาดความเร็ว
เฉลี่ยใน 2 ช่วง

จุด (m/s)

เวลาที่กึ่งกลาง
แต่ละช่วง (s)

1 (ช่วง ac) 4.6 2/50 1.15 1/50
2 (ช่วง ce) 6.2 2/50 1.55 3/50
3 (ช่วง eg) 7.7 2/50 1.93 5/50
4 (ช่วง gi) 9.2 2/50 2.30 7/50

  เมื่อเขียนกราฟระหว่างความเร็วเฉลี่ยใน 2 ช่วงจุดกับเวลา ซึ่งคือ ความเร็วขณะหนึ่งกับเวลา 
จะได้กราฟเส้นตรง ดังรูป 1.3

v (cm/s  )

(x       s)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50

100

150

200

250

300

t 1
50

รูป 1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วขณะหนึ่งกับเวลาของ

ถุงทรายที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

  จากกราฟแสดงถงึการเปลีย่นความเรว็เพิม่ขึน้อยา่งสม่ำาเสมอ จงึกลา่วไดว่้า ถา้ปลอ่ยให้ถงุทราย
เคลื่อนท่ีลงในแนวด่ิงภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ถุงทรายจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ซ่ึงถ้าหา 
ความชันของกราฟ จะได้ค่าประมาณ 9.8 m/s2 ซึ่งก็คือ ขนาดของความเร่งโน้มถ่วง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวการวัดและประเมินผล
 1. ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงจากการตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 1.1
 2.  ทกัษะการแกป้ญัหาและการใชจ้ำานวนจากการคำานวณปริมาณต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการเคลือ่นที่

แนวตรง
 3. จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลและความรอบคอบจากการอภิปรายร่วมกัน

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 1.1

 1.   ระยะทางและการกระจัดแตกต่างกันอย่างไร
   แนวคำาตอบ   ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ที่มีเพียงขนาดแต่ไม่มีทิศทาง ส่วนการ 

กระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

 2.    ในกรณีที่มีการเคลื่อนที่กลับทิศทาง   ระยะทางการเคลื่อนที่และขนาดการกระจัด 
มีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

   แนวคำาตอบ  ไม่เท่ากันโดยในกรณีที่มีการเคลื่อนที่กลับทิศทางระยะทางจะมีค่าเพิ่ม
ขึ้นส่วนขนาดของการกระจัดจะมีค่าลดลง

 3.   อัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไร
   แนวคำาตอบ  อัตราเร็วเฉล่ียเป็นปริมาณสเกลาร์ที่มีเพียงขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 

ส่วนความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

 4.  อัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วขณะหนึ่งของวัตถุมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
   แนวคำาตอบ  อัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วขณะหน่ึงของวัตถุมีค่าเท่ากันในกรณีท่ีวัตถุ

มีอัตราเร็วคงตัวตลอดช่วงเวลาในการเคลื่อนที่   และมีค่าไม่เท่ากันในกรณีที่วัตถุมี
การเปลี่ยนแปลงความเร็วในช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่

 5.  ถ้าวัตถุหนึ่งมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว วัตถุนั้นมีความเร็วคงตัวหรือไม่ อย่างไร
   แนวคำาตอบ  ถ้าวัตถุหนึ่งมีการเคล่ือนที่ด้วยความเร่งคงตัว   วัตถุนั้นจะมีความเร็ว

คงตัวก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวเท่ากับศูนย์   แต่ถ้าวัตถุมีความเร่ง
คงตัวไม่เท่ากับศูนย์ วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่โดยมีความเร็วไม่คงตัว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.2 แรงและการเคลื่อนที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง
 2. อธิบายและแสดงการหาแรงลัพธ์จากแรงหลายแรงที่กระทำากับวัตถุในระนาบเดียวกัน
 3. อธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  รูปภาพหรือวีดิทัศน์ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ีเน่ืองจาก
ถูกแรงภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำา เช่น การเคลื่อนที่ของรถยนต์ การเคลื่อนที่ของเรือ

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครนูำาเขา้สูห่วัขอ้ที ่1.2 โดยใหน้กัเรยีนสงัเกตรูปภาพหรือวดีทัิศน์ตัวอย่างการเคลือ่นท่ีของวตัถุ
ที่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เนื่องจากถูกแรงภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำา เช่น การเคลื่อนที่
ของรถยนต ์การเคลือ่นทีข่องเรอื โดยอาจใหน้กัเรยีนสงัเกตการเคลือ่นทีด่งักลา่วในหลาย ๆ  กรณ ีเช่น 
ทำาให้วัตถุที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ ทำาให้วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งเพิ่มความเร็ว หรือ
ทำาใหว้ตัถุทีเ่คลือ่นทีเ่ปล่ียนเปน็หยดุนิง่ จากนัน้ ครูใหน้กัเรียนรว่มกนัอภปิรายโดยตอบคำาถามวา่ อะไร
เปน็สาเหตทุีท่ำาให้วตัถุเปลีย่นสภาพการเคลือ่นที ่โดยครูเปดิโอกาสให้นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็อยา่ง
อิสระและไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
  ครูชี้แจงว่า ในหัวข้อนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำาให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
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 1.2.1 แรงและความเร่ง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  ถ้าจะมีการให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ให้เตรียมรถของเล่นจำาลอง

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 ของหัวข้อ 1.2 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.2.1 โดยใช้รูป 1.9 ในหนังสือเรียน หรือ ให้ตัวแทนนักเรียนสาธิตการผลัก
รถของเลน่จำาลองใหเ้คลือ่นที ่เพือ่ใหน้กัเรียนรว่มกนัอภปิรายและตอบคำาถามวา่ ทำาอย่างไรจงึจะทำาให้
รถของเลน่จำาลองเปลีย่นสภาพการเคล่ือนที ่เช่น ทำาให้รถทีห่ยุดนิง่เปลีย่นแปลงเปน็เคลือ่นที ่ทำาให้รถ
ที่เคล่ือนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งเพิ่มความเร็ว และทำาให้รถจำาลองท่ีเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นหยุดน่ิง 
จนนักเรียนสรุปได้ว่า การทำาให้รถเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จะต้องทำาการออกแรงกระทำาต่อรถ
  ครูนำานักเรียนอภิปรายตามรายละเอียดในหนังสือเรียนจนสรุปได้ว่า ปริมาณที่ทำาให้วัตถุมีการ
เปลีย่นสภาพการเคลือ่นที ่คือ แรง ซ่ึงเปน็ปรมิาณเวกเตอรท์ีม่ทีัง้ขนาดและทศิทาง หนว่ยของแรง คอื 
นิวตัน จากนั้น ครูให้นักเรียนทำากิจกรรม 1.2 ในหนังสือเรียน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  แรงมคีวามสมัพนัธก์บัความเร่งโดยไมข่ึน้
กบัมวล ดงัน้ัน วตัถทุีม่แีรงลพัธม์ากระทำา
มากจะเคลือ่นทีด่ว้ยความเรง่มากกวา่วตัถุ
ที่มีแรงลัพธ์มากระทำาน้อย

1.  แรงมีความสัมพันธ์กับความเร่งโดยขึ้นกับ
มวลของวัตถุ กล่าวคือ หากแรงลัพธ์ของ
วัตถุมีขนาดเท่ากันกระทำาต่อวัตถุ วัตถุที่มี
มวลมากจะมคีวามเร่งมากกวา่วตัถท่ีุมมีวล
น้อย
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จุดประสงค์
 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของรถทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำาต่อวัตถุ 
มวลของวัตถุ และความเร่งที่เกิดจากแรงนั้น

เวลาที่ใช้  45  นาที

วัสดุและอุปกรณ์

 1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา   1 เครื่อง

 2. หม้อแปลงโวลต์ต่ำา    1 เครื่อง

 3. รางไม้พร้อมแขนรางไม้   1 ชุด

 4. แถบกระดาษ    8 แถบ

 5. รถทดลอง    1 คัน

 6. แท่งเหล็กมวล 500 กรัม   3 แท่ง

 7. ขอเกี่ยวโลหะ    1 อัน

 8. นอต     4 ตัว

 9. เชือก     1 เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม

 1.  ควรทำาการชดเชยแรงเสียดทานด้วยการนำาสิ่งของมาหนุนรางไม้ให้สูงขึ้นจนกระทั่ง

รถทดลองเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัวซึ่งสังเกตได้จากแถบกระดาษที่ผ่านเครื่อง

เคาะสัญญาณเวลาจะมีระยะระหว่างจุดเท่ากัน

 2.  เนื่องจากการทดลองนี้มีการดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาหลาย

แถบ ครูควรเตือนให้นักเรียนเขียนบันทึกช่วยจำาที่แถบกระดาษแต่ละแผ่นไว้ เช่น 

นอต 2 ตัว หรือ 2F

กิจกรรม 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่ง
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

ตอนที่ 1

 จุดบนแถบกระดาษโดยการถ่วงนอตจำานวน 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว และ 4 ตัว แสดงได้ดังรูป 1.4 

รูป 1.4 แถบกระดาษจากการถ่วงนอตจำานวน 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว และ 4 ตัว

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

มวลของรถทดลองในแต่ละกรณี มีค่าคงตัวหรือไม่
แนวคำาตอบ มีค่าคงตัว

จากจุดบนแถบกระดาษที่ถ่วงด้วยนอต 1 ตัว สามารถอธิบายความเร็วและความเร่ง
ของรถทดลองได้อย่างไร
แนวคำาตอบ จุดบนแถบกระดาษที่ถ่วงด้วยนอต 1 ตัว มีระยะห่างเพิ่มขึ้น แสดงว่า 
รถทดลองมีความเร็วเพิ่มขึ้น นั่นคือ รถทดลองเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

เมื่อเปรียบเทียบความเร่งของรถทดลองจากแถบกระดาษที่ถ่วงด้วยนอต 1 ตัว 2 ตัว 
3 ตัว และ 4 ตัว รถทดลองในแต่ละกรณีมีความเร่งเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ รถทดลองมีความเร่งไม่เท่ากันขึ้นกับจำานวนนอตที่ถ่วง โดยรถทดลองที่
ถว่งดว้ยนอต 4 ตวั มคีวามเรง่มากทีส่ดุ และรถทดลองท่ีถว่งดว้ยนอต 1 ตัว มคีวามเร่ง
น้อยที่สุด
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จำานวนนอตมีความสัมพันธ์กับแรงที่กระทำากับรถทดลองอย่างไร
แนวคำาตอบ รถทดลองที่ถ่วงด้วยนอตจำานวนมาก จะมีแรงกระทำากับรถทดลอง
มากกว่ารถทดลองที่ถ่วงด้วยนอตจำานวนน้อย

ขนาดของแรงที่กระทำากับรถทดลองมีความสัมพันธ์กับขนาดของความเร่งอย่างไร
แนวคำาตอบ ในกรณทีีข่นาดของแรงทีก่ระทำากบัรถทดลองมคีา่มาก ขนาดของความเรง่
จะมค่ีามาก แตส่ำาหรบักรณท่ีีขนาดของแรงท่ีกระทำากบัรถทดลองมคีา่น้อย ขนาดของ
ความเร่งจะมีค่าน้อย
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ตอนที่ 2

 จุดบนแถบกระดาษโดยการเพิ่มแท่งเหล็กมวล 500 กรัม บนรถทดลองจำานวน 1 แท่ง 

2 แท่ง และ 3 แท่ง แสดงได้ดังรูป 1.5

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

แรงที่กระทำาให้รถทดลองเกิดการเคลื่อนที่ในแต่ละกรณี มีค่าคงตัวหรือไม่
แนวคำาตอบ แรงท่ีกระทำาให้รถทดลองมีค่าคงตัว เนื่องจากถูกดึงด้วยนอตจำานวน 
4 ตัวเท่ากัน

เปรียบเทียบแถบกระดาษในกรณีที่ไม่มีแท่งเหล็ก และกรณีที่วางแท่งเหล็ก 1 แท่ง 
2 แท่ง และ 3 แท่ง รถทดลองในแต่ละกรณีมีความเร่งเท่ากันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ รถทดลองแต่ละกรณีมีความเร่งไม่เท่ากันขึ้นกับจำานวนแท่งเหล็กที่วาง
บนรถทดลอง โดยรถทดลองที่มีแท่งเหล็กจำานวน 3 แท่ง จะมีความเร่งน้อยที่สุด ใน
ขณะที่รถทดลองที่ไม่มีแท่งเหล็กจะมีความเร่งมากที่สุด

จำานวนแท่งเหล็กมีความสัมพันธ์กับมวลรวมของรถทดลองอย่างไร
แนวคำาตอบ รถทดลองที่มีจำานวนแท่งเหล็กมากจะมีมวลรวมของรถทดลองมาก

รูป 1.5 แถบกระดาษจากการเพิ่มแท่งเหล็กจำานวน 1 แท่ง 2 แท่ง และ 3 แท่ง
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มวลรวมของรถทดลองมีความสัมพันธ์กับขนาดของความเร่งอย่างไร
แนวคำาตอบ ในกรณทีีม่วลรวมของรถทดลองมคีา่มาก ความเรง่ของรถทดลองจะมคีา่
นอ้ย แตส่ำาหรบักรณทีีม่วลรวมของรถทดลองมคีา่น้อย ความเร่งของรถทดลองจะมคีา่
มาก

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ ดังนี้

 - การทำากิจกรรม 1.2 ตอนที่ 1 พบว่า เมื่อมีแรงดึงจากนอตกระทำาต่อรถทดลองจะทำาให้

รถทดลองเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง   โดยในกรณีที่มวลของรถทดลองมีค่าคงตัว   และแรงที่

กระทำาต่อรถมีค่าเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำานวนนอต จะทำาให้รถทดลองเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

ที่มีค่าเพิ่มขึ้น

 - การทำากิจกรรม 1.2 ตอนที่ 2 พบว่า เมื่อแรงดึงรถทดลองมีค่าคงตัว   แต่มวลรวมของ

รถทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยการวางแท่งเหล็กบนรถทดลอง   จะทำาให้รถทดลองเคลื่อนที่ด้วย

ความเร่งที่มีค่าลดลง

  หลังจากทำากิจกรรม 1.2 ครูใช้รูป 1.11 ในหนังสือเรียน นำานักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลของ

แรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของก้อนหินตามรายละเอียดในหนังสือเรียนจนสรุปได้ว่า ถ้าก้อนหินมีขนาด

เท่ากัน   การโยนก้อนหินด้วยแรงมากจะทำาให้ก้อนหินเคลื่อนท่ีก่อนหลุดออกจากมือด้วยความเร่ง

มากกว่าการโยนก้อนหินด้วยแรงน้อย   ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองตอนที่  1  และถ้าออกแรง

โยนก้อนหินด้วยแรงที่มีขนาดเท่า ๆ   กัน  ก้อนหินที่มีมวลน้อยจะเคลื่อนที่ก่อนหลุดออกจากมือด้วย

ความเร่งมากกว่าก้อนหินที่มีมวลมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองตอนที่ 2
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ข้อเสนอแนะสำาหรับครู
  กจิกรรม 1.2 ตอนที ่1 สามารถหาความพนัธร์ะหวา่งแรงกบัความเรง่เมือ่มวลของวตัถุมคีา่คงตวั 
โดยนำาแถบกระดาษมาหาความเร็วเฉลี่ยใน 2 ช่วงจุด ซึ่งคือ ความเร็วขณะหนึ่ง แล้วเขียนกราฟความ
สมัพนัธ์ระหวา่งความเรว็ขณะหนึง่กบัเวลา ซึง่จะเปน็กราฟเสน้ตรงทีมี่ความชนัของกราฟเปน็คา่คงตวั 
โดยความชันของเส้นกราฟ คือ ความเร่งของรถทดลองซึ่งมีค่าคงตัว ดังรูป 1.6
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รูป 1.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วขณะหนึ่งของรถทดลองกับเวลา

รูป 1.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของรถทดลองกับเวลา

  เมือ่เขียนกราฟระหวา่งความเรง่และแรงทีก่ระทำาตอ่วัตถจุะได้เปน็กราฟเสน้ตรงทีม่คีวามชนัคา่
หนึ่ง แสดงว่า ความเร่งแปรผันตรงกับแรง ดังรูป 1.7

a

0 1 2 3 4 5

20

40

60

80

100

120

F (W)

(x 10  m/s  )-2 2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
26



  กิจกรรม 1.2 ตอนที่ 2 สามารถความพันธ์ระหว่างมวลกับความเร่งเมื่อแรงมีค่าคงตัว โดยนำา
แถบกระดาษมาหาความเร็วเฉลีย่ใน 2 ชว่งจดุ ซึง่คอื ความเร็วขณะหน่ึง แลว้เขียนกราฟความสมัพันธ์
ระหว่างความเร็วขณะหนึ่งกับเวลา ซึ่งจะเป็นกราฟเส้นตรงท่ีมีความชันของกราฟเป็นค่าคงตัว โดย
ความชันของเส้นกราฟ คือ ความเร่งของรถทดลองซึ่งมีค่าคงตัว ดังรูป 1.8

  นอกจากน้ี เมือ่พจิารณาสว่นกลบัของมวลเพือ่นำามาเขยีนกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความเรง่
และส่วนกลับของมวลจะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันค่าหนึ่ง แสดงว่า ความเร่งแปรผันตรงกับส่วน
กลับของมวล ดังรูป 1.9

รูป 1.8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วขณะหนึ่งของรถทดลองกับเวลา

รูป 1.9 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งและส่วนกลับของมวล
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  การวิเคราะหผ์ลการทำากจิกรรมที ่1.2 สามารถสรปุไดต้ามสมการ F = ma หรอื ถา้พจิารณาทศิ 
จะเขียนได้เป็น F = ma ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

 1.2.2 การหาแรงลัพธ์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 ของหัวข้อ 1.2 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.2.2 โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยตอบคำาถามว่า ในกรณีที่มีแรง
ภายนอกกระทำาต่อวัตถุมากกว่าหนึ่งแรง นักเรียนจะสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุได้อย่างไร 
ครูอาจใช้ตัวอย่างกรณีที่แรงหลายแรงกระทำาต่อวัตถุในแนวเดียวกันท้ังกรณีท่ีมีทิศทางเดียวกัน และ
กรณีที่มีทิศทางตรงกันข้าม เพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน จากนั้นจึงใช้ตัวอย่างกรณีที่แรงกระทำา
ต่อวัตถุหลายแรงในระนาบเดียวกันแต่แรงดังกล่าวทำามุมใด ๆ ต่อกัน โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น ครูให้นักเรียนทำากิจกรรม 1.3 
ในหนังสือเรียน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  แรงลพัธท์ีก่ระทำาตอ่วตัถหุาไดจ้ากการนำา
ขนาดของแรงที่กระทำาต่อวัตถุมารวมกัน

1.  การหาแรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุจะต้อง
พิจารณาท้ังขนาดและทิศทางของแรงท่ี
กระทำาต่อวัตถุ
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จุดประสงค์
 วิเคราะห์ขนาดและทิศทางของแรงของแรงสองแรงที่กระทำามุมใด ๆ ต่อกันเพื่อหาขนาด 
และทิศทางของแรงลัพธ์

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์

 1. เครื่องชั่งสปริง 3 เครื่อง

 2. เชือก   3 เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม

 1. อาจให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนการอ่านค่าจากเครื่องชั่งสปริง

 2.  สำารวจเครื่องชั่งสปริงให้พร้อมใช้งานและสามารถอ่านค่าของแรงได้อย่างถูกต้องก่อน

ทำากิจกรรม   ซ่ึงบางครั้งอาจจำาเป็นปรับเครื่องชั่งสปริงโดยการหมุนนอตที่บริเวณ 

ด้านบนของเครื่องชั่งสปริงเพื่อให้จุดบอกตำาแหน่งของแรงอยู่ที่ศูนย์นิวตันเมื่อไม่มีแรง

กระทำา หรืออาจมีการบันทึกค่าเริ่มต้นของเครื่องชั่งสปริงในขณะที่ไม่มีแรงกระทำาเพื่อ

นำาไปลบออกจากค่าของแรงดึงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง

 3.  การดึงเครื่องช่ังสปริงอย่าให้ขอเก่ียวโลหะสัมผัสกับพื้นโต๊ะ   เพราะจะทำาให้ค่าของ 

แรงดึงบนเครื่องชั่งสปริงไม่ถูกต้อง

 4.  การเขียนแนวแรงบนกระดาษขาวภายหลังจากดึงเครื่องชั่งสปริงจนกระทั่งปมของ

เชือกอยู่นิ่ง ผู้ทดลองต้องมองลงในแนวดิ่ง และใช้ดินสอปลายแหลมทำาเครื่องหมายใต้

แนวเส้นเชือกหนึ่ง อย่างน้อย 2 ตำาแหน่ง เพื่อให้สามารถลากเส้นแนวแรงได้

 5.  ครูควรเน้นย้ำากับนักเรียนว่า   การเขียนเวกเตอร์แทนแรง    ต้องเขียนความยาวของ 

เวกเตอร์ให้ถูกต้อง   โดยกำาหนดมาตราส่วนระหว่างขนาดของแรงกับความยาวของ 

เวกเตอร์ เช่น ใช้มาตราส่วนความยาวเวกเตอร์ 1 เซนติเมตรต่อแรง 1 นิวตัน

 6.  ผลการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่จำาเป็นต้องเหมือนกัน    อาจแตกต่างกันทั้ง 

ขนาดและทิศทางของแรงที่ใช้ดึง แต่ผลสรุปท้ายการทดลองจะเป็นเช่นเดียวกัน

กิจกรรม 1.3 การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำามุมต่อกัน
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

 เมื่อออกแรงที่ใช้ดึงมีขนาด 3 นิวตัน, 4 นิวตัน, และ 5 นิวตัน แสดงดังรูป 1.10

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เม่ือนำาขนาดของแรงที่ 1 มารวมกับขนาดของแรงที่ 2 จะเท่ากับขนาดของแรงที่ 3 
หรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ ไมเ่ทา่กนั โดยผลรวมขนาดของแรงที ่1 กับแรงที ่2 จะมคีา่มากกวา่ขนาด
ของแรงที่ 3

แรงลัพธ์ของแรงที่ 1 กับแรงที่ 2 จากวิธีในข้อ 4 มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร เมื่อ
เทียบกับแรงที่ 3
แนวคำาตอบ แรงลพัธข์องแรงที ่1 กบัแรงท่ี 2 จากวธีิในข้อ 4 มขีนาดเท่ากบัขนาดของ
แรงที่ 3 แต่ทิศทางตรงข้ามกับแรงที่ 3

แรงลัพธ์ของแรงที่ 1 กับแรงที่ 2 จากวิธีในข้อ 5 มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร เมื่อ
เทียบกับแรงที่ 3
แนวคำาตอบ แรงลพัธข์องแรงที ่1 กบัแรงท่ี 2 จากวธีิในข้อ 5 มขีนาดเท่ากบัขนาดของ
แรงที่ 3 แต่ทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่ 3

รูป 1.10 ผลการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำามุมต่อกัน

 °37
 °53

4 N 5 N
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  หลังจากทำากิจกรรม   1.3 ครูอาจถามคำาถามชวนคิด ในหนังสือเรียนหน้า   21 ให้นักเรียน

อภิปรายร่วมกัน   โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ   แล้วครูนำาอภิปรายจน

ได้คำาตอบดังนี้

  ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยตอบคำาถามว่า การหาเวกเตอร์ลัพธ์ท้ังสองวิธีเหมือนหรือ 
แตกต่างกันอย่างไร และให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้น ครูให้นักเรียนศึกษาการ
หาแรงลัพธ์ด้วยการรวมแบบเวกเตอร์ ทั้ง 2 วิธี คือ การสร้างรูปสามเหลี่ยมและการสร้างรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนาน รวมทั้งการนำาความรู้เรื่องการหาแรงลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันตามรายละเอียด
ในหนังสือเรียน

 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ว่า   การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำามุมต่อกัน

สามารถทำาได้ด้วยการเขียนแผนภาพซึ่งมี 2 วิธี คือ

 -  วิธีที่   1   นำาหางเวกเตอร์ของแรงที่   2   ไปต่อกับหัวเวกเตอร์ของแรงที่   1   จากนั้นลาก 

เวกเตอร์จากหางเวกเตอร์ของแรงที่ 1 ไปยังหัวเวกเตอร์ของแรงที่ 2 เป็นแรงลัพธ์ของ

แรงทั้งสอง

 -  วิธีทำา  2  นำาหางเวกเตอร์ของแรงที่   1   ต่อกับหางเวกเตอร์ของแรงที่  2  แล้วลากเวก

เตอร์เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานจากหางเวกเตอร์ท้ังสองไปท่ีมุมตรงข้าม  

แรงนี้เป็นแรงลัพธ์ของแรงทั้งสอง

แนวคำาตอบชวนคิด

 แรงลัพธ์ของแรงทั้ง 3 มีค่าเท่าใด และหาได้อย่างไร
  แนวคำาตอบ   แรงลัพธ์ของแรงทั้ง 3 มีค่าเป็นศูนย์ หาได้จากการนำาแรงลัพธ์ของแรงที่ 1 

และแรงที่ 2 จากวิธีในข้อ 4 หรือ ข้อ 5 มารวมกับแรงที่ 3 ซึ่งเป็นการรวมแรงสองแรงที่
มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้าม
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 1.2.3 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 ของหัวข้อ 1.2 ตามหนังสือเรียน
  ครนูำาเขา้สูห่วัขอ้ 1.2.3 โดยใชร้ปู 1.16 ในหนงัสอืเรียนพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การออกแรง
กระทำาต่อวัตถุที่นักเรียนคุ้นเคย เช่น การใช้แขนรับลูกวอลเลย์บอล การออกแรงเตะลูกฟุตบอล หรือ 
ให้นักเรียนใช้สันมือเคาะที่ขอบโต๊ะเบา ๆ แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยตอบคำาถามว่า ในขณะ
ที่เราออกแรงกระทำาต่อวัตถุ วัตถุนั้นจะมีการตอบสนองต่อแรงที่กระทำานั้นหรือไม่ อย่างไร และส่งผล 
อย่างไรต่อผู้ออกแรงกระทำา ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและไม่คาดหวัง 
คำาตอบที่ถูกต้อง
  ครูนำานักเรียนอภิปรายตามรายละเอียดในหนังสือเรียนจนสรุปได้ว่า ขณะที่วัตถุหนึ่งออกแรง
กระทำาต่ออีกวัตถุหนึ่ง วัตถุที่ถูกแรงกระทำาก็ออกแรงตอบโต้กลับ เรียกแรงที่กระทำาระหว่างวัตถุ 
คู่หนึ่ง ๆ ว่า แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา จากนั้น ครูใช้คำาถามนำาเข้าสู่กิจกรรมว่า แรงทั้งสองนี้มีขนาด
และทิศทางเป็นอยา่งไร ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสดงความคิดเห็นอย่างอสิระและไมค่าดหวงัคำาตอบ
ที่ถูกต้อง แล้วให้นักเรียนทำากิจกรรม 1.4

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  เมือ่วตัถอุนัหนึง่ออกแรงกระทำาตอ่วตัถอุกี
อนัหนึง่ วตัถทุีถ่กูแรงกระทำาจะไมอ่อกแรง
ตอบโต้กลับมาที่วัตถุที่ออกแรงกระทำา

1.  เมือ่วตัถุอันหน่ึงออกแรงกระทำาต่อวตัถอีุก
อันหนึ่ง วัตถุที่ถูกแรงกระทำาจะออกแรง
ตอบโต้กลับมาที่วัตถุที่ออกแรงกระทำา
เสมอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรม 1.4 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาลัพธ์

ครั้งที่
แรงดึงจาก

เครื่องชั่งสปริงที่ 1 (นิวตัน)
แรงดึงจาก

เครื่องชั่งสปริงที่ 2 (นิวตัน)

1 5 5
2 7 7
3 10 10

จุดประสงค์
 วิเคราะห์ขนาดและทิศทางของแรงระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เพื่ออธิบายแรงกริยาและแรง
ปฏิกิริยา

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์

 1. เครื่องชั่งสปริง 2 อัน

แนะการทำากิจกรรม

 1.  สำารวจเคร่ืองช่ังสปริงใหพ้ร้อมใช้งานและสามารถอา่นคา่ของแรงไดอ้ยา่งถกูตอ้งกอ่น 

ทำากิจกรรม   ซ่ึงบางคร้ังอาจจำาเป็นปรับเครื่องชั่งสปริงโดยการหมุนนอตท่ีบริเวณ

ด้านบนของเคร่ืองช่ังสปริงเพื่อให้จุดบอกตำาแหน่งของแรงอยู่ที่ศูนย์นิวตันเมื่อ

ไม่มีแรงกระทำา   หรืออาจมีการบันทึกค่าเริ่มต้นของเครื่องชั่งสปริงในขณะท่ีไม่มี 

แรงกระทำาเพื่อนำาไปลบออกจากค่าของแรงดึงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง

 2.  การดึงเครื่องช่ังสปริงต้องขนานกับพื้น   และระวังไม่ให้ขอเกี่ยวของเคร่ืองชั่งสปริง

สัมผัสกับพื้นโต๊ะ เพราะจะทำาให้ค่าของแรงดึงบนเครื่องชั่งสปริงไม่ถูกต้อง

 3.  การอ่านค่าจากเคร่ืองช่ังสปริงต้องมองลงในแนวดิ่งและตรงกับตำาแหน่งของสเกลที่

ต้องการอ่าน

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

แรงทีเ่ครือ่งชัง่สปรงิอนัที ่2 กระทำากบัเครือ่งช่ังสปริงอันท่ี 1 และ แรงท่ีเคร่ืองช่ังสปริง
อันที่ 1 กระทำากับเครื่องชั่งสปริงอันที่ 2 เกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่
แนวคำาตอบ เกิดขึ้นพร้อมกัน

แรงทีเ่ครือ่งชัง่สปรงิอนัที ่2 กระทำากบัเครือ่งช่ังสปริงอันท่ี 1 และ แรงท่ีเคร่ืองช่ังสปริง
อันที่ 1 กระทำากับเครื่องชั่งสปริงอันที่ 2 มีขนาดเป็นอย่างไร
แนวคำาตอบ มีขนาดเท่ากัน

แรงที่เครื่องชั่งสปริงอันที่ 2 กระทำากับเครื่องชั่งสปริงอันที่ 1 และแรงที่เครื่องชั่งสปริง
อันที่ 1 กระทำากับเครื่องชั่งสปริงอันที่ 2 มีทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ มีทิศทางตรงกันข้าม

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ว่า   แรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้งสองกระทำาซ่ึงกันและกัน

เป็นแรงที่กระทำาคนละวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน 

แรงคู่นี้เรียกว่า แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

 หลังจากทำากิจกรรม 1.4 ครูใช้รูป 1.18 ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงตัวอย่าง

ของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาในชีวิตประจำาวัน เช่น การพายเรือ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน

แนวการวัดและประเมินผล
 1. ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง จากการตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 1.2
 2.  ทักษะการแก้ปัญหาและการใช้จำานวน จากการคำานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงและ

การเคลื่อนที่
 3. จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลและความรอบคอบจากการอภิปรายร่วมกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.3 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และความเร่งที่เกี่ยวข้อง
 2. อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลมและความเร่งที่เกี่ยวข้อง
 3. อธิบายการเคลื่อนที่แบบสั่นและความเร่งที่เกี่ยวข้อง

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.3 โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการ
เคลื่อนที่ในแนวตรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน จากนั้นให้นักเรียนลองจัดกลุ่มการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
แลว้ร่วมกนัอภปิรายวา่ การเคลือ่นทีด่งักลา่วเกดิข้ึนไดอ้ยา่งไรและจะอธบิายการเคลือ่นทีด่งักลา่วดว้ย
แรงและความเร่งของวัตถุได้อย่างไร โดยครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและไม่คาดหวัง
คำาตอบท่ีถูกต้อง จากนั้น ครูชี้แจงนักเรียนว่า ในหัวข้อน้ี นักเรียนจะได้ศึกษาผลของแรงท่ีมีต่อการ
เคลือ่นทีแ่บบตา่ง ๆ  โดยแบ่งออกเป็น การเคล่ือนทีแ่บบโพรเจกไทล ์การเคลือ่นทีแ่บบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 1.2

 1.  แรงในชีวิตประจำาวันมีลักษณะอย่างไร
   แนวคำาตอบ แรงมีขนาดและทิศทาง โดยแรงสามารถทำาให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการ

เคลื่อนที่ได้
 2. แรงที่กระต่อวัตถุ มวลของวัตถุ และความเร่งของวัตถุ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
   แนวคำาตอบ ความเร่งของวัตถุแปรผันตรงกับแรงที่กระทำาต่อวัตถุ แต่จะแปรผกผัน

กับมวลของวัตถุ
 3. เมื่อออกแรงกระทำาต่อวัถุหนึ่ง วัตถุนั้นจะออกแรงกระทำากลับ เสมอไปหรือไม่
   แนวคำาตอบ เสมอไป

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 1.3.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  ถา้จะมกีารใหน้กัเรียนสาธติการโยนสิง่ของในแนวโคง้ ให้เตรยีมสิง่ของสำาหรบัโยน เชน่ ลกูบอล 
ลูกเทนนิส และลูกบาสเกตบอล

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 6 ของหัวข้อ 1.3 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.3.1 โดยใช้รูป 1.19 ในหนังสือเรียน หรือการสาธิตด้วยการโยนส่ิงของให้
เคลือ่นทีใ่นแนวโคง้ เพือ่ใหน้กัเรยีนสงัเกตและอภปิรายร่วมกันโดยตอบคำาถามวา่ การเคลือ่นท่ีดงักลา่ว 
เหมอืนหรอืแตกตา่งจากการตกแบบเสรีอยา่งไร ทัง้นี ้ครคูวรเปดิโอกาสใหนั้กเรยีนตอบอยา่งอสิระและ
ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น ครูให้นักเรียนทำากิจกรรม 1.5

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  เมื่อดีดเหรียญให้เคล่ือนที่ในแนวระดับ
ออกจากโตะ๊ ระยะเวลาทีเ่หรยีญใชใ้นการ
เคลื่อนที่ตกถึงพื้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของ
แรงที่ใช้ในการดีดเหรียญในแนวระดับ

1.  เมือ่ดดีเหรียญใหเ้คลือ่นทีใ่นแนวระดบัออก
จากโต๊ะ ระยะเวลาท่ีเหรียญใช้ในการ
เคลือ่นท่ีตกถงึพืน้จะไมข้ึ่นอยู่กบัขนาดของ
แรงที่ใช้ในการดีดเหรียญในแนวระดับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จุดประสงค์
 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวระดับและแนวดิ่งเพื่ออธิบายผลของความเร่งที่มี
ต่อการเคลื่อนที่แนวโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วง

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์

 1. เหรียญ   2 เหรียญ

 2. ไม้บรรทัด   2 อัน

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม

 1.  ควรเลือกใช้ไม้บรรทัดที่มีความหนาและแข็งแรง เช่น ไม้บรรทัดเหล็ก ไม้บรรทัด

พลาสติกหนา และไม้บรรทัดไม้ เพื่อไม่ให้ไม้บรรทัดส่วนที่ยื่นออกจากโต๊ะมีการบิด

และงอ

 2. ไม่ควรให้นักเรียนใช้มือในการเคาะไม้บรรทัดเพราะอาจเป็นอันตรายกับนักเรียนได้

 3. ควรเลือกใช้เหรียญที่มีขนาดใหญ่ เช่น เหรียญสิบบาท เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต

 4. จัดสถานที่ให้โล่งเพื่อไม่ให้เหรียญเคลื่อนที่ไปชนสิ่งกีดขวาง

 5.  เพื่อให้สามารถสังเกตการเคล่ือนที่ของเหรียญได้ง่าย   ควรจัดฉากหลังไม่ให้มีสิ่งของ

หรือลวดลายที่อาจจะทำาให้การมองเห็นเหรียญได้ไม่ชัดเจน

 6.    ผู้สังเกตควรมองการเคล่ือนของเหรียญที่ระดับเดียวกับโต๊ะและผู้สังเกตควรนั่งอยู่

ในทิศทางตั้งฉากกับระนาบการเคล่ือนที่ของเหรียญโดยอยู่ห่างจากจุดทำากิจกรรม

ประมาณ  1 เมตร   เพื่อให้เห็นเส้นทางการเคลื่อนท่ีของเหรียญตลอดระยะเวลาท่ี

เหรียญเคลื่อนที่ในอากาศ

กิจกรรม 1.5 การเคลื่อนที่แนวโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

 เส้นทางการเคลื่อนที่ของเหรียญแสดงได้ ดังรูป 1.11

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เหรียญทั้งสองมีการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร
แนวคำาตอบ แตกต่างกัน โดยเหรียญที่ 1 เป็นการเคลื่อนท่ีแนวโค้ง ส่วนเหรียญท่ี 2 
เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงโดยเป็นการตกแบบเสรีในแนวดิ่ง

เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ พร้อมกัน โดยเสียงที่กระทบพื้นของเหรียญทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกัน

เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นที่ตำาแหน่งเดียวกันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ คนละตำาแหนง่ โดยเหรยีญที ่1 ตกถงึพืน้บรเิวณทีไ่กลจากโตะ๊ สว่นเหรยีญ
ที่ 2 ตกที่บริเวณโต๊ะ

เมื่อออกแรงเคาะไม้บรรทัดเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหรียญท่ี 1 มีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับ
เพิ่มขึ้น เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบพร้อมกัน โดยยังคงได้ยินเสียงที่กระทบพื้นของเหรียญทั้งสองเกิดขึ้น 
พร้อมกัน

รูป 1.11 เส้นทางการเคลื่อนที่ของเหรียญ

เหรียญที่ 1 เหรียญที่ 2
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อภิปรายหลังการทำากิจกรรม

 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ว่า เหรียญที่ถูกแรงกระทำาให้เคลื่อนที่ไปในแนวระดับ

จะหลุดจากขอบโต๊ะแล้วเคลื่อนท่ีต่อไปภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทำาให้เหรียญเคลื่อนที่

ในแนวโค้งลงสู่พื้น   ส่วนเหรียญที่ไม่มีแรงกระทำาในแนวระดับจะเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรงใน

แนวดิ่ง   ซึ่งเหรียญทั้งสองใช้เวลาในการเคล่ือนที่เท่ากันและมีระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใน 

แนวดิ่งเท่ากัน   แต่เหรียญที่ถูกแรงกระทำาให้เคลื่อนที่ในแนวระดับจะเคลื่อนที่ในแนวโค้ง

โดยเคลื่อนท่ีถึงพื้นไกลจากโต๊ะ   ส่วนเหรียญที่ไม่มีแรงกระทำาในแนวระดับจะเคล่ือนที่ถึง

พื้นที่บริเวณใกล้โต๊ะ   การเพิ่มขนาดของแรงที่กระทำาต่อเหรียญจะทำาให้เหรียญมีความเร็ว

ต้นในแนวระดับมากขึ้นส่งผลให้เหรียญตกไกลจากโต๊ะเพิ่มขึ้น   แต่ระยะเวลาในการ

เคลื่อนที่มีค่าเท่าเดิม

 หลังจากทำากิจกรรม  1.5  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทำากิจกรรมโดยใช้ 

รูป 1.21   ในหนังสือเรียนประกอบการอภิปรายจนสรุปได้ว่า การเคลื่อนที่แนวโค้งเป็นการเคลื่อนที่

ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่ง โดยในแนวระดับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวและในแนวดิ่งเคลื่อนที่ด้วย

ความเร่งคงตัว เรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จากนั้น ครูและนักเรียน

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในชีวิตประจำาวัน 

เช่น การขว้างสิ่งของให้ไปตกไกลที่สุด การฉีดน้ำารดต้นไม้ และการโยนสิ่งของข้ามสิ่งกีดขวาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 1.3.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 7 ของหัวข้อ 1.3 ตามหนังสือเรียน
  ครนูำาเขา้สูห่วัขอ้ 1.3.2 โดยใชร้ปู 1.23 ในหนงัสอืเรียน พร้อมท้ังการยกตัวอย่างวตัถท่ีุเคลือ่นท่ี
แบบวงกลม เชน่ รถยนตห์รือรถจกัรยานยนต์ทีก่ำาลังเลีย้วโคง้ ดาวเทยีมทีโ่คจรรอบโลก เพ่ือให้นกัเรยีน
อภปิรายรว่มกนัโดยตอบคำาถามวา่ วตัถดุงักลา่วเคลือ่นท่ีในแนววงกลมหรือส่วนของวงกลมไดอ้ย่างไร 
โดยครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเห็นอยา่งอสิระและไมค่าดหวงัคำาตอบทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ ครู
ให้นักเรียนทำากิจกรรมที่ 1.6

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  เมือ่แกวง่วตัถทุีผู่กตดิกบัเชือกใหเ้คล่ือนที่
แบบวงกลมแล้วเชือกขาด วัตถุจะคงการ
เคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นรัศมีของวงกลม

1.  เมื่อแกว่งวัตถุที่ผูกติดกับเชือกให้เคลื่อนที่
แบบวงกลมแล้วเชือกขาด วัตถุจะคงการ
เคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นสัมผัสของวงกลม
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จุดประสงค์
 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของจุกยางเพื่ออธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบ
วงกลมในแนวระดับ

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์

 1. จุกยาง   1 อัน

 2. เชือก   1 เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม

 1.  ควรให้นักเรียนในกลุ่มช่วยสังเกตและเตือนผู้ทำากิจกรรมให้เหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่

เป็นวงกลมที่มีระนาบอยู่ในแนวระดับให้มากที่สุด

 2.  ผู้ทำากิจกรรมต้องระมัดระวังอันตรายในการเหว่ียงจุกยางเพราะจุกยางอาจเคล่ือนที่

ไปชนสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนที่ของจุกยางได้

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

 จากการทำากิจกรรมพบว่า   ในขณะที่จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลม   เมื่อความเร็วในการ

เคลื่อนที่ของจุกยางเพิ่มขึ้น แรงดึงเชือกจะมีขนาดเพิ่มขึ้น

กิจกรรม 1.6 การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ในแต่ละขณะที่จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลม มีแรงดึงเชือกกระทำาต่อจุกยางหรือไม่ 
ในทิศทางใด
แนวคำาตอบ มีแรงดึงเชือกกระทำาต่อจุกยาง โดยมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของการ
เคลื่อนที่

ในแต่ละขณะที่จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลม ความเร็วของจุกยางมีทิศทางอย่างไร
แนวคำาตอบ ความเร็วของจุกยางมีทิศทางในแนวสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนท่ีเป็น
วงกลม

ในแต่ละขณะที่จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลม ขนาดของความเร็วในการเคลื่อนที่มีความ
สัมพันธ์กับขนาดของแรงที่ใช้ดึงหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ มีความสัมพันธ์กัน โดยถ้าเพิ่มขนาดของความเร็วในการเคลื่อนที่ของ 
จุกยาง ก็จะต้องเพิ่มขนาดของแรงดึงจุกยาง

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ว่า    ขณะจุกยางเคล่ือนที่เป็นวงกลม   จะมีแรงกระทำา

ต่อจุกยางตลอดเวลาโดยมีทิศทางพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่   ส่วนความเร็วของ 

จุกยางมีทิศทางในแนวสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นวงกลม   โดยขนาดของแรงที่

กระทำาต่อจุกยางจะขึ้นอยู่กับขนาดความเร็วของจุกยาง ถ้าจุกยางมีขนาดของความเร็วมาก

ก็จะต้องใช้แรงดึงที่มีขนาดมาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  หลังจากทำากิจกรรม 1.6 ครูใช้รูป 1.25 ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนสรุปได้

ว่า แรงที่ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่นั้นเสมอ แรงนี้

เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง จากนั้น ครูนำาอภิปรายตามรายละเอียดในหนังสือเรียนจนได้ความรู้เพิ่มเติม 

ว่า   แรงท่ีกระทำาต่อวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมนี้ทำาให้เกิดความเร่งในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางการ

เคลื่อนที่ เรียกว่า ความเร่งสู่ศูนย์กลาง ส่วนความเร็วขณะหนึ่งของวัตถุมีทิศทางอยู่ในแนวเส้นสัมผัส

กับเส้นรอบวงกลม ซึ่งตั้งฉากกับความเร่งสู่ศูนย์กลางเสมอ โดยการเคลื่อนที่รูปแบบนี้เรียกว่า การ

เคลื่อนที่แบบวงกลม จากนั้นครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องการ 

เคลื่อนที่แบบวงกลมในชีวิตประจำาวัน เช่น การเลี้ยวโค้งให้ปลอดภัย และการออกแบบถนนสำาหรับ

ทางโค้ง ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน

 1.3.3 การเคลื่อนที่แบบสั่น
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 8 ของหัวข้อ 1.3 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 1.3.3 โดยใช้รูป 1.27 ในหนังสือเรียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างวัตถุที่เคลื่อนที่
แบบกลับไปกลับมาซ้ำาแนวเดิม เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การแกว่งของชิงช้า การเคลื่อนที่ของจุด ๆ 
หนึ่งบนสายกีตาร์เมื่อถูกดีด การแกว่งของเปล และการเคลื่อนที่ของมวลติดปลายสปริง เพื่อให้
นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัโดยตอบคำาถามวา่ การเคลือ่นทีด่งักลา่ว เหมอืนหรอืแตกตา่งกบัการเคลือ่นที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรือไม่ อย่างไร จากนั้น ให้
นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำาแนวเดิมหรือการเคลื่อนที่
แบบสั่นได้อย่างไร โดยครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและไม่คาดหวังคำาตอบท่ีถูกต้อง 
จากนั้นครูให้นักเรียนทำากิจกรรมที่ 1.7

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  เมื่อแขวนวัตถุให้เคลื่อนที่แบบสั่น แรงที่
กระทำาต่อวัตถุและความเร่งของวัตถุมี 
ทิศทางเข้าสู่จุดแขวน

1.  เม่ือแขวนวัตถุให้เคลื่อนท่ีแบบส่ัน แรงท่ี
กระทำาต่อวัตถุและความเร่งของวัตถุมี 
ทิศทางเข้าสู่จุดสมดุล หรือจุดกึ่งกลางของ
การเคลื่อนที่
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จุดประสงค์
 วิเคราะห์การแกว่งของลูกตุ้มเพื่ออธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบสั่น

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์

 1. ลูกตุ้ม    1 อัน

 2. เชือก    1 เส้น

 3. ขาตั้งสำาหรับแขวนลูกตุ้ม  1 อัน

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม

 1.  ควรให้ตำาแหน่งเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเป็นตำาแหน่งที่เชือกทำามุมน้อย   ๆ    

กับแนวดิ่ง ประมาณ 10 องศา

 2.  ควรใช้เชือกยาวประมาณ   50   เซนติเมตร   โดยเชือกดังกล่าวต้องเป็นเชือกขนาดเล็ก 

ที่ไม่ยืด และอาจใช้นอตแทนลูกตุ้ม

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

 จากการทำากิจกรรมพบว่า   ความเร็วของลูกตุ้มขณะเคลื่อนเข้าหาจุด   O   มีค่าเพิ่มขึ้น 

และความเร็วของลูกตุ้มขณะเคลื่อนที่ออกจากจุด O มีค่าลดลง

กิจกรรม 1.7 การเคลื่อนที่แบบสั่น
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ขณะลูกตุ้มอยู่นิ่งที่จุด O แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อลูกตุ้มมีค่าเท่าใด
แนวคำาตอบ แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อลูกตุ้มมีค่าเท่ากับศูนย์

หลังปล่อยให้ลูกตุ้มแกว่ง ตำาแหน่งใดบ้างที่ลูกตุ้มมีความเร็วเป็นศูนย์ และที่ตำาแหน่ง
ใดลูกตุ้มมีความเร็วสูงสุด
แนวคำาตอบ ลูกตุ้มมีความเร็วเป็นศูนย์ที่ตำาแหน่ง A และ B ลูกตุ้มมีความเร็วสูงสุดที่
ตำาแหน่ง O

ความเร็วของลูกตุ้มขณะเคลื่อนเข้าหาจุด O และเคลื่อนท่ีออกจากจุด O มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ ความเร็วของลูกตุ้มขณะเคล่ือนเข้าหาจุด O มีค่าเพิ่มขึ้น และความเร็ว
ของลูกตุ้มขณะเคลื่อนที่ออกจากจุด O มีค่าลดลง

ความเร่งของลูกตุ้มขณะเคลื่อนเข้าหาจุด O และเคลื่อนที่ออกจากจุด O มีทิศทางเป็น
อย่างไร เพราะเหตุใด
แนวคำาตอบ ความเร่งของลูกตุ้มขณะเคล่ือนเข้าหาจุด O มีทิศทางเดียวกับความเร็ว 
หรือมีทิศทางเข้าหาจุด O เพราะลูกตุ้มเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเพิ่มข้ึน และความเร่ง
ของลกูตุม้ขณะเคล่ือนออกจากจดุ O มทีศิทางตรงขา้มกับความเรว็ หรอืมทีศิทางเขา้หา
จุด O เพราะลูกตุ้มเคลื่อนที่โดยมีความเร็วลดลง

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุปได้ว่า การแกว่งของลูกตุ้มเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือ

แบบกลับไปกลับมาซ้ำาแนวเดิมระหว่างจุด A และจุด B โดยมีจุด O อยู่ตรงกลาง ขณะที ่

ลูกตุ้มอยู่ที่จุดที่ไกลที่สุดที่จุด A และจุด B จะมีความเร็วเป็นศูนย์ เมื่อลูกตุ้มเคลื่อนที่เข้าหา

จุด O ลูกตุ้มมีความเร็วเพิ่มขึ้น แสดงว่าลูกตุ้มมีความเร่งเข้าหาจุด O และเมื่อลูกตุ้มเคลื่อนที่

ออกจากจุด O ลูกตุ้มมีความเร็วลดลง แสดงว่าลูกตุ้มมีความเร่งตรงข้ามกับความเร็วโดยมี

ทิศทางเข้าหาจุด O
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 หลังจากทำากิจกรรม 1.7 ครูใช้รูป 1.29 ในหนังสือเรียน นำานักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่

ของวัตถุแบบกลับไปกลับมาซ้ำาแนวเดิม เพื่อให้สรุปได้ว่า การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลับไปกลับมา

ซ้ำาแนวเดิมมีทิศทางของความเร่งเข้าสู่จุด O ซึ่งเป็นจุดของการเปลี่ยนทิศทางของความเร่ง แสดงว่า 

ที่จุด O วัตถุมีความเร่งในแนวการเคลื่อนที่เป็นศูนย์ และแรงลัพธ์ในแนวการเคลื่อนที่ที่กระทำาต่อ 

ลูกตุ้มมีค่าเป็นศูนย์ เรียกตำาแหน่ง O ว่า ตำาแหน่งสมดุล จากนั้น ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับ

การประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบสั่นในชีวิตประจำาวัน เช่น การออกแบบนาฬิกาแบบ

ลูกตุ้ม การแกว่งของเครื่องเล่นในสวนสนุก การออกแบบเครื่องดนตรีแบบสาย และการออกแบบ

ระบบกันสะเทือนของรถ

ข้อเสนอแนะสำาหรับครู
  ครูอาจให้นักเรียนทำาการทดลองเพิ่มเติมเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบ
กลับไปกลับมาซ้ำาแนวเดิม ในกรณีของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย สามารถทำาได้ 2 กรณี คือ
  1. เพิม่มวลของของลกูตุม้หรอืนอตดว้ยการเพิม่ขนาดหรือเพ่ิมจำานวนท่ีแขวน โดยให้ความยาว
ของเชือกและมุมเริ่มปล่อยมีค่าคงตัว แล้วจับเวลาของการแกว่งครบ 20 รอบ จะพบว่า เวลาเฉลี่ยใน
การแกว่งครบ 1 รอบของลูกตุ้ม มีค่าเท่ากัน นั่นคือ ที่ความยาวเชือกเท่ากัน คาบของการแกว่งของลูก
ตุ้มจะมีค่าเท่ากันแม้มวลของลูกตุ้มจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
  2. เปลี่ยนความยาวของเชือกโดยเริ่มต้นจาก 30 เซนติเมตร และเพ่ิมขึ้นทีละ 10 เซนติเมตร 
จนถึงความยาว 80 เซนติเมตร โดยให้มวลของลูกตุ้มหรือนอตและมุมมีค่าคงตัวแล้วจับเวลาของการ
แกว่งครบ 20 รอบ จะพบว่า เวลาเฉลี่ยในการแกว่งครบ 1 รอบของลูกตุ้มมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความยาว
ของเชือกเพิ่มขึ้น

แนวการวัดและประเมินผล
  1. ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง จากการตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 1.3
  2.   ทักษะการแก้ปัญหาและการใช้จำานวน จากการคำานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
  3. จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผล และความรอบคอบ จากการอภิปรายร่วมกัน
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 1.3

 1.  ดีดเหรียญจำานวน 3 เหรียญ ออกจากขอบโต๊ะพร้อมกันด้วยแรงในแนวระดับที่มีค่า
แตกต่างกัน เหรียญทั้งสามตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่ จงอธิบาย

   แนวคำาตอบ เหรยีญทัง้สามตกถึงพืน้พรอ้มกนั เนือ่งจากระยะเวลาทีใ่ช้ในการเคลือ่นที่
ของเหรียญที่ออกจากขอบโต๊ะจะไม่ขึ้นกับขนาดของแรงท่ีกระทำากับเหรียญในแนว
ระดับ

 2.  จากชดุการทดลองการเคลือ่นทีแ่บบวงกลม ถา้เชอืกทีผ่กูจกุยางขาด จกุยางจะเคลือ่นที่
อย่างไร

   แนวคำาตอบ จุกยางจะเคลื่อนที่ต่อไปตามแนวเส้นสัมผัสของวงกลม
 3.  ความเร่งของวัตถุที่เคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบสั่น เหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร
   แนวคำาตอบ การเคลื่อนที่ทั้งสามมีความแตกต่างกันดังนี้
   -  การเคล่ือนทีแ่บบโพรเจกไทล์ วตัถจุะมคีวามเรว็ในแนวระดบัคงตวั (ความเรง่ใน

แนวระดับเท่ากับศูนย์) แต่มีความเร่งในแนวดิ่งคงตัว
   - การเคลื่อนที่แบบวงกลม วัตถุจะมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม
   - การเคลื่อนที่แบบสั่น วัตถุจะมีความเร่งเข้าสู่ตำาแหน่งสมดุล
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     เฉลยแบบฝึดหัดท้ายบทที่ 1

 1. จุดอ้างอิงมีความสำาคัญต่อการเคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร
   แนวคำาตอบ   มีความสำาคัญเพราะจุดอ้างอิงเป็นจุดท่ีใช้เปรียบเทียบในการบอก

ตำาแหน่งของวัตถุ ณ เวลาใด ๆ

 2.  การเคลื่อนที่แนวตรง มีลักษณะอย่างไร
   แนวคำาตอบ การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยที่วัตถุเปลี่ยนตำาแหน่ง

ในการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

 3.  อธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่ง
   แนวคำาตอบ   อัตราเร็วเฉล่ีย  คือ  อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้กับช่วง

เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ดังกล่าวอาจมีค่ามากหรือน้อย
ก็ได้ ในขณะที่อัตราเร็วขณะหนึ่ง คือ อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 4.   เมื่อเราพบป้ายจำากัดความเร็วบนถนนเป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วดังกล่าว 
 หมายถึงความเร็วขณะหนึ่ง หรือความเร็วเฉลี่ย

   แนวคำาตอบ  ความเร็วขณะหนึ่ง

 5.   ถ้าครอบครัวหนึ่งขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย   75   กิโลเมตรต่อช่ัวโมง    จากกรุงเทพฯ 
ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีระยะทางประมาณ 640 กิโลเมตร ครอบครัวนี้จะใช้เวลาเดิน
ทางประมาณเท่าใด

   วิธีทำา  จาก อัตราเร็วเฉลี่ย คือ อัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่
  โดยที่    ระยะทาง เท่ากับ   640 กิโลเมตร
  อัตราเร็วเฉลี่ย เท่ากับ   75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  จาก         อัตราเร็วเฉลี่ย =  ระยะทาง

 จะได้    ช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ =  ระยะทาง

ช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่

อัตราเร็วเฉลี่ย
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     =  
640 กิโลเมตร

75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

     
=  8.53 ชั่วโมง

     
=  8 ชั่วโมง + (0.53 × 1) ชั่วโมง

     
=  8 ชั่วโมง + (0.53 × 60) นาที

     
=  8 ชั่วโมง 32 นาที

 ตอบ ครอบครัวนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.53 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง 32 นาที

 6.   รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยทุก ๆ 1 วินาที รถคันนี้จะมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 4 
เมตรต่อวินาที ถ้าที่เวลาเริ่มต้นรถคันนี้มีอัตราเร็ว 16 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไปจาก
เริ่มต้น 5 วินาที รถจะมีอัตราเร็วเท่าใด

  วิธีทำา   จาก ความเร่ง คือ  อัตราส่วนระหว่างความเร็วที่เปล่ียนไปกับช่วงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเร็ว

  โดยที่  ความเร็วที่เปลี่ยนไป เท่ากับ 4 เมตรต่อวินาที
     ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เท่ากับ 1 วินาที

 จาก       ความเร่ง   =  ความเร็วที่เปลี่ยนไป

 จะได้      ความเร่ง   =  

            =  4 เมตรต่อวินาท2ี

 สำาหรับการเคลื่อนที่ในช่วงเวลา 5 วินาที 

  จะได้   ความเร็วที่เปลี่ยนไป =  ความเร่ง × ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว  

        =  4 เมตรต่อวินาท2ี × 5 วินาที

    =  20 เมตรต่อวินาที

ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

1 วินาที
4 เมตรต่อวินาที
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  เมื่อเวลาเริ่มต้นรถคันนี้มีอัตราเร็ว 16 เมตรต่อวินาที และเมื่อเวลาผ่านไปจากเริ่มต้น 5 
วินาที รถมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 เมตรต่อวินาที

 ดังนั้น    รถจะมีอัตราเร็ว = 16 เมตรต่อวินาที + 20 เมตรต่อวินาที

      = 36 เมตรต่อวินาทีี

 ตอบ รถจะมีอัตราเร็วเท่ากับ 36 เมตรต่อวินาที

 7.   โยนลูกบาสขึ้นไปตรง ๆ ในแนวดิ่ง ด้วยอัตราเร็ว 29.4 เมตร/วินาที ขณะที่ออกจากมือ 
ลูกบาสจะใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะตกกลับมาที่เดิม เมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ

  วิธีทำา   จาก ความเร่ง คือ  อัตราส่วนระหว่างความเร็วท่ีเปลี่ยนไปกับช่วงเวลาท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเร็ว

  โดยที่  ความเร่งของลูกบาสมีค่าเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง = -9.8 เมตรต่อวินาท2ี

     ความเร็วเริ่มต้นของลูกบาส = 29.4 เมตรต่อวินาที
     ความเร็วสุดท้ายของลูกบาสที่จุดสูงสุด = 0 เมตรต่อวินาที

 จาก          ความเร่ง  =  

   จะได้ ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว  =  

          =

            =

            =  3 วินาที

 ดังนั้น เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของลูกบาสจนตกกลับมาที่เดิม  =  2 × 3 วินาที

            =  6 วินาที

 ตอบ ลูกบาสจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ตกกลับมาที่เดิมถึงจุดสูงที่สุดเท่ากับ 6 วินาที

ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ความเร่ง

− 9.8 เมตรต่อวินาท2ี

− 9.8 เมตรต่อวินาท2ี

ความเร็วที่เปลี่ยนไป

ความเร็วที่เปลี่ยนไป

− 29.4 เมตรต่อวินาที

0 เมตรต่อวินาที − 29.4 เมตรต่อวินาที
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 8.  ถ้าแรงท่ีกระทำากับวัตถุกับความเร็วของวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกันความเร็วของวัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  แนวคำาตอบ ความเร็วของวัตถุจะมีค่าลดลง

 9.  ถ้าออกแรงที่มีขนาดเท่ากันผลักวัตถุที่ 1 และวัตถุที่ 2 ให้เคลื่อนที่ โดยวัตถุทั้งสองม ี
รูปร่างเหมือนกันทุกประการ แต่มวลของวัตถุที่ 1 มากกว่ามวลของวัตถุที่ 2 วัตถุใดจะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร่งมากกว่ากัน

  แนวคำาตอบ วัตถุที่ 2 ซึ่งมีมวลน้อยกว่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมากกว่าวัตถุที่ 1

 10.  ถ้ามีแรงกระทำากับวัตถุทำาให้แรงลัพธ์มีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อ
เวลาผ่านไปวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์หรือไม่ จงอธิบาย

   แนวคำาตอบ ในช่วงแรก วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทิศทางของแรงลัพธ์ที่กระทำา แต่เมื่อเวลาผ่านไป วัตถุจะมีความเร็วลดลง จนกระทั่ง
ความเร็วเป็นศูนย์ จากนั้น วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์

 11. จงหาแรงลัพธ์ ถ้ามีแรงสองแรงกระทำากับวัตถุ ดังรูป

   แนวคำาตอบ สามารถหาแรงลัพธ์ได้จากการรวมแบบเวกเตอร์ ดังรูป

 6 นิวตัน

 10 นิวตัน

วัตถุ

 6 นิวตัน

 10 นิวตัน

วัตถุ

แรงลัพธ
 8 นิวตัน

ดังนั้น แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ 8 นิวตัน โดยมีทิศทางตั้งฉากกับแรง 6 นิวตัน
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 12.  นักเล่นสเกตบอร์ด A และ B ยืนหันหน้าเข้าหากัน ถ้านักเล่นสเกตบอร์ด A ผลักนักเล่น
สเกตบอร์ด B ดังรูป

A
B

นักเล่นสเกตบอร์ดทั้งสองคนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใด
แนวคำาตอบ นักเล่นสเกตบอร์ด A และ B จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกัน เพราะ
ในขณะที่นักเล่นสเกตบอร์ด A ผลักนักเล่นสเกตบอร์ด B ก็จะทำาให้เกิดแรงที่นักเล่น
สเกตบอร์ด B กระทำากับนักเล่นสเกตบอร์ด A ด้วย ซึ่งเป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ที่กระทำาต่อนักเล่นสเกตบอร์ดทั้งสองในทิศทางตรงข้ามกัน แรงดังกล่าวจึงทำาให้นักเล่น
สเกตบอร์ด A และ B เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกัน ดังรูป

ทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการเคลื่อนที่
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 13. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ต่างจากการเคลื่อนที่แนวตรงอย่างไร จงอธิบาย
   แนวคำาตอบ   การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคล่ือนท่ีท้ังในแนวระดับและ 

แนวดิ่งพร้อมกัน โดยมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง ส่วนการเคลื่อนที่แนวตรงเป็น 
การเคลื่อนที่ในแนวเดียวและมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

 14.    การดีดเหรียญสองเหรียญที่เหมือนกันทุกประการให้เคลื่อนที่ออกจากขอบโต๊ะในแนว
ระดับพร้อมกัน   โดยแรงที่ใช้ในการดีดเหรียญที่  1   มากกว่าแรงที่ใช้ในการดีดเหรียญที่ 2 
เหรียญทั้งสองจะตกถึงพ้ืนพร้อมกันหรือไม่  อย่างไร  และเหรียญทั้งสองตกถึงพื้น 
โดยมีระยะห่างจากโต๊ะเท่ากันหรือไม่ อย่างไร

   แนวคำาตอบ   เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน แต่ตกถึงพื้นคนละตำาแหน่ง โดยเหรียญที่ 
1 ตกไกลจากโต๊ะมากกว่าเหรียญที่ 2

 15.    ทำาไมดาวเทียมโคจรรอบโลกโดยไม่ตกลงมา
   แนวคำาตอบ   ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้โดยไม่ตกลงมาเนื่องจากการเคลื่อนที่

ของดาวเทียมเป็นการเคล่ือนที่แบบวงกลมท่ีมีแรงดึงดูดของโลกทำาหน้าท่ีเป็น
แรงสู่ศูนย์กลาง ดังรูป

แรงสูศูนยกลาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 1 |การเคลื่อนที่และแรงวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

53



 16.  จงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมและการ
เคลื่อนที่แบบสั่น

   แนวคำาตอบ   ความเหมือนระหว่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนท่ี 
แบบสั่น คือ เป็นการเคลื่อนที่ซ้ำารอยเดิม ส่วนความแตกต่างของระหว่างการเคลื่อนที่
แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบสั่น แสดงดังตาราง

การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบสั่น

1.  เป็นการเคลื่อนที่ซ้ำารอยเดิมแบบ
ไม่กลับไปกลับมา

1.  เป็นการเคลื่อนที่ซ้ำารอยเดิมแบบ
กลับไปกลับมา

2. มีศูนย์กลาง 2. มีตำาแหน่งสมดุล

3. ไม่มีการหยุดนิ่ง
3.  มีการหยุดนิ่งขณะเปลี่ยนทิศทาง

การเคลื่อนที่

4.  แรงและความเร่งมีทิศทางสู่
ศูนย์กลาง

4.  แรงและความเร่งมีทิศทางเข้าสู่
ตำาแหน่งสมดุล

 17.  ขณะเหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่ง ถ้าเส้นเชือกขาดในขณะที่จุกยางอยู่
ในตำาแหน่งสูงสุด การเคลื่อนที่ของจุกยางภายหลังจากเชือกขาดเป็นแบบใด

   แนวคำาตอบ   การเคล่ือนที่ของจุกยางภายหลังจากเชือกขาดจะเป็นการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ ดังรูป
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                แรงในธรรมชาติ

 	 1.	 	สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง	ๆ	รอบโลก	

	 	 2.	 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟ้า

	 	 3.	 	สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ีกระทำาต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก	

และแรงแม่เหล็กท่ีกระทำาต่อลวดตัวนำาท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก			รวมท้ังอธิบาย

หลักการทำางานของมอเตอร์

	 	 4.	 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำา	รวมท้ังยกตัวอย่างการนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

	 	 5.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน

ตัวชี้วัด

ipst.me/8832

บทที่  2

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

- 1.	การสื่อสาร	(จากนำาเสนอ) 1.	 	ความอยากรูอ้ยากเหน็	(จาก
ความกระตือรือร้น	 ในการ 
มีส่วนร่วมในการอภิปราย)

2.	 	ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลกัฐานและ	เหตผุลในการ
อภิปรายและการสรุป)

ตัวช้ีวัด
	 1.	 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง	ๆ	รอบโลก
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายสนามโน้มถ่วงและแรงโน้มถ่วงของวัตถุต่าง	ๆ	รอบโลก
	 2.	 อธิบายการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก
	 3.	 นำาความรู้เร่ืองแรงโน้มถ่วงไปใช้ประโยชน์

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  ความรว่มมือ	การทำางานเป็น
ทีมและภาวะผู้นำา	 (จากการ
ทำากิจกรรม)

2.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(จากการอภิปรายและลงข้อ
สรุปเก่ียวกับการเกิดสนาม
แม่เหล็ก	 เนื่องจากกระแส
ไฟฟ้า)

1.	 	ความอยากรูอ้ยากเหน็	(จาก
ความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย)

2.	 	ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลกัฐาน	และเหตผุลในการ
อภิปรายและการสรุป)

ตัวช้ีวัด
 2. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำา

1.  การสังเกต	(การเบนของ
เข็มทิศ)

2.  การลงความเห็นจากข้อมูล	
(การอภิปรายเกี่ยวกับทิศ
ของสนามแม่เหล็ก)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(จากการอภปิราย	และลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่
กระทำาต่ออนุภาคที่มีประจุ 
ไฟฟ้ าและลวดตั วนำ าที่ มี
กระแสไฟฟ้าผ่านในสนาม
แม่เหลก็	และการทำางานของ
มอเตอร์)

1.	 	ความอยากรูอ้ยากเหน็	(จาก
ความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย)

2.	 	ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลกัฐาน	และเหตผุลในการ
อภิปรายและสรุป)

3.	 	การเห็นคุณค่าทางวิทยา 
ศาสตร์	 (จากการแสดงออก
ถึ งการยอมรับ เกี่ ยว กับ
ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
ในการสร้างมอเตอร์)

1.  การสังเกต	(การเบนของลำา
อิเล็กตรอนของหลอดรังสี
แคโทด	การเคลื่อนที่ของ
ลวดตัวนำา	และการทำางาน
ของมอเตอร์)

2.  การลงความเห็นจากข้อมูล	
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกต)

3.  การพยากรณ์	 (การคาด
การณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้	เมือ่นำา
แท่งแม่เหล็กมาใกล้หลอด
รังสีแคโทด	 และเมื่อให้
กระแสไฟฟา้ผา่นลวดตวันำา
ที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก)

ตัวช้ีวัด
 3.  สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ีกระทำาต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก	และ 

แรงแม่เหล็กท่ีกระทำาต่อลวดตัวนำาท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก	รวมท้ังอธิบายหลักการ
ทำางานของมอเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนกับอนุภาคมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก
	 2.	 อธิบายแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนกับลวดตัวนำาท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก
	 3.	 อธิบายหลักการทำางานของมอเตอร์
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บทที่ 2 | แรงในธรรมชาติวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

57



ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.	 	ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
ข้อมูลและเหตุผล	 ในการ
อภิปรายและสรุป)

1.  การจำาแนกประเภท	 (การ
จำาแนกแรงเข้มและ	 แรง
อ่อน)

1.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(การวิเคราะห์และเปรียบ
เ ที ย บ แ ร ง พื้ น ฐ า น ใ น
ธรรมชาติ	ทั้งสี่แรง)

ตัวช้ีวัด
 5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายสมบัติของแรงอ่อนและแรงเข้ม
	 2.	 อธิบายการนำาความรู้จากแรงอ่อนและแรงเข้มไปใช้ประโยชน์ได้

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

- 1.	 	ความอยากรูอ้ยากเหน็	(จาก
ความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย)

2.	 	ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลกัฐานและ	เหตผุลในการ
อภิปรายและการสรุป)

3.	 	ก า ร เ ห็ น คุ ณ ค่ า ท า ง
วิทยาศาสตร์	(จากการ	เห็น
ประโยชน์ของการนำาความ
รูเ้รือ่งอเีอม็เอฟไปใช้ในชวิีต
ประจำาวัน)

1.  การสังเกต	(การเบนของ
เข็มแกลแวนอมิเตอร์	การ
เคลื่อนที่ของขดลวดและ
แท่งแม่เหล็ก)

2.  การลงความเห็นจากข้อมูล	
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกต)

ตัวช้ีวัด
 4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำา	รวมท้ังยกตัวอย่างการนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำาจากการท่ีสนามแม่เหล็กเปล่ียนแปลงตัดผ่านลวดตัวนำา
	 2.	 อธิบายหลักการทำางานของเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า
	 3.	 นำาความรู้เร่ืองการเหน่ียวนำาแม่เหล็กไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
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ผังมโนทัศน์
แรงในธรรมชาติ

แรงในธรรมชาติ

แรงโน้มถ่วง

การโคจรของ
ดาวเทียม
รอบโลก

สนามแม่
เหล็กจาก	

กระแสไฟฟ้า

อีเอ็มเอฟ
เหนี่ยวนำา

แรงไฟฟ้า	
(ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนต้น)

แรงแม่เหล็ก การสลายให้
อนุภาคบีตา

การตรวจหา
อายุของวัตถุ

โบราณ

พลังงานความร้อนจาก	
ชั้นแมนเทิลและ

เปลือกโลก

แรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับ	
อนุภาคที่มีประจุใน	
สนามแม่เหล็ก

แรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับ	
ลวดตัวนำาในสนาม 

แม่เหล็ก

มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

การยึดเหนี่ยว 
ระหว่างนิวคลีออน

ในนิวเคลียส

การประยุกต์
ในด้านอื่น	ๆ

การยึดเหนี่ยว 
ควาร์กใน 
นิวคลีออน

แรงนิวเคลียร์

นำาไปอธิบาย เกี่ยวข้องกับ

เกี่ยวข้องกับ

นำาไปอธิบายและ
ประยุกต์ใช้

นำาไปอธิบายและ
ประยุกต์ใช้

นำาไปอธิบายและ
ประยุกต์ใช้

เกี่ยวข้องกับ

เกี่ยวข้องกับ

นำาไปอธิบาย

แรงเข้มแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาระสำาคัญ

	 	 แรงในธรรมชาติมาจากแรงพื้นฐานทั้งหมด	4	ประเภท	ได้แก่	แรงโน้มถ่วง	แรงแม่เหล็กไฟฟ้า	
แรงอ่อนและแรงเข้ม	แรงแตล่ะประเภทมสีมบตัแิละมอีนภุาคทีเ่กีย่วขอ้งแตกตา่งกนั	แรงโนม้ถว่งเปน็
แรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่มีมวลตามกฎความโน้มถ่วงสากล	ความรู้เก่ียวกับแรงโน้มถ่วงสามารถนำามา
อธิบายการโคจรของดวงจันทร์หรือดาวเทียมรอบโลก	และการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ	
	 	 แรงประเภททีส่อง	คอื	แรงแมเ่หล็กไฟฟา้	สามารถแยกไดเ้ปน็แรงไฟฟา้กบัแรงแมเ่หลก็	โดยแรง
ไฟฟา้เปน็แรงทีเ่กดิขึน้กบัอนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา้เมือ่อยู่ในสนามไฟฟ้า	ซ่ึงไดศ้กึษาในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น	สำาหรับแรงแม่เหล็กนอกจากจะเกิดขึ้นกับสารแม่เหล็กเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก	ยังสามารถ
เกดิข้ึนกบัอนุภาคท่ีมปีระจไุฟฟา้และกระแสไฟฟา้ในเสน้ลวดตวันำาทีอ่ยูใ่นสนามแมเ่หลก็	เมือ่แนวการ
เคลื่อนที่ของประจุหรือแนวเส้นลวดตัวนำาไม่ขนานกับทิศสนามแม่เหล็ก	ในทางกลับกัน	เมื่ออนุภาคมี
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่	หรือมีกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำา	จะเกิดสนามแม่เหล็กรอบอนุภาคหรือเส้นลวด
ตัวนำานั้น	นอกจากนี้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดตัวนำา	จะเกิดอีเอ็มเอฟ 
เหน่ียวนำาและกระแสเหนี่ยวนำาในขดลวด	ความรู้ทางด้านนี้นำาไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำานวยความ
สะดวก	เช่น	มอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	ลำาโพง	ไมโครโฟน	เป็นต้น	
	 	 แรงประเภทที่สาม	คือ	แรงอ่อน	ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสลายให้อนุภาคบีตาของนิวเคลียส
กัมมันตรังสี	ทำาให้ได้นิวเคลียสที่มีเสถียรภาพมากขึ้น	การนำาความรู้ด้านนี้มาประยุกต์ใช้	 เช่น	การ 
หาอายุของวัตถุโบราณ	
	 	 แรงประเภทที่ส่ี	คือ	แรงเข้ม	 ซ่ึงเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคควาร์กในนิวคลีออน	และ
เป็นผลทำาให้เกิดแรงนิวเคลียร์ที่ยึดเหนี่ยวอนุภาคในนิวเคลียส	ทำาให้นิวเคลียสมีเสถียรภาพ	
	 	 ความเขม้ของแรงสามารถเรยีงจากมากไปนอ้ยได้ดงันี	้แรงเข้ม	แรงแม่เหลก็ไฟฟา้	แรงอ่อน	และ
แรงโน้มถ่วง	 	สำาหรับระยะทางที่แรงส่งผล	จะพบว่าแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจะยังมีผล 
แม้ระยะทางมาก	ๆ	ในขณะที่ผลของแรงอ่อนและแรงเข้มจะถูกจำากัดอยู่ในนิวเคลียสเท่านั้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 9 ชั่วโมง  
	 	 2.1		แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง	ๆ	รอบโลก	 1		ชั่วโมง
	 	 2.2		สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน	 2		ชั่วโมง	
	 	 2.3		แรงแม่เหล็กที่กระทำากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและ	 3		ชั่วโมง
	 	 	 	 เส้นลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
	 	 2.4		การเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า	 2		ชั่วโมง
	 	 2.5		แรงอ่อนและแรงเข้ม	 	 1		ชั่วโมง

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

	 	 แรงโนม้ถว่ง	แรงไฟฟ้า	สนามไฟฟา้	แรงแมเ่หลก็	สนามแมเ่หล็ก	โครงสร้างอะตอม

 นำาเข้าสู่บทที่ 2
	 ครนูำาเข้าสูบ่ทที	่2	โดยใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งแรงในรูปแบบต่าง	ๆ 	ท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวติประจำา
วัน	เช่น	แรงโน้มถ่วงที่ทำาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก	แรงไฟฟ้าที่ทำาให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเหมือน/ต่างกัน	
ผลัก/ดึงดูดกัน	หรือแรงที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง	แต่อาจเคยรับรู้จากสื่อการเรียนรู้อื่นๆ	เช่น	
แรงที่ทำาให้อนุภาคในนิวเคลียสยึดเหนี่ยวกัน	จากนั้นตั้งคำาถามเกี่ยวกับแรงตามที่นักเรียนยกตัวอย่าง
มาวา่	มพีืน้ฐานมาจากแรงใดในธรรมชาต	ิสามารถอธบิายไดอ้ยา่งไร	และนำาไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งไร		
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำาถามอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
	 ครูชี้แจงคำาถามสำาคัญที่นักเรียนจะต้องตอบได้หลังจากการเรียนรู้บทที่	 2	และหัวข้อต่าง	ๆ 
ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทที่	2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.1   แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายสนามโน้มถ่วงและแรงโน้มถ่วงของวัตถุต่างๆรอบโลก	
	 2.	 อธิบายการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก
	 3.	 นำาความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงไปใช้ประโยชน์	

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 อุปกรณ์สำาหรับสาธิตกิจกรรม
	 1.	แผ่นไม้กระดานผูกเชือก
	 2.	แก้วน้ำา	(แนะนำาให้ใชแ้กว้น้ำาพลาสตกิ)	และครูควรฝกึแกว่งแผน่ไม้เปน็วงกลมในแนวดิง่ใหช้ำานาญ 
	 3.		วดีทิศันส์าธติการแกวง่แกว้น้ำาซึง่วางบนแผน่ไม	้เชน่	https://www.youtube.com/watch?v=-

Ity1-VGAO6Q

แนวการจัดการเรียนรู้

	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเปิดวีดิทัศน์สาธิตการแกว่งแก้วน้ำาซึ่งวางบนแผ่นไม้ที่ผูกเชือก	หรือสาธิต

กจิกรรมโดยนำาแกว้น้ำาพลาสตกิใสน่้ำาคร่ึงแกว้แลว้วางบนแผน่ไมท้ีผ่กูเชอืกไว	้และแกวง่เปน็วงกลมใน

แนวดิง่	ดงัรปู	2.1		จากนัน้ครูตัง้คำาถามว่า	เหตใุดน้ำาไมห่กออกจากแกว้	โดยเปดิโอกาสใหน้กัเรียนแสดง

ความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

รูป การแกว่งแผ่นไม้ที่มีแก้วใส่น้ำาวางอยู่

ก. ข.

แรงสู่ศูนย์กลาง

ความเร็ว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 2.1.1 แรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดระหว่างมวล

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	1	จากหัวข้อ	2.1	ตามหนังสือเรียน
	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุที่น้ำาในแก้วน้ำาสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้
โดยไมห่ก	จนไดข้อ้สรุปวา่	การทีน่้ำาสามารถเคล่ือนทีเ่ปน็วงกลมไดน้ัน้	เนือ่งจากมแีรงสู่ศนูยก์ลางทีม่า
จากเชือกและน้ำาหนักของน้ำา	เปรียบเทียบกับการโคจรของดวงจันทร์หรือดาวเทียมรอบโลก
	 จากนัน้ใหนั้กเรียนอภปิรายรว่มกนัเพือ่ทบทวนความรูเ้กีย่วกบัสนามโนม้ถ่วง	ซึง่ทำาใหเ้กดิแรงโนม้
ถ่วงกระทำาต่อวัตถุ	และสรุปเช่ือมโยงไปสู่แรงดึงดูดระหว่างมวล	ครูให้ความรู้ว่า	แรงโน้มถ่วงเป็นผล
มาจากแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งเป็นแรงในธรรมชาติแรงหนึ่ง
	 ครูอาจให้นักเรียนศึกษาจากกรอบความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียน	จากนั้นครูอาจถามคำาถามชวน
คิดในหน้า	47	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	
ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง	แล้วครูนำาอภิปรายจนได้แนวคำาตอบดังนี้

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		ขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำา
กับวัตถุใด	ๆ	มีค่าคงที่	 ไม่ข้ึนกับมวลของ
วัตถุและระยะทางของวัตถุ

1.		ขนาดของแรงโนม้ถว่งของทีก่ระทำากบัวตัถุ
จะมีค่าเปลี่ยนไปขึ้นกับมวลของวัตถุและ
ระยะทางของวัตถุจากจุดศูนย์กลางโลก

2.	น้ำาหนักไม่ใช่แรง	แต่เป็นมวล 2.		น้ำ าหนักเป็นแรง	 มีหน่วยเป็นนิวตัน 
แตกต่างจากมวล	ซึ่งเป็นปริมาณที่บอกถึง
สภาพต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ	มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
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แนวคำาตอบชวนคิด

ระหว่างมวลสองก้อน			แรงดึงดูดที่กระทำากับมวลแต่ละก้อนจะมีขนาดเท่ากัน			แต่ทิศทาง
ของแรงตรงข้ามกัน	แรงคู่นี้เรียกว่าแรงอะไร
แนวคำาตอบ แรงกิริยา	แรงปฏิกิริยา

  ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	2.1	ข้อ	1	และ	2	โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบ
และอภิปรายคำาตอบร่วมกัน

 2.1.2 การเคลื่อนที่ของดาวเทียมและดวงจันทร์รอบโลก

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	2	ของหัวข้อ	2.1	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูตั้งคำาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า	ทำาไมดาวเทียมหรือดวงจันทร์จึงโคจรรอบโลกได้ 
โดยไม่ตกสู่พ้ืน	จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบสถานการณ์ท่ีน้ำาไม่หกออกจากแก้ว	กับสถานการณ์ท่ี
ดาวเทยีมโคจรรอบโลกโดยไมต่กสูพ่ืน้	จนไดข้อ้สรุปวา่	ดาวเทยีมหรอืดวงจนัทรโ์คจรรอบโลกไดโ้ดยไม่
ตกสู่พื้น 	 เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำาต่อดาวเทียมหรือดวงจันทร์ 	 ทำาหน้าที่  
เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง	ดาวเทียมหรือดวงจันทร์จึงสามารถโคจรรอบโลกได้
	 	 จากนั้น	ครูอาจถามคำาถามชวนคิดในหน้า	48	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน	โดยครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง	 แล้วครูนำาอภิปรายจนได้ 
แนวคำาตอบดังนี้

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		วัตถุที่อยู่นอกโลกจะไม่ได้รับผลจากแรง
โน้มถ่วงของโลก

1.		วตัถท่ีุอยู่นอกโลกจะยังคงไดรั้บผลจากแรง
โน้มถ่วงของโลก

2.			ดาวเทยีมหรือดวงจนัทรโ์คจรรอบโลก	โดย
ไม่มีแรงใดมากระทำา

2.		ดาวเทยีมหรอืดวงจนัทรโ์คจรรอบโลก	โดย
มีแรงโน้มถ่วงของโลกทำาหน้า ท่ี เ ป็น
แรงสู่ศูนย์กลาง
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แนวคำาตอบชวนคิด

	 1.	เพราะเหตุใดดาวเทียมหรือดวงจันทร์จึงสามารถโคจรอยู่รอบโลกได้
   แนวคำาตอบ   เนื่องจากมีแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างดาวเทียมกับโลกซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็น 

แรงสู่ศูนย์กลาง
	 2.	การที่จะส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศออกนอกโลกจะต้องทำาอย่างไร
   แนวคำาตอบ   จะต้องให้พลังงานกับวัตถุ	 จนวัตถุมีพลังงานจลน์ที่มากพอ	 หรือมีความเร็ว 

ไม่น้อยกว่าความเร็วหลุดพ้นที่ตำาแหน่งนั้น	ๆ

  ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	2.1	ข้อ	3	 โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและ
อภิปรายคำาตอบร่วมกัน

 2.1.3 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเรื่องแรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	3	จากหัวข้อ	2.1	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง	ๆ 
รอบโลก	เช่น	ดวงจันทร์	ดาวเทียม	และการนำาความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	
จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ	ร่วมกันอภิปราย	และสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
ต่าง	ๆ	รอบโลก

แนวการวัดและประเมินผล
  1.  ความรู้เกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง	ๆ	รอบโลก	จากคำาถาม

ตรวจสอบความเข้าใจ	การสรุป	การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ
  2. ทักษะการสื่อสาร	จากการนำาเสนอ
  3.  จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล	จากข้อมูลที่สืบค้น 

การอภิปรายและการนำาเสนอ
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 2.1

	 1.			แรงท่ีโลกกระทำากับตัวเราเรียกว่าแรงอะไร			มีทิศทางอย่างไร			และส่งผลให้ตัวเรา
เคลื่อนที่อย่างไร

   แนวคำาตอบ   แรงดังกล่าวเรียกว่าแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดมีทิศพุ่งเข้าศูนย์กลาง
ของโลก	และส่งผลให้เราเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางของโลก

	 2.			ในขณะเดียวกันมีแรงที่เรากระทำากับโลกหรือไม่	อย่างไร	เหตุใดโลกจึงไม่เคลื่อนที่
   แนวคำาตอบ   มี			ในขณะเดียวกันจะมีแรงดึงดูดที่เรากระทำากับโลกด้วยขนาดที่เท่า

กันกับแรงที่โลกกระทำากับเรา	แต่มีทิศตรงกันข้าม	และสาเหตุที่เราไม่สามารถสังเกต
เห็นโลกเคล่ือนที่เนื่องจากโลกมีมวลมากเมื่อเทียบกับคนซึ่งมีมวลน้อย			ความเร่งที่
เกิดขึ้นจึงมีค่าน้อยมากเข้าใกล้ศูนย์

	 3.			โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ  แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำากับโลก	 ซึ่งเป็นแรงสู่ศูนย์กลางที่ทำาให้

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้	เช่นเดียวกับที่ดวงจันทร์สามารถโคจรอยู่รอบโลก
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2.2  สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำา

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
 อุปกรณ์สำาหรับสาธิตกิจกรรม
	 1.	แท่งแม่เหล็ก
	 2.	เข็มทิศ
	 3.		ภาพหรือวีดิทัศน์การทำางานของกระดิ่งไฟฟ้า	https://www.youtube.com/watch?v=HpT 

p227586s&vl=en	ในช่วงนาทีที่	1.18	–	4.50
	 4.	วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรม	2.1
	 5.	วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรมลองทำาดู
	 6.	วดีทิศันส์าธติการทำากจิกรรม	2.1	เช่น	https://www.youtube.com/watch?v=Bq1b_WECJB0

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	4	จากหัวข้อ	2.2	ตามหนังสือเรียน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		สนามแม่เหล็กต้องเกิดจากแม่เหล็ก
เท่านั้น

1.		สนามแม่เหล็กไม่จำาเป็นจะต้องเกิดจาก 
แม่เหล็กเท่านั้น	 สนามแม่เหล็กอาจถูก
สร้างขึ้นมาด้วยวิธีอื่น	 เช่น	 เมื่อมีกระแส
ไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนำา

2.		เมือ่วางเขม็ทศิใกลแ้ทง่แมเ่หลก็	เขม็ทศิจะ
ชี้ไปทางขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเสมอ

2.		เมื่อวางเข็มทิศใกล้แท่งแม่เหล็ก	 เข็มทิศ 
จะวางตัวตามสนามแม่เหล็กของแท่ง 
แมเ่หลก็	เขม็ทศิจงึชีอ้อกจากขัว้เหนอืของ
แท่งแม่เหล็ก	และชี้เข้าหาขั้วใต้ของแท่ง 
แม่เหล็ก
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	 ครูนำาภาพหรือวีดทิศันเ์กีย่วกบัการทำางานของกระดิง่ไฟฟา้ท่ีต้องอาศยัสนามแมเ่หลก็จากแมเ่หล็ก
ไฟฟ้าในการเคาะเป็นจังหวะตามการให้สัญญาณ	จากน้ันเช่ือมโยงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้าง 
สนามแม่เหล็กจากอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ได้	
	 ครอูาจทบทวนความรูเ้กีย่วกบัสนามแมเ่หลก็และแรงแม่เหลก็	สาธติโดยการวางเขม็ทศิทีต่ำาแหนง่
ต่าง	ๆ	รอบแท่งแม่เหล็ก	แล้วสังเกตการวางตัวของเข็มทิศ	จากน้ันครูอภิปรายร่วมกับนักเรียน 
จนได้ข้อสรุปตามแนวทางในกรอบทบทวนความรู้ในหนังสือเรียนหน้า	52

	 จากนั้นครูตั้งคำาถามว่า	กระแสไฟฟ้าสามารถทำาให้เกิดสนามแม่เหล็กได้อย่างไร	และทิศทางของ
สนามแมเ่หลก็ท่ีเกดิขึน้มกีารวางตวัอยา่งไร	จากนัน้ครใูชว้ดีทิศันส์าธติหรอืทำากจิกรรม	2.1	เพือ่ศกึษา
การเกิดสนามแม่เหล็กจากลวดตัวนำา

จุดประสงค์
	 หาทิศสนามแม่เหล็กที่เกิดจากเส้นลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

เวลาที่ใช้		30		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1)	เส้นลวดตัวนำา		 	 	 	 1	เส้น
	 2)	หม้อแปลงโวลล์ต่ำา			 	 	 1	เครื่อง
	 3)	กระดาษแข็ง		 	 	 	 1	แผ่น
	 4)	เข็มทิศ		 	 	 	 	 8	อัน
	 5)	สายไฟ		 	 	 	 	 2	เส้น
	 6)	ผงเหล็ก		 	 	 	 	 1	ขวด

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 ในกรณีที่มีเข็มทิศเพียง	1	อัน	ให้วางไว้ในแต่ละตำาแหน่งจนรอบเส้นลวดตัวนำา

กิจกรรม 2.1   สนามแม่เหล็กจากลวดตัวนำา
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำา	การเรียงตัวของผงเหล็กมีลักษณะอย่างไร
แนวคำาตอบ	ผงเหล็กจะเรียงตัวเป็นวงรอบเส้นลวดตัวนำา

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำา	การวางตัวของเข็มทิศมีลักษณะอย่างไร
แนวคำาตอบ	เข็มทิศจะเรียงเป็นวงรอบเส้นลวดตัวนำา

จากการวางตัวของเข็มทิศ	สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำามีทิศทางอย่างไร
แนวคำาตอบ	สนามแม่เหล็กมีทิศดังภาพ

เมื่อกลับทิศของกระแสไฟฟ้า	สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำามีทิศทางอย่างไร
แนวคำาตอบ	สนามแม่เหล็กรอบลวดตัวนำาจะกลับทิศรอบลวดตัวนำา

ทิศทางของกระแสไฟฟา้ท่ีผา่นเส้นลวดตวันำามคีวามสัมพนัธ์กบัทิศของสนามแมเ่หลก็
หรือไม่	อย่างไร
แนวคำาตอบ	 มี 	 โดยความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสไฟฟ้ากับทิศทางของ 
สนามแม่เหล็กหาได้โดย	ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาชี้ไปตามทิศของกระแส	ทิศการวนของ 
นิ้วทั้งสี่จะมีทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น

รูป ความสัมพันธ์ของทิศทางของกระแสไฟฟ้ากับทิศของสนามแม่เหล็ก
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รูป ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม 2.1
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	 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภิปรายและสรุปเกีย่วกบัการเกดิสนามแมเ่หลก็รอบลวดตวันำาเมือ่มกีระแส
ไฟฟ้าผา่น	และการบอกทศิทางสนามแมเ่หล็กจากการวางตวัของเข็มทศิ	จากนัน้ครใูหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
การหาทิศทางของสนามแม่เหล็กด้วยการใช้มือขวากำารอบเส้นลวดตัวนำา	ตามกฎมือขวา
	 ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า	 เมื่อพิจารณากระแสไฟฟ้าว่าเป็นการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า	ดังนั้นการที่
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่สามารถทำาให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เช่นกัน
	 ครูอาจให้นักเรียนทำากิจกรรมลองทำาดูในหนังสือเรียนหน้า	55	 เพื่อเพิ่มเติมการนำาความรู้เรื่อง 
กฎมือขวาไปใช้หาทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ผ่านลวดตัวนำาวงกลมและโซเลนอยด์

เวลาที่ใช้		20		นาที

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 ในกรณีที่มีเข็มทิศเพียง	1	อัน	ให้วางไว้ในแต่ละตำาแหน่งจนรอบเส้นลวดตัวนำา

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 สนามแม่เหล็กจากขดลวดตัวนำาวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านมีลักษณะดังรูป

กิจกรรมลองทำาดู

รูป สนามแม่เหล็กจากขดลวดตัวนำาวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

I I 
N 
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สนามแม่เหล็กจากขดลวดโซเลนอยด์มีลักษณะดังรูป

รูป สนามแม่เหล็กจากขดลวดโซเลนอยด์ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

	 ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจรวมทั้ง	2.2	ข้อ	1	และ	2	โดยอาจมีการเฉลยคำา
ตอบและอภิปรายคำาตอบร่วมกัน
	 ครูนำานักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กจากขดลวดตัวนำาที่มี
กระแสไฟฟา้ผา่น	และการหาทศิสนามแมเ่หล็ก	รวมทัง้ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัการ
เกิดสนามแมเ่หลก็จากการเคลือ่นทีข่องประจไุฟฟา้หรือกระแสไฟฟา้ในลวดตวันำา	และการหาทศิของ 
สนามแม่เหล็กจากกฎมือขวา

แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.		ความรู้เกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า	จากคำาถามตรวจสอบความ

เข้าใจ	การสรุป	การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ
	 	 2.		ทักษะการสังเกต	การลงความเห็นจากข้อมูล	และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	รวมทั้งทักษะ

ความร่วมมอื	การทำางานเปน็ทมีและภาวะผู้นำา	จากการทำากจิกรรม	การอภปิรายเก่ียวกบัผล
การสังเกต	และการสรุป

	 	 3.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกัน 
และสรุป
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 2.2

	 1.			กระแสไฟฟ้าสามารถทำาให้เกิดสนามแม่เหล็กอย่างไร			และสนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้น
เหมือนหรือแตกต่างจากสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กอย่างไร

   แนวคำาตอบ   เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำาจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบลวด
ตัวนำานั้น	 ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีสมบัติไม่แตกต่างจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจาก
แท่งแม่เหล็ก	 แต่การวางตัวของสนามแม่เหล็กมีได้หลากหลายขึ้นกับรูปร่างของลวด
ตัวนำา

	 2.			จากคำาถามข้อ		1	 เมื่อไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า	 สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่หรือไม่	
เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ   สนามแม่เหล็กจะหายไป			เพราะเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำา	
จะไม่มีการสร้างสนามแม่เหล็ก

2.3  แรงแม่เหล็กที่กระทำากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและเส้นลวดตัวนำาที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 อธิบายแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับอนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
	 	 2.	 อธิบายแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก
	 	 3.	 อธิบายหลักการทำางานของมอเตอร์

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาไปในหัวข้อที่แล้วว่า	การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำา	ทำาให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบอนุภาคหรือเส้นลวดตัวนำา 
ได	้จากน้ันตัง้คำาถามวา่จะเกดิอะไรขึน้เมือ่อนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา้เคลือ่นทีใ่นสนามแมเ่หลก็	โดยครเูปดิ
โอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
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 2.3.1 แรงแม่เหล็กที่กระทำากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรม	2.2
	 2.		วีดิทัศน์สาธิตการทำากิจกรรมเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทด	เช่น	https://www.youtube.com-

watch?v=zcj8xgza1ag
	 3.		วดีทัิศน์แสงเหนอืแสงใต	้เชน่	https://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk	ในช่วง

เวลา	0.17-1.39	นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	5	ของหัวข้อ	2.3	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูทบทวนความรู้ว่าเมื่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า	จะเกิดแรงไฟฟ้ากระทำา
กบัอนภุาค	จากนัน้ตัง้คำาถามวา่	เมือ่อนภุาคมีประจไุฟฟา้เคลือ่นทีใ่นสนามแมเ่หลก็	จะเกดิแรงกระทำา
ต่ออนุภาคหรือไม่
	 	 ครูอาจใช้กรอบความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้า	57	เพื่ออธิบายเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดที่
จะใช้ในกิจกรรม	2.2	จากนั้นครูใช้วีดิทัศน์เกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดหรือทำากิจกรรม	2.2	เพื่อศึกษา 
แรงแม่เหล็กที่กระทำากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		แรงทีท่ำาใหอ้นภุาคมปีระจไุฟฟา้ทีเ่คลือ่นที่
อยู่ในสนามแม่เหล็ก	 เปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่	คือ	แรงไฟฟ้า

1.		แรงท่ีทำาให้อนุภาคมีประจไุฟฟ้าท่ีเคลือ่นท่ี
อยู่ในสนามแม่เหล็ก	 เปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่	คือ	แรงแม่เหล็ก

2.		เม่ืออนุภาคมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนที่อยู่ใน
สนามแมเ่หล็ก	จะเกดิแรงแม่เหล็กกระทำา
ต่ออนุภาคเสมอ

2.		เม่ืออนภุาคมีประจไุฟฟา้ซึง่เคลือ่นทีอ่ยูใ่น
สนามแม่เหล็ก	 โดยทิศทางการเคลื่อนที่ 
ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับทิศทางของสนาม 
แม่เหล็ก	จะเกิดแรงแม่เหล็กกระทำาต่อ
อนุภาค
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จุดประสงค์
	 สังเกตแนวลำารังสีแคโทดเพื่ออธิบายแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

เวลาที่ใช้		50		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1)	หลอดรังสีแคโทด		 	 	 	 1	หลอด
	 2)	แม่เหล็กขั้วข้าง	 		 	 	 1	แท่ง
	 3)	แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูง	 	 1	เครื่อง
	 4)	สายไฟ		 	 	 	 	 2	เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 1.		ตรวจสภาพของหลอดรังสีแคโทดและแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูงให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน
	 2.		เมื่อต่อสายไฟระหว่างหลอดรังสีแคโทดและแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูงและ

เปิดสวิตช์แล้ว	ไม่ควรสัมผัสถูกขั้วโลหะของอุปกรณ์ทั้งสอง	เพราะอาจเกิดอันตราย
ได้	เนื่องจากมีความต่างศักย์สูงถึง	12,000-15,000	โวลต์

	 3.		ไม่ควรนำาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูง	เพราะ
อาจเกิดความเสียหายได้

	 4.	แม่เหล็กที่ใช้ควรมีความเข้มสูง	เพื่อให้เห็นผลการทำากิจกรรมที่ชัดเจน

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

กิจกรรม 2.2   แรงแม่เหล็กที่กระทำากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

รูป ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม ก.เมื่อนำาแม่เหล็กขั้วเหนือเข้าใกล้หลอดรังสีแคโทด 

ข.เมื่อนำาแม่เหล็ก ขั้วใต้เข้าใกล้หลอดรังสีแคโทด

ข.ก.
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อหลอดรังสีแคโทดทำางาน	แนวลำารังสีแคโทดวางตัวอย่างไร
แนวคำาตอบ	แนวลำารังสีแคโทดพุ่งเป็นเส้นตรง

เมื่อนำาข้ัวเหนือและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กช้ีเข้าใกล้หลอด	แนวลำารังสีแคโทดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	 แนวลำารังสีแคโทดมีการเบนขึ้นหรือลง	ขึ้นอยู่กับขั้วของแม่เหล็ก	
เนื่องจากมีแรงกระทำากับอิเล็กตรอนในลำารังสีแคโทด

ทิศทางของแรงที่กระทำาต่ออิเล็กตรอนในลำารังสีแคโทดขึ้นกับทิศทางของสนาม 
แม่เหล็กอย่างไร
แนวคำาตอบ	ทิศทางของแรงตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก	และเมื่อกลับทิศสนาม
แม่เหล็ก	แรงที่เกิดขึ้นจะมีทิศตรงกันข้าม

เมือ่นำาดา้นข้างของแท่งแมเ่หลก็เขา้ใกลห้ลอดซึง่ทำาให้สนามแมเ่หลก็ขนานกบัลำารงัสี
แคโทด	แนวลำารังสีแคโทดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	อย่างไร
แนวคำาตอบ	แนวลำารังสแีคโทดพุง่เปน็เสน้ตรง	ไมม่กีารเบน	แสดงว่าไมเ่กดิแรงกระทำา
กับรังสีแคโทด

	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำาให้ลำาอิเล็กตรอนเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม 
เพ่ือนำาไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 
โดยให้นักเรียนสังเกตว่า	 เมื่อนำาขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้เข้าใกล้หลอด	ลำาอิเล็กตรอนเบน
แตกต่างกันอย่างไร

	 ครูใช้วีดิทัศน์เพ่ือยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีของ
อนุภาคมีประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก	เช่น	การเกิดแสงเหนือแสงใต้

	 ครใูหนั้กเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ	2.3	ขอ้	1	โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและอภปิราย 
คำาตอบร่วมกัน
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	 จากน้ันครูตั้งคำาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเม่ือมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำาที่วางอยู่ในสนาม 
แม่เหล็ก	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

 2.3.2 แรงแม่เหล็กที่กระทำากับลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้า

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	 วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรม	2.3
	 2.	 	วดีทิศันส์าธติการทำากจิกรรมเกีย่วกบัหลอดรงัสแีคโทด	เชน่	https://www.youtube.com/

watch?v=zcj8xgza1ag
	 3.	 	วดิีทศันแ์สงเหนอืแสงใต	้เช่น	https://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk	ใน

ช่วงนาทีที่	0.17-1.39	

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	6	จากหัวข้อ	2.3	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อที่ผ่านมา	แล้วตั้งถามกับนักเรียนโดยให้นักเรียนใช้ความรู้มา
คาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นกับลวดตัวนำาเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดตัวนำาที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
	 	 จากนัน้ครใูชว้ดีทิศันส์าธติหรอืทำากจิกรรม	2.3		เพือ่สงัเกตการเคลือ่นทีข่องลวดตัวนำาทีมี่กระแส
ไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		แรงทีท่ำาใหอ้นภุาคมปีระจไุฟฟา้ทีเ่คลือ่นที่
อยู่ในสนามแม่เหล็ก	 เปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่	คือ	แรงไฟฟ้า

1.		แรงท่ีทำาให้อนุภาคมีประจไุฟฟ้าท่ีเคลือ่นท่ี
อยู่ในสนามแม่เหล็ก	 เปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่	คือ	แรงแม่เหล็ก

2.		เม่ืออนุภาคมีประจุไฟฟ้าท่ีเคล่ือนที่อยู่ใน
สนามแมเ่หลก็	จะเกดิแรงแม่เหล็กกระทำา
ต่ออนุภาคเสมอ

2.		เมื่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่อยู่ใน
สนามแม่เหล็ก	โดยทิศทางการเคลื่อนที่ไม่
ได้อยู่ในแนวเดียวกับทิศทางของสนาม 
แม่ เหล็ก	 จะเกิดแรงแม่ เหล็กกระทำา 
ต่ออนุภาค
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จุดประสงค์
	 สังเกตการเคลื่อนที่ของลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
เพื่ออธิบายแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับลวดตัวนำา

เวลาที่ใช้		50		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1)	แม่เหล็กขั้วข้าง		 	 	 	 2	อัน
	 2)	หม้อแปลงโวลต์ต่ำา			 	 	 1	เครื่อง
	 3)	ลวดตัวนำาอะลูมิเนียม	 	 	 1	ชุด
	 4)	ฐานรองรับรูปตัวยู		 	 	 1	อัน
	 5)	สายไฟ	 	 	 	 	 4	เส้น

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

กิจกรรม 2.3   แรงแม่เหล็กที่กระทำากับลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

รูป ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม เมื่อทิศสนามแม่เหล็กชี้ลง ก.กระแสไฟฟ้าผ่านจาก B ไป A ลวด

ตัวนำาเคลื่อนออกด้านนอก ข.กระแสไฟฟ้าผ่านจาก A ไป B ลวดตัวนำาเคลื่อนเข้าด้านใน

ข.ก.

I

A

B

F12

B1

ลวดตัวนำ
เคลื่อนออกด�านนอก

ด�านใน

ด�านนอก
I

A

B

F12

B1

ลวดตัวนำ
เคลื่อนเข�าด�านใน

ด�านใน

ด�านนอก
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ขณะสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งลง	กระแสไฟฟ้ามีทิศทางจาก	B	ไป	A	ลวดตัวนำา
เคลื่อนที่ไปทางใด
แนวคำาตอบ	ลวดตัวนำาเคลื่อนที่ออกด้านนอก

ขณะสนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งลง	กระแสไฟฟ้ามีทิศทางจาก	A	ไป	B	ลวดตัวนำา
เคลื่อนที่ไปทางใด
แนวคำาตอบ	ลวดตัวนำาเคลื่อนที่เข้าด้านใน

ลวดตัวนำาเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด
แนวคำาตอบ	เนื่องจากมีแรงแม่เหล็กกระทำากับลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

ถา้เรากลบัทิศของสนามแมเ่หลก็โดยไมก่ลบัทิศกระแสไฟฟ้า	ทิศการเคลือ่นท่ีของลวด
ตัวนำาจะเป็นอย่างไร
แนวคำาตอบ	ลวดตัวนำาจะเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้าม

	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันผลการทำากิจกรรมว่า	เหตุใดลวดตัวนำาท่ีวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
จงึเคลือ่นทีเ่ขา้หรอืออก	เมือ่ใหก้ระแสไฟฟา้ไหลผา่นลวดตัวนำา	เพือ่นำาไปสูข่อ้สรปุเกีย่วกบัแรงแมเ่หลก็
ที่กระทำาต่อลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก
	 ครใูหนั้กเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ	2.3	ขอ้	2	โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและอภปิราย
คำาตอบร่วมกัน
	 จากนัน้ครทูบทวนความรู้วา่	เมือ่มอีนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา้เคลือ่นที	่หรอืกระแสไฟฟา้ผ่านลวดตัวนำา
ที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก	ทำาให้เกิดแรงแม่เหล็กกระทำากับอนุภาคหรือลวดตัวนำาท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
โดยเน้นว่าทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือทิศกระแสจะต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกับทิศสนามแม่เหล็ก 
	 ครูตั้งคำาถามเกี่ยวกับการนำาความรู้เรื่องแรงแม่เหล็กที่กระทำากับลวดตัวนำาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
ว่านำามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
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 2.3.3 หลักการทำางานของมอเตอร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	 วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรม	2.4

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	7	จากหัวข้อ	2.3	ตามหนังสือเรียน
	 ครูนำาภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ	เช่น	พัดลม	เครื่องปรับ
อากาศ	หรอืรถของเลน่ทีม่มีอเตอร์	และอภปิรายรว่มกับนักเรียนว่า	เราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่ว
กับแรงแม่เหล็กท่ีกระทำากับลวดตัวนำาท่ีวางอยู่ในสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเพื่อใช้ในการ
ประดิษฐม์อเตอรไ์ฟฟา้	ซึง่มอเตอรไ์ฟฟา้มทีัง้แบบมอเตอรไ์ฟฟา้กระแสตรงและมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแส
สลับ	จากนั้นครูทำากิจกรรม	2.4	เพื่อศึกษาการทำางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		มอเตอร์ไฟฟ้ามี เฉพาะแบบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ

1.		ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า มี ทั้ ง แ บ บ ม อ เ ต อ ร์
ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ 	 แ ล ะ ม อ เ ต อ ร์
ไฟฟ้ากระแสตรง
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จุดประสงค์
	 สังเกตการหมุนของลวดทองแดงที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก	เพื่อ
อธิบายหลักการทำางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

เวลาที่ใช้	 30		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1)	แบตเตอรี่ขนาด	D	 	 	 	 	 1	ก้อน
	 2)	กระบะสำาหรับแบตเตอรี่ขนาด	D	 		 	 1	อัน
	 3)	เข็มขัดอะลูมิเนียมลัดสายไฟ	 	 	 2	เส้น
	 4)	แม่เหล็กขั้วข้าง	 	 	 	 	 1	อัน
	 5)	ลวดทองแดงอาบน้ำายาเบอร์	22	ยาว	1	เมตร		 1	เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 1.			ขูดปลายทั้งสองข้างของขดลวดทองแดงหลังจากพันเป็นวงกลม			โดยขูดเพียงครึ่งซีก
ของปลายลวดและเป็นด้านที่ตรงกันของทั้งสองปลาย			จึงจะทำาให้เกิดแรงแม่เหล็กกระทำา
กับลวดทองแดงในทิศทางหนึ่งทำาให้ลวดทองแดงหมุนครบรอบ	 ถ้าขูดทั้งสองซีก	 เมื่อลวด
ทองแดงเคลื่อนที่ไปครึ่งรอบ			จะมีแรงในทิศตรงกันข้าม			ซึ่งจะทำาให้ลวดทองแดงหมุนกลับ
ไปกลับมา
	 2.			อาจใช้ลวดหนีบกระดาษหรือเส้นลวดดัดเป็นเสาแทนเข็มขัดอะลูมิเนียม

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 ขดลวดหมุนไปในทางหนึ่ง	ขดลวดจะหมุนกลับทิศเมื่อกลับทิศกระแสไฟฟ้า

กิจกรรม 2.4   มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด	ขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น
แนวคำาตอบ	ขดลวดตวันำาจะเกดิการหมนุ	เนือ่งจากเกดิแรงแมเ่หลก็กระทำากับขดลวด
ตัวนำา	ในแนวการหมุนของแกนขดลวดตัวนำา

เมื่อกลับทิศกระแสไฟฟ้า	ขดลวดตัวนำามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับตอนแรก	เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
แนวคำาตอบ	ขดลวดตัวนำาจะเกิดการหมุนกลับทิศ	 เน่ืองจากเกิดแรงแม่เหล็กในทิศ
ตรงข้าม

	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุท่ีทำาให้ขดลวดของมอเตอร์หมุนได้	 เพื่อนำาไปสู่ข้อ
สรุปว่า	แกนของมอเตอร์หมุน	 เนื่องจากรอบแกนมอเตอร์ที่มีขดลวดพันอยู่	และวางอยู่ในสนาม 
แม่เหล็ก	ทำาให้ขดลวดได้รับแรงแม่เหล็กกระทำาเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อหมุนไปได้ครึ่งรอบ	และจะ
ไมไ่ด้รบัแรงกระทำาเมือ่เคลือ่นทีไ่ปอกีครึง่รอบเนือ่งจากไมม่กีระแสไฟฟา้ผา่น	จงึทำาใหข้ดลวดและแกน
มอเตอร์หมุนได้ต่อเนื่อง
	 ครูอาจให้นักเรียนทำากิจกรรมลองทำาดู	 เพื่อประดิษฐ์มอเตอร์อย่างง่ายด้วยตนเอง	จากการสังเกต	
วิเคราะห์และลงข้อสรุปถึงปัจจัยที่ทำาให้แกนมอเตอร์หรือขดลวดหมุนเร็วขึ้น	 เช่น	 จำานวน 
รอบขดลวด	ขนาดเส้นลวด	รัศมีของขดลวด	จำานวนแท่งแม่เหล็ก	โดยใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าเดิม
	 ครใูหนั้กเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ	2.3	ขอ้	3	โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและอภปิราย 
คำาตอบร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.		ความรูเ้กีย่วกับแรงแมเ่หลก็ทีก่ระทำาตอ่อนภุาคท่ีมปีระจไุฟฟ้า	และลวดตัวนำาท่ีมกีระแสไฟฟ้า

ผา่นในสนามแมเ่หล็ก	รวมทัง้หลักการทำางานของมอเตอร์	จากคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ 
การสรุป	การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ

	 	 2.		ทักษะการสงัเกต	การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการอภปิราย
เกี่ยวกับผลการสังเกตและการสรุป

	 	 3.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็น	ความมีเหตุผล	 และการเห็นคุณค่าทาง
วิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกัน	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 2.3

	 1.		ถ้าอนุภาคมีประจุลบเคล่ือนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กแล้วพบว่าทิศการเคลื่อนที่ 
เบนขึ้น	 ถ้าเปลี่ยนจากอนุภาคมีประจุลบเป็นอนุภาคมีประจุบวก	 แนวการเคลื่อนที่ 
จะเปลี่ยนไปหรือไม่	อย่างไร

   แนวคำาตอบ เปลี่ยน		โดยอนุภาคมีประจุบวกจะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับประจุลบ	
นั่นคือ	มีทิศการเคลื่อนที่เบนลง

	 2.		ถ้ามีเส้นลวดตัวนำาสองเส้นวางขนานกัน	 แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดทั้งสอง	 จะ
เกิดแรงกระทำากับลวดแต่ละเส้นหรือไม่	อย่างไร

   แนวคำาตอบ เกิดแรงกระทำา	 โดยเป็นแรงแม่เหล็กกระทำาซึ่งกันและกันระหว่างเส้น
ลวดทั้งสอง

	 3.		เมื่อต่อกระแสไฟฟ้าทำาให้แกนมอเตอร์หมุนไปในทิศทางหน่ึง			ถ้ากลับทิศของสนาม
แม่เหล็กทิศการหมุนของมอเตอร์จะเปลี่ยนไปหรือไม่	อย่างไร

   แนวคำาตอบ เปลี่ยน	โดยการหมุนจะกลับทิศ

2.4  การเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 อธิบายอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาจากการที่สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดผ่านลวดตัวนำา
	 	 2.	 อธิบายหลักการทำางานของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
	 	 3.	 นำาความรู้เรื่องการเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครนูำาเข้าสูบ่ทเรยีนโดยตัง้คำาถามกับนกัเรียนวา่	เมือ่กระแสไฟฟา้ทำาให้เกดิสนามแมเ่หลก็ได	้ดงันัน้
สนามแม่เหล็กจะทำาให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่	 โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
อย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง		

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 2.4.1  การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำา 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	 วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรม	2.5

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	8	จากหัวข้อ	2.4	ตามหนังสือเรียน
	 ครทูบทวนความรูเ้กีย่วกับการทีก่ระแสไฟฟ้าผา่นลวดตัวนำา	ทำาให้เกดิสนามแมเ่หลก็	จากน้ันครทูำา
กิจกรรม	2.5	เกี่ยวกับการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำา	 เพื่อศึกษาการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาและกระแส
ไฟฟ้าเหนี่ยวนำาจากสนามแม่เหล็ก

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		อีเอ็มเอฟเหน่ียวนำาหรอื	แรงเคลือ่นไฟฟา้
เหนี่ยวนำา	มีหน่วยเช่นเดียวกับแรง	คือ 
นิวตัน

1.		อเีอม็เอฟเหนีย่วนำา	หรอื	แรงเคลือ่นไฟฟา้
เหน่ียวนำา	 มีหน่วยเช่นเดียวกับความ 
ต่างศักย์	คือ	โวลต์

จุดประสงค์
	 สังเกตการเบนของเข็มแกลแวนอมิเตอร์เพื่ออธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำา 
ในลวดตัวนำา

เวลาที่ใช้	 50		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	ขดลวดทองแดงอาบน้ำายา	 	 	 1	ขด
	 2.	แกลแวนอมิเตอร์	 		 	 	 1	เครื่อง
	 3.	แท่งแม่เหล็ก	 	 	 	 1	แท่ง
	 4.	สายไฟ	 	 	 	 	 2	เส้น

กิจกรรม 2.5   อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำา
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ขณะแทง่แมเ่หล็กวางนิง่ในขดลวดทองแดง	เขม็แกลแวนอมเิตอรเ์ปลีย่นแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	เข็มแกลแวนอมิเตอร์ไม่เบน

ขณะแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าหาและออกจากขดลวดทองแดง	เข็มแกลแวนอมิเตอร์
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	เข็มแกลแวนอมิเตอร์เบน	โดยเม่ือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กออก	ทิศการเบน
ของเข็มแกลแวนอมิเตอร์จะตรงข้ามกับเมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้า

เมื่ อ เปลี่ ยนให้ขดลวดทองแดงเคลื่ อนที่ เข้ าหาและออกจากแท่งแม่ เหล็ก 
เข็มแกลแวนอมิเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	เขม็แกลแวนอมเิตอรเ์บน	โดยเมือ่เคล่ือนขดลวดออก	ทศิการเบนของเขม็
แกลแวนอมิเตอร์จะตรงข้ามกับเมื่อเคลื่อนขดลวดเข้า

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 ในกรณีที่ไม่มีแกลแวนอมิเตอร์	ให้ใช้แอมมิเตอร์แทนโดยปรับขีดศูนย์ให้เบนจากเดิมไปทางขวา
พอประมาณ

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาหรือออกจากขดลวดทองแดง			จะพบว่าเข็มของแกลแวนอมิเตอร์ 
เบนไปจากตำาแหน่งเดิม	 และเมื่อให้แท่งแม่เหล็กอยู่นิ่ง	 แต่เคลื่อนขดลวดทองแดงเข้าหาหรือออก
จากแท่งแม่เหล็ก			เข็มของแกลแวนอมิเตอร์จะเบนไปมาจากตำาแหน่งเดิมเช่นกัน
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	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	 เข็มของแกลแวนอมิเตอร์เบนเนื่องจากเกิด
กระแสไฟฟ้าเหน่ียวนำาขึ้นในขดลวด	เข็มของโวลต์มิเตอร์เบนเนื่องจากเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาขึ้นใน
ขดลวด
	 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า	กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาในขดลวดเกิดจากการที่ขดลวดอยู่ในบริเวณที่มี 
การเปลีย่นแปลงสนามแมเ่หลก็	หรอืกลา่วไดว้า่	เมือ่ขดลวดอยู่ในบริเวณท่ีมกีารเปลีย่นแปลงของสนาม
แม่เหล็ก	จะทำาให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างปลายขดลวด	เรียกว่า	อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำา	ทำาให้มีกระแส
ไฟฟ้าเหนี่ยวนำาเกิดขึ้นในขดลวด	กระบวนการนี้เรียกว่า	การเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า
	 จากน้ัน	ครูอาจถามคำาถามชวนคิดในหน้า	70	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน	โดยครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง	 แล้วครูนำาอภิปรายจนได้ 
แนวคำาตอบดังนี้

	 ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	2.4	ข้อ	1	และ	2	โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและ
อภิปรายคำาตอบร่วมกัน
	 จากนั้นครูตั้งคำาถามเกี่ยวกับการนำาความรู้เรื่องสนามแม่เหล็กทำาให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาและ
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

แนวคำาตอบชวนคิด

	 ขณะที่ขดลวดที่อยู่นิ่งและเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้			ขนาดสนามแม่เหล็กจาก 
แท่งแม่เหล็กในขดลวดมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 แนวคำาตอบ ขนาดสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดจะมีค่าเพิ่มขึ้น
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 2.4.2 หลักการทำางานของมอเตอร์ไฟฟ้า

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	 วัสดุและอุปกรณ์สาหรับทำากิจกรรม	2.6

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	9	จากหัวข้อ	2.4	ตามหนังสือเรียน
	 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการที่สนามแม่เหล็กทำาให้เกิดอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำา	จากน้ันครูทำา 
กจิกรรม	2.6	แสดงการทำางานของเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้อยา่งงา่ย	เพือ่ใหเ้หน็การนำาความรู้เรือ่งการเหนีย่ว
นำาไฟฟ้าแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์	

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		อัตราเร็วในการหมุนแกนเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้า	 ไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของ
กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

1.		อัตราเร็วในการหมุนแกนเครื่องกำาเนิด
ไฟฟา้	มคีวามสมัพนัธกั์บขนาดของกระแส
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น	ยิ่งหมุนแกนเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้าด้วยอัตราเร็วมากขึ้น	 ขนาดของ 
กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมากขึ้น

2.		ทิศทางการหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	
ไม่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแส
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

2.		ทิศทางการหมนุแกนเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า	มี
ความสัมพันธ์กับทิศทางของกระแสไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้น	 เมื่อกลับทิศทางการหมุนแกน
เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า	 กระแสไฟฟ้าจะ 
กลับทิศ
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จุดประสงค์
	 อธิบายหลักการทำางานของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย

เวลาที่ใช้	 30		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
1.	ชุดเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	 	 	 	 1	เครื่อง
2.	แอมมิเตอร์	 		 	 	 	 1	เครื่อง
3.	โวลต์มิเตอร์	 	 	 	 	 1	เครื่อง
4.	หลอดไฟพร้อมฐาน	 	 	 	 1	ชุด
5.	สายไฟ	 	 	 	 	 5	เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 1.	ป รับขีดศูนย์ของแอมมิ เตอร์และโวลต์มิ เตอร์ ใ ห้ เบนจากเดิมไปทางขวา 
พอประมาณ	และอาจใช้แกลแวนอมิเตอร์แทนแอมมิเตอร์ได้
	 2.	ฝึกหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าให้เห็นผลการทำากิจกรรมได้ชัดเจน

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 เมื่อหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับหลอดไฟ			แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์	
จะพบว่า			หลอดไฟสว่าง			เข็มแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เบน			และเมื่อหมุนแกนเครื่อง
กำาเนิดไฟฟ้าด้วยอัตราเร็วที่มากขึ้น			หลอดไฟจะสว่างมากขึ้น			เข็มแอมมิเตอร์และโวลต์
มิเตอร์จะเบนมากข้ึน			และเมื่อกลับทิศการหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า			หลอดไฟสว่าง 
เข็มแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เบนในทิศตรงข้าม

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ความเร็วในการหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	มีความสัมพันธ์กับความสว่างของ 
หลอดไฟและการเบนของเข็มของแกลแวนอมิเตอร์อย่างไร
แนวคำาตอบ	 เมื่อหมุนแกนเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าเร็วขึ้น	หลอดไฟจะสว่างมากขึ้น	และ
เข็มของแกลแวนอมิเตอร์จะเบนมากขึ้น

กิจกรรม 2.6  เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย
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เมื่อหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าในทิศทางตรงข้าม	ผลท่ีได้มีความแตกต่างกับคร้ังแรก
อย่างไร
แนวคำาตอบ	หลอดไฟจะสว่าง	แต่เข็มของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์จะเบนในทิศตรง
ข้าม

เหตุใดเมื่อหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	จึงทำาให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้
แนวคำาตอบ	 เมื่อหมุนแกนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยขดลวดวางตัวใน 
สนามแม่เหล็ก	ขดลวดหมุนตัดกับสนามแม่เหล็ก	ทำาให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาและ 
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำา

	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับผลการทำากิจกรรมว่า	การที่หลอดไฟสว่าง 
เข็มของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เบน	เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาและอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำา
ขึ้นในวงจร	และกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาในขดลวด
	 จากน้ันครูตั้งคำาถามเกี่ยวกับการนำาความรู้เรื่องการเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ด้าน 
อื่น	ๆ	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

 2.4.3 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเรื่องการเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า
แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	10	จากหัวข้อ	2.4	ตามหนังสือเรียน
	 ครูให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับการนำาความรู้เร่ืองอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	ๆ 
จากนั้นให้นักเรียนนำาเสนอ	ร่วมกันอภิปราย
	 จากนั้นครูอาจถามคำาถามชวนคิดในหน้า	75	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน	โดยครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง	 แล้วครูนำาอภิปรายจนได้ 
แนวคำาตอบดังนี้	

แนวคำาตอบชวนคิด

	 	จากความรู้จากเรื่องการเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า	 สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ามีความ
สัมพันธ์กันอย่างไร

  แนวคำาตอบ การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กทำาให้เกิดสนามไฟฟ้า	และการเปลี่ยนแปลง
สนามไฟฟ้าทำาให้เกิดสนามแม่เหล็ก
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	 	 ครูทบทวนความรูเ้กีย่วกบัการเกดิสนามแม่เหลก็รอบลวดตัวนำาท่ีมกีระแสไฟฟา้ผ่านซ่ึงมสีนาม
ไฟฟ้าในตวันำา	และการเกดิสนามไฟฟา้ซ่ึงเปน็ผลจากอเีอม็เอฟเหนีย่วนำา	เมือ่เกดิการเปล่ียนแปลงของ
สนามแมเ่หลก็ผา่นขดลวดตวันำา	จากนัน้เชือ่มโยงไปสูค่วามสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าและสนามแมเ่หลก็	
หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงแมเ่หลก็และแรงไฟฟา้	จงึเรียกแรงท้ังสองน้ีรวมกนัวา่	แรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นแรงพื้นฐานแรงหนึ่งในธรรมชาติ

แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.	 	ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอีเอ็มเอฟและหลักการทำางานของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย 

จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	การสรุป	แบบฝึกหัดท้ายบท
	 	 2.	 ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายเกี่ยวกับผลการสังเกต
	 	 3.	 	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็น	ความมีเหตุผล	และการเห็นคุณค่าทาง

วิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกันและการทำากิจกรรม

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 2.4

	 1.		สนามแม่เหล็กและขดลวดทำาให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ   เมื่อสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำาให้เกิด 

อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำาและถ้าต้องการทำาให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนำา			จะต้องต่อ 
ขดลวดให้ครบวงจร

	 2.		กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำาจากการเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้าจะคงอยู่ตลอด
ไปหรือไม่	อย่างไร

   แนวคำาตอบ   กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาท่ีเกิดขึ้นจะคงอยู่ตลอดไปก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดตลอดเวลาและต่อขดลวดให้ครบวงจร

	 	 	กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำาที่เกิดข้ึนจะหายไป			เม่ือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสนาม 
แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดหรือต่อขดลวดไม่ครบวงจร
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2.5  แรงอ่อนและแรงเข้ม 
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 อธิบายสมบัติของแรงอ่อนและแรงเข้ม
	 	 2.	 อธิบายการนำาความรู้จากแรงอ่อนและแรงเข้มไปใช้ประโยชน์ได้

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 	 1.		ภาพสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุใด	ๆ	จำานวน	1-2	ธาตุ
	 	 2.		วีดิทัศน์เก่ียวกับแรงนิวเคลียร์	https://www.youtube.com/watch?v=c3nGE8Z3-lo	 ใน

ช่วงนาทีที่	2.34-3.05

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยอภิปรายเพื่อทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของอะตอม	
โดยอาจยกตวัอยา่งสัญลักษณน์วิเคลียร์ของธาตหุนึง่	จากนัน้	ใหน้กัเรยีนบอกความหมายของเลขมวล
และเลขอะตอมเพื่อระบุจำานวนอนุภาค	ชนิดและประจุของอนุภาคภายในนิวเคลียส
	 	 ครูอาจให้นักเรียนศึกษาจากกรอบความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนหน้า	76	เก่ียวกับนิวเคลียส	
และอนุภาคในนิวเคลียสหรือนิวคลีออน
	 	 จากน้ันครูถามคำาถามชวนคิดในหนังสือเรียนหน้า	77	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน	โดยครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

แนวคำาตอบชวนคิด

	 	เราทราบมาแล้วว่าอนุภาคที่มีประจุต่างกันจะดูดกัน	อนุภาคที่มีประจุเหมือนกันจะผลักกัน	
แล้วเหตุใดโปรตอนซึ่งมีประจุเป็นบวกเหมือนกันจึงสามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้

  แนวคำาตอบ   โปรตอนซึ่งมีประจุเป็นบวกเหมือนกันจึงสามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้	
เนื่องจากมีแรงนิวเคลียร์ที่ยึดเหนี่ยวนิวคลีออน	ได้แก่	โปรตอน	นิวตรอน	เข้าไว้ด้วยกัน
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	 ครูนำานักเรียนอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	การที่อนุภาคนิวคลีออนสามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียส	
และนิวเคลียสมีความเสถียร	จะต้องมีแรงดึงดูดที่มีค่าสูงกว่าแรงผลักทางไฟฟ้า	แรงดังกล่าวเรียกว่า	
แรงนิวเคลียร์	จากนั้นศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากวีดิทัศน์เกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์
	 จากนั้นครูอาจถามคำาถามชวนคิดในหนังสือเรียนท้ายหน้า	77	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน	โดยครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง	

	 ครใูหนั้กเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ	2.5	ขอ้	1	โดยอาจมกีารเฉลยคำาตอบและอภปิราย
คำาตอบร่วมกัน	
	 จากน้ันครูนำานักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับแรงพื้นฐานอีกประเภทหน่ึง			ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการสลายตัว
ของธาตุกัมมันตรังสี	จากนั้นครูอาจถามคำาถามชวนคิดในหนังสือเรียนหน้า	78	ให้นักเรียนอภิปราย
ร่วมกัน	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

แนวคำาตอบชวนคิด

แนวคำาตอบชวนคิด

	 แรงนิวเคลียร์ขึ้นกับระยะทางอย่างไรเมื่อเทียบกับแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
  แนวคำาตอบ แรงนิวเคลียร์ส่งผลในระยะทางจำากัด	 แต่แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า	

ส่งผลในระยะที่ไม่จำากัด

	 แรงอ่อนเกี่ยวข้องกับการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีอย่างไร
  แนวคำาตอบ แรงอ่อนอธิบายการสลายให้อนุภาคบีตาที่เกิดขึ้นในนิวเคลียสกัมมันตรังสี
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 2.5.1 แรงอ่อน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	 	วดีทิศันเ์กีย่วกบัการสลายใหอ้นภุาคบีตา	เช่น	https://www.youtube.com/watch?v=yOiA-

BZM7wTU	ในช่วงนาทีที่	7.01-7.11

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	 11และ	12	 ในส่วนของแรงอ่อนจากหัวข้อ	 2.5	ตาม 
หนังสือเรียน
	 ครูให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับแรงอ่อนซึ่งเป็นแรงพื้นฐานในธรรมชาติที่เก่ียวช้องกับการสลายให้
อนุภาคบีตา	และการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้	จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุป 
ตามแนวทางในหนังสือเรียน	และครูอาจใช้วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสลายให้อนุภาคบีตาประกอบ 
การอภิปราย
	 ครใูหนั้กเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ	2.5	ขอ้	2	โดยอาจมกีารเฉลยคำาตอบและอภปิราย
คำาตอบร่วมกัน
	 จากนั้นครูนำานักเรียนอภิปรายเกี่ยวแรงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์	 โดยแรงดังกล่าว 
เรยีกวา่แรงเขม้	จากนัน้ครอูาจถามคำาถามชวนคดิในหนังสอืเรียนหน้า	79	ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกนั	
โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		แรงออ่นมคีวามเขม้นอ้ยทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบั
แรง เข้ ม 	 แรงแ ม่ เห ล็ก ไฟฟ้ า 	 และ 
แรงโน้มถ่วง

1.		แรงอ่อนมีความเข้มมากกว่าแรงโน้มถ่วง	
แต่มีความเข้มน้อยกว่าแรงเข้มและแรง 
แม่เหล็กไฟฟ้า
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แนวคำาตอบชวนคิด

	 แรงเข้มเกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคที่เล็กกว่านิวคลีออนอย่างไร
  แนวคำาตอบ อนุภาคที่เล็กกว่านิวคลีออนเรียกว่า	ควาร์ก	ซึ่งอนุภาคควาร์กถูกยึดเหนี่ยวกัน

ไว้ในนิวคลีออนด้วยแรงที่มีความเข้มสูงมาก	และเรียกแรงนี้ว่า	แรงเข้ม	แรงเข้มจึงเป็นแรง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์

2.5.2  แรงเข้ม 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	 วัสดุอุปกรณ์สำาหรับทำากิจกรรมลองทำาดู
	 2.	 	วดีทิศันส์ำาหรับอธบิายเพิม่เตมิเก่ียวกับแรงเขม้	เช่น	https://www.youtube.com/watch?v=d-

f4LoJph76A	ในช่วงนาทีที่	5.04-5.28	

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	 11	และ	12	 ในส่วนของแรงเข้ม	จากหัวข้อ	2.5	ตาม 
หนังสือเรียน
	 ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับแรงนิวเคลียร์ที่ยึดเหนี่ยวนิวคลีออนเข้าไว้ด้วยกัน	โดยแรงนิวเคลียร์มี
ความเข้มสงูกว่าแรงผลกัทางไฟฟา้	จากนัน้ครนูำานกัเรยีนอภปิรายวา่			ภายในนวิคลอีอนยงัมอีนภุาคที่
เลก็กวา่นวิคลอีอน	เรียกวา่	ควาร์ก	โดยอนภุาคควาร์กเหลา่นีถ้กูยึดเหนีย่วไวภ้ายในนวิคลอีอนดว้ยแรง
ที่มีความเข้มสูงมาก	เรียกว่า	แรงเข้ม	ทำาให้ไม่สามารถพบอนุภาคควาร์กอิสระในธรรมชาติได้	แรงเข้ม
จึงเป็นแรงพื้นฐานในธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงนิวเคลียร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		อนุภาคควาร์กอิสระสามารถถูกพบได้ใน
ธรรมชาติ

1.		อนภุาคควารก์อสิระไมส่ามารถถกูพบไดใ้น
ธรรมชาติ	 เนื่องจากมีแรงเข้มยึดเหนี่ยว 
อนุภาคควาร์ก ให้อ ยู่ รวมกันภายใน 
นิวคลีออน
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เวลาที่ใช้	 20		นาที

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 สปริงที่ใช้ในกิจกรรมควรเป็นสปริงแข็ง

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 เม่ือออกแรงดึงวัตถุให้ห่างออกจากกัน			จะมีแรงดึงกลับจากสปริงหรือหนังยางดึงให้
วัตถุทั้งสองเข้าหากัน			และต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการดึงวัตถุ			ถ้าต้องการให้วัตถุอยู่ห่าง
กันมากขึ้น

กิจกรรมลองทำาดู

	 ครูเปรียบเทียบผลจากการทำากิจกรรมลองทำาดูกับพฤติกรรมของแรงเข้มที่กระทำาต่ออนุภาค 
ควาร์กว่าแรงท่ีใช้ดึงวัตถุให้ห่างออกจากกันเปรียบเทียบได้กับแรงผลักทางไฟฟ้า	ส่วนแรงดึงกลับที่
สปรงิหรอืหนงัยางดงึใหว้ตัถุทัง้สองกลับเขา้หากนัเปรยีบเทยีบไดก้บัแรงเขม้	และการทีต้่องใชพ้ลงังาน 
มากขึ้น	ในการดึงวัตถุให้ห่างกันมากขึ้นเปรียบเทียบได้กับการที่จะต้องใช้พลังงานมากขึ้น	เพื่อทำาให้
อนุภาคควารก์อยูห่า่งกนัมากขึน้	ดงันัน้ในธรรมชาตอินภุาคควารก์จงึอยู่รวมกนั	ไมส่ามารถพบอนภุาค
ควาร์กอิสระได้
	 จากนั้นเน้นกับนักเรียนว่าการใช้สปริงหรือหนังยางแทนแรงเข้มเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็น
ภาพ	และแรงเข้มจะส่งผลเฉพาะเมื่อระยะห่างของควาร์กไม่เกินขนาดของนิวเคลียสเท่านั้น	โดยครู
อาจใช้วีดิทัศน์ในการประกอบการอธิบายเพิ่มเติม
	 ครใูหน้กัเรยีนสบืค้นเกีย่วกบัแรงเขม้	และการนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ช	้จากนัน้ใหน้กัเรยีนอภิปราย
ร่วมกันจนได้ข้อสรุปตามแนวทางในหนังสือเรียน
	 ครูใหนั้กเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ	2.5	ขอ้	3	โดยอาจมกีารเฉลยคำาตอบและอภปิราย
คำาตอบร่วมกัน
	 จากนัน้ครูนำานักเรยีนอภปิรายเกีย่วแรงพืน้ฐานในธรรมชาตทิัง้หมด	4	แรง	ไดแ้ก	่แรงโนม้ถว่ง	แรง
แม่เหล็กไฟฟ้า	แรงอ่อน	และแรงเข้ม	ในด้านที่เกี่ยวข้องกับระยะทางที่แรงส่งผลและการเปรียบเทียบ
ความเข้มของแรงแต่ละชนิด	จนได้ข้อสรุปตามหนังสือเรียน
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แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.	 	ความรู้ เกี่ยวกับแรงแข้มและแรงอ่อน	 จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	 การสรุป 

การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ
	 	 2.	 	ทกัษะการจำาแนกประเภท	และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	

และการให้นักเรียนพิจารณาการเปรียบเทียบแรงทั้งสี่
	 	 3.	 จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผล	จากการอภิปรายร่วมกัน

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 2.5

	 1.		ในนิวเคลียส	โปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันได้ด้วยแรงชนิดใด
   แนวคำาตอบ แรงนิวเคลียร์	ซึ่งเป็นผลมาจากแรงเข้ม

	 2.		การที่นิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีสลายให้อนุภาคบีตาแล้วเปลี่ยนไปเป็นนิวเคลียส
ใหม่ที่มีความเสถียรมากขึ้น	เกี่ยวข้องกับแรงใด

   แนวคำาตอบ แรงอ่อน

	 3.		อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของโปรตอนและนิวตรอนคืออะไร			และแรงที่ยึดเหนี่ยว
อนุภาคเหล่านี้ไว้คืออะไร

   แนวคำาตอบ อนุภาคควาร์ก	และแรงเข้ม
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     เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

 1.  แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำากับดวงจันทร์			ทำาให้ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้
อย่างไร

   แนวคำาตอบ   แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำากับดวงจันทร์ 			ทำาหน้าที่ เ ป็น
แรงสู่ศูนย์กลางทำาให้ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้

	 2.		ระหว่างดาวเทียมที่อยู่ใกล้กับดาวเทียมที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางของโลก	 ดาวเทียมดวงใด
ได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลกมากกว่ากัน	โดยให้ดาวเทียมทั้งสองมีมวลเท่ากัน

   แนวคำาตอบ   ดาวเทียมที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของโลกจะได้รับแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำา
มากกว่า				เพราะตำาแหน่งท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลางโลกมากกว่าจะมีขนาดของสนามโน้มถ่วง
มากกว่า	ส่งผลให้ขนาดของแรงโน้มถ่วงมีค่ามากกว่า

	 3.		วัตถุ	A	มวล	5	กิโลกรัม	กับวัตถุ	B	มวล10	กิโลกรัม	ถูกปล่อยจากที่สูงระดับเดียวกันโดย
ไม่ห่างจากพื้นโลกมากนัก	ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง

	 	 	 	 	 	 1)	วัตถุ	B	ตกลงมาด้วยความเร่งมากกว่าวัตถุ	A
	 	 	 	 	 	 2)	วัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร่งเพิ่มขึ้น
	 	 	 	 	 	 3)	วัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร่งคงตัว
	 	 	 	 	 	 4)	วัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น
	 	 	 	 	 	 5)	วัตถุทั้งสองชิ้นตกลงมาด้วยความเร็วคงตัว
   แนวคำาตอบ 		ข้อ			3)			และ			4)			วัตถุทั้งสองได้รับแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำาไม่เท่ากัน 

แต่ได้รับสนามโน้มถ่วงเท่ากันและมีความเร่งเท่ากัน			และกรณีวัตถุทั้งสองอยู่ห่างจาก
พื้นโลกไม่มาก			ค่าความเร่งโน้มถ่วงมีค่าประมาณ			9.8			เมตรต่อวินาที2			ทำาให้ตกลงมา
ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น
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 4.		อนุภาคโปรตอนเคล่ือนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก			โดยมีทิศทางขนานกับสนามแม่เหล็ก	
แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนจะเป็นอย่างไร

   แนวคำาตอบ   อนุภาคโปรตอนจะไม่เปล่ียนแนวการเคลื่อนที่			เนื่องจากไม่เกิดแรง 
แม่เหล็กกระทำากับอนุภาค

	 5.	เมื่อนำาเข็มทิศมาวางที่ตำาแหน่งดังรูป	เข็มทิศจะชี้ในลักษณะใด

   แนวคำาตอบ   ข้อ	 4)	 เนื่องจากสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือ	
และมีทิศพุ่งเข้าขั้วใต้

	 6.		วางลวดตัวนำาไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูป	เมื่อให้กระแสไฟฟ้า	I	เข้าไปในเส้นลวดตัวนำาจะ
เกิดแรงแม่เหล็กกระทำาต่อลวดตัวนำานี้ในทิศทางใด

	 	 	 1)	ไปทางซ้าย	(เข้าหา	N)		 2)	ไปทางขวา	(เข้าหา	S)
	 	 	 3)	ลงข้างล่าง		 	 	 4)	ขึ้นด้านบน
 
   แนวคำาตอบ   ข้อ	4)

1) 2) 3) 4)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 2 | แรงในธรรมชาติวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

97



 7.		ลำาอนุภาค		P		และ		Q		เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก			B			ท่ีมีทิศทางพุ่งออกต้ังฉากกับกระ
ดาษมีการเบี่ยงเบนดังรูป			ถ้านำาอนุภาคทั้งสองไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำาเสมอ	
ทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้งสองจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับทิศสนามไฟฟ้า

   แนวคำาตอบ   เปรียบเทียบจากการเคล่ือนที่ของลำาอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทด	
อนุภาค	P	เป็นอนุภาคที่มีประจุลบ			ส่วนอนุภาค			Q		เป็นอนุภาคที่มีประจุบวก			เมื่อ 
อนุภาคทั้งสองอยู่ในสนามไฟฟ้า			อนุภาค		P		ซึ่งมีประจุลบจะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้าม
กับทิศของสนามไฟฟ้า		ส่วนอนุภาค	Q	ซึ่งมีประจุบวกจะเคลื่อนท่ีในทิศเดียวกับทิศ 
ของสนามไฟฟ้า

	 8.	เหตุใดอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้
   แนวคำาตอบ   เนื่องจากภายในนิวเคลียสมีแรงนิวเคลียร์ซึ่ งมีความเข้มมากกว่า 

แรงแม่เหล็กไฟฟ้ายึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคโปรตอนกับโปรตอน			นิวตรอนกับโปรตอน	
และนิวตรอนกับนิวตรอน	ทำาให้อนุภาคเหล่านี้อยู่รวมกันในนิวเคลียสได้

	 9.	แรงเข้ม	แรงแม่เหล็กไฟฟ้า	และแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับระยะทางอย่างไร
   แนวคำาตอบ   แรงเข้มจะส่งผลในระยะทางที่จำากัด			แต่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วง 

ส่งผลในระยะทางที่ไม่จำากัด

	 10.			ระหว่างแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้า			แรงใดมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของนิวเคลียส 
มากกว่ากัน	จงให้เหตุผล

   แนวคำาตอบ   แรงนิวเคลียร์			เน่ืองจากภายในนิวเคลียส			แรงนิวเคลียร์มีความเข้ม 
มากกว่าแรงไฟฟ้า

	 11.			นิวเคลียสในอะตอม	 2	 อะตอมที่อยู่ติดกัน	 จะมีแรงนิวเคลียร์กระทำาต่อกันหรือไม่	 เพราะ
เหตุใด

   แนวคำาตอบ   ไม่มี 			เนื่ องจากแรงนิว เคลียร์จะ ส่งผลเฉพาะภายในนิว เคลียส 
แต่ละนิวเคลียสเท่านั้น

P

Q
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 	 1.	 	สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์	 ฟิชชันและฟิวชัน	และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ

พลังงานท่ีปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน

	 	 2.	 	สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า			รวมท้ังสืบค้นและ

อภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีอ่ืน		ๆ 		ท่ีนำามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้าน

พลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด

ipst.me/8833

บทที่  3

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด
 1.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์	ฟิชชันและฟิวชัน	และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ

พลังงานท่ีปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายฟิชชัน
	 2.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานท่ีปลดปล่อยจากฟิชชัน
	 3.	 อธิบายฟิวชัน
	 4.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานท่ีปลดปล่อยจากฟิวชัน

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การจำาแนกประเภท	(จากการ
บอกความแตกต่างระหว่าง
ฟิชชันกับฟิวชัน)

1.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
(ในการเข้าถึงสารสนเทศที่
เกี่ยวกับเนื้อหา)

2.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(การวิเคราะห์และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้น)

3. การสื่อสาร	(การนำาเสนอ)
4.  ความร่วมมือและการทำางาน

เปน็ทมี	(การรว่มมอืกนัสืบคน้
ข้อมูลภายในกลุ่ม

1.	 	ด้านความอยากรู้อยากเห็น	
ความใจกว้าง	และ	ความมี
เหตุผล	จากการอภิปรายร่วม
กัน	และการนำาเสนอ

2. 	ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	
จากความร่วมมือและการ
ทำางานเป็นทีมในการสืบค้น
ข้อมูลและการนำาเสนอ

3. 	ด้ านกา ร เห็ น คุณ ค่ าทา ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 	 จ า ก ก า ร
อภิปรายร่วมกัน	 และการ 
นำาเสนอ

พลังงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 3 | พลังงานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

69



ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

-

ตัวช้ีวัด
 2.  สืบค้นข้อมูลและและอธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า	รวมท้ังสืบค้นและ

อภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีอ่ืน	ๆ 	ท่ีนำามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ
	 2.	 บอกแนวทางการนำาเซลล์สุริยะมาใช้งานในชีวิตประจำาวัน
	 3.	 อธิบายกระบวนการเปล่ียนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
	 4.	 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีด้านพลังงาน
	 5.	 	บอกแนวทางการนำาเทคโนโลยีด้านพลังงานไปแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการด้าน

พลังงาน

1.	 	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
(จากการสืบค้น)

2.	 	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(การประเมินความน่าเช่ือ
ถือ	ความสัมพันธ์	และ	ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้จาก
การสืบค้น	และการเปรียบ
เทียบข้อดีและข้อจำากัด)

3.	 	การคิดสร้างสรรค์	 (ในการ
สร้างส่ือสำาหรับนำาเสนอ)

4.	 การส่ือสาร	(การนำาเสนอ)
5.	 	ความร่วมมือและการทำางาน

เป็นทีม	 (ในการร่วมกัน
สืบค้นข้อมูล)

1.	 	ด้านความอยากรู้อยากเห็น	
ความใจกว้าง	และ	ความมี
เหตุผล	จากการอภิปรายร่วม
กัน	และการนำาเสนอ

2.		ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	
จากความร่วมมือและการ
ทำางานเป็นทีมในการสืบค้น
ข้อมูลและการนำาเสนอ

3.		ด้ า น ก า ร เ ห็ น คุ ณ ค่ า ท า ง
วทิยาศาสตร	์จากการอภปิราย
ร่วมกัน	และการนำาเสนอ
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ผังมโนทัศน์
พลังงาน

เซลล์สุริยะ

พลังงานแสงอาทิตย์

เปลี่ยน

เป็น เปลี่ยนเป็น

ซึ่งมาจาก

หลังการเกิด

เป็นปฏิกิริยาที่

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นปฏิกิริยาที่

นำาไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง	ๆ	เช่น

เช่น

เทคโนโลยีด้านพลังงานพลังงานนิวเคลียร์

พลังงานไฟฟ้า

ฟิชชัน

นิวเคลียสแตกตัว

ปฏิกิริยาลูกโซ่

นิวเคลียสรวมตัว

ฟิวชัน

มวลที่ลดลง

แบตเตอรี่

เซลล์เชื้อเพลิง

เทคโนโลยีด้าน

พลังงานในอาคาร

และที่พักอาศัย

เทคโนโลยีด้าน

พลังงานในภาค

อุตสาหกรรม

พลังงาน
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สาระสำาคัญ

  เซลล์สุริยะ	(solar	cell)	คือ	อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า	เซลล์สุริยะที่ใช้
ทัว่ไปทำาจากสารกึง่ตวันำา	เมือ่แสงอาทติยต์กกระทบเซลลส์ริุยะ	จะทำาให้เกดิความต่างศกัย์ระหว่างวัสดุ
ทัง้สอง	และเมือ่ต่อวงจรไฟฟา้จะทำาใหเ้กดิกระแสไฟฟา้ในวงจร	ทำาใหอ้ปุกรณ์ไฟฟา้สามารถทำางานได	้
โดยประสทิธิภาพของเซลลส์รุยิะ	(solar	cell	efficiency)	หมายถงึ	อตัราสว่นระหวา่งพลงังานไฟฟา้
ทีไ่ด้จากเซลลส์รุยิะกบัพลังงานแสงอาทติยท์ัง้หมดทีต่กกระทบเซลลส์รุยิะ	ซึง่โดยสว่นใหญจ่ะระบุเปน็
เปอร์เซ็นต์
  พลังงานนิวเคลียร ์	 (nuclear	energy)	คือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันหรือฟิวชัน	
โดยฟิชชัน (fission)	 เป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลมากแตกออกเป็นนิวเคลียสที่มีมวลน้อยกว่า 
ฟิชชันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่	 (chain	reaction)	ส่วนฟิวชัน	 (fusion)	 เป็น
ปฏกิริยิาท่ีนิวเคลยีสทีม่มีวลน้อยรวมตวักนัเกิดเปน็นวิเคลยีสท่ีมีมวลมากข้ึน	พลงังานนิวเคลยีรท่ี์ปลด
ปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชันมีค่าเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน
  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 (nuclear	power	plant)	เปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า	โดยอาศัยเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear	reactor)	ที่ทำาหน้าที่สร้างและควบคุมปฏิกิริยา
ลูกโซ่	เพื่อให้มีการปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ในปริมาณที่เหมาะสม	สำาหรับนำาไปถ่ายโอนให้กับน้ำา	
ส่งผลให้เกิดไอน้ำาที่สามารถใช้หมุนกังหันและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
  แบตเตอรี ่เซลลเ์ช้ือเพลิง วสัดฉุนวนความรอ้น เครือ่งใชไ้ฟฟา้ประหยัดพลงังาน	เปน็ตัวอย่าง
ของเทคโนโลยีที่นำามาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน	การพิจารณาเลือก
เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพลังงาน	ไม่เพียงควรคำานึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานเท่านั้น	แต่ควร
คำานึงถึงความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย	ขนาดที่เหมาะสม	และความจำาเป็นต่อการใช้งานจริง	ๆ	
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  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 7 ชั่วโมง  
	 	 3.1	เซลล์สุริยะ	 	 	 	 	 2		ชั่วโมง
	 	 3.2	พลังงานนิวเคลียร์	 	 	 3		ชั่วโมง	
	 	 3.3	เทคโนโลยีด้านพลังงาน	 2		ชั่วโมง

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

	 	 พลังงานไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	การถ่ายโอนพลังงาน	กฎการอนุรักษ์พลังงาน	สัญลักษณ์
นิวเคลียร์	โครงสร้างอะตอม	ไอโซโทป

 นำาเข้าสู่บทที่ 3
	 ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพแสดงการทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	ในชีวิตประจำาวันที่ใกล้ตัวนักเรียน	แล้วให้
ระบุแหล่งของพลังงานที่ใช้ในการทำากิจกรรมนั้น	ๆ	จากน้ันครูต้ังคำาถามว่า	แหล่งพลังงานหลักของ
ประเทศไทย	คือ	แหล่งพลังงานชนิดใด	และในอนาคตจะมีแหล่งพลังงานไว้ใช้เพียงพอหรือไม่	
	 ครชูีแ้จงหวัขอ้ทีน่กัเรียนจะไดเ้รียนรูใ้นบทที	่3	และคำาถามสำาคญัทีน่กัเรยีนควรตอบไดห้ลงัจากการ
เรียนรู้บทที่	3	ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน	
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3.1  เซลล์สุริยะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 อธิบายการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ
	 2.	 บอกแนวทางการนำาเซลล์สุริยะมาใช้งานในชีวิตประจำาวัน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	ถ้ามีการให้ทำากิจกรรมเสนอแนะ	ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ	และทดสอบการทำางานให้พร้อม
	 2.		เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือของเล่นที่ทำางานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ	สำาหรับการสาธิต

หรือนำาเข้าสู่บทเรียน
	 3.		คลปิวดีทัิศน์หรอืรปู	แสดงการทำางานของยานพาหนะหรอืเครือ่งใช้ไฟฟา้ทีใ่ช้พลงังานไฟฟา้จาก

เซลล์สุริยะ	สำาหรับการสาธิตหรือนำาเข้าสู่บทเรียน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		การใช้ เซลล์สุริยะกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
สามารถต่อเซลล์สุริยะเข้ากับเครื่องใช้
ไฟฟ้าทุกชนิดได้

1.		เ ซ ลล์ สุ ริ ย ะ ใ ห้ ก ร ะ แส ไฟฟ้ า ท่ี เ ป็ น
ไฟฟา้กระแสตรง	การนำามาตอ่กบัเครือ่งใช้
ไฟฟา้ท่ีใช้กบัไฟฟา้กระแสสลบั	จำาเป็นต้อง
มี เ ค ร่ื อ ง แ ป ล ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ห รื อ 
อินเวอร์เตอร์	 เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ

2.		การใชพ้ลงังานไฟฟา้จากเซลล์สริุยะใช้ได้
เฉพาะในเวลาที่มีแสงแดด

2.		พลงังานไฟฟา้ท่ีไดจ้ากเซลลสุ์รยิะสามารถ
นำาไปกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่	สำาหรับนำามา
ใช้ในเวลามีแสงแดดน้อย	หรือเวลากลาง
คืน
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แนวการจัดการเรียนรู้

	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อ	3.1	จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพนำาบทที่	3	เครื่องบิน	

Solar	Impulse	2	หรือ	นำาเครือ่งใชไ้ฟฟา้หรอืของเลน่ทีม่เีซลล์สรุยิะมาสาธติการทำางาน	แลว้ตัง้คำาถาม

ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า	 เซลล์สุริยะมีหลักการทำางานอย่างไร	โดยครูให้นักเรียนแสดงความคิด

เห็นอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

	 	 ครูอธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ	และหลักการทำางานของเซลล์สุริยะ	ตามราย

ละเอียดในหัวข้อ	3.1	ช่วงแรก	และหัวข้อ	3.1.1	แล้วอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า	
	 	 1.		ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ	 เป็นอัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะกับ

พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ตกกระทบเซลล์สุริยะ	ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์
	 	 2.		เซลลส์ริุยะเปน็อปุกรณท์ีเ่ปล่ียนพลงังานแสงอาทติยเ์ปน็พลงังานไฟฟา้	โดยการใชว้สัดทุีท่ำา

จากสารกึ่งตัวนำา	เมื่อเซลล์สุริยะได้รับแสง	จะทำาให้เกิดกระแสไฟฟ้า
  ครูอาจให้นักเรียนทำากิจกรรมเสนอแนะ	ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ 
ตามแต่เวลาจะอำานวย
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จุดประสงค์
	 1.		บอกความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะกับมุมที่แหล่งกำาเนิด

แสงทำากับระนาบของแผ่นเซลล์สุริยะ			และปริมาณฝุ่นละอองบนผิวหน้าของ 
เซลล์สุริยะ

	 2.		บอกความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะหลายเซลล์ที่ต่อกันแบบ
ขนานและต่อกันแบบอนุกรม

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	เซลล์สุริยะ	ขนาด	3	โวลต์		 	 	 	 	 2	เซลล์
	 2.	มัลติมิเตอร์		 	 	 	 	 	 1	เครื่อง
	 3.	สายไฟพร้อมปากหนีบสีแดงและดำา			 	 	 3	คู่
	 4.	ไฟฉาย	 	 	 	 	 	 	 1	อัน
	 5.	นาฬิกาจับเวลา		 	 	 	 	 	 1	เครื่อง
	 6.	ครึ่งวงกลมวัดองศา		 	 	 	 	 1	อัน
	 7.	แป้งฝุ่น		 	 	 	 	 	 	 1	กระปุก
	 8.	เทปกาว		 	 	 	 	 	 	 1	ม้วน
	 9.	กรรไกร		 	 	 	 	 	 	 1	เล่ม

วิธีการทำากิจกรรม
ตอนที่ 1
	 1.		จัดเซลล์สุริยะ	1	เซลล์	ให้มีระนาบตั้งฉากกับพื้นโต๊ะ	โดยอาจนำาไปติดกับกำาแพง

หรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นกล่อง

กิจกรรมเสนอแนะ ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ
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	 2.		วัดระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเซลล์สุริยะไปในแนวระดับตามแนวเส้นสมมุติเป็นระยะ		
1		เมตร		ทำาเครื่องหมายโดยใช้เทปกาว			ดังรูป			จากนั้น			ใช้ครึ่งวงกลมวัดมุมจากเส้นสมมติ
ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเป็นมุม	 30	 	 60	 และ	 90	องศา	ตามลำาดับ	 โดยแต่ละมุมให้
ใช้ไม้เมตรวัดระยะจากจุดกึ่งกลางของเซลล์สุริยะไปยังตำาแหน่งที่ห่างออกไป	1	เมตร	และ
ทำาเครื่องหมายแต่ละตำาแหน่งบนพื้นโต๊ะโดยใช้เทปกาว	ดังรูป

	 3.		นำาไฟฉายไปวางไว้ที่ตำาแหน่งที่			1		และเปิดสวิตซ์ของไฟฉายเพื่อให้ลำาแสงจากไฟฉายไป
ตกกระทบเซลล์สุริยะ
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มุมมองจากด�านบน

เส�นสมมติ

เทปกาวใช�ทำเครื่องหมายของ
ตำแหน�งที่ห�างจากเซลล�สุริยะ
1 เมตร ที่ทำมุมต�าง ๆ กับเส�นสมมติ
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4

รูป ตัวอย่างการทำาเครื่องหมายบนโต๊ะตามตำาแหน่งที่ทำามุม 0 30 60 และ 90 องศา 

กับเส้นสมมติซึ่งขนานกับระนาบเซลล์สุริยะ และห่างจากจุดกึ่งกลางของเซลล์สุริยะเป็น 

ระยะทาง 1 เมตร
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	 4.		เลือกย่านการวัดของมัลติมิเตอร์เป็นย่านการวัดความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสตรง 
ในช่วงที่เหมาะสม	จากนั้นต่อมัลติมิเตอร์เข้ากับเซลล์สุริยะ	ดังแสดงในรูป

	 5.		เปดิสวติซไ์ฟฉายเพือ่ใหแ้สงจากไฟฉายไปตกกระทบเซลลส์รุยิะและบนัทกึความตา่งศกัย ์
ที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์	พร้อมทั้งบันทึกค่ามุมของตำาแหน่งที่วางไฟฉาย

	 6.		ปิดไฟฉาย	 จากนั้นเปลี่ยนตำาแหน่งของไฟฉายเป็นตำาแหน่งที่	 2,	 3	 และ	 4	 แล้ว	 ทำาซ้ำา 
ข้อ	5.	

	 7.		อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมท่ีแสงตกกระทบทำากับระนาบเซลล์
สุริยะกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ

ตอนที่ 2
	 1.		จัดเซลล์สุริยะให้มีระนาบขนานกับพื้น	 โดยให้ด้านที่รับแสงของเซลล์สุริยะหงายขึ้น	ฉาย

แสงจากไฟฉายลงไปที่เซลล์สุริยะ
	 2.		เลือกย่านการวัดของมัลติมิเตอร์เป็นย่านการวัดความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสตรง 

ในช่วงที่เหมาะสม	จากนั้นต่อมัลติมิเตอร์กับเซลล์สุริยะ
	 3.		โรยแป้งบนเซลล์สุริยะ			พร้อมสังเกตความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสตรงที่แสดงบนจอ 

แสดงผลของมัลติมิเตอร์
	 4.		อภิปรายและสรุปเก่ียวกับผลของปริมาณฝุ่นละอองที่ผิวหน้าของเซลล์สุริยะกับพลังงาน

ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ

รูป การจัดวางอุปกรณ์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ

กับมุมที่แหล่งกำาเนิดแสงทำากับระนาบของแผ่นเซลล์สุริยะ
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ตอนที่ 3
	 1.		นำาเซลล์สุริยะ		2		เซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม	 โดยใช้สายไฟพร้อมปากหนีบสีแดงและสีดำา

ช่วยในการต่อ
	 2.		เลือกย่านการวัดของมัลติมิเตอร์เป็นย่านการวัดความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสตรง	 ช่วง

ไม่เกิน	20	โวลต์	จากนั้นต่อมัลติมิเตอร์กับเซลล์สุริยะทั้ง	2	ดังรูป

	 3.		เปิดสวิตช์ไฟฉาย	สังเกตความต่างศักย์รวมบนจอมัลติมิเตอร์	บันทึกผล

 4.		ทำาซ้ำาข้อ			1		–		3			แต่เปลี่ยนการต่อเซลล์สุริยะ			2			เซลล์จากแบบอนุกรมเป็นแบบขนาน 
ดังรูป	

 5.		อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความต่างศักย์รวมที่วัดได้จากการต่อเซลล์สุริยะแบบอนุกรม
และแบบขนาน

รูป การต่อเซลล์สุริยะ 2 เซลล์ แบบขนาน และการต่อกับมัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต่างศักย์

A COM V Ω

Ω V

A V+−+−

รูป การต่อเซลล์สุริยะ 2 เซลล์ แบบอนุกรม และการต่อกับมัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต่างศักย์

A COM V Ω

Ω V

A V+−+−
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 แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

มมุทีร่ะนาบของเซลล์สรุยิะทำาตอ่ลำาแสงของไฟฉายมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัพลงังาน
ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ

   แนวคำาตอบ  เมื่อมุมที่ระนาบของเซลล์สุริยะทำาต่อลำาแสงของไฟฉายเป็นมุม
ประมาณ	 90	 องศา	 หรือ	 มุมฉาก	 พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะจะมีค่ามาก
ที่สุด	 และถ้ามุมดังกล่าวมีน้อยลงหรือมากขึ้น	 พลังงานที่ได้จากเซลล์สุริยะจะลดลง 
เรื่อย	ๆ

ปรมิาณผงแปง้ทีบ่ริเวณผวิหนา้ของเซลล์สรุยิะมผีลอย่างไรกบัพลงังานไฟฟา้ทีไ่ดจ้าก
เซลล์สุริยะ

   แนวคำาตอบ  ยิ่งปริมาณผงแป้งที่ตกบริเวณผิวหน้าของเซลล์สุริยะมากขึ้น	 พลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะยิ่งลดลง

การตอ่เซลลส์รุยิะ	2	เซลล	์แบบอนกุรมและแบบขนาน	สง่ผลอยา่งไรกบัพลงังานไฟฟา้
ที่ได้จากเซลล์สุริยะ

   แนวคำาตอบ การต่อเซลล์สุริยะ	2	เซลล์	แบบอนุกรม	จะทำาให้ได้พลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์สุริยะเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า	ส่วนการต่อเซลล์สุริยะ	2	เซลล์	แบบขนาน	จะทำาให้ได้
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะเท่าเดิม	แก้จาก

  ครนูำาเขา้สูก่ารเรยีนรูห้วัขอ้	3.1.2	โดยตัง้คำาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกนัวา่	ถา้เราจะนำาเซลล์
สุริยะมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะทำาได้อย่างไร	โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายอย่างอิสระ	
จากนั้น	ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหัวข้อ	3.1.2	

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

	 	 จากการทำากิจกรรม			จะเห็นได้ว่า			ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์

สุริยะได้แก่			มุมที่ระนาบของเซลล์สุริยะทำากับลำาแสงท่ีมาจากแหล่งกำาเนิดแสง			ปริมาณ 

ผงแป้งบนผิวหน้าเซลลส์ุริยะ	และ	การนำาเซลล์สุริยะมากกว่า	1	 เซลล์	มาต่อกัน	ดังนั้น	 ใน

การพิจารณานำาเซลลส์ุริยะไปใช้งาน	 จึงต้องคำานึงถึงปัจจัยเหล่านี้	 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ของพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลลส์ุริยะ
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	 	 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการนาเซลล์สุริยะมาใช้งาน	ซึ่งควร
สรุปได้ว่า
	 	 1.		การนำาเซลลส์รุยิะมาใชง้านตอ้งมกีารนำาเซลลส์รุยิะมาต่อกนัหลายเซลลเ์ปน็มอดลูเซลลส์รุยิะ	

หรือแผงเซลล์สุริยะ
	 	 2.		กระแสไฟฟา้ทีไ่ดจ้ากเซลลส์รุยิะเปน็ไฟฟา้กระแสตรง	การนำามาใชก้บัเครือ่งใชห้รอือปุกรณ์

ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งใช้กับกระแสสลับ	ต้องมีการใช้อินเวอร์เตอร์ในการแปลงกระแสไฟฟ้า
	 	 3.		สามารถใช้แบตเตอร่ีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะไว้ใช้ในเวลาที่มีแสงอาทิตย์

น้อยหรือในเวลากลางคืน
	 	 จากนัน้	ใหน้กัเรยีนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจทา้ยหัวขอ้	3.1	โดยอาจมกีารเฉลยคำาตอบ
และอภิปรายคำาตอบร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.	 		ความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า	ประสิทธิภาพของเซลล์

สุริยะ	และแนวทางการนำาเซลล์สุริยะมาใช้งาน	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	3.1
	 	 2.	 จิตวิทยาศาสตร์ด้านการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกัน
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บทที่ 3 | พลังงานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

111



แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 3.1

	 1.			เซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ   เซลล์สุริยะประกอบด้วยวัสดุสองชิ้นที่ทำาจากสารกึ่งตัวนำา		เมื่อแสง

อาทิตย์ตกกระทบเซลล์สุริยะ		พลังงานแสงอาทิตย์จะทำาให้เกิดความต่างศักย์
ระหว่างวัสดุทั้งสอง			และเมื่อต่อเซลล์สุริยะเข้ากับสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า			จะ
ทำาให้มีกระแสไฟฟ้าและการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้า			ช่วยให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชิ้นน้ัน
ทำางาน

	 2.	ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะสามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างปริมาณใด
   แนวคำาตอบ   อัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะกับพลังงานแสง

อาทิตย์ทั้งหมดที่ตกกระทบเซลล์สุริยะ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

	 3.			การนำาเซลล์สุริยะมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไป	 ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
อะไร	ให้ระบุมา	2	ชิ้น

   แนวคำาตอบ  อินเวอเตอร์สำาหรับแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสงตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ		และแบตเตอร่ีเพ่ือใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงเวลา 
กลางคืน

	 4.		การเปลี่ยนมาใช้เซลล์สุริยะแทนการใช้ไฟฟ้าปกติทั้งหมด	 ทำาให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าหรือไม่	อย่างไร

   แนวคำาตอบ  การนำาเซลล์สุริยะมาเป็นอุปกรณ์ให้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้ไฟฟ้า
ปกติ		ถึงแม้จะไม่ต้องเสียค่าไฟ		แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือแผงเซลล์สุริยะ 
ค่าติดตั้ง	 ค่าอุปกรณ์เสริมอื่น		ๆ 	 ค่าบำารุงรักษา	 และค่าอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน
จำากัด	เช่น	แบตเตอรี่
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3.2  พลังงานนิวเคลียร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 อธิบายฟิชชัน
	 	 2.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยจากฟิชชัน
	 	 3.	 	อธิบายกระบวนการเปล่ียนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์
	 	 4.	 อธิบายฟิวชัน
	 	 5.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยจากฟิวชัน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		พลังงานนิวเคลียร์ได้มาจากการระเบิด
เท่านั้น

1.		พลังงานนิวเคลียร์ยังได้มาจากการยิง
นวิตรอน	ไปพบกับไอโซโทปกัมมันตรงัสใีน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

2.		เ ช้ือเพลิงที่ ใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์สามารถทำาให้เกิดการ
ระเบิดได้เหมือนระเบิดนิวเคลียร์

2.		เชื้อเพลิงที่ ใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์มีความเข้มข้นไม่มาก
พอท่ีจะทำาให้เกิดการระเบิดได้เหมือน
ระเบิดนิวเคลียร์

3.		น้ำาหรือควันที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์เป็นของเสียและมีสาร
กัมมันตรังสีปนเปื้อน

3.		น้ำาหรือควันที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า
พลงังานนวิเคลยีรม์าจากสว่นระบายความ
ร้อนของโรงไฟฟ้า	ซึ่งแยกออกจากน้ำาใน
ส่วนผลิตไฟฟ้า	และส่วนแลกเปลี่ยนความ
ร้อน	จึงไม่มีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อน
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แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องหวัขอ้	3.2	จากนัน้ครนูำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยตัง้คำาถาม	เชน่	นกัเรยีน
เคยได้ยินหรือได้อ่านเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่	ถ้าเคยให้นักเรียนอธิบายสั้น	ๆ	ว่าพลังงาน
นิวเคลียร์คืออะไร	โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ	ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
	 ครูอธิบายว่า	พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสของอะตอม 
จากนัน้	ครทูบทวนความรูเ้ดมิของนกัเรยีนเกีย่วกบัโครงสร้างของอะตอม	แลว้ช้ีให้เห็นวา่พลงังานท่ีใช้
ในชีวิตประจำาวันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงซากดึกดำาบรรพ์	 ซ่ึงเป็น 
การเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอมและโมเลกุลของสสารเท่านั้น
	 ครูชีแ้จงวา่	ในหวัข้อ	3.2	นี	้นกัเรยีนจะไดศึ้กษาวา่	การทำาใหน้วิเคลยีสของอะตอมมกีารเปลีย่นแปลง
จะมีการให้พลังงานออกมาอย่างไร	และถ้าจะนำาพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์	จะทำาได้อย่างไร
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อให้เลือกศึกษา	สืบค้น	และนำาเสนอเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในหัวข้อ 
ต่อไปนี้
	 	 	 	 	 ก.	ฟิชชันและพลังงานนิวเคลียร์จากฟิชชัน
	 	 	 	 	 ข.	ฟิวชันและพลังงานนิวเคลียร์จากฟิวชัน
	 	 	 	 	 ค.	โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ในการเลือกหัวข้อ	บางกลุ่มอาจเลือกเรื่องที่ซ้ำากันได้	แต่รวมทุกกลุ่มต้องมีการเสนอครบทั้งสามหัวข้อ
	 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้เลือกไว้	 โดยอาจสืบค้นเนื้อหาในหนังสือเรียน
หรือ	แหล่งเรียนรู้อื่น	ๆ	ทางอินเทอร์เน็ต	จากนั้นให้นักเรียนสรุปและเตรียมตัวนำาเสนอ	โดยอาจมี 
การให้นักเรียนทำาสื่อประกอบการนำาเสนอตามระยะเวลาที่มี
	 ครูให้นักเรียนออกมานำาเสนอ	และเมื่อสิ้นสุดการนำาเสนอของแต่ละกลุ่ม	 เปิดโอกาสให้มีการถาม
และตอบ	ทัง้นีร้ะหวา่งการนำาเสนอ	ครคูอยประเมนิทกัษะการสือ่สาร	ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และการคดิอยา่งมวิีจารณญาณของแตล่ะกลุ่มตามแนวทางการประเมนิทีช่ีแ้จงไว	้โดยครอูาจมกีารให้
นักเรียนประเมินเพื่อนนักเรียนหรือประเมินตนเองด้วย
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	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์	ดังนี้
	 1.	 	ฟิชชัน	 เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการควบคุมให้นิวตรอนไปพบกับนิวเคลียสที่มีมวลมาก 

แล้วนิวเคลียสจับนิวตรอนไว้			ทำาให้นิวเคลียสไม่เสถียร	จึงแตกเป็นสองนิวเคลียสที่มีมวลน้อย
กว่าพร้อมปลดปล่อยนิวตรอนและพลังงานออกมา

	 2.	 	ฟวิชันเปน็ปฏิกริยิาทีน่วิเคลียสซ่ึงมีมวลนอ้ยเคลือ่นทีม่าหลอมรวมกนัเกดิเปน็นวิเคลยีสทีม่มีวล
มากขึ้น	พร้อมปลดปล่อยอนุภาคบางชนิดและพลังงานออกมา

	 3.	 	พลงังานทีป่ลดปล่อยออกมาจากฟชิชันหรือฟวิชนัเรยีกวา่พลงังานนวิเคลยีร	์ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
กับมวลที่ลดลง

	 4.	 	พลังงานนิวเคลียร์เปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยการถ่ายโอนพลังงานนิวเคลียร์ในรูปพลังงาน
ความร้อนให้กับน้ำา	จนน้ำากลายเป็นไอน้ำา	จากนั้นไอน้ำาที่ได้ถูกนำาไปใช้หมุนกังหันและเครื่อง
กำาเนิดไฟฟ้า

	 ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	3.2.1	–	3.2.3	โดยอาจเฉลยคำาตอบและอภิปราย
คำาตอบร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.		ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์	ฟิชชัน	และ	ฟิวชัน	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 

ท้ายหัวข้อ	และการนำาเสนอ
	 	 2.		ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยา

นิวเคลียร์	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจท้ายหัวข้อและการนำาเสนอ
	 	 3.		ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากคำาถามตรวจสอบความ

เข้าใจท้ายหัวข้อและการนำาเสนอ
	 	 4.		ทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	จากการอภปิรายและสรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้

ข้อมูล
	 	 5.		ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	ความร่วมมอืและการทำางานเปน็ทมี	และ	การสือ่สาร	จาก

การสืบค้นและการนำาเสนอ
	 	 6.		จติวทิยาศาสตรดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็	และความมเีหตผุลจากการตอบและถามคำาถาม	

การอภิปรายและสรุป
	 	 7.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการร่วมมือกันสืบค้นและนำาเสนอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 3 | พลังงานวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

115



แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 3.2.1

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 3.2.2

	 1.			ฟิชชันเกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ   เมื่อบังคับให้อนุภาคนิวตรอนเคลื่อนท่ีเข้าไปพบกับนิวเคลียสของธาตุ

หนักบางชนิด	ทำาให้นิวเคลียสนั้นมีความไม่เสถียร	จึงแตกออกจากกัน

	 2.			สิ่งที่ได้จากฟิชชันมีอะไรบ้าง
   แนวคำาตอบ   นิวเคลียสของธาตุใหม่	2	นิวเคลียส	อนุภาคนิวตรอน	และ	พลังงาน

	 3.			มวลที่ลดลงหลังจากการเกิดฟิชชันเปลี่ยนไปเป็นอะไร
   แนวคำาตอบ   พลังงานนิวเคลียร์

	 1.			เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีหน้าที่หลักคืออะไร
   แนวคำาตอบ  ทำาให้เกิดฟิชชันอย่างต่อเนื่องหรือปฏิกิริยาลูกโซ่			และสามารถควบคุม

ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นให้มีอัตราที่เหมาะสม

	 2.			ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	พลังงานนิวเคลียร์นำาไปผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ   โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สร้างและ

ควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่												gerทำาให้มีการปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ในปริมาณที่ 
เหมาะสมกับการนำาไปถ่ายโอนให้กับน้ำา		เพื่อทำาให้น้ำากลายเป็นไอ			ซึ่งไอน้ำาที่ได้จะ
นำาไปหมุนกังหันที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	ทำาให้เกิดการผลิตไฟฟ้า

	 3.			สาเหตุใดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บางแห่งจึงมีสถานที่ตั้งใกล้แหล่งน้ำา
   แนวคำาตอบ   เพราะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต้องใช้น้ำาจำานวนมากในการระบาย

ความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 3.2.3

	 1.		ในการเกิดฟิวชัน	นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
   แนวคำาตอบ  ในการเกิดฟิวชัน			นิวเคลียสจะหลอมรวมกัน			ทำาให้ได้นิวเคลียสใหม่ที่มี

มวลมากกว่า

	 2.			พลังงานนิวเคลียร์ต่อมวลที่ได้จากฟิวชันแตกต่างจากพลังงานนิวเคลียร์ต่อมวลรวมท่ี
ได้จากฟิชชันอย่างไร

   แนวคำาตอบ		ปริมาณพลังงานนิวเคลียร์ต่อมวลรวมนิวเคลียสท่ีได้จากฟิวชัน			มีค่า
ประมาณ	3	-	5	เท่าของพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากฟิชชัน

	 3.		เหตุใด	การทำาให้เกิดฟิวชันขึ้นบนโลกจึงยากกว่าฟิชชัน
   แนวคำาตอบ   เพราะฟิวชันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะท่ีอุณหภูมิและความดัน

สูงมาก	ในขณะที่ฟิชชันสามารถเกิดขึ้นในในสภาวะที่อุณหภูมิและความดันปกติ
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3.3 เทคโนโลยีด้านพลังงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 	ยกตัวอย่างเทคโนโลยีด้านพลังงาน
	 	 2.	 บอกแนวทางการนำาเทคโนโลยีด้านพลังงานไปแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงาน

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 	 1.	 	อุปกรณ์หรือของเล่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื้อเพลิง	สำาหรับการสาธิต

หรือนำาเข้าสู่บทเรียน
	 	 2.	 	คลปิวีดทิศันห์รือรูปทีแ่สดงการทำางานของยานพาหนะ	เครือ่งใช	้หรอื	ของเลน่	ทีใ่ชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื้อเพลิง	เช่น	รถยนต์ไฟฟ้า	รถไฟที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง	สำาหรับ
การสาธิตหรือนำาเข้าสู่บทเรียน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  -

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อ	3.3	จากนั้น	ครูสาธิตหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีหรือเซลล์เช้ือเพลิง	 เช่น	นำารถของเล่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือ
เซลลเ์ชือ้เพลิงมาสาธติการทำางาน	หรอื	ใหน้กัเรียนสบืคน้คลปิวีดทิศันใ์นอนิเทอรเ์นต็เกีย่วกบัแบตเตอรี่
หรอืเซลลเ์ชื้อเพลงิแลว้มานำาเสนอโดยให้มกีารลงคะแนนเสยีงคลปิยอดนยิม	หรอืครอูาจนำาเสนอขา่ว
การพัฒนายานพาหนะทีใ่ชแ้บตเตอรีห่รอืเซลลเ์ชือ้เพลงิ	จากน้ันต้ังคำาถามให้นักเรยีนอภิปรายรว่มกนั
ว่า	แบตเตอรี่หรือเซลล์เช้ือเพลิง	สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานได้หรือไม่	อย่างไร	 โดยครูให้

นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	และไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
	 จากนัน้ครแูบง่กลุม่นกัเรยีนใหเ้ลอืกศกึษา	สบืคน้	และนำาเสนอเกีย่วกบัเทคโนโลยีดา้นพลงังาน	ดงัน้ี
	 	 	 	 	 ก.	แบตเตอรี่
	 	 	 	 	 ข.	เซลล์เชื้อเพลิง
	 	 	 	 	 ค.	เทคโนโลยีด้านพลังงานในอาคารและที่พักอาศัย
	 	 	 	 	 ง.	เทคโนโลยีด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
	 โดยกำาหนดให้แต่ละกลุ่มต้องนำาเสนอเทคโนโลยีนั้น	ๆ	ในประเด็น	การช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน	
ประสิทธิภาพ	และข้อจำากัดของเทคโนโลยีนั้น	โดยบางกลุ่มอาจเลือกเรื่องที่ซ้ำากันได้	แต่รวมทุกกลุ่ม
ต้องมีการเสนอครบทั้งสี่หัวข้อ
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	 ใหนั้กเรียนสบืค้นข้อมลูในหวัขอ้ทีก่ลุม่นกัเรียนไดเ้ลอืกไว้โดยอาจสบืคน้เนือ้หาในหนงัสอืเรยีนหรอื	
แหล่งเรียนรู้อื่น	ๆ	ทางอินเทอร์เน็ต	หลังจากให้เวลาพอสมควร	ให้นักเรียนสรุปและเตรียมตัวนำาเสนอ	
โดยอาจมีการให้นักเรียนทำาสื่อประกอบการนำาเสนอตามเวลาที่อำานวย
	 ครูให้นักเรียนออกมานำาเสนอ	และเมื่อสิ้นสุดการนำาเสนอของแต่ละกลุ่ม	 เปิดโอกาสให้มีการถาม
และตอบระหวา่งนกัเรียนทีเ่ปน็ผูฟ้งักับผูน้ำาเสนอ	ทัง้นี	้ระหวา่งการนำาเสนอ	ครูคอยประเมินทกัษะการ
สื่อสาร	ความคิดสร้างสรรค์	และการทำางานร่วมกันของแต่ละกลุ่มตามแนวทางการประเมินที่ชี้แจงไว้	
และ	ครูอาจมีการให้นักเรียนประเมินเพื่อนนักเรียนหรือประเมินตนเองด้วย

	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน	ดังนี้
	 1.		เทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นการนำาความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ

เปลี่ยนพลังงานต่าง	ๆ	ในธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการนำาไปใช้ประโยชน์แล้ว	
รวมทั้ง	 ใช้ในการสร้างอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ที่ช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น

	 2.		ตวัอยา่งเทคโนโลยดีา้นพลงังานและแนวทางการนำาไปใชแ้กป้ญัหาหรอืตอบสนองความตอ้งการ
ด้านพลังงาน	เช่น

	 	 •		แบตเตอรี่ใช้กักเก็บพลังงาน	สำาหรับใช้ในเวลาที่ต้องการ	ช่วยให้สามารถใช้พลังงานทดแทน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 •		เซลลเ์ชือ้เพลงิใหพ้ลังงานทีส่ะอาด	ไมส่ง่ผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม	ชว่ยทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิ
ฟอสซิล

	 	 •		วสัดฉุนวนความรอ้น	ใชป้อ้งกนัการถา่ยโอนความรอ้นจากภายนอกทีพ่กัอาศยั	ชว่ยใหป้ระหยดั
ค่าไฟฟ้า

	 	 •		เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	ช่วยให้การทำางานของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ	ทำาให้
ประหยัดพลังงาน

	 	 •	ระบบการนำาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์	ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

	 ครตูรวจสอบความเขา้ใจเนือ้หาในหวัขอ้	3.3	โดยใหน้กัเรยีนตอบคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจทา้ย
หวัขอ้	3.3	แลว้อภปิรายคำาตอบร่วมกนั	ถา้นกัเรียนยงัไมส่ามารถตอบไดถ้กูต้อง	ครอูาจอธบิายเพิม่เติม
ในส่วนที่ตอบไม่ถูกต้องอีกครั้ง	หรือให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่ยังตอบไม่ได้เพิ่มเติม
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แนวการวัดและประเมินผล
	 	 1.		ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานจากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียน 

การสรุป	การนำาเสนอ	คำาถามท้ายบทและแบบทดสอบ
	 	 2.		ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์จากข้อมูลท่ีนำาเสนอ	สื่อประกอบ

การนำาเสนอ	ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความร่วมมือและการทำางานเป็นทีม	และ
การสื่อสาร	จากการสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ

	 	 4.		จติวิทยาศาสตรด์า้นความอยากรูอ้ยากเหน็	และความมเีหตุผล	จากการตอบและถามคำาถาม	
การอภิปรายและสรุป

	 	 5.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการร่วมมือกันสืบค้นและนำาเสนอ
	 	 6.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกัน	และการนำา

เสนอ

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 3.3

	 1.		แบตเตอรี่เปลี่ยนจากพลังงานชนิดใดเป็นพลังงานชนิดใด
   แนวคำาตอบ  แบตเตอรี่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า

	 2.			ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ช่วยลดการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ภายใน
อาคารหรือที่พักอาศัยมา	2	ชนิด

   แนวคำาตอบ		1.	ผนังสองชั้นโดยมีช่องว่างตรงกลาง	2.กระจกเขียวตัดแสง

	 3.			เพราะเหตุใด		ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความสำาคัญกับ
การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

   แนวคำาตอบ   เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานในปริมาณสูงเป็นลำาดับ
สองรองจากภาคขนส่ง			หากสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะ
สามารถประหยัดพลังงานของประเทศได้เป็นปริมาณมาก

	 4.			เซลล์เชื้อเพลิงใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงและได้ผลผลิตคืออะไร
   แนวคำาตอบ  เซลล์เชื้อเพลิงใช้แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิง	 ผลผลิตที่

ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงคือ	พลังงานไฟฟ้า	น้ำา	และความร้อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

	 1.	เซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ  เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์สุริยะ			จะทำาให้เกิดความต่างศักย์

ระหว่างวัสดุสองช้ินที่ทำาจากสารกึ่งตัวนำา			และเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าจะทำาให้เกิด
กระแสไฟฟ้าในวงจร	ทำาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำางานได้

	 2.			การใช้เซลล์สุริยะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาด้านพลังงานได้อย่างไร
   แนวคำาตอบ	เซลล์สุริยะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน	 ทำาให้ช่วย

ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจำากัด

	 3.			การใช้เซลล์สุริยะสำาหรับให้พลังงานกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน			สามารถนำาเซลล์
สุริยะมาต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงหรือไม่

   แนวคำาตอบ   การใช้เซลล์สุริยะสำาหรับให้พลังงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	ต้อง
มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	หรือ	อินเวอร์เตอร์	(inverter)	สำาหรับแปลงไฟฟ้ากระแส
ตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ	ก่อนที่จะนำาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะไปใช้งาน

	 4.			ฟิชชันแตกต่างจากฟิวชันอย่างไร
   แนวคำาตอบ   ฟิวชันเป็นการหลอมรวมกันของนิวเคลียสของธาตุเบา		ส่วนฟิชชัน

เป็นการแตกตัวออกจากกันของนิวเคลียสของธาตุหนัก

	 5.			พลังงานนิวเคลียร์ที่ปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชันมีค่าแตกต่างกันอย่างไร	 และ
มีความสัมพันธ์กับปริมาณใด

   แนวคำาตอบ   พลังงานนิวเคลียร์ต่อมวลของนิวเคลียสที่ได้จากฟิวชันมีค่ามากกว่า
พลังงานที่ได้จากฟิชชันประมาณ			3			–			5			เท่า			ซึ่งพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจาก 
ฟิชชันและฟิวชันมีความสัมพันธ์กับปริมาณของมวลที่ลดลงหลังการเกิดปฏิกิริยา

	 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทที่	3	ตามสรุปเนื้อหาภายในบทเรียน
ของหนังสือเรียน	ก่อนจะมอบหมายให้นักเรียนตอบคำาถามในแบบฝึกหัดท้ายบท	โดยอาจเป็นการ 
ให้นักเรียนทำาในห้องเรียน	หรือทำาเป็นการบ้าน	สำาหรับการประเมินเป็นคะแนนระหว่างเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 6.			จากภาพด้านล่าง			ระบุชื่อส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และหน้าที่ตาม
หมายเลขที่กำาหนด

1

2

3 4

5

รูปประกอบแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่ 6

   แนวคำาตอบ
	 	 1.		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	 ทำาหน้าที่สร้างฟิชชัน	 ปฏิกิริยาลูกโซ่	 และควบคุมปฏิกิริยา

ลูกโซ่
	 	 2.		ส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน	ทำาหน้าที่ถ่ายโอนความร้อนให้กับน้ำา	เพื่อทำาให้น้ำากลายเป็น 

ไอน้ำา
	 	 3.	กังหัน	ทำาหน้าที่หมุนตามแรงดันจากไอน้ำาและทำาให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าหมุน
	 	 4.	เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	ทำาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
	 	 5.	ระบบระบายความร้อน	ทำาหน้าที่ระบายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

	 7.			ถ้ามนุษย์สามารถควบคุมพลังงานนิวเคลียร์จากฟิวชันให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูป
แบบที่ใช้ประโยชน์ได้	จะส่งผลอย่างไรกับปัญหาด้านพลังงาน

   แนวคำาตอบ	ช่วยลดปัญหาด้านพลังงานได้มาก	เนื่องจากฟิวชันให้พลังงานต่อมวลมาก	 	
	 ที่สุดและเชื้อเพลิงของฟิวชันเป็นส่วนประกอบอยู่ในโมเลกุลของน้ำาซึ่งมีอยู่ทั่วไป

	 8.			เพราะเหตุใดการพัฒนาเทคโนโลยีของแบตเตอรี่จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานได้
   แนวคำาตอบ	 แบตเตอรี่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์สุริยะ	 กังหันลมผลิต

ไฟฟ้า	 หรือ	 แหล่งผลิตไฟฟ้าอื่น	 ๆ	 สำาหรับนำามาใช้ในเวลาที่ต้องการ	 เมื่อแบตเตอรี่มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้น	 ขนาดเล็กลง	 ประจุได้เร็วขึ้น	 และ	 มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น	
ช่วยเพ่ิมศักยภาพการใช้พลังงาน		อีกทั้ง		ยังช่วยให้การนำาแบตเตอรี่ไปประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลายมากขึ้น	 เช่น	 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนรถยนต์
สามารถทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจำากัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 9.	 	ยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมมาอย่างน้อย			2		ตัวอย่าง	
และอธิบายว่า	เทคโนโลยีนั้นช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานได้อย่างไร

  แนวคำาตอบ
	 	 1.	เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	ช่วยให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
	 	 2.	วัสดุฉนวนความร้อน	ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

	 10.			ยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมมาอย่างน้อย			2			ตัวอย่าง	
และอธิบายว่า	เทคโนโลยีนั้นช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานได้อย่างไร

  แนวคำาตอบ
	 	 1.		มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	(high	efficiency	motor)	ที่มีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุใน

การประกอบมอเตอร์ที่ดีขึ้น		สามารถใช้งานได้ในลักษณะเดียวกับมอเตอร์มาตรฐาน	แต่
ลดการสูญเสียพลังงานได้ร้อยละ	25	–	30

	 	 2.		หลอดไฟแอลอีดีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงมากกว่า
หลอดแบบดั้งเดิม	ช่วยลดการใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ	50

	 11.			เพราะเหตุใดการใช้เซลล์เชื้อเพลิงจึงยังไม่แพร่หลาย
   แนวคำาตอบ   เนื่องจากเซลล์เช้ือเพลิงขนาดใหญ่มีราคาแพง			และไม่มีสถานีเติมเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนรองรับมากเพียงพอ			อีกทั้งการผลิตแก๊สไฮโดรเจนเพื่อบรรจุในถังแก๊สยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ			และแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สท่ีสามารถติดไฟได้ง่าย				สามารถทำาให้
เกิดอันตรายได้	

	 12.			เซลล์เชื้อเพลิงเหมือนและแตกต่างจากแบตเตอรี่อย่างไร
   แนวคำาตอบ   เซลล์เชื้อเพลิงเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกับแบตเตอรี่

แต่ใช้สารเคมีต่างกัน				และเซลล์เช้ือเพลิงต้องมีการป้อนสารท่ีทาหน้าท่ีเป็นเชื้อเพลิง
เข้าไปในเซลล์ตลอดเวลา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การสังเกต (การสะท้อน การ
หักเห การเลี้ยวเบน การรวม
คลื่นจากการสาธิตหรือ 
วีดิทัศน์)

2. การลงความเห็นจากข้อมูล 
(จากการอภิปรายเกี่ยวกับผลที่
ได้รับจากการสังเกตการสะท้อน 
การหักเห การเลี้ยวเบน และ
การรวมคลื่น)

     - 1.  ความมีเหตุผล (จากการ
อภิปรายร่วมกัน)

                ปรากฏการณ์ของคลื่นกล

  1.  สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเล้ียวเบน และการรวมคล่ืน

  2.  สังเกตและอธิบายความถ่ีธรรมชาติ การส่ันพ้อง และผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ันพ้อง

ตัวชี้วัด

ipst.me/8884

บทที่  4

ตัวช้ีวัด
 1. สังเกตและอธิบาย การสะท้อน การหักเห การเล้ียวเบน และการรวมคล่ืน
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. อธิบายส่วนประกอบของคล่ืน
 2. บอกความแตกต่างของคล่ืนตามยาวและคล่ืนตามขวาง
 3. สังเกตและอธิบายการสะท้อนของคล่ืน
 4. สังเกตและอธิบายการหักเหของคล่ืน
 5. สังเกตและอธิบายการเล้ียวเบนของคล่ืน
 6. สังเกตและอธิบายการรวมคล่ืน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การสือ่สาร (จากการอภปิราย
ร่วมกันและการนำาเสนอ)

2.  ความร่วมมือ การทำางานเป็น
ทีมและภาวะผู้นำา (จากการ
ทำากิจกรรม)

1.  ความมีเหตุผล (จากการ
อภิปรายร่วมกันและการ
สรุป)

2.  ความร่วมมือช่วยเหลอื (จาก
การทำากิจกรรม)

ตัวช้ีวัด
 2. สังเกตและอธิบายความถ่ีธรรมชาติ การส่ันพ้อง และผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ันพ้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. สังเกตและอธิบายความถ่ีธรรมชาติ
 2. สังเกตและอธิบายการส่ันพ้อง และผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ันพ้อง

1.  การสังเกต (การแกว่งของ
ลูกตุ้ม)

2.  การพยากรณ์ (การแกว่ง
ของลูกตุ้มในชุดกิจกรรมชุด
ลูกตุ้ม

3.  การลงความเห็นจากข้อมูล 
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกตในกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความถี่ธรรมชาติ และแกว่ง
ลูกตุ้มในชุดลูกตุ้ม)
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การสะท้อน
ความถี่ธรรมชาติ

การหักเห

การสั่นพ้องการเลี้ยวเบน

การรวมคลื่น

ผังมโนทัศน์
ปรากฏการณ์ของคลื่นกล

คลื่นกล

ปริมาณที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏการณ์

บางอย่างประเภทของคลื่น พฤติกรรมของคลื่น

แอมพลิจูด

คลื่นตามยาว
ความยาวคลื่น

คลื่นตามขวางความถี่

คาบ

เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่น
อย่างอิสระ

ได้แก่
ได้แก่แบ่งได้เป็น

เมื่อกระตุ้นวัตถุด้วย
ความถี่ที่ตรงกับความถี่
ธรรมชาติ
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สาระสำาคัญ

  คล่ืนอยูร่อบตวัมนษุย ์ทัง้ทีม่องเหน็และมองไมเ่ห็น การศึกษาธรรมชาติของคลืน่จงึมคีวามจำาเปน็
เพือ่นำาไปประยกุต์ใชป้ระโยชนจ์ากคลืน่ตอ่ไป คลืน่กลเปน็คลืน่ทีมี่ความเกีย่วขอ้งในชวีติประจำาวนั ซึง่
เป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงาน คลื่นกลมีปริมาณที่เกี่ยวข้องคือ แอมพลิจูด 
ความยาวคลืน่ ความถีแ่ละคาบ สามารถแบ่งตามทศิทางการสัน่ของอนุภาคตัวกลางกบัทิศการเคลือ่นท่ี
ของคลื่น เป็นคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว
  คลื่นกลมีพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
  การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปตกกระทบสิ่งกีดขวางและเคลื่อนที่กลับมาใน
ตัวกลางเดิม
  การหักเหของคล่ืนเกิดข้ึนเมื่อคล่ืนเคล่ือนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางที่มีสมบัติต่างกัน 
อัตราเร็วคลื่นและความยาวคลื่นจะเปลี่ยนไปและอาจทำาให้ทิศการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากเดิม
  การเลีย้วเบนของคลืน่เกดิข้ึนเมือ่คลืน่เคล่ือนทีไ่ปพบขอบสิง่กีดขวางหรือช่องเปดิ คลืน่สว่นหน่ึง
จะสามารถอ้อมไปด้านหลังของสิ่งกีดขวางหรืออ้อมขอบช่องเปิดได้
  การรวมคลื่นเกิดขึ้นเม่ือคลื่นสองขบวนมาพบกันเกิดการรวมการกระจัดในตำาแหน่งที่คล่ืนพบ
กัน เกิดรูปร่างของคล่ืนรวมโดยอาจเป็นการรวมแบบเสริมหรือแบบหักล้าง หลังจากที่คลื่นทั้งสอง
เคลื่อนที่ผ่านกันไปแล้วแต่ละคลื่นจะกลับมามีรูปร่างแบบเดิมและเคลื่อนที่ในทิศทางเดิม
  เมื่อปล่อยให้วัตถุสั่นหรือแกว่งอย่างอิสระ วัตถุจะสั่นด้วยความถี่ค่าหน่ึง เรียกว่า ความถี่
ธรรมชาติ ซึ่งมีค่าขึ้นกับสมบัติบางประการของวัตถุ
  การกระตุ้นวัตถุด้วยความถ่ีที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติ วัตถุจะสั่นแรงขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง
ของวัตถุซึ่งอาจทำาให้วัตถุที่เกิดการสั่นพ้องชำารุดเสียหายได้
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  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 9 ชั่วโมง  
  4.1  คลื่นกล      2  ชั่วโมง
  4.2  พฤติกรรมของคลื่น  5  ชั่วโมง 
  4.3  ความถี่ธรรมชาติ และการสั่นพ้อง 2  ชั่วโมง

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

 ความหมายของคลื่น คลื่นกล ส่วนประกอบของคลื่น

 นำาเข้าสู่บทที่ 4
 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนสังเกตภาพในหนังสือเรียน จะเห็นภาพคลื่นน้ำาทะเลที่นักเรียน
คุ้นเคย ครูตั้งคำาถามว่าลักษณะของคลื่นน้ำาทะเลที่สังเกตได้เป็นอย่างไร
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4.1 คลื่นกล

จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. อธิบายส่วนประกอบของคลื่น
  2. บอกความแตกต่างของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครใูหน้กัเรยีนดภูาพหรอืคลปิวดีทิศันค์ลืน่กลชนดิต่างๆท่ีไดศ้กึษามาแลว้ ต่อจากนัน้ ให้นักเรียน

อภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนเกี่ยวกับคลื่นกลถึงการอาศัยตัวกลางแต่ละชนิดในการเคลื่อนที่

 4.1.1 ส่วนประกอบของคลื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. อธิบายส่วนประกอบของคลื่น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  1. เตรียมภาพหรือคลิปวีดิทัศน์ของคลื่นกลในชีวิตประจำาวัน หรือที่น่าสนใจ
  2. ขดลวดสปริง

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 ของหัวข้อ 4.1 ตามหนังสือเรียน
  ครูตั้งคำาถามว่าคลื่นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยอาจใช้ภาพประกอบในหนังสือเรียน ครูและ
นกัเรยีนร่วมกนัอภิปรายเพือ่ทบทวนสว่นประกอบของคลืน่จนไดข้อ้สรปุวา่ม ีแอมพลิจดู ความยาวคลืน่
ความถี ่และคาบ ตามรายละเอยีดหนงัสอืเรยีน ครใูห้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 4.1.1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 4.1.1

1. จากรูปคลื่นขบวนนี้มีคลื่นกี่ลูกคลื่น
  แนวคำาตอบ คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไป 1 ลูกคลื่น จะพบ 1 สันคลื่น และ 1 ท้องคลื่น จากภาพ

พบ 2 สันคลื่น และ 2 ท้องคลื่น จึงมีคลื่นทั้งหมด 2 ลูกคลื่น

2. ถ้าคลื่นขบวนนี้เคลื่อนที่ได้ตามรูป ในเวลา 1 วินาที คลื่นขบวนนี้มีความถี่เท่าใด
  แนวคำาตอบ มคีล่ืนจำานวน 2 ลูกคล่ืน เคล่ือนทีผ่า่นในเวลา 1 วนิาท ีนัน่คอื อนภุาคตวักลาง

สั่นได้ 2 รอบในเวลา 1 วินาที จึงมีความถี่ 2 รอบต่อวินาที หรือ 2 Hz

3. คาบในการเคลื่อนที่ของคลื่นขบวนนี้ มีค่าเท่าใด
  แนวคำาตอบ อนภุาคสัน่ไดค้รบ 2 รอบ ในเวลา 1 วนิาท ีอนภุาคสัน่ไดค้รบ 1 รอบ ในเวลา 

0.5 วินาทีดังนั้นจะได้คาบในการเคลื่อนที่ของคลื่นขบวนนี้เท่ากับ 0.5 วินาที

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 4.1.1
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 4.1.2 ประเภทของคลื่นกล
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. บอกความแตกต่างของคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  1. เตรียมภาพหรือคลิปวีดิทัศน์คลื่นบนขดลวดสปริง
  2. ขดลวดสปริง

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 ของหัวข้อ 4.1 ตามหนังสือเรียน
  ครูทบทวนคลื่นตามยาวและตามขวาง โดยใช้คลิปวีดิทัศน์คลื่นบนขดลวดสปริงหรืออาจนำาขด
ลวดสปริงมาสาธิตการสร้างคลื่นตามขวางและตามยาว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุป
วา่คลืน่กลแบง่ออกตามทิศทางการสัน่ของอนภุาคกบัทศิการเคลือ่นทีข่องคลืน่ เปน็คลืน่ตามขวางและ
คลื่นตามยาว โดยคลื่นตามขวางจะสังเกตพบสันคลื่นและท้องคลื่น คลื่นตามยาวจะสังเกตพบส่วนอัด
และส่วนขยาย ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  คลื่นตามยาว ตัวกลางจะเคลื่อนที่ไป
พร้อมกับคลื่น

1.  คลื่นตามยาว ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไป
พร้อมกับคลื่น
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1. เราสามารถสังเกตพบส่วนอัดและส่วนขยายได้จากคลื่นกลประเภทใด
 แนวคำาตอบ คลื่นตามยาว

2. เราสามารถสังเกตพบสันคลื่นและท้องคลื่นได้จากคลื่นกลประเภทใด
 แนวคำาตอบ คลื่นตามขวาง

3.  ในคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง อนุภาคตัวกลางจะเคลื่อนท่ีไปพร้อมกับคลื่นหรือไม่ 
อย่างไร

  แนวคำาตอบ เมือ่คลืน่ตามยาวผา่นตวักลาง อนุภาคตัวกลางจะเคลือ่นท่ีกลบัไปกลบัมาใน
แนวเดียวกับทิศการเคล่ือนที่ของคลื่น แล้วจึงกลับสู่ตำาแหน่งสมดุลโดยไม่ได้เคลื่อนที่ไป
พร้อมกับคลื่น

     เมื่อคลื่นตามขวางผ่านตัวกลาง อนุภาคตัวกลางจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมา 
  ในแนวตัง้ฉากกับทศิการเคลือ่นทีข่องคลืน่ แลว้จงึกลบัสูต่ำาแหน่งสมดลุโดยไมไ่ด้เคลือ่นท่ี

ไปพร้อมกับคลื่น

แนวแนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 4.1.2

แนวการวัดและประเมินผล

 1.  ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบและปริมาณที่เกี่ยวข้องของคลื่น คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง 
จากการอภิปรายสรุปร่วมกัน คำาถามตรวจสอบความเข้าใจและสรุป

 2. ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายสรุปร่วมกัน
 3. จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผล จากการอภิปรายร่วมกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4.2 พฤติกรรมของคลื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. สังเกตและอธิบายการสะท้อนของคลื่น
 2. สังเกตและอธิบายการหักเหของคลื่น
 3. สังเกตและอธิบายการเลี้ยวเบนของคลื่น
 4. สังเกตและอธิบายการรวมคลื่น

  4.2.1 การสะท้อนของคลื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้
  1.  สังเกตและอธิบายการสะท้อนของคลื่น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  -

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  1. เตรียมภาพหรือคลิปวีดิทัศน์การสะท้อนของคลื่นในชีวิตประจำาวัน

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 ของหัวข้อ 4.2 ตามหนังสือเรียน
  ครูตั้งคำาถามเกี่ยวข้องกับการสะท้อนคล่ืนในชีวิตประจำาวัน เช่น นักเรียนเคยสังเกตคลื่นน้ำาที่
ตกกระทบส่ิงกีดขวาง เช่น ท่าเรือ ตลิ่งฝั่งน้ำา ขอนไม้ จะมีลักษณะอย่างไร โดยให้นักเรียนตอบตาม
ความคิดอย่างอิสระ ครูนำาภาพหรือคลิปวิดีทัศน์คลื่นบริเวณท่าเรือ คลื่นน้ำากระทบสิ่งกีดขวาง เช่น 
เข่ือน ให้นักเรียนสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลื่นในภาพหรือคลิปวีดิทัศน์ดังกล่าว ครูใช้
คำาถามว่าคลื่นกลทุกชนิดเมื่อพบสิ่งกีดขวางจะมีพฤติกรรมเหมือนหรือต่างจากคลื่นน้ำาอย่างไร
  หลงัจากนัน้ครูใหน้กัเรยีนทำากจิกรรมการสะทอ้นของคลืน่บนขดลวดสปรงิโดยใหน้กัเรยีนสงัเกต
พฤติกรรมคลื่นภายหลังกระทบสิ่งกีดขวาง
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จุดประสงค์การทดลอง
 1. สังเกตและอธิบายการสะท้อนของคลื่นบนขดลวดสปริง

เวลาที่ใช้  25  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. ขดลวดสปริง   1 ขด
 2. เส้นเชือกสำาหรับผูกสปริง  1 เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
 1.  จัดวางลวดสปริงบนพื้นห้อง ผูกเชือกที่ปลายข้างหนึ่งของสปริงและมัดตรึงแน่นไว้

กับขาตั้ง (ให้เป็นปลายที่ถูกตรึง) หรือใช้มือกดปลายสปริงด้านนี้ให้อยู่นิ่ง ผูกด้ายสีไว้
ที่ตัวสปริงเพื่อเป็นจุดสังเกต แล้วดึงปลายสปริงอีกข้างหนึ่งให้ยืดออกจนมีความยาว
พอประมาณ (2-4 เมตร) จากนั้นให้สะบัดปลายลวดสปริงในแนวขนานกับพื้นห้อง
ซ้าย-ขวา 1 ครั้ง ให้นักเรียนสังเกตทิศทาง ลักษณะของคลื่นก่อนการตกกระทบ และ
หลังจากการตกกระทบ มีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

 2.  จัดสปริงเหมือนข้อ1 ดึงและดันปลายสปริงเข้าออกในแนวระดับ 1 ครั้ง ให้นักเรียน
สังเกตทิศทาง ลักษณะของคลื่นก่อนการตกกระทบ และหลังจากการตกกระทบ มี
ความแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
คลื่นที่สังเกตเห็นจะมีลักษณะตามรูป 4.6ก. และ 4.6ข. ในหนังสือเรียน

กิจกรรม 4.1  การสะท้อนของคลื่นบนขดลวดสปริง
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รูป ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม 2.1

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เม่ือคลื่นตามขวางบนขดลวดสปริงเคลื่อนที่ไปถึงปลายสปริงที่ยึดไว้แล้ว คลื่นมีการ
เคลื่อนที่อย่างไร
แนวคำาตอบ มคีลืน่ตามขวางจะเคลือ่นทีก่ลับออกมา ซ่ึงมีทิศการเคลือ่นท่ีตรงข้ามกบั
คลื่นที่เคลื่อนที่เข้าหาที่ยึด

เมื่อคลื่นตามยาวบนขดลวดสปริงเคล่ือนที่ไปถึงปลายสปริงที่ยึดไว้แล้ว คลื่นมีการ
เคลื่อนที่อย่างไร
แนวคำาตอบ มีคลื่นตามยาวจะเคลื่อนที่กลับออกมา ซึ่งมีทิศการเคลื่อนที่ตรงข้ามกับ
คลื่นที่เคลื่อนที่เข้าหาที่ยึด

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครูกบันักเรยีนรว่มกนัอภปิรายจนไดข้อ้สรปุว่า เม่ือคลืน่ตกกระทบทีป่ลายสดุของสปรงิ
ที่ถูกตรึงไว้ จะเกิดคลื่นสะท้อนมีทิศตรงกันข้ามกับคลื่นตกกระทบ
  ครูนำาเข้าสู่กิจกรรม 4.2 การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำา โดยใช้คำาถามว่าพฤติกรรมการ
สะทอ้นของคลืน่ผวิน้ำาจะเหมอืนหรอืแตกตา่งจากคลืน่ในขดลวดสปริงหรอืไม ่ใหน้กัเรียนตอบ
อย่างอิสระ
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จุดประสงค์
 1. สังเกตและอธิบายการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำา

เวลาที่ใช้  25  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. ชุดถาดคลื่น 1 ชุด
 2. แผ่นกั้น  1 อัน

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
 1.  การจัดเตรียมชุดถาดคลื่นให้เติมน้ำาลงไปให้เหมาะสม พร้อมทั้งวางกระดาษขาวบน

โต๊ะใต้ถาดคลื่น
 2.  อาจใช้ไม้บรรทัดแตะผิวน้ำาค่อยๆ 1 ครั้ง ทำาให้เป็นแหล่งกำาเนิดคลื่นหน้าตรง เพื่อ

เป็นคลื่นตกกระทบเคลื่อนที่ไปกระทบในทิศตั้งฉากกับแผ่นกั้น (หน้าคลื่นขนานแผ่น
กั้น)

 3.  วางแผ่นกั้นให้แผ่นกั้นทำามุมกับแนวเดิม เป็นมุมประมาณ 30 และ 60 องศา เพื่อให้
คลื่นไม่ตกกระทบตั้งฉากกับแผ่นกั้น

กิจกรรม 4.2  การสะท้อนของคลื่นผิวน้ำา
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ข้อแนะนำาการทำากิจกรรม
1.  การศึกษาพฤติกรรมของคลื่นผิวน้ำา ไม่ได้ดูจากผิวน้ำาที่กระเพื่อมขึ้นลงโดยตรง แต่จะดู

จากภาพที่เป็นแถบมืดแถบสว่าง บนกระดาษขาวซึ่งอยู่บนพื้นโต๊ะใต้ถาดคลื่น การสาธิต
โดยศึกษาภาพที่กระดาษขาวอาจไม่สะดวกเพราะนักเรียนมาล้อมดูหลายคน ครูต้อง
สาธิตหลายรอบ ดังนั้นหากครูจะสาธิตกิจกรรมของคลื่นผิวน้ำาพร้อมกันทั้งชั้นเรียนอาจ
ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่สามารถฉายภาพบนจอหน้าห้องเรียนได้ หรือ วางถาด
คลื่นบนเครื่องฉายข้ามศีรษะ (ถ้ามี) และใช้ไฟจากเครื่องฉายข้ามศีรษะแทนหลอดไฟบน
ถาดคลื่น ภาพของคลื่นผิวน้ำาจะปรากฏบนจอ

2.  การสร้างคลื่นน้ำาหน้าตรงในถาดคลื่น ครูอาจใช้ขอบด้านยาวของไม้บรรทัด หรือใช้คาน
กำาเนิดคลื่นหน้าตรงจุ่มขึ้นลงที่ผิวน้ำา จะเกิดเป็นแถบมืดสลับกับแถบสว่างบนฉาก แถบ
เหล่านี้แทนหน้าคลื่นจริง แถบมืดตรงกับท้องคลื่น แถบสว่างตรงกับสันคลื่น แถบมืด
และแถบสว่างเหล่านี้เกิดจากการรวมหรือกระจายของแสง โดยสันคลื่นทำาหน้าที่เป็น
เลนส์นูน (รวมแสง) และท้องคลื่นทำาหน้าที่เป็นเลนส์เว้า (กระจายแสง) ดังนั้นฉากรับภาพ
ควรอยู่ที่ตำาแหน่งโฟกัสพอดีระยะระหว่างแถบสว่างแถบหนึ่งไปยังแถบสว่างอีกแถบหนึ่ง
ที่ถัดกัน เท่ากับหนึ่งความยาวคลื่น (λ)

3.  การที่จะทำาให้เห็นภาพชัด ควรปฏิบัติดังนี้
 • ถาดและน้ำาควรสะอาด ต้องทำาความสะอาดถาดก่อนใส่น้ำา
 • ควรใส่น้ำาให้ระดับน้ำาสูงประมาณกึ่งกลางของขอบถาด
 •  เพื่อป้องกันการสะท้อนของคลื่นจากขอบถาด น้ำาควรจะนิ่งเรียบ ไม่ควรมีพัดลมหรือ

ลมพัดแรงบริเวณทดลอง
 •  หากภาพไม่ชัด ให้ลองปรับความสว่างของหลอดไฟหรือระยะสูง-ต่ำาของหลอดไฟ และ

ลดแสงสว่างอื่นในห้องหรืออาจปรับระยะระหว่างถาดคลื่นกับฉาก
  หมายเหต ุการสาธิตการสะท้อน การหักเห และการเลี้ยวเบน ควรใช้คลื่นหน้าตรง  
  เพราะจะสังเกตเห็นผลได้ชัดกว่าคลื่นหน้าวงกลม
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เม่ือคลื่นผิวน้ำาหน้าตรงไปกระทบตั้งฉากกับที่กั้นแนวตรง คลื่นผิวน้ำามีการเคลื่อนที่
อย่างไร
แนวคำาตอบ คลืน่ผวิน้ำาหนา้ตรงจะเคลือ่นทีก่ลบัออกจากท่ีกัน้ในแนวเดิม ซ่ึงมทิีศตรง
ข้ามกับคลื่นที่ตกกระทบ

เม่ือคลื่นผิวน้ำาหน้าตรงไปกระทบทำามุมต่างๆกับที่กั้นแนวตรง คลื่นผิวน้ำามีการ
เคลื่อนที่อย่างไร
แนวคำาตอบ คลื่นผิวน้ำาหน้าตรงจะเคลื่อนที่กลับออกไปจากแผ่นกั้นเป็นมุมที่ไม่ใช่
แนวเดิม กับแนวคลื่นที่ไปตกกระทบ

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครกูบันกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรปุวา่กรณีคลืน่น้ำาในถาดคลืน่เมือ่มคีลืน่หนา้
ตรงไปตกกระทบกับที่ก้ันแนวเส้นตรงจะเกิดคล่ืนหน้าตรงสะท้อนออกจากแผ่นกั้น ซึ่งมีทิศ
ตรงข้ามกับคลื่นน้ำาที่ตกกระทบแผ่นก้ันและเมื่อเปลี่ยนมุมแผ่นกั้น ทำาให้คลื่นตกกระทบใน
ทิศทำามุมใดๆกับแผ่นกั้น จะมีคลื่นสะท้อนออกจากแผ่นกั้นทำามุมนั้นๆท่ีไม่ได้อยู่ในแนวเดิม
กับคลื่นตกกระทบ
  ครแูละนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรปุวา่ จากกจิกรรมทัง้คลืน่บนขดลวดสปริง 
และคลื่นผิวน้ำาจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากแหล่งกำาเนิดไปกระทบสิ่งกีดขวาง เรียกคลื่นที่
เคลื่อนท่ีไปกระทบแผ่นกั้นว่าคลื่นตกกระทบ หลังการกระทบคลื่นจะเคลื่อนที่กลับมาใน
ตวักลางเดมิ เรียกวา่ การสะทอ้นของคลืน่ และเรยีกคลืน่ท่ีเคลือ่นท่ีกลบัออกมาจากแผ่นกัน้
ว่าคลื่นสะท้อน นั่นคือ เมื่อคลื่นตกกระทบสิ่งกีดขวางจะเกิดคลื่นสะท้อนขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1. น้ำาลึกน้ำาตื้นเป็นตัวกลางเดียวกัน 1. น้ำาลึกน้ำาตื้นเป็นตัวตัวกลางที่ต่างกัน

2.  เมือ่คลืน่ผ่านรอยตอ่ของตวักลางทีต่า่งกนั
อัตราเร็วคลื่นและความยาวคลื่นเหมือน
เดิม

2.  เมื่อคลื่นผ่านรอยต่อของตัวกลางที่ต่างกัน
อตัราเรว็คลืน่และความยาวคลืน่เปลีย่นไป

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 ของหัวข้อ 4.2 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยถามวา่เคยสงัเกตคลืน่น้ำาทะเลจากน้ำาลกึเคลือ่นท่ีเขา้หาชายฝัง่ทีเ่ปน็น้ำา
ต้ืนหรือไม่ จากนั้นนำาภาพและคลิปวิดีทัศน์ประกอบคำาถามให้นักเรียนสังเกต และตั้งคำาถามว่าเมื่อ
คลื่นเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งมีความแตกต่างจากคลื่นบริเวณน้ำาลึกอย่างไร ให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ เพื่อ
นำาเข้าสู่กิจกรรม

จุดประสงค์
 1. สังเกตและอธิบายการหักเหของคลื่นผิวน้ำา

เวลาที่ใช้  25  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. ชุดถาดคลื่น  1 ชุด
 2. แผ่นกระจก  1 อัน

กิจกรรม 4.3   การหักเหของคลื่น

  4.2.2 การหักเหของคลื่น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
1.  ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่าใช้แผ่นกระจกวางในถาดคลื่น    เพื่อจัดเป็นบริเวณน้ำาลึก- 

น้ำาตื้น ซึ่งทำาให้สมบัติตัวกลางแตกต่างกัน ถึงแม้จะมีน้ำาเป็นตัวกลางเดียวกัน
2.  วางแผ่นกระจกให้ขอบขนานกับหน้าคลื่น   ผลิตคลื่นผิวน้ำาหน้าตรงและสังเกต

ความยาวคล่ืนและทิศการเคล่ือนที่ของคล่ืนเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างบริเวณน้ำาลึก-น้ำาต้ืน 
จากภาพของคลื่นผิวน้ำาบนฉากใต้ถาดคลื่น

3.  จัดให้ขอบกระจกทำามุมต่างๆกับทิศการเคล่ือนที่ของคลื่นตกกระทบ   และสังเกต
ความยาวคล่ืนและทิศการเคล่ือนที่ของคล่ืนเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างบริเวณน้ำาลึก-น้ำาต้ืน 
จากภาพของคลื่นผิวน้ำาบนฉากใต้ถาดคลื่น

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมือ่คลืน่ผิวน้ำาเคล่ือนทีผ่า่นรอยตอ่ระหวา่งน้ำาลกึและน้ำาต้ืน คลืน่ผิวน้ำามคีวามยาวคลืน่
และทิศการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ เมือ่วางแผน่กระจกขนานกับหนา้คลืน่ เม่ือคลืน่หนา้ตรงเคลือ่นทีผ่า่นน้ำา
ลึกไปสู่น้ำาตื้นทิศทางของคลื่นหักเหไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความยาวคลื่นลดลง
  เมื่อวางให้แผ่นกระจกทำามุมกับหน้าคลื่น เมื่อคลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่ผ่านน้ำาลึก
ไปส่นู้ำาต้นื จะเหน็ความยาวคล่ืนในน้ำาตืน้สัน้กวา่ในน้ำาลกึ และทศิทางการเคลือ่นทีข่อง
คลื่นเบนไปจากแนวเดิม

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เม่ือคลื่นเคลื่อนท่ีผ่านรอยต่อระหว่าง
ตัวกลางที่ต่างกันจะเกิดการหักเหของคลื่น และเรียกคลื่นที่ผ่านรอยต่อเข้าไปในตัวกลางใหม่ว่า 
คลื่นหักเห โดยความยาวคลื่นจะเปลี่ยนไป ส่วนทิศทางของการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ความถี่คงที่เนื่องจากมาจากแหล่งกำาเนิดเดียวกัน
  ครอูาจนำาอภปิรายไปสูค่วามรู้ อตัราเร็วของคลืน่ในน้ำาลกึมากกวา่อตัราเรว็ของคลืน่ในน้ำา
ต้ืน เนือ่งจากความยาวคล่ืนในน้ำาลึกมากกวา่ในน้ำาต้ืน ซึง่คลืน่ในน้ำาลกึและในน้ำาต้ืนมคีวามถีเ่ทา่
กัน เนื่องจากคลื่นดังกล่าวมาจากแหล่งกำาเนิดเดียวกัน จาก v  =  ƒλ   ดังนั้นอัตราเร็วซึ่งเป็น
ผลคูณของความถี่กับความยาวคลื่นในน้ำาลึกจึงมีค่ามากกว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ำาตื้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  4.2.3 การเลี้ยวเบนของคลื่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1.  สังเกตและอธิบายการเลี้ยวเบนของคลื่น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  -
สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  1. ภาพหรือคลิปวิดีทัศน์แสดงการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำา

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 ของหัวข้อ 4.2 ตามหนังสือเรียน
  ครตูัง้คำาถามวา่เคยสงัเกตคลืน่น้ำาตามแหลง่น้ำาธรรมชาติ เมือ่เคล่ือนท่ีไปพบขอบสิง่กดีขวางเช่น 
เสาสะพาน โขดหนิ และช่องเปดิ คล่ืนจะเคล่ือนทีผ่า่นสิง่กีดขวางเหลา่นีอ้ยา่งไร ครแูสดงภาพหรอืคลปิ
วดีทิศันก์ารเลีย้วเบนของคลืน่น้ำา เชน่กรณปีระตรูะบายน้ำา คลืน่ผิวน้ำาจะเคลือ่นท่ีอ้อมขอบช่องเปิดได้
หรือไม่ มีลักษณะอย่างไร ให้นักเรียนตอบได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นการนำาเข้าสู่กิจกรรม

จุดประสงค์
 1. สังเกตและอธิบายการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำาเมื่อพบขอบสิ่งกีดขวาง
 2. สังเกตและอธิบายการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำาเมื่อผ่านช่องเปิด

เวลาที่ใช้  30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. ชุดถาดคลื่น   1 ชุด
 2. แผ่นกั้น    2 อัน

กิจกรรม 4.4   การเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

คลื่นน้ำาเมื่อผ่านขอบแผ่นกั้นจะสามารถพบคลื่นด้านหลังขอบแผ่นกั้นหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ พบคลื่นด้านหลังขอบสิ่งกีดขวางมีลักษณะเป็นส่วนโค้งวงกลม ที่ต่อจาก
หน้าคลื่นตรงที่ผ่านขอบสิ่งกีดขวางไปแล้ว

คลืน่ทีเ่คล่ือนทีผ่า่นช่องเปดิมคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ระยะหา่งระหวา่งสันคลืน่ มลีกัษณะ
อย่างไร และแตกต่างจากคลื่นที่ผ่านช่องเปิดมีขนาดกว้างขึ้นหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ เมื่อช่องเปิดมีความกว้างน้อยกว่าความยาวคลื่นเล็กน้อย หรือประมาณ
เท่ากับความยาวคล่ืน พบว่าหน้าคล่ืนโค้งไปทางด้านหลังขอบช่องเปิดทำาให้คลื่นมี
ลักษณะเป็นโค้งวงกลมเคล่ือนที่ออกจากช่องเปิด ถ้าช่องเปิดมีความกว้างมากกว่า
ความยาวคล่ืน พบว่าหน้าคล่ืนที่ผ่านช่องเปิดตรงกลางจะเป็นแนวตรงเหมือนเดิม 
ปลายทั้งสองด้านจะโค้งไปทางด้านหลังขอบช่องเปิดน้อยลงไม่ชัดเจน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม
  ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนสรุปได้ว่า เมื่อการเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านขอบส่ิง
กดีขวาง สงัเกตเหน็สว่นทีค่ล่ืนสามารถออ้มขอบสิง่กดีขวางไปทางดา้นหลงัของสิง่กดีขวางได้ 
เรียกว่าการเลี้ยวเบนของคลื่น เมื่อทำาให้ช่องเปิดที่มีความกว้างน้อย ๆ แล้วค่อยๆกว้างมาก
ขึ้น ลักษณะคลื่นที่ผ่านช่องเปิดจะแตกต่างกัน ถ้าช่องเปิดมีความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ความยาวคล่ืน คลื่นที่เลี้ยวเบนผ่านช่องเปิดออกมาจะเป็นส่วนโค้งถ้าความกว้างช่องเปิด
มากกว่าความยาวคลื่น หน้าคลื่นที่ผ่านช่องเปิดตรงกลางจะเป็นแนวตรงเหมือนเดิม ปลาย
ทั้งสองด้านจะโค้งอ้อมไปทางด้านหลังขอบช่องเปิดน้อยลง

  4.2.4 การรวมคลื่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1.  สังเกตและอธิบายการรวมคลื่น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  -

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  1. วีดิทัศน์การสะบัดขดลวดสปริงทั้งสองด้านพร้อมกัน

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่ 6 ของหัวข้อ 4.3 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเปิดคลิปวีดิทัศน์กิจกรรมการสะบัดขดลวดสปริงทั้งสองด้านพร้อมกัน 
ไปทิศทางเดียวกัน และสะบัดในทิศทางตรงข้ามกัน โดยให้คลื่นเคลื่อนที่เข้าหากัน แล้วหยุดคลิป 
วีดิทัศน์ไว้ก่อนคลื่นพบกัน จากนั้นครูตั้งคำาถามว่า ขณะที่คลื่นทั้งสองมาพบกันนักเรียนคิดว่าจะเกิด
คลื่นลักษณะอย่างไร กรณีสันคลื่นพบสันคลื่นและกรณีสันคลื่นพบท้องคลื่น ให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จุดประสงค์
 1. สังเกตและอธิบายการรวมคลื่นแบบเสริมและแบบหักล้าง

เวลาที่ใช้  25  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. ขดลวดสปริง 1 ขด

กิจกรรม 4.5 การรวมคลื่นบนขดลวดสปริง

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อคลื่นสองคลื่น ที่มีการกระจัดในทิศทางเดียวกันเคลื่อนที่มาพบกัน แอมพลิจูดของ
คลื่นก่อนคลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน ขณะท่ีพบกันและขณะคลื่นเคลื่อนท่ีผ่านกันไปแล้ว
มีลักษณะอย่างไร
แนวคำาตอบ ก่อนคล่ืนท้ังสองเคล่ือนท่ีมาพบกัน แอมพลิจูดของคล่ืนท้ังสองจะมีขนาด
เท่ากับตอนท่ีสะบัดสปริงผลิตคล่ืนข้ึนมา ขณะเม่ือคล่ืนพบกัน แอมพลิจูดจากคล่ืนท้ัง
สองจะรวมกันเหลือเพียงคล่ืนรวมหน่ึงคล่ืน โดยมีแอมพลิจูดสูงข้ึน เม่ือคล่ืนท้ังสอง
เคล่ือนท่ีผ่านกันไปแล้วแอมพลิจูดของคล่ืนท้ังสองจะกลับมามีขนาดเท่าเดิมเท่ากับก่อน
คล่ืนมาพบกันและมีคล่ืนเคล่ือนท่ีต่อไปในทิศทางเดิม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เมื่อคลื่นสองคลื่น ที่มีการกระจัดในทิศทางตรงข้ามกันเคลื่อนที่มาพบกัน แอมพลิจูด
ของคลื่นก่อนคล่ืนเคล่ือนที่มาพบกัน ขณะที่พบกันและขณะคลื่นเคลื่อนที่ผ่านกันไป
แล้วมีลักษณะอย่างไร
แนวคำาตอบ ก่อนคล่ืนท้ังสองเคล่ือนท่ีมาพบกัน แอมพลิจูดของคล่ืนท้ังสองจะมีขนาด
เท่ากับตอนท่ีสะบัดสปริงผลิตคล่ืนข้ึนมา ขณะเม่ือคล่ืนพบกัน แอมพลิจูดจากคล่ืนท้ัง
สองจะรวมกันเหลือเพียงคล่ืนรวมหน่ึงคล่ืน โดยมีแอมพลิจูดลดลง เม่ือคล่ืนท้ังสอง
เคล่ือนท่ีผ่านกันไปแล้วแอมพลิจูดของคล่ืนท้ังสองจะกลับมามีขนาดเท่าเดิม
เท่ากับก่อนคล่ืนมาพบกันและมีคล่ืนเคล่ือนท่ีต่อไปในทิศทางเดิม

ขณะคลื่นสองคลื่นพบกัน แอมพลิจูดของคลื่นทั้ง 2 กรณี แตกต่างกันอย่างไร
แนวคำาตอบ เม่ือคล่ืนสองคล่ืน ท่ีมีการกระจัดในทิศทางเดียวกันเคล่ือนท่ีมาพบกัน ขณะ
พบกันคล่ืนรวมกัน มีแอมพลิจูดเพิ่มข้ึน
    เม่ือคล่ืนสองคล่ืน ท่ีมีการกระจัดในทิศทางตรงข้ามกันเคล่ือนท่ีมาพบกัน 
ขณะพบกันคล่ืนรวมกันมีแอมพลิจูดลดลง

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน คลื่น
ทั้งสองจะรวมกัน และเมื่อคล่ืนทั้งสองเคล่ือนที่ผ่านพ้นกันแล้ว คลื่นแต่ละคลื่นจะมีลักษณะ
เหมือนเดิมและเคล่ือนที่ต่อไปในทิศทางเดิม เรียกว่า การรวมคลื่น จากนั้นครูอธิบายการรวม
คล่ืนแบบเสริม และแบบหกัลา้ง เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็วา่ทกุๆ ตำาแหนง่ทีค่ลืน่มาพบกนัจะเกดิการ
รวมคลื่นเสมอ

แนวการวัดและประเมินผล
 1.  ความรูเ้กีย่วกบัการสะทอ้น การหกัเห และการเลีย้วเบนของคลืน่ รวมท้ังการรวมคลืน่ของ

คลื่นสองคลื่น จากการอภิปรายร่วมกัน การสรุป แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
 2. ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล จากการอภิปรายร่วมกัน และการสรุป
 3. จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. คลื่นทะเลที่เคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่ง คลื่นทะเลแสดงพฤติกรรมใด อธิบาย
  แนวคำาตอบ คลื่นทะเลแสดงพฤติกรรมการหักเห เน่ืองจากเมื่อคลื่นทะเลจากน้ำาลึก

เคล่ือนท่ีเข้าหาชายฝัง่ซึง่เปน็น้ำาตืน้ ทำาใหต้วักลางเปลีย่นไป โดยบรเิวณใกล้ฝ่ังสนัคลืน่จะ
อยู่ใกล้กัน มากกว่าบริเวณไกลจากฝั่ง

2. คลืน่น้ำาจากแหลง่กำาเนดิคลืน่ท้ังสาม เมือ่เคล่ือนท่ีมาพบกัน จะแสดงพฤติกรรมใด อธิบาย
  แนวคำาตอบ สามารถแสดงพฤติกรรมการรวมคลื่น เนื่องจากคลื่นน้ำามีสันคลื่นและ 

ท้องคลืน่ เมือ่สนัคลืน่เคลือ่นทีม่าพบกบัสนัคลืน่ หรอืทอ้งคลืน่เคลือ่นทีม่าพบกบัทอ้งคลืน่
จะเกดิการรวมคลืน่แบบเสรมิ และเมือ่สันคล่ืนเคลือ่นท่ีมาพบกับท้องคลืน่จะเกดิการรวม
คลื่นแบบหักล้างได้

4.3 ความถี่ธรรมชาติ และการสั่นพ้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. สังเกตและอธิบายความถี่ธรรมชาติ
 2. สังเกตและอธิบายการสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

   -

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
 1. ชุดสาธิตการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย
 2. ภาพหรือคลิปวีดิทัศน์แสดงการสั่นพ้องของสิ่งก่อสร้าง

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 4.2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  4.3.1 ความถี่ธรรมชาติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.  สังเกตและอธิบายความถี่ของธรรมชาติ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

   -

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่ 7 หัวข้อ 4.3 ตามหนังสือเรียน
  ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำาถามว่านักเรียนเคยแกว่งชิงช้าหรือแกว่งวัตถุที่แขวนอยู่หรือไม่ 
ชิงช้าหรือวัตถุมีลักษณะการแกว่งอย่างไร ให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ ครูสาธิตการนำานอต 1 ตัว มา
ผกูเชอืกยาว 80 เซนตเิมตร แลว้แขวนไวใ้หแ้กวง่ได้อยา่งอสิระ จากนัน้ออกแรงผลกันอตเพยีงหนึง่ครัง้ 
หรอือาจใชภ้าพประกอบในหนงัสอืเรยีนประกอบการให้ความรู้เร่ืองคาบของการแกวง่ และความถีข่อง
การแกว่ง ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน ครูชี้แจงกับนักเรียนว่าที่ความยาวเชือก 80 เซนติเมตร จะ
มีความถี่การแกว่งเป็นเท่าใดจะได้ศึกษาในกิจกรรมต่อไป และถามต่อว่าถ้าเปลี่ยนความยาวเชือกท่ี
แขวนและเปลีย่นมวลทีแ่ขวน ความถีก่ารแกวง่ของวตัถจุะแตกตา่งจากเดมิหรอืไม ่เพือ่นำาเขา้สูก่จิกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จุดประสงค์
 1. หาความถี่การแกว่งของลูกตุ้มเมื่อเปลี่ยนความยาวเชือก และเปลี่ยนมวลของลูกตุ้ม
 2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้ม

เวลาที่ใช้  25  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. นอต    3 ตัว
 2. เชือก    1 เส้น
 3. นาฬิกาจับเวลา   1 อัน
 4. แท่นยึดเชือก   1 อัน

กิจกรรม 4.6  ความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ตอนที่ 1  ตัวอย่างตารางบันทึกผลค่าความถี่การแกว่งของลูกตุ้มที่ความยาวเชือก และ
มวลค่าหนึ่ง

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

จำานวนนอต
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย

1 ตัว

จำานวนนอต
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย

1 ตัว

จำานวนนอต
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย

1 ตัว

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อมวลลูกตุ้มค่าหนึ่ง และความยาวเชือกค่าหนึ่ง ความถี่การแกว่งของลูกตุ้มแต่ละ
ครั้ง เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร
แนวคำาตอบ มีค่าความถี่ใกล้เคียงกัน หรือประมาณได้ว่า มีค่าเท่าเดิม

 ตอนที่ 2  ตัวอย่างตารางบันทึกผลค่าความถี่เมื่อความยาวเชือกเปลี่ยนไป มวล 
คงเดิม

ความถี่ ƒ ( Hz )

ความถี่ ƒ ( Hz )

ความถี่ ƒ ( Hz )

ความยาวเชือก 80 cm

ความยาวเชือก 60 cm

ความยาวเชือก 40 cm

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อมวลลูกตุ้มคงเดิม แต่ความยาวเชือกเปลี่ยนไป ความถี่ของการแกว่งจะเปลี่ยนไป
หรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ ความถีข่องการแกวง่เปลีย่นไป โดยความถีข่องการแกว่งเพิม่ข้ึน เมือ่ความ
ยาวเชือกลดลง และเมื่อเชือกยาวขึ้น ความถี่ของการแกว่งลดลง

 ตอนที่ 3  ตัวอย่างตารางบันทึกผลค่าความถี่เมื่อมวลลูกตุ้มเปลี่ยนไป ความยาว
เชือกคงเดิม

จำานวนนอต
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย

1 ตัว

2 ตัว

3 ตัว

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เม่ือความยาวเชือกเท่าเดิม แต่มวลของลูกตุ้มเปลี่ยนไป ความถี่ของการแกว่งจะเปลี่ยน
ไปหรือไม่ อย่างไร
แนวคำาตอบ ความถี่ของการแกว่งมีค่าใกล้เคียงกัน หรือประมาณได้ว่ามีค่าเท่าเดิม

ความยาวเชือก 80 cm

ความถ่ี ƒ ( Hz )

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครูใหนั้กเรยีนรว่มกนัอภปิรายจนไดข้้อสรปุวา่ เมือ่ปลอ่ยให้ลกูตุ้มแกวง่อย่างอิสระ ลกูตุ้ม
จะแกวง่ดว้ยความถีค่า่หนึง่ทีข่ึน้อยูก่บัความยาวเชือก แต่ไมข้ึ่นกบัมวลของลกูตุ้ม ความถีน้ี่เรียก
ว่า ความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้ม ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าความถี่ธรรมชาติของวัตถุขึ้นกับสมบัติ
บางประการของวัตถุ เช่น ความถี่ธรรมชาติการแกว่งของลูกตุ้มขึ้นกับความยาวเชือก ความถี่
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทสายขึ้นอยู่กับความยาว ความตึงและขนาดสายของเคร่ือง
ดนตรีนั้นๆ เป็นต้น

4.3.2 การสั่นพ้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1.  สังเกตและอธิบายการสั่นพ้องและผลที่เกิดจากการสั่นพ้อง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น

   -

สิ่งที่ต้องครูเตรียมล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้น
  1. คลิปวีดิทัศน์แสดงการสั่นพ้องของสิ่งก่อสร้าง

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่ 8 หัวข้อ 4.3 ตามหนังสือเรียน
  ครูต้ังคำาถามว่าถ้าต้องการแกว่งชิงช้าให้แรงขึ้นคือมีแอมพลิจูดกว้างข้ึน ต้องออกแรงอย่างไร 
และถ้าให้เพื่อนช่วยออกแรงผลักชิงช้า เพื่อนต้องออกแรงผลักขณะชิงช้าอยู่ตำาแหน่งใด  ให้นักเรียน
ตอบอย่างอิสระ จากนั้นครูชี้แจงว่าสามารถหาคำาตอบได้จากกิจกรรม 4.7

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จุดประสงค์
 1.อธิบายการสั่นพ้องของลูกตุ้ม และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง

เวลาที่ใช้  25  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
 1. ลูกตุ้ม   1 อัน
 2. เชือก   1 เส้น
 3. แท่นยึดเชือก  1 อัน

กิจกรรม 4.7  การสั่นพ้องของลูกตุ้ม

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

การออกแรงกระตุ้นลูกตุ้มเป็นจังหวะขณะลูกตุ้มอยู่ที่ตำาแหน่งไกลสุดด้านใดด้านหนึ่ง 
ความถี่ของการกระตุ้นกับความถี่การแกว่งของลูกตุ้ม เท่ากันหรือไม่ อย่างไร และ 
แอมพลิจูดการแกว่งของลูกตุ้มเป็นอย่างไร
แนวคำาตอบ ความถี่ในการกระตุ้นลูกตุ้มเท่ากับความถี่การแกว่งของลูกตุ้ม และ 
แอมพลิจูดการแกว่งกว้างขึ้น

เม่ือเปลี่ยนจังหวะการออกแรงการกระตุ้นลูกตุ้มให้ไม่ตรงกับความถี่การแกว่งของ 
ลูกตุ้ม แอมพลิจูดการแกว่งของลูกตุ้มเป็นอย่างไร
แนวคำาตอบ เมื่อเปล่ียนจังหวะการกระตุ้นให้ไม่ตรงกับความถ่ีการแกว่งของลูกตุ้ม 
แอมพลิจูดการแกว่งของลูกตุ้มลดลง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม

  ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เมื่อมีแรงภายนอกมากระตุ้นลูกตุ้มด้วย
ความถีใ่นการกระตุน้ตรงกบัความถีธ่รรมชาตขิองลกูตุม้ จะพบวา่ลกูตุม้แกวง่ไดแ้รงขึน้ หรอืแกวง่
ดว้ยแอมพลจิดูเพิม่ขึน้ เรยีกว่า เกดิการสัน่พอ้งของลกูตุม้ ครูอธิบายเพิม่เติมถึงกรณีวตัถท่ัุวไป 
ถ้าความถี่ในการกระตุ้นวัตถุหนึ่งไปเท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้นก็จะทำาให้วัตถุนั้นเกิด
การสั่นพ้อง แล้วให้ความรู้เร่ืองผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้องโดยยกตัวอย่างในหนังสือเรียนและ
อาจเปดิคลปิวดีทิศันแ์สดงการสัน่พอ้งของสิง่กอ่สร้าง จากน้ันให้นักเรียนสบืคน้เพ่ิมเติมถงึความ
เสียหายของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีผลมาจากการสั่นพ้องและวิธีป้องกัน นำาเสนอและอภิปราย 
ร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล

 1.  ความรู้เกี่ยวกับความถี่ธรรมชาติ การส่ันพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง จากการ
อภิปรายร่วมกัน การสรุป แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

 2.  ทักษะการสงัเกต การพยากรณ ์และการลงความเห็นจากข้อมลู จากการอภปิรายรว่มกนั 
และ การสรุป

 3.  ทักษะการสื่อสาร จากข้อมูลที่นำาเสนอ และการนำาเสนอ
 4.  ทักษะการทำางานร่วมกัน จากการทำากิจกรรม
 5. จิตวิทยาศาสตร์ความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
 6. จิตวิทยาศาสตร์ความร่วมมือช่วยเหลือจากการทำากิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.  เมือ่เคาะระฆงั 1 คร้ัง ความถ่ีเสยีงทีไ่ดย้นิเปน็ความถีธ่รรมชาตขิองระฆงัหรอืไม ่เพราะเหตุ
ใด

  แนวคำาตอบ ความถ่ีเสียงทีไ่ดย้นิเปน็ความถีธ่รรมชาตขิองระฆงั เนือ่งจากการเคาะเปน็การ
กระตุ้นให้ระฆังสั่นอย่างอิสระ ระฆังจะสั่นด้วยความถี่ค่าหนึ่งซึ่งเป็นความถี่ธรรมชาติ

2.  ถ้าต้องการช่วยเพื่อนที่เล่นชิงช้าอยู่ให้แกว่งได้แอมพลิจูดมากขึ้น ต้องช่วยแกว่งชิงช้าให้มี
ความถี่ น้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากับความถี่การแกว่งเดิมของชิงช้า เพราะเหตุใด

  แนวคำาตอบ ต้องช่วยออกแรงแกว่งชิงช้าให้มีความถ่ีเท่ากับความถี่ของการแกว่งเดิมของ
ชิงช้า เนื่องจากเป็นการกระตุ้นการแกว่งที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของชิงช้า จึงแกว่งได้
แอมพลิจูดมากขึ้น

3.  ถ้าเพิ่มความยาวเชือกที่แขวนนอตจำานวน 3 ตัว จาก 80 เซนติเมตร เป็น 120 เซนติเมตร 
ความถี่ธรรมชาติในการแกว่งของลูกตุ้มเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร

 แนวคำาตอบ ความถี่ธรรมชาติในการแกว่งของลูกตุ้มเปลี่ยนไป โดยมีความถี่ลดลง

4. สปริงบอร์ดกระโดดน้ำามีประโยชน์ต่อนักกีฬากระโดดน้ำาอย่างไร
  แนวคำาตอบ สปริงบอร์ดกระโดดน้ำาจะช่วยส่งตัวนักกีฬาให้กระโดดสูงขึ้น เนื่องจากสปริง

กระโดดน้ำาจะเกิดการสั่นพ้องเมื่อนักกระโดดน้ำาไปกระโดดเพื่อทรงตัวที่ปลายสปริงบอร์ด

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 4.3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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     เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

 1.  จากรูปคลื่นผิวน้ำาดังต่อไปนี้  ให้ระบุพฤติกรรมของคล่ืน และระบุบริเวณท่ีคลื่นแสดง
พฤติกรรมนั้น

  1.1

   แนวคำาตอบ  บริเวณที่ 1 เกิดการเลี้ยวเบนตรงขอบของแนวขอบสันกำาแพงหิน
      บริเวณที่ 2 เกิดการสะท้อนตรงแนวกำาแพงหิน
     บริเวณที่ 3 เกิดการหักเหตรงชายฝั่ง

  1.2

   แนวคำาตอบ เกิดการสะท้อนของคลื่นตรงบริเวณไม้กั้น และเกิดการรวมคลื่นเม่ือคลื่น
สะท้อนกับคลื่นตกกระทบเคลื่อนที่มาพบกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  1.3

   แนวคำาตอบ เกิดการหักเหของคลื่นบริเวณรอยต่อระหว่างบริเวณน้ำาลึก-น้ำาตื้น

 2.  จากรูป คลื่นสองคลื่นกำาลังเคลื่อนที่เข้าหากัน ให้นักเรียนวาดรูป คลื่นรวมเมื่อคลื่นสอง
คลืน่มาพบกนัในขณะการกระจดัสงูสดุของคลืน่ทัง้สองอยู่ในแนวเส้นประและวาดรปูคลืน่
เมื่อคลื่นทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านกันแล้ว

 
  
 แนวคำาตอบ คลื่นรวมกันแบบเสริม
     คลื่นรวมกันแบบหักล้าง
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 3.   ในการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่มคนที่มีการลงน้ำาหนักเท้าอย่างเป็นจังหวะพร้อม 

เพรียงกัน แต่เมื่อเดินขึ้นสะพานทุกคนจะเปลี่ยนเป็นเดินอย่างอิสระไม่เป็นจังหวะพร้อม
เพรียงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ใด

   แนวคำาตอบ เนือ่งจากจงัหวะการลงน้ำาหนักเทา้ของคนกลุม่นีอ้าจเทา่กบัความถีธ่รรมชาติ
ของสะพานซึ่งจะทำาให้สะพานเกิดการสั่นพ้องและชำารุดเสียหายได้ ดังน้ันเมื่อเดินขึ้น
สะพานจึงให้กลุ่มคนเดินอย่างอิสระ ไม่ต้องเป็นจังหวะพร้อมกันเพื่อลดการสั่นพ้องไม่ให้
สะพานเกิดการเสียหาย

 4.   จากรูปเมื่อคลื่นสองคลื่นกำาลังเคลื่อนที่มาพบกัน ให้นักเรียนวาดรูปคลื่นรวมเมื่อคลื่นทั้ง
สองเคลื่อนที่มาพบและซ้อนทับกันพอดี

   
  แนวคำาตอบ

 5.   ลูกตุ้ม A มีมวลมากกว่าลูกตุ้ม B ซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกความยาวเท่ากันดังรูป เมื่อกระตุ้น
ลูกตุ้ม A ให้แกว่งอิสระ ลูกตุ้ม B จะเกิดการแกว่งแบบสั่นพ้องกับลูกตุ้ม A หรือไม่ เพราะ
เหตุใด

    แนวคำาตอบ ลูกตุม้ B จะเกดิการสัน่พอ้งกับลกูตุม้ A เนือ่งจากความยาวเชอืกทีแ่ขวนยาว
เท่ากัน

A B
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 6.   ลกูตุม้ A มมีวลเทา่กบัลูกตุม้ B ซ่ึงแขวนไวด้้วยเชอืกความยาวไมเ่ท่ากนัดงัรูป เมือ่กระตุน้
ลูกตุ้ม A ให้แกว่งอิสระ ลูกตุ้ม B จะเกิดการแกว่งแบบสั่นพ้องกับลูกตุ้ม A หรือไม่ 
เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ ลูกตุม้ B จะไมเ่กดิการสัน่พอ้งกับลกูตุม้ A เนือ่งจากความยาวเชอืกทีแ่ขวน
ยาวไม่เท่ากัน

 7.   จากชดุลกูตุม้ดงัรูป ถา้กระตุน้ใหแ้กว่งอยา่งอสิระ ลกูตุม้คูใ่ดบา้งทีจ่ะเกดิการสัน่พอ้งกนั 
เพราะเหตุใด

  แนวคำาตอบ ลูกตุ้ม A และ E จะสั่นพ้องตรงกัน
      ลูกตุ้ม B และ D จะสั่นพ้องตรงกัน
      เนื่องจากลูกตุ้มแต่ละคู่ มีความยาวเชือกเท่ากัน

A

B

B

A

C

D

E

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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                เสียง

 	 1.	 	สังเกตและอธิบายการสะท้อน	การหักเห	การเล้ียวเบน	และการรวมคล่ืนของคล่ืนเสียง

	 	 2.	 	สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง	 และผลของความถ่ี

กับระดับเสียงท่ีมีต่อการได้ยินเสียง

	 	 3.	 	สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ	บีต	ดอปเพลอร์	และการส่ันพ้องของเสียง

	 	 4.	 	สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำาความรู้เก่ียวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ตัวชี้วัด

ipst.me/8835

บทที่  5

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.		การสังเกต	(การสะท้อน 
การหักเห	การเลี้ยวเบน	และ
การรวมคลื่นจากการทำา
กิจกรรม)

2.		การลงความเห็นจากข้อมูล
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกต)

1.		การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(จากการอภิปรายและลงข้อ
สรุปเกี่ยวกับการสะท้อน	
หักเห	เลี้ยวเบน	และการรวม
คลื่นของคลื่นเสียง)

1.	 	ความอยากรูอ้ยากเหน็	(จาก
ความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย)

2.		ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลักฐานและเหตุผลในการ
อภิปรายและสรุป)

ตัวช้ีวัด
	 1.	สังเกตและอธิบายการสะท้อน	การหักเห	การเล้ียวเบน	และการรวมคล่ืนของคล่ืนเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	สังเกตและอธิบายการสะท้อนของเสียง
	 2.	สังเกตและอธิบายการหักเหของเสียง
	 3.	สังเกตและอธิบายการเล้ียวเบนของเสียง
	 4.	สังเกตและอธิบายการรวมคล่ืนของคล่ืนเสียง

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.	การสือ่สาร	(จากการนำาเสนอ)
2.		ความร่วมมือ	การทำางานเป็น

ทีมและภาวะผู้นำา	 (จากการ
ทำากิจกรรม)

1.		ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลักฐานและเหตุผลในการ
อภิปรายและสรุป)

ตัวช้ีวัด
 2.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง	และผลของความถ่ีกับ

ระดับเสียงท่ีมีต่อการได้ยินเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	อธิบายความเข้มเสียง	และกำาลังเสียง
	 2.	อธิบายระดับเสียง
	 3.	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระดับเสียง
	 4.	อธิบายผลของความถ่ีและระดับเสียงท่ีมีต่อการได้ยินเสียง

1.		การสังเกต	(จากการฟัง
เสียง)

2.		การลงความเห็นจากข้อมูล
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกต)

3.	การวัด	(จากการตรวจวัด
ระดับเสียงและความถ่ี
เสียง)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
(จากการอภิปรายและลงข้อ
สรุปเก่ียวกับการสะท้อนกลับ 
บีต	 ดอปเพลอร์ 	 และการ 
สั่นพ้องของเสียง)

1.		ความอยากรู้อยากเห็น	(จาก
ความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในการทำากิจกรรม
บีตและการสั่ นพ้องของ
เสียง)

2.		ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลักฐานและเหตุผลในการ
อภิปรายและสรุป)

1.		การสังเกต	 (บีตและเสียงที่
เกิดจากการสั่นพ้อง)

2.		การลงความเห็นจากข้อมูล
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกต)

3.		การพยากรณ์	 (ผลที่เกิดขึ้น
เม่ือคลื่นเสียงความถี่ต่างกัน
เล็กน้อยมารวมกัน)

ตัวช้ีวัด
 3.  สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ	บีต	ดอปเพลอร์	และการส่ันพ้องของเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ
	 2.	สังเกตและอธิบายบีต
	 3.	สังเกตและอธิบายการส่ันพ้องของเสียง
	 4.	สังเกตและอธิบายดอปเพลอร์
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.		ความอยากรู้อยากเห็น	 (จาก
ความสนใจสืบค้นข้อมูลจาก
หลากหลายแหล่งที่มา)

2.		ความร่วมมือช่วยเหลือ	 (จาก
การร่วมกันสืบค้น)

3.		การเหน็คณุคา่ทางวทิยาศาสตร์
(จากการแสดงออกถึงการรับรู้
และยอมรับในการนำาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ของเสียงมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ)

1.		การสื่อสาร	 (จากการนำา
เสนอ)

2.		ความรว่มมอื	การทำางานเป็น
ทีมและภาวะผู้นำา	 (จากการ
ร่วมกันสืบค้นข้อมูลและ
การนำาเสนอ)

     -

ตัวช้ีวัด
 4.	สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำาความรู้เก่ียวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	ยกตัวอย่างการนำาความรู้เก่ียวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
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แหล่งกำาเนิด
เสียงเคลื่อนที่	
ผู้ฟังอยู่นิ่ง

แหล่งกำาเนิด
เสียงอยู่นิ่งผู้
ฟังเคลื่อนที่

ทั้งแหล่งกำาเนิด
เสียงและผู้ฟัง

เคลื่อนที่

เสียงสะท้อนกลับ

ผังมโนทัศน์
เสียง

เสียงเป็นคลื่นกล

พฤติกรรมของเสียง

การสะท้อน กำาลังเสียง

การสั่นพ้อง

ดอปเพลอร์

การหักเห

ความเข้มเสียง

ระดับเสียง

ความถี่เสียง

การเลี้ยวเบน

การได้ยินเสียง ปรากฏการณ์
บางอย่าง

การรวมคลื่น

เสียงก้อง

บีต

ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ

การเดินเรือและการประมง

การแพทย์

ยกตัวอย่างเช่น

เสียงดัง-ค่อย

กรณี

กำาลังเสียงที่ตกตั้งฉากต่อ

หนึ่งหน่วยพื้นที่

กระตุ้นให้อนุภาคอากาศ

ในท่อสั่นแรงสุด

แหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่
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สาระสำาคัญ

	 	 เสยีงเป็นคลืน่กลชนดิหนึง่	บทนีจ้ะไดศ้กึษาพฤติกรรมการสะทอ้น	การหักเห	การเลีย้วเบน	และ
การรวมคลื่นเสียง
	 	 การสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงไปกระทบกับสิ่งกีดขวาง	เสียงจะเคลื่อนที่สะท้อนกลับมา
ได้	การหักเหของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงเดินทางผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกัน	ทำาให้เสียงเดินทางด้วย
อัตราเร็วเปลี่ยนไปจึงเกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางของเสียง
	 	 การเลีย้วเบนของเสยีงเกดิขึน้เม่ือเสยีงเดนิทางไปพบวัตถสุิง่กดีขวาง	เสยีงสามารถเคล่ือนทีอ้่อม
ขอบวัตถุไปยังด้านหลังได้
	 	 การรวมกันของคลื่นเสียงเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงต้ังแต่	2	คล่ืนขึ้นไปมาพบกันสามารถรวมกันได้	
การรวมคลื่นแบบเสริมเสียงจะดังขึ้น	การรวมคลื่นแบบหักล้างเสียงจะเบาลง
	 	 เสยีงทีเ่ราไดย้นิทัง้เสยีงดงั-เสยีงคอ่ยมผีลมาจากกำาลงัเสยีงของแหลง่กำาเนิดเสยีงและระยะทาง
ของผู้ฟัง	กำาลังเสียงที่ส่งพลังงานเสียงออกไปตกตั้งฉากลงบนหนึ่งหน่วยพื้นที่คือ	ความเข้มเสียง	โดย
ความเข้มเสียงท่ีผู้ฟังได้รับมีช่วงกว้างมาก	เราจึงบอกความดังด้วยระดับเสียงซึ่งคนทั่วไปได้ยินอยู่ใน
ช่วง	0-120	เดซิเบล
	 	 มนุษย์ทั่วไปสามารถได้ยินเสียงที่ความถ่ี	20-20000	เฮิรตซ์	สำาหรับการได้ยินเสียงของมนุษย์
เมื่อพิจารณาความถี่ร่วมกับระดับเสียง	พบว่าเสียงที่อยู่นอกเหนือช่วง	20-20000	เฮิรตซ์	ถ้ามีความถี่
ที่เหมาะสม	ก็สามารถได้ยินเสียงได้
	 	 ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆของเสียงท่ีพบในชีวิตประจำาวัน	เสียงสะท้อนกลับ	การสั่นพ้องของ
เสียง	บีตและปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	ตัวอย่างประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการเดินเรือ
และการประมงด้านการแพทย์	เป็นต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 5 | เสียง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
164



  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 9 ชั่วโมง  
	 	 5.1		พฤติกรรมของเสียง	 	 3		ชั่วโมง
	 	 5.2		การได้ยินเสียง	 	 	 	 2		ชั่วโมง	
	 	 5.3		ปรากฏการณ์อื่นๆของเสียง	 3		ชั่วโมง
	 	 5.4		ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ	 1		ชั่วโมง

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

	 การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง	การได้ยินเสียง	 เสียงสูง	 เสียงต่ำา	 เสียงดัง	 เสียงค่อย	 
ระดับเสียง	มลพิษทางเสียง	การสะท้อน	การหักเห	การเลี้ยวเบน	และการรวมคลื่น	ความถี่ธรรมชาติ	
และการสั่นพ้อง
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5.1  พฤติกรรมของเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 	 1.	 สังเกตและอธิบายการสะท้อนของเสียง
	 	 2.	 สังเกตและอธิบายการหักเหของเสียง
	 	 3.	 สังเกตและอธิบายการเลี้ยวเบนของเสียง
	 	 4.	 สังเกตและอธิบายการรวมคลื่นของคลื่นเสียง

 5.1.1 การสะท้อนของเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -
สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า

	 	 1.	ภาพหรือคลิปวีดิทัศน์แสดงพฤติกรรมต่างๆของเสียงในชีวิตประจำาวัน

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1	ของหัวข้อ	5.1	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรยีนโดยทบทวนการสะทอ้นของคลืน่บนขดลวดสปรงิและคลืน่น้ำา	และต้ังคำาถาม
ว่าเสียงซึ่งเป็นคลื่นกลเมื่อเสียงเคลื่อนที่มาพบสิ่งกีดขวาง	เสียงจะแสดงพฤติกรรมการสะท้อนได้หรือ
ไม่	เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม

จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายการสะท้อนของเสียง

เวลาที่ใช้  25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	แหล่งกำาเนิดเสียง		 	 	 1	ชุด
	 2.	ท่อปลายเปิด		 	 	 2	ท่อ
	 3.	สิ่งกีดขวางผิวเรียบแข็ง		 	 1	อัน

กิจกรรม 5.1 การสะท้อนของเสียง
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ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 1.		ครูจัดการสาธิตโดยใช้ท่อส่งเสียงเป็นท่อกระดาษแข็ง	ท่อพีวีซี	ท่อพลาสติก	ไม่ควรใช้

ท่อที่ทำาจากวัสดุที่ดูดซับเสียง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อประมาณ	1.5	นิ้ว	มีความ
ยาวประมาณ	60	เซนติเมตร

	 2.		แหล่งกำาเนิดเสียง			ควรให้มีความถี่เดียวเพื่อให้สะดวกต่อการได้ยินเสียง			นำาแหล่ง
กำาเนิดเสียงอาจเป็นการนำาลำาโพงหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน			ผลิตเสียง
ความถี่เดียวไปวางชิดติดปากท่อด้านหน่ึงเพื่อเป็นท่อส่งเสียง			จากน้ันเปิดแหล่ง
กำาเนิดเสียงแล้วจัดแหล่งกำาเนิดเสียงให้เสียงผ่านออกทางปลายท่ออีกด้าน

	 3.	หันปากท่อส่งเสียงเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง
	 4.		ให้ผู้รับฟังเสียงใช้อีกท่อแนบหูเพื่อเป็นท่อรับเสียง			แล้วหันปลายท่ออีกด้านไปรับ

ฟังเสียงใกล้สิ่งกีดขวาง			หลังจากนั้นนำาสิ่งกีดขวางออก			เปรียบเทียบเสียงที่ได้ยิน	
ระหว่างมีสิ่งกีดขวางกับไม่มีสิ่งกีดขวาง

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 ขณะมีสิ่งกีดขวาง	เสียงสะท้อนที่ได้ยินจะชัดเจนกว่าเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อเปิดแหล่งกำาเนิดเสียง	ขณะมีสิ่งกีดขวางกับไม่มีสิ่งกีดขวาง	เสียงที่ได้ยินแตกต่าง
กันหรือไม่	อย่างไร
แนวคำาตอบ	 เสียงที่ได้ยินแตกต่างกัน	ขณะมีสิ่งกีดขวางเสียงที่ได้ยินจากท่อรับเสียง
จะได้ยินชัดเจนกว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง

เมื่อเสียงจากแหล่งกำาเนิดเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง	เหตุใดจึงได้ยินเสียงชัดเจนกว่า
ไม่มีสิ่งกีดขวาง
แนวคำาตอบ	 เพราะมีเสียงเคลื่อนท่ีจากส่ิงกีดขวางกลับเข้ามาในท่อรับเสียงและ
เคลื่อนที่มาถึงผู้ฟัง	ส่วนกรณีไม่มีสิ่งกีดขวาง	เสียงจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมไม่
กลับเข้ามาในท่อรับเสียง
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม

	 	 ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	ขณะมีสิ่งกีดขวาง	เสียงที่ได้ยินจากท่อรับ
เสียงจะชดัเจนกวา่ขณะไมม่สีิง่กดีขวาง	ทัง้นีเ้พราะเมือ่ไมมี่สิง่กีดขวาง	เสียงจะเดนิทางต่อไป	แต่
เมื่อมีสิ่งกีดขวางเสียงจากแหล่งกำาเนิดเคลื่อนที่ไปตามท่อส่งเสียง	กระทบกับส่ิงกีดขวางจะเกิด
การเคลื่อนที่กลับมาเข้าท่อรับเสียงทำาให้ได้ยินเสียงชัดเจน	นั่นคือ	มีการสะท้อนของเสียง	เมื่อ
พบสิ่งกีดขวาง	เช่นเดียวกับคลื่นกลชนิดอื่น

 5.1.2 การหักเหของเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
    -
สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
	 1.	คลิปวีดิทัศน์การเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	2	หัวข้อ	5.1	ตามหนังสือเรียน
	 ครทูบทวนการหกัเหของคลืน่กลวา่	เมือ่คลืน่กลเดินทางผ่านตัวกลางท่ีต่างกนัจะเกดิการหักเห	โดย
อาจเปลีย่นทศิทางการเคลือ่นทีข่องคลืน่หรอืไมก่ไ็ด	้แลว้ตัง้คำาถามเกีย่วกบัปรากฏการณก์ารหกัเหของ
เสียงเช่น	นักเรียนเคยเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือไม่	คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด	จากนั้นครู
เปิดคลปิวีดทิศันฟ์า้แลบแตไ่มไ่ดย้นิเสยีงฟา้ร้อง	ครูและนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัการเคลือ่นที่
ของเสียงผ่านอากาศท่ีระดับความสูงต่าง	ๆ	เหนือพื้นดิน	จนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเหของเสียงที่
ทำาใหบ้างครัง้เราเหน็ฟา้แลบแตไ่มไ่ดย้นิเสยีงฟา้ร้องดงันี	้เสยีงจากตำาแหนง่ทีเ่กดิฟา้แลบเดนิทางสูด่า้น
ลา่งผา่นอากาศทีม่อีณุหภูมติา่งกนั	โดยอากาศดา้นบนอณุหภมูติ่ำากวา่ด้านลา่ง	ทำาให้เสยีงเดนิทางจาก
ด้านบนสู่ด้านล่างด้วยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นทีละน้อยตลอดเส้นทาง	 เสียงเกิดการเปลี่ยนทิศทางทีละน้อย	
จนในที่สุดไม่สามารถเดินทางมาถึงตัวเรา	แสดงว่าเกิดการหักเหของเสียงเมื่อผ่านตัวกลางต่างกัน
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 5.1.3 การเลี้ยวเบนของเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
    -
แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	3	หัวข้อ	5.1	ตามหนังสือเรียน
	 ครตูัง้คำาถามวา่เมือ่เสยีงเดนิทางไปพบส่ิงกดีขวางนอกจากการสะทอ้นของเสยีงแลว้	เสยีงยงัสามารถ
เคลื่อนท่ีอ้อมสิ่งกีดขวางไปได้หรือไม่	ให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ	ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิต
ประจำาวนั	เชน่	เมือ่มคีนยืนคยุกนัอยูท่ีม่มุตกึดา้นหนึง่แลว้นักเรียนยืนอยู่อีกดา้นของมมุตกึ	หรือนักเรียน
ยืนใกล้ประตู-หน้าต่างที่มีคนคุยกันในห้อง	โดยทั้งสองกรณีนี้มองไม่เห็นผู้ท่ีคุยกัน	นักเรียนจะได้ยิน
เสียงคนคุยกันหรือไม่	ให้ตอบอย่างอิสระ	เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม

จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายการเลี้ยวเบนของเสียง

เวลาที่ใช้		25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	แหล่งกำาเนิดเสียง	1	ชุด

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 1.		ครูสาธิตกิจกรรมที่แสดงให้นักเรียนทราบว่าเสียงเดินทางอ้อมสิ่งกีดขวางได้โดยให้

นักเรียนยืนฟังเสียงนอกห้องเรียนที่ตำาแหน่งต่าง	ๆดังภาพ	ซึ่งมองไม่เห็นแหล่งกำาเนิด
เสียง

กิจกรรม 5.2 การเลี้ยวเบนของเสียง
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ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม (ต่อ)
	 2.		เปิดแหล่งกำาเนิดเสียงในห้องเรียน	ให้มีเสียงดังเหมาะสมไม่ให้ดังมากเกินไปจน

แยกแยะเสียงจากตำาแหน่งต่างๆไม่ชัดเจน

	 3.		ให้นักเรียนเปลี่ยนตำาแหน่งการฟังเสียงแล้วสังเกตว่าแต่ละตำาแหน่งได้ยินเสียงจาก

แหล่งกำาเนิดในห้องหรือไม่

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 นักเรียนสามารถได้ยินเสียงจากแหล่งกำาเนิดได้	แม้ยืนในตำาแหน่งต่างๆ

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อนักเรียนยืนในตำาแหน่งต่างๆ	นอกห้องเรียน	สามารถได้ยินเสียงจากแหล่งกำาเนิด
ในห้องเรียนหรือไม่	อย่างไร
แนวคำาตอบ	เมือ่ยนืนอกหอ้งเรยีนในตำาแหน่งต่างๆ	โดยมองไมเ่ห็นแหลง่กำาเนิดเสียง	
สามารถได้ยินเสียงจากแหล่งกำาเนิดเสียงในห้องทุกตำาแหน่ง

ทัง้ทีม่องไมเ่หน็แหล่งกำาเนดิเสยีงในหอ้ง	นกัเรยีนสามารถไดย้นิเสียงจากแหลง่กำาเนดิ
ในห้องเรียนได้อย่างไร
แนวคำาตอบ	เสียงสามารถเคลื่อนที่อ้อมผ่านขอบประตู-ขอบหน้าต่างมายังผู้ฟังได้

อภิปรายหลังทำากิจกรรม

	 	 ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	การท่ีนักเรียนยืนในตำาแหน่งต่างๆ	นอก
หอ้งเรยีนโดยไม่เหน็แหลง่กำาเนดิเสยีงในหอ้งเรยีนกย็งัสามารถไดย้นิเสยีงได	้เปน็เพราะเสยีงเดนิ
ทางออ้มขอบชอ่งประต	ูหรือขอบหนา้ตา่งได	้แสดงวา่เกดิการเลีย้วเบนของเสยีงออ้มสิง่กดีขวาง
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จุดประสงค์
	 1.	 สังเกตและอธิบายการรวมกันของคลื่นเสียง

เวลาที่ใช้ 	25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	ลำาโพง		 2	ตัว
	 2.	แหล่งกำาเนิดเสียง		 1	ชุด

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 ครูอาจให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงลักษณะคล้ายหูฟังของแพทย์	โดยประดิษฐ์
จากท่อนำาก๊าซพลาสติกตัดแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือไว้ฟังที่หูซ้าย-ขวา	และอีกปลายไว้รับเสียง	
โดยเสียบสายท่อนำาก๊าซพลาสติกทั้ง	3	เส้นกับตัวข้อต่อ	3	ด้าน	ดังภาพ

กิจกรรม 5.3 การรวมกันของเสียง

 5.1.4 การรวมกันของคลื่นเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
    -
แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่4	หัวข้อ	5.1	ตามหนังสือเรียน
	 ครูตั้งคำาถามว่าเมื่อมีลำาโพง	2	ตัวเป็นแหล่งกำาเนิดเสียงที่มีความถ่ีเท่ากัน	นักเรียนคิดว่าเมื่อคลื่น
เสียงทั้งสองนี้เคลื่อนที่มาพบกัน	เสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนไปอย่างไร	เสียงสามารถแสดงพฤติกรรมรวม
กันของคลื่นเสียงได้หรือไม่	จากนั้นนำาเข้าสู่กิจกรรม
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 ที่ตำาแหน่งต่างๆในแนวขนานกับลำาโพง	บางตำาแหน่งจะได้ยินเสียงดังมากกว่าปกติ	และ
บางตำาแหน่งจะได้ยินเสียงค่อยกว่าปกติ

ตัวข้อต่อ	3	ด้าน

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมือ่เปลีย่นตำาแหนง่การฟงั	เสยีงทีไ่ดย้นิมลีกัษณะเสยีงดงัแตกต่างกนัหรือไม่	อย่างไร
แนวคำาตอบ	 เมื่อเปลี่ยนตำาแหน่งการฟัง	พบว่าเสียงที่ได้ยินมีบางตำาแหน่งเสียงดัง	
บางตำาแหน่งเสียงค่อย

เพราะเหตุใด	บางตำาแหน่งจึงเสียงดัง	บางตำาแหน่งจึงเสียงค่อย
แนวคำาตอบ	 เสียงที่ได้ยินแต่ละตำาแหน่งเป็นเสียงจากลำาโพงท้ังสองตัวมาพบกันท่ี
ตำาแหนง่นัน้	ตำาแหนง่เสียงดงัแสดงวา่ความดนัอากาศเปลีย่นแปลงมาก	ตำาแหนง่เสียง
ค่อยแสดงว่าความดันอากาศเปลี่ยนแปลงน้อย
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม
 

	 ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	เมื่อรับฟังเสียงจากลำาโพง	2	ตัว	ที่ส่งเสียง
ความถีเ่ดยีวกนัพรอ้มกนัทีต่ำาแหนง่ตา่ง	ๆ 	ในแนวขนานกับลำาโพง	ทีบ่างตำาแหนง่จะไดย้นิเสยีง
ดังมากกว่าปกติ	แสดงว่าที่ตำาแหน่งนั้นความดันอากาศเปลี่ยนแปลงมาก	เนื่องจากคลื่นความ
ดันอากาศของเสียงจากลำาโพงทั้งสองตัวมารวมกันแบบเสริม	บางตำาแหน่งจะได้ยินเสียงค่อย
แสดงว่าที่ตำาแหน่งนั้นความดันอากาศเปล่ียนแปลงน้อย	 เน่ืองจากคลื่นความดันอากาศของ
เสยีงจากลำาโพงท้ังสองตวัมารวมกนัแบบหกัลา้ง	การไดย้นิเสียงดงับางตำาแหนง่	และเสยีงคอ่ย
บางตำาแหน่งน้ัน	เปน็การรวมคลืน่ของคลืน่เสยีง	เชน่เดยีวกบัคลืน่กลชนดิอืน่	ครอูาจใหน้กัเรยีน
อ่านความรู้เพิ่มเติมในหน้า	157	ตามหนังสือเรียน	โดยครูเป็นผู้ให้คำาแนะนำา

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อน	การหักเห	การเลี้ยวเบน	และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 

จากการอภิปรายร่วมกันการสรุป	แบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ
	 2.		ทักษะการสังเกต	และ	การลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ 

ผลการสังเกต
	 3.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 5.1

1.	 	ถ้าเราตะโกนใส่กำาแพงซึ่งเป็นสิ่งกีดขวาง	 และได้ยินเสียงกลับมาเป็นเพราะพฤติกรรม
ใดของเสียง

  แนวคำาตอบ เมื่อเสียงตกกระทบกำาแพง	จะเกิดการสะท้อนของเสียงมาจากกำาแพงได้
2.	 	เมื่อเราเห็นฟ้าแลบแล้วเตรียมยกมือขึ้นอุดหู	 แต่กลับไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง	 เป็นเพราะ

เหตุใด
  แนวคำาตอบ เกิดการหักเหของเสียง	ทำาให้เสียงเปลี่ยนทิศทางจนเดินทางมาไม่ถึงผู้ฟัง
3.	 	ในหอประชุมของโรงเรียนที่มีลำาโพงตั้งอยู่ด้านหน้าเวที	2	ตัว	ผู้ฟังที่นั่งอยู่ในแถวขนาน

กับหน้าเวที	แต่ละตำาแหน่งจะได้ยินเสียงดังเท่ากันหรือไม่	อย่างไร
  แนวคำาตอบ   เพราะสนามไฟฟ้าและสนามแม่ เหล็กของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า 

มีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
4.		นักเรียนสามารถได้ยินเสียงคนคุยกันจากคนละด้านของมุมตึกหรือไม่	 เพราะพฤติกรรม

ใดของเสียง
  แนวคำาตอบ	สามารถไดย้นิเสยีงจากคนละด้านของมมุตึกได	้เน่ืองจากเสยีงสามารถเล้ียว

เบนอ้อมขอบสิ่งกีดขวางได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 5 | เสียง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
174



5.2  การได้ยินเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	อธิบายความเข้มเสียง	และกำาลังเสียง
	 2.	อธิบายระดับเสียง
	 3.	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงและระดับเสียง
	 4.	อธิบายผลของความถี่และระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -
สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า

	 1.	อุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง

แนวการจัดการเรียนรู้
	 ครนูำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยทบทวนการสะทอ้นของคลืน่บนขดลวดสปรงิและคลืน่น้ำา	และต้ังคำาถามวา่
เสียงซึ่งเป็นคลื่นกลเมื่อเสียงเคลื่อนที่มาพบสิ่งกีดขวาง	เสียงจะแสดงพฤติกรรมการสะท้อนได้หรือไม่	
เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม
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แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	5	6	และ	7	ในหัวข้อ	5.2	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคำาถาม	เช่น	เมื่อเราปรับเพิ่มหรือลดเสียงของโทรทัศน์	การที่เรา
ได้ยินเสียงดังข้ึนหรือเสียงเบาลงเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง	 ให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ	จากนั้นสาธิต
กิจกรรมเกี่ยวกับ	ระดับเสียง	เช่น	วางแหล่งกำาเนิดเสียงกลางห้องเรียน	และกำาหนดจุดให้นักเรียนยืน
ฟังเสียงสามตำาแหนง่	คอืยนืใกล้แหล่งกำาเนดิเสียง	ยนืตรงประตู	และยนืนอกหอ้งเรยีนแตส่ามารถมอง
เห็นแหล่งกำาเนิดเสียง	แล้วครูเปิดแหล่งกำาเนิดเสียง	ให้นักเรียนสังเกตความดังของเสียงท่ีได้ยิน	ณ	
ตำาแหน่งต่างๆ	จากนั้นครูปรับเพิ่มความดังของแหล่งกำาเนิดเสียง	 ให้นักเรียนสังเกตความดังท่ีได้ยิน	
จากนั้นให้นักเรียนสลับตำาแหน่งที่สังเกต	ครูช้ีให้เห็นว่าการได้ยินเสียงดัง-ค่อย	ขึ้นกับกำาลังเสียงของ
แหล่งกำาเนิดเสียงและระยะทาง	จากนั้นอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เสียงดัง-ค่อย	ขึ้นกับ	กำาลังเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำาเนิดเสียง
	 	 ครใูหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเขม้เสยีงโดยอธบิายเพ่ิมเตมิวา่เสยีงสามารถแผ่พลงังานเสียงออกไป
ได้ทุกทิศทุกทางเป็นลักษณะทรงกลมโดยกำาลังเสียงที่ตกตั้งฉากลงบนหนึ่งหน่วยพื้นที่	คือความเข้ม
เสียง	โดยพิจารณาภาพประกอบในบทเรียนร่วมด้วย	และร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่าเมื่อระยะ
ทางจากแหล่งกำาเนิดเสียงมากขึ้น	พื้นที่รับเสียงจะมากขึ้นส่งผลให้ความเข้มเสียงลดลง	ให้ความรู้เพิ่ม
เติมว่าความเข้มเสียงที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ในรูปของเสียงดัง-ค่อย	มีช่วงกว้างมากเพื่อความสะดวก	
จึงวัดเป็นระดับเสียง	มีหน่วยเป็นเดซิเบล	ให้ความรู้เพิ่มเติม	ตามรายละเอียดในบทเรียน
	 	 ครูนำาอภิปรายโดยช้ีให้เห็นว่า	คนปกติจะเร่ิมได้ยินเสียงที่ความเข้ม	10-12 W/m2	และเริ่มเจ็บ
ปวดทีค่วามเขม้	1	W/m2	ซึง่มคีวามเขม้เสยีงตา่งกนัเป็นลา้นลา้นเท่า	น่ันคอืมช่ีวงกวา้งมาก	เพ่ือความ
สะดวกในการบอกค่าในช่วงที่ไม่กว้างมาก	จึงวัดเป็นระดับเสียง	มีหน่วยเป็นเดซิเบล	โดยให้ค่าความ
เข้มเสียง	10-12 W/m2	เป็นระดับเสียง	0	เดซิเบล	จากนั้นให้ความรู้ตามบทเรียน
	 	 แบ่งกลุ่มให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงในการทำางาน	ครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงกฎหมายแรงงานที่กำาหนดจำานวนชั่วโมงที่ให้คนงานทำางานได้อย่าง
ปลอดภัยในบริเวณที่มีระดับเสียงต่างๆ	เชื่อมโยงกับรายละเอียดในบทเรียน	ครูอาจให้นักเรียนอ่าน
ความรู้เพิ่มเติมในหน้า162	โดยครูเป็นผู้ให้คำาแนะนำา

  5.2.1 ความเข้มเสียงและระดับเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -
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  5.2.2 ความถี่เสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -
แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูทบทวนระดับสูงต่ำาของเสียง	เช่น	ให้นักเรียนฟังเสียงจากแหล่งกำาเนิดเสียงที่ให้เสียงความถี่
ต่าง	ๆกัน	แล้วอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ได้ยิน
กับความถี่เสียง	จากนั้นให้ความรู้ว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถได้ยินเสียงที่ความถี่อยู่ในช่วงประมาณ 
20-20000	เฮริตซ	์ครูแบ่งกลุ่มใหน้กัเรียนทำากจิกรรมตรวจวดัระดบัเสยีงและความถีเ่สยีงจากสถานที่
ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับเสียงและอุปกรณ์วัดความถี่เสียง	โดยอาจให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเสียง	เพื่อการตรวจวัดเสียงแทนได้	ให้นักเรียนนำาเสนอข้อมูลของ
ระดับเสียงและความถี่เสียงที่ตรวจวัดได้	 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปเกี่ยวกับระดับเสียงและ
ความถี่เสียงตามสถานที่ต่าง	ๆ	ให้นักเรียนสืบค้นความถี่ของเสียงในช่วงต่าง	ๆ	ที่มนุษย์	และสิ่งมีชีวิต
อื่น	ๆ	รับรู้ได้	รวมทั้งความถี่ที่สามารถสร้างขึ้นได้จากอุปกรณ์และสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ	ให้นักเรียนนำาเสนอ	
จากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกัน

  5.2.3 ผลของความถี่และระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -
แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	8	ในหัวข้อ	5.2	ตามหนังสือเรียน
ครูตั้งคำาถามว่าจากความรู้ในหัวข้อที่ผ่านมาการได้ยินเสียงของมนุษย์ขึ้นกับปัจจัยใดบ้าง	ร่วมกัน
อภปิรายและสรุปเก่ียวกับเสียงทีม่นษุย์ไดย้นิมคีวามถ่ีอยู่ในช่วงประมาณ	20-20000	เฮริตซ์	และระดบั
เสียงที่คนท่ัวไปได้ยินเริ่มตั้งแต่ประมาณ	0	เดซิเบล	จนถึงสูงสุดท่ีเริ่มเจ็บปวดประมาณ120	เดซิเบล	
ครูให้ความรู้ประกอบการพิจารณาภาพที่	5.9	จากบทเรียน	เกี่ยวกับความถี่และระดับเสียงที่มีผลต่อ
การไดย้นิเสยีง	และรว่มกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรุปวา่	ขดีเริม่การไดยิ้นและขดีเริม่การเจบ็ปวดขึน้อยู่กับ
ท้ังความถี่และระดับเสียงตามรายละเอียดในบทเรียน	ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า	 เสียงที่ความถี่ประมาณ	
1000	เฮิร์ตซ์	จะเริ่มได้ยินที่	0	เดซิเบล	และเริ่มเจ็บปวดที่120	เดซิเบล	สำาหรับเสียงบางความถี่อาจ
เริ่มได้ยินที่ระดับเสียงต่ำากว่า	0	เดซิเบล	เช่นที่ความถ่ี	2000	Hz	จะเริ่มได้ยินที่ระดับเสียงประมาณ 
-5	เดซิเบล	และเริ่มเจ็บปวดที่ประมาณ	118	เดซิเบล
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แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับความเข้มเสียง	ระดับเสียง	และผลของความถี่และระดับเสียงที่มีต่อการได้ยิน

เสียงจากการอภิปรายร่วมกัน	การสรุป	การตอบคำาถามและการทำาแบบฝึกหัด
	 2.	ทกัษะการสงัเกต	และการลงความเหน็จากขอ้มลูจากการอภิปรายร่วมกนัเกีย่วกบัผลการสงัเกต
	 3.		ทักษะการวัด	การจัดกระทำาและสื่อความหมายของข้อมูล	การสื่อสาร	และ	การทำางานร่วมกัน	

จากการทำากิจกรรมตรวจวัด	และการนำาเสนอผลการตรวจวัด
	 4.		ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการอภิปรายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ	ความสมบูรณ์	และ

สัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
	 5.		จติวิทยาศาสตรด์า้นความซือ่สตัยแ์ละความรว่มมอืช่วยเหลอืจากการทำากจิกรรมตรวจวดัระดบั

เสียงและความถี่เสียง
	 6.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
	 7.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านความสนใจในวิทยาศาสตร์	และการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการ

อภิปรายร่วมกัน	การตอบคำาถามและการนำาเสนอ
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 5.2

 1.   การได้ยินเสียงดัง-ค่อย	เกี่ยวข้องกับกำาลังเสียงของแหล่งกำาเนิดอย่างไร
   แนวคำาตอบ   กำาลังเสียงของแหล่งกำาเนิดมากจะได้ยินเสียงดัง	 กำาลังเสียงของแหล่ง

กำาเนิดน้อยจะได้ยินเสียงค่อย
 2.   การได้ยินเสียงดัง-ค่อย	เกี่ยวข้องกับความเข้มเสียงอย่างไร
   แนวคำาตอบ   ความเข้มเสียงมากจะได้ยินเสียงดัง	 ความเข้มเสียงน้อยจะได้ยินเสียง

ค่อย
 3.   ความเข้มเสียงเกี่ยวข้องกับกำาลังเสียงของแหล่งกำาเนิดและระยะห่างจากแหล่ง

กำาเนิดเสียงอย่างไร
   แนวคำาตอบ  เมื่อระยะห่างเท่าเดิม	 กำาลังเสียงของแหล่งกำาเนิดมาก	 ความเข้มเสียง

มากเมื่อกำาลังเสียงเท่าเดิม	ระยะห่างจากแหล่งกำาเนิดเสียงมาก	ความเข้มเสียงน้อย
 4.   เมื่อพิจารณาร่วมกันถึงผลของความถี่และระดับเสียงที่มีผลต่อการได้ยินเสียง	จากรูป	

5.9	เสียงที่มีระดับเสียงต่ำากว่า	0	เดซิเบล	สามารถได้ยินที่ช่วงความถี่ประมาณเท่าใด
   แนวคำาตอบ  ความถี่ในช่วงประมาณ	1200-8000	Hz
 5.   จากตารางที่	 5.1	 เมื่อความเข้มเสียงเปลี่ยนไป	 10	 เท่า	 ระดับเสียงจะเปลี่ยนไปกี่ 

เดซิเบล
   แนวคำาตอบ  เมื่อความเข้มเสียงเปล่ียนไป			10			เท่า			ระดับเสียงจะเปลี่ยนไป			10 

เดซิเบล
	 6.			จากตาราง	5.1	ถ้าระดับเสียงเปลี่ยนไป	30	เดซิเบล	ความเข้มเสียงจะเปลี่ยนไปกี่เท่า
   แนวคำาตอบ  ระดับเสียงเปลี่ยนไป			30			เดซิเบล			ความเข้มเสียงจะเปลี่ยนไป 

1000	เท่า
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5.3 ปรากฏการณ์อื่นๆของเสียง

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	 สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ
	 2.	 สังเกตและอธิบายบีต
	 3.	 สังเกตและอธิบายการสั่นพ้องของเสียง
	 4.	 สังเกตและอธิบายดอปเพลอร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -

  5.3.1 การได้ยินเสียงสะท้อนกลับ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	9	ในหัวข้อ	5.3	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียน	โดยให้นักเรียนบอกเล่าประสบการณ์	หรือ	ชมวีดิทัศน์	 เกี่ยวกับการได้ยิน
เสียงสะท้อนกลับในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างๆ	เช่น	บริเวณภูเขา	ห้องประชุมหรือห้องกีฬาในร่มจากนั้น	
อภิปรายร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่า	เมื่อเสียงพบสิ่งกีดขวาง	ถ้าเสียงใช้เวลาเดินทางมากกว่า	1/10	วินาที	
จะได้ยินเสียงสะท้อนกลับ	แต่ถ้าเสียงใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า	1/10	วินาที	จะเกิดเสียงก้อง	ตามราย
ละเอียดในบทเรียนจากนั้นครูยกตัวอย่างสถานที่ต่าง	ๆ	 ท่ีมีการออกแบบให้ลดการเกิดเสียงสะท้อน
กลบัและลดเสยีงกอ้ง	แลว้ตัง้คำาถามเกีย่วกบัแนวทางการลดเสียงสะทอ้นกลบัและลดเสยีงกอ้ง	รว่มกนั
อภปิรายจนไดข้อ้สรุปวา่	ออกแบบห้องใหม้พีืน้ผวิขรขุระไมร่าบเรยีบ	และอาจใชว้สัดอุอ่นนุม่เชน่	พรม	
ผ้าม่าน	ครูอาจให้นักเรียนอ่านรู้หรือไม่	ในหน้า	166	โดยครูคอยให้คำาแนะนำา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 5 | เสียง วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
180



จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายการลดเสียงสะท้อน

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	แหล่งกำาเนิดเสียง		 1	ชุด
	 2.	ท่อปลายเปิด		 2	ท่อ
	 3.	สิ่งกีดขวางผิวไม่เรียบ		 1	อัน

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 เมื่อใช้สิ่งกีดขวางผิวไม่เรียบ	เช่น	แผ่นโฟม	ฟองน้ำา	จะลดการสะท้อนของเสียง

กิจกรรมลองทำาดู

  5.3.2 การสั่นพ้องของเสียง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
    -

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	11	หัวข้อ	5.3	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูตัง้คำาถามวา่เสยีงทีม่อีนภุาคตวักลางเปน็อากาศจะสามารถกระตุ้นให้เกดิการสัน่พ้องไดห้รือ
ไม่	ให้ตอบอย่างอิสระ	จากนั้นครูสาธิตหรือแสดงคลิปวีดิทัศน์การเล่นดนตรีแก้ว	ตั้งคำาถามว่าเมื่อเรา
ใช้นิ้วถูที่ปากแก้วเหตุใดจึงเกิดเสียงดังกว่าปกติได้	เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม
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จุดประสงค์
	 	 1.	สังเกตและอธิบายการสั่นพ้องของเสียง

เวลาที่ใช้  25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	ท่อพีวีซี	ท่อพลาสติก	หรือสายยางตรงปลายเปิด		 1อัน
	 	 เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	2.5	เซนติเมตร	ยาว	50	เซนติเมตร
	 2.	แหล่งกำาเนิดเสียงที่มีความถี่เดียว	หรือแอปพลิเคชันเสียง		 1	ชุด
	 3.	ถังน้ำาสูงไม่น้อยกว่า	30	เซนติเมตร	 	 1	ใบ
	 4.	ไม้เมตร	หรือไม้บรรทัดยาว		 	 1	อัน

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 ที่ตำาแหน่งต่างๆในแนวขนานกับลำาโพง	บางตำาแหน่งจะได้ยินเสียงดังมากกว่าปกติ	และ
บางตำาแหน่งจะได้ยินเสียงค่อยกว่าปกติ

กิจกรรม 5.4 การสั่นพ้องของเสียง

ความถี่
(Hz)

ความยาวท่อที่จมน้ำาขณะ
เสียงดังมากที่สุด (cm)

ความยาวลำาอากาศในท่อขณะ
เกิดเสียงดังมากที่สุด

(cm)

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2	 ครั้งที่3 ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3

1,000 8.5 26.5 - 41.5 23.5 -
2,000 4.5 13.5 22.0 45.5 36.5 28
3,000 2.9 8.5 14.0 47.1 41.5 36

หมายเหต	ุครั้งที่	3	กรณี	1000Hz	มีความยาวคลื่นมากในการทดลอง	พบได้สองครั้ง	เพราะท่อถึงก้นถังก่อนที่จะ

ได้ยินเสียงดังเป็นครั้งที่สาม
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อเลื่อนท่อให้จมลงช้าๆซึ่งทำาให้ความยาวลำาอากาศในท่อลดลง	 เสียงท่ีได้ยิน
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	 เมื่อเลื่อนท่อให้จมลง	เสียงท่ีได้ยินมีความดังเปลี่ยนแปลงไป	โดยบาง
ตำาแหน่งมีเสียงดังมากที่สุด

เมือ่เปลีย่นความถ่ีของแหล่งกำาเนดิเสยีง	ความยาวของลำาอากาศในทอ่ขณะเกดิเสียง
ดังมากที่สุดเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	เมือ่เพิม่ความถีข่องแหล่งกำาเนดิเสยีง	ความยาวลำาอากาศในทอ่ขณะเกิด
เสียงดังมากที่สุดจะสั้นลง

  5.3.3 บีต
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	10	ในหัวข้อ	5.3	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูตั้งคำาถามว่านักเรียนมีเครื่องดนตรีประเภทสายที่ชอบเล่นหรือไม่	ก่อนการเล่นเครื่องดนตรี
ต้องมีการปรับเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีให้มีเสียงตรงตามเสียงมาตรฐานหรือไม่	ขณะที่ปรับเทียบเสียง
เมือ่เสยีงจากเครือ่งดนตรยีงัไมต่รงกบัเสยีงมาตรฐาน	เสยีงทีไ่ดยิ้นเปน็อย่างไร	ให้ตอบอย่างอิสระ	และ
ครูตั้งคำาถามว่าถ้าเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันแต่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย	เสียงที่ได้ยินจะ
มีลักษณะอย่างไร	เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม
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จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายการเกิดบีตของเสียง

เวลาที่ใช้ 	25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	เครื่องกำาเนิดสัญญาณเสียง			 2	ชุด
	 2.	ลำาโพง		 2	ตัว

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อปรับความถี่และความดังให้เท่ากัน	เสียงที่ได้ยินมีลักษณะอย่างไร
แนวคำาตอบ	ได้ยินเสียงจากลำาโพง	2	ชุด	เสียงดังต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

เม่ือปรับความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย	จนแตกต่างกันมากขึ้น	 เสียงที่ได้ยินมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
แนวคำาตอบ	 เมื่อความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยจะได้ยินเสียงดัง-ค่อย	สลับกันไปเป็น
จงัหวะ	และเมือ่ความถีแ่ตกตา่งกันมากขึน้จะไดยิ้นเสยีงดงั-คอ่ย	สลบักนัไปเปน็จงัหวะ
ที่เร็วขึ้น	และไม่ได้ยินเสียงดังสลับค่อยเมื่อความถี่แตกต่างกันมากๆ

กิจกรรม 5.5 บีตของเสียง
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม
 

	 	 ครกูบันกัเรียนรว่มกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรปุว่า	เมือ่แหลง่กำาเนดิเสยีง	2	แหลง่	มคีวามถี่
เทา่กนัจะไดย้นิเสยีงดงัสม่ำาเสมอตอ่เนือ่งกัน	แตเ่มือ่ความถีแ่ตกตา่งกนัเลก็นอ้ยจะไดย้นิเสยีง
ดงัและค่อย	สลบักนัเปน็จังหวะ	เรียกว่า	บีตของเสยีง	เมือ่ความถีแ่ตกตา่งกันมากขึน้	เสยีงดงั
ค่อยสลับกันจะมีจำานวนคร้ังที่ได้ยินในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า	ความถ่ีบีต	มีค่ามากขึ้น	และ
เมื่อความถ่ีแตกต่างกันมากขึ้นต่อไป	มนุษย์จะไม่สามารถได้ยินเสียงดังสลับค่อยเป็นจังหวะ
ได้	ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการที่เสียงดังสลับค่อยดังกล่าว	เกิดจากการรวมคลื่น	ใช้ภาพการ
เกิดบีตจากคลื่นเสียงสองคลื่นที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยประกอบการอธิบายตามบทเรียน
	 	 ครชูีแ้นะเพิม่เตมิความแตกตา่งกจิกรรมการรวมคลืน่จะไดย้นิเสยีงดงัสลบัคอ่ยนกัเรยีน
ต้องเคลื่อนที่เปลี่ยนตำาแหน่งการฟัง	แต่กิจกรรมบีตจะได้ยินเสียงดังสลับค่อยขณะนักเรียน
อยู่นิ่ง

  5.3.4 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	12	หัวข้อ	5.3	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูตัง้คำาถามวา่นกัเรยีนเคยสงัเกตเสยีงรถพยาบาลหรอืรถกูภ้ยัทีเ่ปดิไซเรนวิง่ผา่นดว้ยความเรว็
สูงหรือไม่	ลักษณะของเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไรให้ตอบอย่างอิสระ	จากน้ันครูเปิดคลิปวีดิทัศน์รถ
พยาบาลที่เปิดไซเรนวิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงพร้อมตั้งคำาถามว่าความถี่เสียงที่ได้ยินจากคลิปวีดิทัศน์มี
ลักษณะอย่างไรขณะรถวิ่งเข้าหาเรา	และขณะวิ่งผ่านเราไปแล้วเพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

เวลาที่ใช้  25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	แหล่งกำาเนิดเสียง	พร้อมถุงผ้า		 1	ชุด
	 2.	เชือกยาวประมาณ	1	เมตร		 1	เส้น

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 ครูจัดกิจกรรมโดย	จัดให้แหล่งกำาเนิดเสียงผลิตเสียงความถี่เดียวเคลื่อนที่	ให้ผู้ฟัง
สังเกตเสียงที่ได้ยินว่ามีความถี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	ในช่วงที่แหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่
เข้าหา	เคลื่อนที่ผ่าน	และเคลื่อนที่ออกจากนักเรียน	แหล่งกำาเนิดเสียงอาจใช้โทรศัพท์มือ
ถือที่มีแอปพลิเคชันผลิตเสียงความถี่เดียวได้	หรือลำาโพงขนาดเล็กที่ต่อกับแหล่งกำาเนิด
เสียง	เนื่องจากเราคงไม่สะดวกที่จะให้แหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่แนวตรงเป็นระยะไกลได้	
จึงนำามาแกว่งให้เป็นวงกลมแทน	จะได้ยินเสียงความถี่สูง-เสียงความถี่ต่ำา	เปลี่ยนแปลงสลับ
กันไปขณะแกว่ง

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 ขณะแหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง	ผู้ฟังจะได้ยินเสียงแหลมขึ้น	ขณะแหล่ง
กำาเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟัง	ผู้ฟังจะได้ยินเสียงทุ้มลง

กิจกรรม 5.6 ดอปเพลอร์
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อแหล่งกำาเนิดเสียงเคล่ือนที่เข้าหาผู้ฟังและเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟัง	 เสียงที่ได้ยินใน
แต่ละช่วงแตกต่างกันอย่างไร
แนวคำาตอบ	ขณะแหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง	ผู้ฟังจะได้ยินเสียงแหลมขึ้น	
ขณะแหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟัง	ผู้ฟังจะได้ยินเสียงทุ้มลง

เมือ่แกวง่แหล่งกำาเนดิเสยีงใหม้อีตัราเรว็เพิม่ขึน้	ขณะเคลือ่นทีเ่ขา้หาผูฟ้งัและเคลือ่นที่
ออกจากผู้ฟัง	เสียงที่ได้ยินในแต่ละช่วงแตกต่างกันอย่างไร
แนวคำาตอบ ขณะแหล่งกำาเนิดเสียงเคล่ือนท่ีเข้าหาผู้ฟัง	ผู้ฟังจะได้ยินเสียงแหลมมาก
ย่ิงข้ึน	ขณะแหล่งกำาเนิดเสียงเคล่ือนท่ีออกจากผู้ฟัง	ผู้ฟังจะได้ยินเสียงทุ้มลงย่ิงข้ึน

อภิปรายหลังทำากิจกรรม
 

	 	 ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	 เมื่อแหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่เป็น
วงกลมโดยผูฟ้งัอยูน่ิง่	ผูฟ้งัจะไดย้นิเสยีงแหลมขึน้ขณะแหลง่กำาเนิดเสยีงเคล่ือนท่ีเขา้หาผู้ฟงั	
และจะไดย้นิเสยีงทุม้ลง	ขณะแหล่งกำาเนดิเสยีงเคลือ่นทีอ่อกจากผู้ฟงั	จากกจิกรรมเมือ่แหลง่
กำาเนิดเสียงเคลื่อนที่ทำาให้ผู้ฟังที่อยู่นิ่งได้ยินเสียงมีความถ่ีเปลี่ยนไปจากเดิมเรียก 
ปรากฏการณ์นี้ว่า	ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
	 	 จากน้ันครูให้ความรู้เพิ่มเติมถึงกรณีต่างๆของปรากฏการณ์ดอปเพลอร	์ได้แก่	กรณี
แหลง่กำาเนดิเสยีงเคลือ่นทีโ่ดยผูฟ้งัอยูน่ิง่	กรณผู้ีฟังเคลือ่นท่ีโดยแหลง่กำาเนิดเสยีงอยู่น่ิง	หรือ
ทั้งผู้ฟังและแหล่งกำาเนิดเสียงเคล่ือนที่	ทำาให้ผู้ฟังได้ยินเสียงมีความถี่เปลี่ยนไปจากเดิม 
เช่นกัน	ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
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กิจกรรมลองทำาดู

จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายลักษณะของหน้าคล่ืนเม่ือแหล่งกำาเนิดคล่ืนเคล่ือนท่ี

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	ถาดใส่น้ำา	
	 2.	ดินสอปลายแหลม

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 1.		นำาปลายดนิสอจุม่น้ำาขยบัข้ึนลงเปน็จงัหวะสม่ำาเสมอทำาให้เกิดคลืน่ต่อเน่ือง	ขณะแหลง่

กำาเนดิคล่ืนอยูน่ิง่พบวา่เกดิคลืน่วงกลมเคลือ่นท่ีออกไปทุกด้าน	โดยมรีะยะห่างสนัคลืน่
ทุกด้านเท่ากัน

	 2.		ทำาซ้ำาโดยเคล่ือนปลายดินสอที่ทำาให้เกิดคล่ืนไปทางขวาช้าๆ	สังเกตลักษณะของคล่ืน
น้ำาวงกลมเม่ือปลายดินสอเคล่ือนที่ไป	พบว่าระยะห่างสันคลื่นด้านหน้าของแหล่ง
กำาเนิดคลื่นจะชิดกันมากกว่าด้านหลังแหล่งกำาเนิด	แสดงว่าเมื่อแหล่งกำาเนิดเคลื่อนที่
ผู้สังเกตจะพบว่าคลื่นด้านหน้าแหล่งกำาเนิดมีความถี่มากกว่าด้านหลังแหล่งกำาเนิด

	 3.		เมื่อเปรียบเทียบคลื่นน้ำากับคลื่นเสียง	ทำานองเดียวกันแหล่งกำาเนิดเสียงเคลื่อนที่	ผู้ฟัง
ดา้นหน้าแหลง่กำาเนดิเสยีงจะไดย้นิเสยีงมคีวามถีส่งูขึน้กวา่ความถีป่กต	ิสว่นผูฟ้งัดา้น
หลังแหล่งกำาเนิดเสียงจะได้ยินเสียงมีความถี่ต่ำาลงกว่าความถี่ปกติ

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับเสียงสะท้อนกลับ	 เสียงก้อง	 บีต	การสั่นพ้องของเสียง	 และปรากฏการณ์ 

ดอปเพลอร์จากการอภิปรายร่วมกัน	การสรุป	แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
	 2.	ทกัษะการสงัเกต	และ	การลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการอภปิรายรว่มกันเก่ียวกบัผลการสงัเกต
	 3.		ทักษะการพยากรณ์	จากการตอบคำาถามเกี่ยวกับการรวมคลื่นของคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างกัน

เล็กน้อย
	 4.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นและความมีเหตุผลจากการร่วมทำากิจกรรม	การ

อภิปรายร่วมกันและการสรุป
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 5.3
1.		ขณะอยู่ในสนามกีฬาแล้วตะโกนเชียร์	พบว่าได้ยินเสียงตัวเองอีกครั้ง	เกิดจากปรากฏการณ์ใดของ

เสียง
 แนวคำาตอบ	เกิดเสียงสะท้อนกลับ

2.		เมื่อเล่นเครื่องดนตรีประเภทเป่า	เช่น	แตร	การเป่าลมเข้าไปในแตร	เหตุใดเสียงจึงดัง
 แนวคำาตอบ 	 เครื่องดนตรีประเภทเป่าจะมีตัวกำาเนิดเสียงเช่น	 ลิ้น	 ท่ีทำาให้ เกิดเสียง 
	 โดยเสยีงทีเ่กดิขึน้จะสัน่พอ้งกบัลำาอากาศในทอ่ของเครือ่งดนตร	ีทำาให้เกดิเสยีงความถีน่ัน้ๆ	ดงัทีส่ดุ

3.		รถดับเพลิงท่ีเปิดไซเรนวิ่งผ่านเรา	ขณะรถวิ่งเข้าหา	และเมื่อรถวิ่งผ่านเราไปแล้วเราจะได้ยินเสียง
เป็นอย่างไร	และเรียกว่าปรากฏการณ์ใด

 แนวคำาตอบ	ขณะรถวิ่งเข้าหาเราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้น	 เมื่อรถวิ่งผ่านเราไปแล้วเราจะได้ยิน 
	 เสียงทุ้มลงเรียกว่า	ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

4.		ขณะปรับเทียบเสียงสายกีต้าร์แล้วได้ยินเสียงดัง-ค่อยสลับกันเป็นจังหวะ	เสียงแสดงพฤติกรรมใด	
และเรียกว่าปรากฏการณ์ใด

 แนวคำาตอบ	เสียงแสดงพฤติกรรมการรวมคลื่นที่มีความถี่ต่างกัน	เรียกว่า	บีตของเสียง
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5.4 ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	ยกตัวอย่างการนำาความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
   -
สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า

	 1.	อุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงและความถี่เสียง

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	13	ในหัวข้อ	5.4	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทำากิจกรรม	เช่น	เปิดเพลงที่มีท่วงทำานองและจังหวะที่แตก
ต่างกันให้นักเรียนฟัง	แล้วตั้งคำาถามให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ	ความรู้สึกที่ได้จากการฟังเพลง	และ	
ความเหมาะสมของเพลงที่ได้ยินกับการนำาไปเปิดในสถานที่ต่าง	ๆ	ตั้งคำาถามว่า	นอกจากเสียงจะช่วย
สร้างให้เกิดความรู้สึกต่าง	ๆ	แล้ว	ความรู้เกี่ยวกับเสียงสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกบ้าง	
อภปิรายร่วมกนั	ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่และสืบคน้เกีย่วกบัการนำาความรูเ้รือ่งเสยีงมาใช้ประโยชนใ์นดา้น
ต่าง	ๆ	ในชีวิตประจำาวันเช่น	การเดินเรือและการประมง	ด้านการแพทย์	การเกษตร	การสั่นพ้องของ
เสยีงในการออกแบบเครือ่งดนตร	ีออกแบบอาคารสถานท่ี	เป็นต้น	จากน้ันให้นักเรียนนำาเสนอ	ครูและ
นกัเรยีนร่วมกันอภิปรายจนไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัการนำาความรูเ้กีย่วกบัเสยีงไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจำา
วัน	เช่น	การเดินเรือและการประมงใช้คลื่นเสียงความถี่สูงจากเครื่องโซนาร์ในการระบุตำาแหน่งวัตถุที่
อยูใ่ตน้้ำา	เปน็ตน้	ครูอาจใหน้กัเรยีนอา่นรูห้รอืไม	่ในหนา้	177	ในหนงัสอืเรยีนโดยครูคอยใหค้ำาแนะนำา
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แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรูเ้กีย่วกบัการนำาความรู้เรือ่งเสียงมาใช้ประโยชนใ์นชวิีตประจำาวนัจากการอภปิรายรว่มกนั	

การสรุปการตอบคำาถาม	แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
	 2.	ทักษะการสื่อสาร	จากการนำาเสนอ
	 3.	ทักษะการทำางานร่วมกัน	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอ
	 4.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นและความร่วมมือช่วยเหลือจากข้อมูลท่ีได้จากการ

สืบค้น	การอภิปรายร่วมกัน
	 5.		จิตวิทยาศาสตร์ด้านการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์	จากการอภิปรายร่วมกัน	การตอบคำาถาม	

และการนำาเสนอ

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 5.4

 1.   ประโยชน์ของคลื่นเสียงในด้านอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันมีอะไรอีกบ้าง	
อธิบาย

   แนวคำาตอบ   ปัจจุบันคลื่นอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง	 สามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ในการทำาความสะอาด	 แว่นตา	 แหวนเพชร	 โดยใช้เครื่องล้างอัลตร้าโซนิก	
ทำาให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออกไปจากผิวแว่นตาและแหวนเพชรได้
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

1.	จากรูปแสดงระดับเสียงจากแหล่งกำาเนิดเสียงต่าง	ๆ	ด้านล่าง	ให้ตอบคำาถามข้อที่	1.1	–	1.2

	 1.1		ระดับเสียงที่อ่านได้	ของการจราจรบนท้องถนน	สำานักงาน	ห้องสมุด	มีค่าเท่าไร
    แนวคำาตอบ	การจราจรบนท้องถนน	80	dB	สำานักงาน	70	dB	และ	ห้องสมุด	40	dB

	 1.2		เสียงจากแหล่งกำาเนิดใดควรต้องสวมเครื่องป้องกันเสียงที่อาจเป็นอันตรายต่อหู
    แนวคำาตอบ	เครื่องเจาะถนน	และเครื่องบินกำาลังทะยานขึ้นท้องฟ้า

2.		ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย	2	ชนิดที่ใช้พฤติกรรมเสียงในการดำารงชีวิต	และใช้อย่างไร
  แนวคำาตอบ	ค้างคาว	ใช้การสะท้อนของเสียงในการหาอาหาร	โลมา	ใช้การสะท้อนของ

เสียงในการหาอาหาร
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	 3.		การได้ยินเสียงของคนปกติ	ขึ้นอยู่สิ่งใดของเสียง	อย่างไร
   แนวคำาตอบ	ความถี่ประมาณ	20-20000	Hz	และระดับเสียงตั้งแต่	0	dB	ขึ้นไป	โดย

ตั้งแต่	120	dB	ขึ้นไปจะเกิดการเจ็บปวด
	 4.		เมื่อเทียบสายขิม	2	ตัว	ที่เสียงตัวโน้ตเดียวกัน	แล้วได้ยินเสียง	ดัง-ค่อย	สลับกันเป็น

จังหวะ	เนื่องมาจากสาเหตุใด
   แนวคำาตอบ	เกิดบีต	เนื่องจากสายขิม	2	ตัวนี้	ยังปรับตั้งความถี่ได้ไม่เท่ากัน	แตกต่าง

กันอยู่เล็กน้อย
	 5.		เมื่อเราร้องเพลงในห้องน้ำาแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องกังวาน	มากกว่าการร้องเพลงในที่

โล่งแจ้ง	เนื่องจากสาเหตุใด
   แนวคำาตอบ	 เนื่องจากเมื่อออกเสียงในบริเวณที่แคบ	เสียงมีการสะท้อนเดินทางกลับ

มาหลังจากส่งเสียงออกไปโดยใช้เวลาน้อยกว่า	1/10	วินาที	ขณะที่เสียงเดิมยังค้างอยู่
ในหู	เราจึงได้ยินเสียงนานขึ้นกว่าปกติ

	 6.		หอประชมุทีม่กีารตดิตัง้ลำาโพง	2	ตวัด้านหนา้เวทแีละส่งเสยีงเหมอืนกัน	ผูท้ีน่ัง่แถวหนา้
ได้ยินเสียงดังแตกต่างกัน	เกิดจากพฤติกรรมใดของเสียง

   แนวคำาตอบ	เสยีงจากลำาโพงทัง้สองตวัสามารถเกดิการรวมคลืน่ได	้ทำาให้บางตำาแหน่ง
ท่ีคลื่นรวมกันแบบเสริมทำาให้ได้ยินเสียงดัง	บางตำาแหน่งที่คลื่นรวมกันแบบหักล้าง
ทำาให้ได้ยินเสียงเบา

	 7.		การเล่นดนตรีแก้วซึ่งใส่น้ำาในระดับต่างกันเมื่อถูขอบแก้วทำาให้เกิดเสียงดังขึ้นเป็น
ปรากฏการณ์ใดของเสียง

   แนวคำาตอบ	การสั่นพ้องของเสียง
	 8.		การฝึกสุนัขโดยใช้นกหวีดสำาหรับฝึกสุนัขเป่าให้สุนัขทำาตามคำาสั่ง	เหตุใดสุนัขจึงได้ยิน

เสียงนกหวีดในขณะที่คนไม่ได้ยิน
   แนวคำาตอบ	สุนัขสามารถได้ยินเสียงในช่วงความถี่สูงกว่าที่มนุษย์ได้ยิน	และนกหวีด

ฝึกสุนัขสร้างเสียงความถี่สูงกว่าที่มนุษย์ได้ยิน
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	 9.		คนกลุ่มหนึ่งยืนรอข้ามถนน	ขณะนั้นมีรถยนต์เร่งความเร็วแล่นผ่าน	โดยบีบแตรเสียง
ยาวเป็นการเตือน	คนที่ยืนรอข้ามถนนจะได้ยินเสียงแตรรถมีความถี่เปลี่ยนไปอย่างไร	
ในขณะรถวิ่งเข้าหา	และออกจากคนกลุ่มนี้

   แนวคำาตอบ	เมื่อรถบีบแตรวิ่งเข้าหา	กลุ่มคนจะได้ยินเสียงแตรมีความถี่สูงขึ้น	เมื่อรถ
บีบแตรวิ่งออกจากกลุ่มคนจะได้ยินเสียงแตรมีความถี่ต่ำาลง

	 10.		ให้นักเรียนสืบค้น	มีแหล่งกำาเนิดเสียงใดนอกเหนือท่ีระบุในตาราง	5.1	 ท่ีมีระดับเสียง
เป็นอันตรายต่อหูมนุษย์

   แนวคำาตอบ	เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	เสียงระเบิดต่างๆ

	 11.		ตารางที่	5.2	ระดับเสียงที่ดังต่อเนื่องกับระยะเวลาที่อนุญาตให้คนงานทำางานได้ต่อวัน	
ตามกฎหมายแรงงาน	ให้ตอบคำาถามข้อ	11.1-11.2

	 	 11.1		จะต้องลดระยะเวลาการทำางานลงครึ่งหนึ่งของเวลาเดิมเมื่อระดับเสียง
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

   แนวคำาตอบ	เมื่อระดับเสียงเพิ่มขึ้นจากเดิม	3	เดซิเบล

	 	 11.2	ในงานที่มีการเปิดเสียงเพลง	121	dB	สามารถอยู่ในงานได้นานเท่าใด
   แนวคำาตอบ	อยู่ได้นานเพียง	7.03	วินาที

	 12.		ถา้เราจำาเปน็ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่รีะดับเสยีงมากเปน็เวลานาน	เรามวีธิใีดทีจ่ะปอ้งกนัเสยีง
   แนวคำาตอบ	ใช้เครื่องป้องกันหูจากเสียงดัง	เป็นที่อุดหูหรือครอบหูไว้
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                แสงสี

 1.	 	สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ	และความผิดปกติในการมองเห็นสี

	 2.	 	สังเกตและอธิบายการทำางานของแผ่นกรองแสงสี	 การผสมแสงสี	 การผสมสารสี	 และการนำาไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ตัวชี้วัด

บทที่  6

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

ipst.me/8836

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การสงัเกต	(สบีนวตัถุจากการ
ทำากิจกรรมการฉายแสงบาง
สีบนวัตถุสีต่างๆ)	

2.  การลงความเห็นจากข้อมูล 
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกต)	

1.	 	ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า รณ 
ญาณ	(จาการอภิปรายและ
ลงข้อสรุปเก่ียวกับการมอง
เห็นสีของวัตถุ)

1.	 	ความมีเหตุผล(จากการใช้
หลักฐานและเหตุผลในการ
อภิปราย)

ตัวช้ีวัด
 1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ	และความผิดปกติในการมองเห็นสี

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ
 2. อธิบายตากับการเห็นสีของมนุษย์
 3. สังเกตและอธิบายการบอดสี

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 6 | แสงสี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การสังเกต	(สีบนฉาก	และสี
ต่างๆ	 จากการผสมแสงสี	
และการผสมสารสี)

2.		การจำาแนกประเภท	(จำาแนก
แสงสี	และสารสีปฐมภูมิ	และ
แสงสี	และสารสีทุติยภูมิ

3.		การลงความเห็นจากข้อมูล	
(จากการอภิปรายผลการ
สังเกตในกิจกรรมแผ่นกรอง
แสงส	ีการผสมแสงส	ีและการ
ผสมสารสี)

1.  การสื่อสาร	(การนำาเสนอ)
2.		ความร่วมมือ	การทำางานเป็น

ทีมและภาวะผู้นำา	(การสืบค้น
และการนำาเสนอ)

1.	 	ความมีเหตุผล	 (จากการใช้
หลักฐานและเหตุผลในการ
อภิปรายและสรุป)

2.	 	ความร่วมมือช่วยเหลือ	 (การ
สืบค้นและการนำาเสนอ)

3.	 	การเห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์	
(จากการแสดงออกถึงการรับ
รู้และยอมรับในการนำาความ
รูด้้านการผสมแสงสี	การผสม
สารสี	มาประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ)

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัด
						2.		สังเกตและอธิบายการทำางานของแผ่นกรองแสงสี	การผสมแสงสี	การผสมสารสี	และการนำาไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
						1.	สังเกตและอธิบายการทำางานของแผ่นกรองแสงสี
      2. สังเกตและอธิบายการผสมแสงสี
      3. อธิบายแสงสีปฐมภูมิ
      4. สังเกตและอธิบายการผสมสารสี
      5. อธิบายสารสีปฐมภูมิ
      6. อธิบายการมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ	
      7. อธิบายการผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผังมโนทัศน์
แสงสี

ไวต่อแสงสีแดง	สีเขียว	สีน้ำาเงิน

เซลล์รับแสงรูปกรวยบกพร่อง

การเห็นแสงสี

ตากับการเห็นสี

การมองเห็นสีของวัตถุ

ตาบอดสี

แสงสี

เซลล์รูปกรวย 3 ชนิด

แผ่นกรองแสงสี

แสงสีปฐมภูมิ การเห็นสีของวัตถุใต้แสงสีต่างๆ

การผสมแสงสี

สารสีปฐมภูมิ

การผสมสารสี

สารสี

บทที่ 6 | แสงสี
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สาระสำาคัญ

	 	 สีสันจากวัตถุและแสงสีที่เรามองเห็นได้นั้น	 เกิดจากแสงสีที่สะท้อนจากวัตถุมาเข้าตาเราโดย 
สารสีของวัตถุดูดกลืนบางแสงสีไว้	ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำางานของเซลล์รูปกรวย	3	ชนิดให้ทำางานเพื่อ 
แปลผลการรบัรูสี้	สำาหรับตาทีม่อีาการมองเหน็สผีดิไปจากความเปน็จรงิ	เนือ่งจากเซลลร์ปูกรวยทำางาน
ผิดปกติเรียกว่าการบอดสี
	 	 แผ่นกรองแสงสีเป็นแผ่นโปร่งแสงที่ยอมให้แสงสีท่ีมีสีเดียวกับแผ่นกรองแสงสีผ่านออกมาได้	
แสงสีอื่นจะถูกกั้นเอาไว้ทำาให้เราได้แสงสีที่ต้องการผ่านออกมา
	 	 แสงสีที่เราเห็นมีมากมายหลากหลายซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์รูปกรวยให้ทำางานรับรู้แสงสี
แสงสีปฐมภูมิ	3	สี	คือ	สีแดง	สีเขียว	และสีน้ำาเงิน	ซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีนั้นๆให้
ทำางาน	การผสมแสงสปีฐมภมูทิัง้	3	ส	ีในสดัสว่นทีพ่อเหมาะจะไดแ้สงขาว	เมือ่นำาแสงสปีฐมภูมิมาผสม
กนัจะไดแ้สงสใีหมท่ีน่อกเหนอืจาก	3	สนีี	้เราสามารถมองเห็นแสงสอ่ืีนๆไดน้ั้น	เกดิจากการทำางานร่วม
กันของเซลล์รูปกรวยทั้ง	3	ชนิด	
	 	 สารสปีฐมภูม	ิคอื	สแีดงมว่ง	สน้ีำาเงนิเขยีว	และสเีหลอืง	การผสมสารสปีฐมภมูท้ัิง	3	ส	ีในสัดสว่น
ที่เหมาะสมจะได้สีดำา	เมื่อสารสีปฐมภูมิมาผสมกันจะได้สารสีใหม่
	 	 การมองเห็นสีต่างๆของวัตถุนั้น	นอกจากพิจารณาถึงสารสีบนวัตถุแล้วยังต้องพิจารณาถึงแสง
สีที่ฉายลงบนวัตถุด้วย	ซึ่งแสงสีต่างๆ	ที่ฉายลงบนวัตถุอาจทำาให้มองเห็นสีของวัตถุที่ผิดไปจากสารสี
เดิมของวัตถุเมื่อมองภายใต้แสงขาว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 7 ชั่วโมง  
	 	 6.1	การมองเห็นสีของวัตถุ		 1		ชั่วโมง
	 	 6.2	ตากับการเห็นสี		 	 	 1		ชั่วโมง	
	 	 6.3	การบอดสี	 	 	 	 	 0.5		ชั่วโมง
	 	 6.4	แผ่นกรองแสงสี		 	 	 1		ชั่วโมง
	 	 6.5	การผสมแสงสี				 	 	 1		ชั่วโมง	
	 	 6.6	การผสมสารสีี	 	 	 	 1		ชั่วโมง
	 	 6.7	การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ			 1		ชั่วโมง
	 	 6.8	การนำาไปใช้ประโยชน์ของสารสีและแสงส	ี 0.5		ชั่วโมง	

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

	 	แนวการเดินทางของแสง	 การมองเห็น	 ตัวกลางโปร่งใส	 	 ตัวกลางโปร่งแสง	 วัตถุทึบแสง 
สเปกตรัมของแสงขาว

บทที่ 6 | แสงสี
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6.1 การมองเห็นสีของวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 -

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของข้อที่	1	จากหัวข้อ	6.1	ตามหนังสือเรียน	

	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนสังเกตภาพประกอบในหนังสือเรียน	จะเห็นภาพวิวทิวทัศน์
จากธรรมชาติ	และภาพนกที่มีสีสันสวยงามพร้อมกับตั้งคำาถามว่า	นักเรียนเห็นภาพแล้วมีความรู้สึก
อย่างไร	มีสีสันสวยงามหรือไม่	 ให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ	ต่อมาครูตั้งคำาถามว่านักเรียนคิดว่าเรา
สามารถมองเห็นแสงสีและสีสันที่มากมายหลากหลายได้อย่างไร	ให้นักเรียนตอบตามความคิด

	 	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายทบทวนแนวการเดินทางของแสงจนได้ข้อสรุปว่าแสงเดินทาง
เป็นเส้นตรงและเมื่อแสงไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราจึงมองเห็นวัตถุนั้นได้	และสเปกตรัม
ของแสงขาวซึ่งประกอบไปด้วยแสงสีต่าง	ๆ	ได้แก่	สีม่วง	สีน้ำาเงิน	สีเขียว	สีเหลือง	สีแสด	และสีแดง	 
	 	 ครถูามนกัเรยีนวา่สสีนัตา่งๆมปีระโยชนต์อ่เราอย่างไร	ครูใช้คำาถามกบันักเรียนวา่	การมองเห็น
วัตถุเป็นสีต่างๆ	เกี่ยวข้องกับแสงสีในแสงขาวที่ตกกระทบกับวัตถุหรือไม่	เพราะเหตุใด	เช่น	เห็นดอก
กุหลาบเป็นสีแดง	เห็นใบไม้เป็นสีเขียว	ครู	และนักเรียนร่วมกันอภิปรายการมองเห็นสีของวัตถุจนได้
ขอ้สรปุวา่เมือ่แสงขาวตกกระทบวตัถ	ุสารส	ี(pigment)	ในวตัถดุดูกลนืแสงสอ่ืีนๆเอาไวไ้ดม้ากกวา่แสง
สทีีเ่ปน็สีเดยีวกบัวตัถ	ุทำาให้แสงสีเดยีวกบัวตัถุสะทอ้นออกมาเขา้ตาเรามากกวา่แสงสอีืน่ๆ	จงึเห็นวตัถุ
เป็นสีนั้น	 	  
	 	 สำาหรับวัตถุที่มองเห็นเป็นสีขาว	แสดงว่าสารสีของวัตถุนั้นสามารถสะท้อนแสงสีทุกสีออกมา
โดยไม่ดูดกลืนแสงสีใดเลย	เราจึงเห็นวัตถุเป็นสีขาว
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แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับการมองเห็นสีของวัตถุจากการอภิปรายร่วมกันการตอบคำาถามการสรุป	แบบ

ฝึกหัดและแบบทดสอบ
	 2.	ทกัษะการสงัเกต	และ	การลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการอภปิรายรว่มกันเก่ียวกบัผลการสงัเกต
	 3.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป		

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.1

 1.   การที่เรามองเห็นดอกดาวเรืองมีสีเหลืองและใบไม้มีสีเขียวเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง
   แนวคำาตอบ   เมื่อแสงขาวตกกระทบดอกดาวเรืองที่มีสารสีเหลืองและใบไม้ที่มีสารสี

เขียว	 สารสีเหลืองในดอกดาวเรืองและสารสีเขียวในใบไม้	 จะดูดกลืนแสงสีอื่นเอาไว้
และสะท้อนแสงสีเหลืองจากดอกดาวเรือง	และแสงสีเขียวจากใบไม้ออกมาเข้าตาเรา

 2. 					ในแสงขาวเมื่อเห็นวัตถุเป็นสีดำา	 แสดงว่ามีแสงสีใดสะท้อนออกมาและวัตถุดูดกลืน
แสงสีใดไว้	อธิบาย

   แนวคำาตอบ  ในแสงขาวเมื่อเห็นวัตถุเป็นสีดำา			แสดงว่าวัตถุดูดกลืนแสงสีต่างๆ			ไว้
ทั้งหมดจึงไม่มีแสงสีใดสะท้อนออกมา
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6.2 ตากับการเห็นสี

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1.		อธิบายตากับการเห็นสีของมนุษย์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 -

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของข้อที่	2	จากหัวข้อ	6.2	ตามหนังสือเรียน	
	 	 ครูตัง้คำาถามกับนกัเรยีนว่าการทีต่าของเราสามารถเห็นสีต่างๆของวัตถุได้น้ัน	เมือ่มแีสงจากวตัถุ
มาเขา้ตาเราแลว้	ตาของเราทำาหนา้ทีใ่นการรบัรูแ้สงสีต่างๆไดอ้ย่างไร	ครแูละนักเรยีนร่วมกนัอภปิราย
อวยัวะของดวงตามนษุยท์ีท่ำาหนา้ทีร่บัรูแ้สงสโีดยอาจใช้ภาพประกอบในหนังสอืเรยีน	จนไดข้อ้สรปุว่า	
เซลล์ที่ทำาหน้าที่รับรู้การเห็นสีคือ	เซลล์รูปกรวย	3	ชนิด	ได้แก่	ชนิดที่มีความไวสูงสุดต่อแสงสีน้ำาเงิน	
ชนิดที่มีความไวสูงสุดต่อแสงสีเขียว	และชนิดที่มีความไวสูงสุดต่อแสงสีแดง	เมื่อมีแสงสีเหล่านี้มาเข้า
ดวงตา	เซลล์รับแสงรูปกรวยที่ไวต่อแสงสีนั้นจะถูกกระตุ้น

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับตากับการเห็นสีจากการอภิปรายร่วมกันการตอบคำาถาม	แบบฝึกหัดและแบบ

ทดสอบ
	 2.	ทกัษะการสงัเกตและการลงความเหน็จากขอ้มูล	จากการอภิปรายร่วมกนัเกีย่วกับผลการสงัเกต
	 3.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป	
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.2

 1.   เห็นวัตถุเป็นสีขาวเพราะเหตุใดและเซลล์รูปกรวยชนิดใดทำางานบ้าง
   แนวคำาตอบ  การเห็นวัตถุเป็นสีขาว	 เนื่องจากมีแสงขาวตกกระทบโดยวัตถุนั้นไม่ได้

ดูดกลืนแสงสีใดในสเปกตรัมของแสงขาวไว้	สะท้อนทุกแสงสีออกมา	จึงกระตุ้นเซลล์
รูปกรวยทั้ง	3	ชนิดให้ทำางาน

 2. 					เห็นวัตถุเป็นสีดำาเพราะเหตุใด	และเซลล์รูปกรวยชนิดใดทำางานบ้าง
   แนวคำาตอบ การเห็นวัตถุเป็นสีดำา	เนื่องจากเมื่อมีแสงขาวตกกระทบ	โดยวัตถุนั้นดูด

กลืนทุกแสงสีไว้จึงไม่สะท้อนแสงสีใดออกมา	ไม่มีแสงสีใดไปกระตุ้นเซลล์รูปกรวยทั้ง	
3	ชนิดให้ทำางาน

 3. 		เมื่อเราอยู่ในที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อย			เพราะเหตุใดจึงแยกแยะสีของวัตถุได้ 
ไม่ชัดเจน

   แนวคำาตอบ เพราะเซลล์รูปกรวยทำางานได้ดีในที่มีแสงสว่างเพียงพอ	 เมื่ออยู่ในที่มืด
มีแสงสว่างน้อยเซลล์รูปกรวยจึงไม่ถูกกระตุ้น

 4. 		ในคืนเดือนเพ็ญข้ึน			15			ค่ำา			แสงสว่างจากดวงจันทร์ทำาให้เราเห็นวัตถุเป็นสีดำา 
เข้ม-จาง	หรือมืด-สว่าง	โดยไม่สามารถแยกแยะสีได้	เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ ในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ	 เช่น	 แสงจากดวงจันทร์ขึ้น	 15	 ค่ำา	 	 เซลล์ 
รูปกรวยจะไม่ถูกกระตุ้น	แต่เซลล์รูปแท่งจะมีหน้าที่รับรู้ความมืดและความสว่าง	เรา
จึงเห็นวัตถุเป็นสีดำาเข้ม-จาง

 5. 			เมื่อขับรถตอนกลางวันบนถนนปกติ	 แล้วต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าอุโมงค์เหตุใดจัง
ต้องเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลา

   แนวคำาตอบ เนื่องจากดวงตาปรับไม่ทันระหว่างบริเวณสว่างกับมืด			เซลล์รูปแท่งยัง
ปรับไม่ทันต้องใช้เวลาสักพัก
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6.3  การบอดสี

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1.		สังเกตและอธิบายด้านการบอดสี

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 -

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
 -

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของข้อที่	3	จากหัวข้อ	6.3	ตามหนังสือเรียน	  

	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งคำาถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าจะต้องได้รับการตรวจตาบอด
สีเพื่อทำาใบขับขี่	หรือตรวจสุขภาพเพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหรือเข้าทำางานในบางสาขาอาชีพ 
จากนัน้ครอูธบิายเพิม่เตมิถงึความสำาคญัสำาหรับอาชพีบางประเภททีต่อ้งเขา้รบัการตรวจสอบตาบอด
สี	ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความบกพร่องของเซลล์รับแสงรูปกรวยจนได้ข้อสรุปว่า	อาการ
ตาบอดสี	ทำาให้การรับรู้สีผิดไปไม่ตรงกับสีจริงของวัตถุ		ตามรายละเอียดในบทเรียน

	 	 ครูนำาเข้าสู่กิจกรรมโดยการตั้งคำาถามว่า	นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการตรวจตาบอดสี	ใช้วิธีใด 
ในการตรวจสอบ
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กอ กิจกรรม 6.1 การทดสอบการบอดสี 

จุดประสงค์
	 1.	 สังเกตและอธิบายอาการการบอดสี

เวลาที่ใช้  15		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	แผ่นตรวจตาบอดสี	 1	 ชุด
	 2.	แผ่นกระดาษสีแดง	 1	 แผ่น
	 3.	กระดาษขาวขนาด	A4		 1	 แผ่น

 ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม ตอนที่ 2
	 1.		ครูนำาแผ่นตรวจสอบตาบอดสี	ยกให้นักเรียนในห้องสังเกตตัวเลขที่ตนเองเห็น

พร้อมกันแล้วบันทึกตัวเลขที่สังเกตได้	(โดยไม่ออกเสียงให้ผู้อื่นได้ยิน)
	 2.	ครูทำาซ้ำาจนครบจำานวนแผ่นตรวจสอบตาบอดสีที่เตรียมมา
	 3.		ครูเฉลยและให้นักเรียนตรวจสอบคำาตอบของตนเอง	

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
	 นักเรียนบางคนอาจอ่านตัวเลขในแผ่นตรวจสอบตาบอดสีได้ถูกต้อง	แสดงว่าตาไม่
บอดสีในเบื้องต้น
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

	 	การจ้องสีแดงเป็นเวลานานจะทำาให้ภาพวัตถุที่มองบนพื้นขาวมีสีเปลี่ยนไป	สามารถ
เทียบเคียงกับอาการตาบอดแสงสีใด

  แนวคำาตอบ   เทียบเคียงได้กับอาการตาบอดสีแดง				เน่ืองจากการจ้องแสงสีแดงเป็น
เวลานานทำาให้เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงอ่อนล้าลงทำาให้ทำางานผิดปกติไป			และ
เห็นสีผิดไปจากเดิม

	 เมื่อจ้องสีแดงนานพอสมควรแล้วเปลี่ยนไปมองบนฉากขาวทันที	จะเห็นสีใด
  แนวคำาตอบ  มองเห็นเป็นสีน้ำาเงินเขียวเนื่องจากเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดง 

อ่อนล้าลง

	 ความผิดปกติการมองเห็นสีในกิจกรรมตอนที่	1	แตกต่างจากตาบอดสีอย่างไร
  แนวคำาตอบ  จากกิจกรรมตอนที่1	 เมื่อพักสายตาสักครู่หนึ่งก็จะกลับมามองเห็นสีแดง

ได้ตามปกติ	เรียกว่า	ตาบอดสีชั่วคราว	แตกต่างจากอาการตาบอดสีซึ่งจะมองเห็นสีผิด
ไปอย่างถาวร	

	 	 การทำากิจกรรมตอนที่			2			เป็นการตรวจสอบความบกพร่องการมองเห็นสีในเบื้องต้น			โดย
มีชุดแผ่นตรวจสอบความบกพร่องการมองเห็นสีมาให้อ่านตัวเลข			ถ้าอ่านตัวเลขได้ถูกต้องแสดงว่า
อาจไม่มีความบกพร่องการมองเห็นสีในเบื้องต้น			แต่ถ้าอ่านตัวเลขผิดไปจากความจริงอาจมีความ
บกพร่องการมองเห็นสีได้	ซึ่งจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์
	 	 จากน้ันครูให้ความรู้เพิ่มเติมถึงอาการตาบอดสีเป็นผลมาจากพันธุกรรม			เป็นอาการตาบอด
สีถาวรตามกรอบ	“รู้หรือไม่”	จนได้ข้อสรุปว่าคนที่ตาบอดสีมาแต่กำาเนิดนั้นเป็นผลมาจากพันธุกรรม

อภิปรายหลังทำากิจกรรม
	 ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายจนได้ข้อสรุปว่า			เมื่อเราจ้องดูสีใดสีหนึ่งเป็นเวลานาน	
เช่นสีแดง	จะทำาให้เซลล์รับแสงรูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงอ่อนล้าลงได้	ทำาให้เซลล์รับแสงรูป
กรวยชนิดอื่นทำางานรับรู้แสงสีได้ดีกว่า			เมื่อมองไปที่ฉากขาวซึ่งสะท้อนทุกแสงสีออกมา			จึง
ไปกระตุ้นการทำางานของเซลล์รับแสงรูปกรวยที่ไวต่อแสงสีน้ำาเงินและแสงสีเขียวได้ดีกว่า
จึงมองเห็นภาพวัตถุที่มองบนฉากขาวเป็นสีน้ำาเงินเขียว			แต่เมื่อพักสายตาสักครู่หนึ่งก็จะ
กลับมามองเห็นสีได้ตามปกติ	เรียกว่า	ตาบอดสีชั่วคราว
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ข้อเสนอแนะสำาหรับครู
	 	 การใชแ้ผน่ตรวจตาบอดสเีปน็การตรวจคดักรองวา่มอีาการตาบอดสหีรอืไม	่ซึง่เปน็แผน่ภาพที่
มีเม็ดสีจำานวนมากที่อยู่คละกัน	โดยคนตาปกติจะสังเกตได้เป็นตัวเลขแบบหนึ่ง	สำาหรับคนที่มีความ
บกพรอ่งจะมองเหน็สไีดไ้มค่รบทกุส	ีจงึสง่ผลใหส้งัเกตตวัเลขไดแ้ตกตา่งไปหรอืสงัเกตตวัเลขไมไ่ดเ้ลย

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรูเ้กีย่วกับความผดิปกตใินการมองเหน็สจีากการอภิปรายร่วมกนั	การตอบคำาถามการสรุป	

แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
	 2.	ทกัษะการสงัเกตและการลงความเหน็จากขอ้มูล	จากการอภิปรายร่วมกนัเกีย่วกับผลการสงัเกต
	 3.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.3

 1.   คนตาบอดสีแดง	จะมองเห็นสีแดงเป็นสีอะไร
  แนวคำาตอบ   จะเห็นสีแดงเป็นสีเทา

 2. 	คนที่เซลล์รับแสงรูปกรวยสีเขียวทำางานผิดปกติ	จะมีอาการตาบอดสีใด
   แนวคำาตอบ  ตาบอดสีเขียว
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6.4  แผ่นกรองแสงสี

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	สังเกตและอธิบายการทำางานของแผ่นกรองแสงสี

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	4	จากหัวข้อ	6.4	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยตั้งคำาถามว่านักเรียนเคยนำาแผ่นพลาสติกหรือกระจกที่มีลักษณะ
โปร่งแสงสีท่ีมีต่างๆมารับแสงขาว	เพื่อทำาให้ได้เป็นแสงสีต่างๆหรือมองผ่านแล้วเห็นเป็นสีนั้นหรือไม่	
และถามต่อไปวา่	จากทีรู้่มาแลว้วา่แสงขาวประกอบด้วยแสงสต่ีางๆ	เหตุใดแสงขาวท่ีผ่านแผ่นพลาสตกิ
หรอืกระจกท่ีมสีตีา่งๆจงึเหลอืสท่ีีคลา้ยกับสขีองแผน่วสัดเุหลา่นีไ้ด	้ใหน้กัเรยีนตอบอย่างอสิระ	จากนัน้
ครูให้ความรู้ว่าแผ่นวัสดุโปร่งแสงที่มีสีต่างๆเหล่านี้เรียกว่า	แผ่นกรองแสงสี	และแผ่นวัสดุน้ีทำางาน
อย่างไรในการกรองแสงสี	จะศึกษาได้จากกิจกรรมต่อไป

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.		แผ่นกรองแสงสีแดง	 เป็นแผ่นกั้นแสงสี
แดงเอาไว้

1.		แผ่นกรองแสงสีแดงจะกั้นแสงสีอื่นไว้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรม 6.2 แผ่นกรองแสงสี

จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายการทำางานของแผ่นกรองแสงสี

เวลาที่ใช้  25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	แผ่นกรองแสงสี	สีแดง	สีน้ำาเงิน	สีเขียว	 1	ชุด
	 2.	ฉากขาว
	 3.	แหล่งกำาเนิดแสงขาว	หรือแสงดวงอาทิตย	์ 1	ชุด

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
แหล่งกำาเนิดแสงขาวอาจจะใช้จากไฟฉายแสงขาวหรือไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

แผ่นกรองแสงสี ตัวอย่างผลแสงสีที่ได้ แสงสีที่เกิดขึ้น

1.	แผ่นกรองแสงสีแดง 	แสงสีแดง

2.	แผ่นกรองแสงสีน้ำาเงิน แสงสีน้ำาเงิน

3.	แผ่นกรองแสงสีเขียว แสงสีเขียว
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แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

แสงสีที่ผ่านออกมามีความเกี่ยวข้องกับสีของแผ่นกรองแสงสีอย่างไร
แนวคำาตอบ	แสงสีที่ผ่านออกมาจะมีสีคล้ายกับสีของแผ่นกรองแสงสี

จากกิจกรรมแผ่นกรองแสงสีมีการทำางานอย่างไร
แนวคำาตอบ จากกิจกรรมพบว่าแผ่นกรองแสงสีจะยอมให้แสงสีเดียวกับแผ่นกรองแสง
สีผ่านได้และก้ันแสงสีอ่ืนไว้

อภิปรายหลังทำากิจกรรม 
	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า			แผ่นกรองแสงสีจะยอมให้แสงสีเดียว
กับแผ่นกรองแสงสีผ่านออกมาได้			โดยกั้นแสงสีอื่นเอาไว้			และครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า
แผ่นกรองแสงสีมาตรฐานที่ใช้ในงานต่าง			ๆ 			ท่ีต้องการความถูกต้องสูง			เช่น			งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์	งานถ่ายภาพ	เป็นต้น	จะมีสมบัติดังกล่าว	สำาหรับวัสดุโปร่งแสงสีทั่วไปอาจไม่
สามารถกั้นแสงสีอื่นไว้ได้ทั้งหมด			โดยยังมีบางส่วนผ่านมาได้แต่มีปริมาณน้อย			จากนั้นครู
แบ่งกลุ่มให้นักเรียนสืบค้นการนำาแผ่นกรองแสงสีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านอื่นเพิ่มเติม	
แล้วนำาเสนอและอภิปรายร่วมกัน
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แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับแผ่นกรองแสงสีจากการอภิปรายร่วมกันการตอบคำาถาม	แบบฝึกหัดและแบบ

ทดสอบ
	 2.	ทกัษะการสงัเกต	และ	การลงความเหน็จากขอ้มลู	จากการอภปิรายรว่มกันเก่ียวกบัผลการสงัเกต
	 3.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป	

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.4

 1.   ถ้านำาแผ่นกรองแสงสีเหลือง	 และสีม่วงไปรับแสงขาว	 ครั้งละแผ่น	 แสงที่ผ่านออกมา
จะมีสีใดตามลำาดับ	เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ   ได้แสงสีเหลืองและแสงสีม่วงตามลำาดับ	 เพราะแผ่นกรองแสงสีจะยอม
ให้แสงสีเดียวกับแผ่นกรองแสงสีนั้นผ่านได้	โดยกั้นแสงสีอื่นๆไว

 2. 	ถ้านำาแผ่นกรองแสงสีแดงกับแผ่นกรองแสงสีน้ำาเงินมาซ้อนทับกันสนิทและนำาไปรับ
แสงขาว	แสงสีใดจะผ่านแผ่นกรองแสงสีทั้งสองมาตกบนฉากขาว	เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ  จะไม่มีแสงสีใดผ่านออกมาตกบนฉากขาว			เนื่องจากแผ่นกรองแสงสี
แดงจะยอมให้แสงสีแดงผ่านออกมาและกั้นแสงสีอื่นที่ไม่ใช่แสงสีแดงไว้	 เมื่อแสงสี
แดงมาตกบนแผ่นกรองแสงสีน้ำาเงินซ่ึงจะยอมให้แสงสีน้ำาเงินผ่านและกั้นแสงสีอื่นที่
ไม่ใช่แสงสีน้ำาเงินไว้	 แสงสีแดงจึงไม่สามารถผ่านแผ่นสีน้ำาเงินออกมาได้	 ดังนั้นจึงไม่มี
แสงสีใดผ่านออกมาตกบนฉากขาว

 3. 	จากความรู้เรื่องแผ่นกรองแสงสี	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในด้านใดได้บ้าง
   แนวคำาตอบ  การตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยกระจกสีต่าง	ๆ	เพื่อความสวยงามและลด

ความสว่างของแสงที่เข้ามาในอาคาร	การถ่ายภาพเป็นโทนสีต่าง	ๆ	ซึ่งใช้เป็นฟิลเตอร์
กรองแสงสีท่ีต้องการนำาไปติดหน้าเลนส์กล้อง			และขวดหรือซองพลาสติกสีชาใส่ยา
เพื่อป้องกันยาเสื่อมคุณภาพจากแสง	 ดังนั้นยาที่บรรจุในภาชนะสีชาควรเก็บในที่มี
แสงน้อย	เป็นต้น
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6.5  การผสมแสงสีี
จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	สังเกตและอธิบายการผสมแสงสี
	 2.	อธิบายแสงสีปฐมภูมิ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 -

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า

  คลิปวีดิทัศน์การแสดงแสงสีต่างๆ

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	5	และ	6	จากหัวข้อ	6.5	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูนำาเข้าสูบ่ทเรยีนโดยตัง้คำาถามวา่นกัเรยีนเคยสังเกตแสงสตีา่งๆทีส่อ่งมาบนเวทกีารแสดงวา่
แสงท่ีตกบนเวทีเปลีย่นสไีปจากสเีดมิไดห้รอืไม่	จากนัน้ครเูปิดคลปิวดีทิศันก์ารแสดงบนเวททีีใ่ชแ้สงสี
ต่างๆ	ให้นักเรียนสังเกตและตอบอย่างอิสระ	เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม

กิจกรรม 6.3 การผสมแสงสีี

จุดประสงค์
	 1.	สังเกตและอธิบายการผสมแสงสีี

เวลาที่ใช้ 25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.	ชุดกล่องผสมแสงสี	หรือแหล่งกำาเนิดแสงอื่นที่ให้สีเขียว	 1	ชุด
	 	 สีน้ำาเงิน	สีแดง
	 2.	ฉากขาว	 1	แผ่น
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

ผสมแสงสี
ตัวอย่างผลกิจกรรมจาก

กล่องผสมแสงสี
แสงสีที่ได้

1.	แสงสีแดง+แสงสีเขียว 	แสงสีเหลือง

2.	แสงสีน้ำาเงิน+แสงสีเขียว แสงสีน้ำาเงินเขียว

3.	แสงสีน้ำาเงิน+แสงสีแดง แสงสีแดงม่วง

4.	แสงสีแดง+แสงสีเขียว
			+แสงสีน้ำาเงิน

แสงสีขาว

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมือ่ฉายแสงสแีดงกับสเีขยีว	แสงสแีดงผสมกบัสนี้ำาเงิน	และแสงสนี้ำาเงินผสมกับสเีขยีว	
ไปผสมกันบนฉากขาวจะเห็นเป็นแสงสีใด	ตามลำาดับ
แนวคำาตอบ	แสงสีเหลือง	แสงสีแดงม่วง	และแสงสีน้ำาเงินเขียว	ตามลำาดับ

เมื่อฉายแสงสีเขียว	สีแดง	และสีน้ำาเงิน	ไปผสมกันบนฉากขาวจะเห็นแสงสีใด
แนวคำาตอบ แสงสีขาว
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม 
	 	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า				แสงสีปฐมภูมิ				คือ			แสงสีแดง 
แสงสีเขียว		และแสงสีน้ำาเงิน		ซึ่งจะกระตุ้นการทำางานของเซลล์รับแสงรูปกรวยที่ไวต่อแสงสี
ชนิดนั้น	 เมื่อนำาแสงสีปฐมภูมิมาผสมกันจะได้แสงสีใหม่	 การนำาแสงสีปฐมภูมิทั้ง	 3	 สีมาผสม
กันในสัดส่วนที่พอเหมาะจะได้แสงขาว		ตามรายละเอียดในบทเรียนโดยใช้ภาพการผสมแสงสี 
ปฐมภูมิประกอบการอภิปราย
	 	 ครูอธิบายเพิ่มเติม	 การเห็นแสงสีอื่นๆที่ไม่ใช่แสงสีปฐมภูมิเป็นการทำางานร่วมกันของ
เซลล์รูปกรวยชนิดต่าง			ๆ 			เช่นเมื่อผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียว			ตาเห็นเป็นแสงสีเหลืองเพราะ
เซลล์รูปกรวยท่ีไวต่อแสงสีแดงและแสงสีเขียวจะถูกกระตุ้นให้ทำางานร่วมกันแล้วส่งให้สมอง
แปลการรับรู้แสงสี	 ต่อมาครูอธิบายเพิ่มเติมถึงแสงสีคู่ใดที่ผสมกันแล้วได้แสงขาว	 เรียกว่า	แสง
สีเติมเต็ม	 แบ่งกลุ่มให้นักเรียนไปสืบค้นความรู้เรื่องการผสมแสงสีไปใช้ประโยชน์	 แล้วนำาเสนอ
และอภิปรายร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับการผสมแสงสี	จากการอภิปรายร่วมกัน	การสรุป	แบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ
	 2.		ความรู้เก่ียวกบัการนำาหลกัการผสมแสงสีไปใช้ประโยชน์ในดา้นต่าง	ๆ 	จากการนำาเสนอ	อภปิราย

ร่วมกัน	แบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ
	 3.	ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
	 4.	ทักษะการจำาแนกประเภทจากการตอบคำาถาม	แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
	 5.	ทักษะการทำางานร่วมกันและการสื่อสาร	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ
	 6.		จติวทิยาศาสตรด์า้นความมเีหตผุลและการเหน็คณุคา่ทางวิทยาศาสตร์	จากการอภปิรายรว่มกนั	

การสรุป	และการตอบคำาถาม
	 7.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 6 | แสงสี วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
214



	 	 เมื่อฉายแสงสีเขียว	สีแดง	และสีน้ำาเงิน	ไปผสมกันบนฉากขาวจะเห็นเป็นแสงสีใด
   แนวคำาตอบ	แสงขาว

	 	 	เมื่อฉายแสงสีแดงกับสีเขียว	แสงสีแดงกับสีน้ำาเงิน	และแสงสีน้ำาเงินกับสีเขียว	ไปผสมกัน
บนฉากขาว	จะเห็นเป็นแสงสีใด	ตามลำาดับ

   แนวคำาตอบ	แสงสีเหลือง	แสงสีแดงม่วง	และแสงสีน้ำาเงินเขียว

	 	 	เมื่อฉายแสงสีแดงกับสีเขียว	แสงสีแดงกับสีน้ำาเงิน	และแสงสีน้ำาเงินกับสีเขียว	ไปผสมกัน
บนฉากขาว	จะเห็นเป็นแสงสีใด	ตามลำาดับ

   แนวคำาตอบ	แสงสีเหลือง	แสงสีแดงม่วง	และแสงสีน้ำาเงินเขียว

 	 	แสงสีแดงกับแสงสีน้ำาเงินเขียวผสมกันเห็นเป็นแสงสีใด	และเรียกแสงสีคู่นี้ว่าอย่างไร		
นอกจากนัน้ยงัมีแสงสีคูใ่ดอกีทีผ่สมกันแลว้ไดแ้สงสีเดยีวกับแสงสีแดงผสมกบัแสงสีน้ำาเงนิ
เขียว

   แนวคำาตอบ	แสงขาว	เรียกแสงสีคู่นี้ว่าแสงสีเติมเต็มนอกจากนี้ยังมี	แสงสีเหลืองกับแสง
สีน้ำาเงิน	และ	แสงสีแดงม่วงกับแสงสีเขียว	ได้เป็นแสงขาวเป็นการเห็นแสงสีน้ำาเงินเขียว

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.5

 1.   เมื่อฉายแสงสีเขียว	สีแดง	และสีน้ำาเงิน	ไปผสมกันบนฉากขาวจะเห็นเป็นแสงสีใด
   แนวคำาตอบ   แสงขาว

 2. 	เมื่อฉายแสงสีแดงกับสีเขียว	แสงสีแดงกับสีน้ำาเงิน	และแสงสีน้ำาเงินกับสีเขียว	ไปผสม
กันบนฉากขาว	จะเห็นเป็นแสงสีใด	ตามลำาดับ

   แนวคำาตอบ  แสงสีเหลือง	แสงสีแดงม่วง	และแสงสีน้ำาเงินเขียว

 3. 		แสงสีแดงกับแสงสีน้ำาเงินเขียวผสมกันเห็นเป็นแสงสีใด	 และเรียกแสงสีคู่นี้ว่าอย่างไร		
นอกจากนั้นยังมีแสงสีคู่ใดอีกที่ผสมกันแล้วได้แสงสีเดียวกับแสงสีแดงผสมกับแสง
สีน้ำาเงินเขียว

   แนวคำาตอบ  แสงขาว			เรียกแสงสีคู่นี้ว่าแสงสีเติมเต็ม			นอกจากนี้ยังมี			แสงสีเหลือง
กับแสงสีน้ำาเงิน	และ	แสงสีแดงม่วงกับแสงสีเขียวผสมกัน	ได้เป็นแสงขาว

 4. ก.	แสงสแีดงผสมกบัแสงสนี้ำาเงนิจะเหน็เปน็แสงสใีด	จะอธบิายการเหน็แสงสนีัน้อยา่งไร
	 	 ข.		แสงสีน้ำาเงินผสมกับแสงสีเขียวจะเห็นเป็นแสงสีใด	จะอธิบายการเห็นแสงสีนั้น

อย่างไร
   แนวคำาตอบ	ก.	แสงสแีดงมว่ง	เมือ่แสงผสมตกลงบนจอตา	แสงสแีดงจะไปกระตุ้นเซลล์

รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงและแสงสีน้ำาเงินจะไปกระตุ้นเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสง
สนี้ำาเงนิ	ใหท้ำางานรว่มกนัแลว้สญัญาณการกระตุ้นจะถกูสง่ไปสูส่มองให้แปลผลเปน็การ
เห็นแสงสีแดงม่วง

										ข.	แสงสีน้ำาเงินเขียว	เมื่อแสงผสมตกลงบนจอตา	แสงสีน้ำาเงินจะไปกระตุ้นเซลล์รูป
กรวยทีไ่วตอ่แสงสนี้ำาเงนิและแสงสเีขยีว	จะไปกระตุ้นเซลลรู์ปกรวยท่ีไวต่อแสงสเีขียว
ให้ทำางานร่วมกันแล้วสัญญาณการกระตุ้นจะถูกส่งไปสู่สมองให้แปลผลเป็นการเห็น
แสงสีน้ำาเงินเขียว
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6.6 การผสมสารสี

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	สังเกตและอธิบายการผสมสารสี
	 2.	อธิบายสารสีปฐมภูมิ

 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 -

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	7	และ	8	จากหัวข้อ	6.6	ตามหนังสือเรียน

  ครนูำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยตัง้คำาถามวา่ในวชิาศลิปะในการระบายสน้ีำา	ถา้นักเรียนไมม่สีท่ีีต้องการ	
สามารถนำาสีน้ำามาผสมสีกันทำาให้เกิดสีใหม่ได้หรือไม่	เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม

กิจกรรม 6.4 การผสมแสงสีี

จุดประสงค์
	 1.	 สังเกตและอธิบายการผสมสารสี

เวลาที่ใช้  25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.		สีโปสเตอร์หรือสีน้ำาที่มีสีใกล้เคียงกับ	สีหมึกพิมพ์	สีแดงม่วง	(magenta)	สีน้ำาเงิน

เขียว	(cyan)	และสีเหลือง	(yellow)			 	 	 3	ขวด
	 2.	กระดาษขาว	 	 	 	 	 	 1	แผ่น
	 3.	จานผสมสี	 	 	 	 	 	 1	อัน
	 4.	พู่กัน	 	 	 	 	 	 	 1	ด้าม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
	 เมื่อเปลี่ยนสีต้องทำาความสะอาดพู่กันและเช็ดให้สะอาดเพื่อไม่ให้สีปนเปื้อน

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมื่อผสมสารสีเหลืองกับสีน้ำาเงินเขียว	สีเหลืองกับสีแดงม่วง	สีแดงม่วงกับสีน้ำาเงิน
เขียว	ได้ผลเป็นสีใดตามลำาดับ
แนวคำาตอบ	 ในการทำากิจกรรมจะได้สีท่ีใกล้เคียงสีเขียว	 สีแดง	 และสีน้ำาเงิน	 
ตามลำาดับ	ทั้งนี้ครูต้องอธิบายว่าโดยทฤษฎีจะต้องได้เป็นสีเขียว	สีแดง	และสีน้ำาเงิน		
ตามลำาดับ

เมื่อผสมสารสีทั้ง	3	สี		ได้ผลเป็นสีใด
แนวคำาตอบ ในการทำากิจกรรมอาจได้สีท่ีใกล้เคียงสีดำา	ครูต้องอธิบายว่าโดยทฤษฎี
จะต้องได้เป็นสีดำา

บทที่ 6 | แสงสี
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อภิปรายหลังทำากิจกรรม  
	 	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า	 สารสีปฐมภูมิ	 ประกอบด้วย	 สารสีแดงม่วง	
สารสีน้ำาเงินเขียว	 และสารสีเหลือง	 การนำาสารสีมาผสมกันจะได้สารสีใหม่	 และเมื่อนำาสารสีปฐมภูมิ
ทั้ง	 3	 สี	 มาผสมกันด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมจะได้สารสีดำาโดยใช้ภาพการผสมสารสีปฐมภูมิประกอบ
การอภิปราย		ตามรายละเอียดในบทเรียน
	 	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้การเห็นสีของวัตถุที่มีสารสีต่างๆจนได้ข้อสรุปว่า	เมื่อ
แสงขาวตกกระทบวัตถุ			วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบางแสงสีไว้และสะท้อนบางแสงสีมาเข้าตาเราจึงทำาให้
เราเห็นวัตถุมีสีนั้น	เช่น	วัตถุสีเหลือง	เมื่อมีแสงขาวมากระทบวัตถุที่มีสารสีเหลือง	สารสีเหลืองจะดูด
กลืนแสงสีอื่นไว้แล้วสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีเขียวออกมาเมื่อแสงทั้งสองสีกระทบจอตา	 เซลล์รูป
กรวยที่ไวต่อแสงสีเขียวและแสงสีแดงจะถูกกระตุ้นให้ทำางานร่วมกัน			แล้วส่งสัญญาณกระตุ้นไปยัง
สมองให้แปลการรับรู้การมองเห็นเป็นสีเหลือง		และให้ความรู้เพิ่มเติมตามรายละเอียดในบทเรียน
	 	 ร่วมกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการผสมสารสีว่ามีความแตกต่างกับการผสมแสงสี			จนได้
ข้อสรุปว่า	 การผสมสารสีนั้น	 สีใหม่ที่ได้จะดูดกลืนแสงสีได้มากขึ้น	 ทำาให้เห็นสารสีผสมมีสีใหม่	 เช่น	
การผสมสารสีน้ำาเงินเขียวกับสารสีเหลืองจะได้สารสีเขียวออกมาเพราะสารสีน้ำาเงินเขียวจะสะท้อน
แสงสีน้ำาเงินกับแสงสีเขียวออกมาแต่ดูดกลืนแสงสีอื่น	 ส่วนสารสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีแดงกับแสง
สีเขียวออกมาและดูดกลืนแสงสีอื่น	 ดังนั้นเมื่อผสมสารสีน้ำาเงินเขียวกับสารสีเหลือง	 จึงเหลือเพียง
แสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาได้	 จึงทำาให้ตาเห็นเป็นสีเขียว	 และให้ความรู้เพิ่มเติมตามรายละเอียดใน 
บทเรียน
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แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรู้เกี่ยวกับการผสมสารสี	จากการอภิปรายร่วมกัน	การสรุป	แบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ
	 2.		ความรูเ้กีย่วกบัการนำาหลกัการผสมสารสไีปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง	ๆ 	จากการนำาเสนอ	อภิปราย

ร่วมกัน	แบบฝึกหัด	และแบบทดสอบ
	 3.	ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
	 4.	ทักษะการจำาแนกประเภทจากการตอบคำาถาม	แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
	 5.	ทักษะการทำางานร่วมกัน	และการสื่อสาร	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ
	 6.		จติวทิยาศาสตรด์า้นความมเีหตผุลและการเหน็คณุคา่ทางวิทยาศาสตร์	จากการอภปิรายรว่มกนั	

การสรุป	และการตอบคำาถาม
	 7.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.6

 1.   การนำาสารสีปฐมภูมิทั้งหมดมาผสมกัน	จะได้สารสีใด
   แนวคำาตอบ   สีดำา

 2. 	เมื่อนำาสารสีแดงและสารสีน้ำาเงินเขียวมาผสมกันจะได้สารสีใด	 และเรียกสารสีคู่นี้ว่า
อย่างไร

   แนวคำาตอบ  สีดำา	สารสีคู่นี้	เรียกว่า	สารสีเติมเต็ม

 3. เมื่อฉายแสงขาวกระทบวัตถุสีแดงม่วงจะเห็นเป็นสีใด	เพราะเหตุใด
   แนวคำาตอบ  สีแดงม่วง	 เนื่องจากวัตถุสีแดงม่วงจะสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีน้ำาเงิน

ออกมาเข้าตาเรา

 4. เมื่อผสมสารสีแดงม่วงกับสารสีเหลืองจะเห็นเป็นสารสีใด	เพราะเหตุใด
   แนวคำาตอบ	สีแดง	เนื่องจากสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีเขียวออกมาและ

ดูดกลืนแสงสีอื่นเอาไว้	สำาหรับสีม่วงจะสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีน้ำาเงินออกมา	เมื่อ
นำามาผสมกันจึงสะท้อนเฉพาะแสงสีแดงออกมา
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6.7 การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	อธิบายการมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ	

 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 -

แนวการจัดการเรียนรู้

	 	 ครูชึ้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่		9	จากหัวข้อ	6.7	ตามหนังสือเรียน

  ครูตัง้คำาถามว่านักเรยีนสงัเกตหรอืไมเ่วลาทีเ่ลอืกซ้ือเสือ้ผ้าจากร้านท่ีตกแต่งรา้นดว้ยไฟสีต่างๆ	
แตเ่มือ่ซือ้กลบัมาแลว้ดดูว้ยแสงขาว	กลบัพบวา่สเีสือ้ผา้แตกตา่งจากดูทีร่า้น	ใหน้กัเรยีนตอบอยา่งอสิระ	
ครูนำาภาพวัตถุหรือคลิปวีดิทัศน์ที่สีวัตถุเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อแสงสีที่กระทบเปลี่ยนไป	อาจใช้ภาพ
ประกอบในบทเรียนแล้วตั้งคำาถามว่า	การเห็นสีของวัตถุน้ันนอกจากขึ้นกับสารสีของวัตถุแล้ว	 ยังขึ้น
กับอะไรอีกบ้างเพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม

กิจกรรม 6.5 การเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่าง ๆ

จุดประสงค์
	 1.			สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ

เวลาที่ใช้  25		นาที

วัสดุและอุปกรณ์
	 1.		แผ่นกรองแสงสี	สีแดง	สีน้ำาเงิน	และสีเขียว	 	 	 	 1	ชุด
	 2.	แหล่งกำาเนิดแสงขาว		 	 	 	 	 	 1	ชุด	
	 3.	วัตถุหรือแผ่นกระดาษสี	สีน้ำาเงิน	สีแดง	สีเขียว	สีเหลือง	สีขาว	สีดำา	 1	ชุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม

สีของวัตถุเดิม แสงสีที่ฉายลงวัตถุ
สีของวัตถุที่เห็นเมื่อฉาย

แสงสี

สีน้ำาเงิน 	สีดำา

สีแดง สีแดง

สีเขียว สีดำา

สีเหลือง สีแดง

สีขาว สีแดง

สีน้ำาเงิน สีน้ำาเงิน

สีแดง สีดำา

สีแดง

สีแดง

สีแดง

สีแดง

สีแดง

สีน้ำาเงิน

สีน้ำาเงิน

บทที่ 6 | แสงสี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

221



สีเขียว 	สีดำา

สีเหลือง สีดำา

สีขาว สีน้ำาเงิน

สีดำา สีดำา

สีน้ำาเงิน สีดำา

สีแดง สีดำา

สีเขียว สีเขียว

สีเหลือง สีเขียว

สีน้ำาเงิน

สีน้ำาเงิน

สีน้ำาเงิน

สีน้ำาเงิน

สีเขียว

สีเขียว

สีเขียว

สีเขียว
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สีขาว สีเขียว

สีดำา สีดำา

แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

เมือ่ฉายแสงจากแหลง่กำาเนดิแสงสแีดงไปบนวตัถสุขีาว	เรามองเหน็เปน็สอีะไร	เพราะ
เหตุใด
แนวคำาตอบ เห็นวัตถุเป็นสีแดง	เน่ืองจากวัตถุสีขาวไม่ได้ดูดกลืนแสงสีใดไว้	เม่ือฉายแสง
สีแดงลงไปจึงสะท้อนสีแดงออกมา

เมื่อฉายแสงจากแหล่งกำาเนิดแสงสีเขียวไปบนวัตถุสีดำา	เรามองเห็นเป็นสีอะไร	เพราะ
เหตุใด
แนวคำาตอบ เห็นวัตถุเป็นสีดำา	 เน่ืองจากวัตถุสีดำาดูดกลืนทุกแสงสี	 จึงไม่มีแสงสีใด
สะท้อนออกมา

เม่ือฉายแสงจากแหล่งกำาเนิดแสงสีน้ำาเงินไปบนวัตถุสีแดง	เรามองเห็นเป็นสีอะไร	
เพราะเหตุใด
แนวคำาตอบ	เห็นวัตถุเป็นสีดำา	เนื่องจากวัตถุสีแดงจะดูดกลืนแสงสีน้ำาเงิน	จึงไม่มีแสง
สีใดสะท้อนออกมา

เมื่อฉายแสงจากแหล่งกำาเนิดแสงสีแดงไปบนวัตถุสีเหลือง	 เรามองเห็นเป็นสีอะไร	
เพราะเหตุใด
แนวคำาตอบ เห็นวัตถุเป็นสีแดง	เน่ืองจากวัตถุสีเหลืองสะท้อนแสงสีเขียวและสีแดงออก
มา	เม่ือฉายแสงสีแดงลงบนวัตถุสีเหลืองจึงสะท้อนแสงสีแดงออกมาทำาให้เห็นเป็นวัตถุ
สีแดง

สีเขียว

สีเขียว
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อภิปรายหลังการทำากิจกรรม
	 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า			การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสี 
ต่าง	ๆ	นั้น	ต้องพิจารณาถึงสารสีของวัตถุสามารถดูดกลืนและสะท้อนแสงสีใดได้	รวมถึงแสง
สีที่ฉายลงบนวัตถุโดยจะเห็นสีวัตถุจากแสงสีที่สะท้อนออกมา	เช่น	สำาหรับวัตถุสีแดงเมื่ออยู่
ภายใต้แสงขาวจะเห็นเป็นสีแดง	เพราะวัตถุสีแดงจะสะท้อนแสงสีแดง	และดูดกลืนแสงสีอื่น	
แต่เมื่อฉายแสงสีน้ำาเงินลงบนวัตถุสีแดง		วัตถุสีแดงจะดูดกลืนแสงสีน้ำาเงินไว้	จึงไม่มีแสงสีใด
สะท้อนออกมา	ดังนั้นวัตถุสีแดงจึงเห็นเป็นสีดำาภายใต้แสงสีน้ำาเงิน	และอธิบายเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในหนังสือเรียน

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.7

 1.   แสงสีแดงม่วง	จะไปกระตุ้นการทำางานของเซลล์รูปกรวยชนิดใด	เพราะเหตุใด
   แนวคำาตอบ   กระตุ้นการทำางานของเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงและสีน้ำาเงินให้

ทำางานร่วมกัน	 เนื่องจากแสงสีแดงม่วงเป็นแสงสีที่ผสมกันระหว่างแสงสีแดงและแสง
สีน้ำาเงิน

 2. 	เมื่อฉายแสงสีน้ำาเงินลงบนวัตถุสีเหลือง	จะเห็นวัตถุเป็นสีใด	เพราะเหตุใด
   แนวคำาตอบ เห็นวัตถุเป็นสีดำา	 เนื่องจากวัตถุสีเหลืองจะสะท้อนแสงสีแดงและสีเขียว

ดูดกลืนแสงสีอื่นไว้	 ดังนั้นเมื่อฉายแสงสีน้ำาเงินลงบนวัตถุสีเหลืองทำาให้ถูกวัตถุดูด
กลืนแสงสีน้ำาเงินไว้	จึงไม่มีแสงสีใดสะท้อนออกมา

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรูเ้ก่ียวกบัการมองเหน็สีของวตัถภุายใตแ้สงสต่ีางๆ	จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ	คำาถาม

ท้ายบทและแบบทดสอบ
	 2.	ทักษะการสังเกต	และ	การลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
	 3.		จติวทิยาศาสตรด์า้นความมเีหตผุล	และการเหน็คณุคา่ทางวทิยาศาสตรจ์ากการอภปิรายรว่มกัน	

การสรุป	และ	การตอบคำาถาม
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6.8 การนำาไปใช้ประโยชน์ของสารสีและแสงสี

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 1.	อธิบายการผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  -

แนวการจัดการเรียนรู้
	 	 ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่	10	จากหัวข้อ	6.8	ตามหนังสือเรียน
	 	 ครูตั้งคำาถามว่านักเรียนสามารถนำาความรู้เรื่องสารสีและแสงสีไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง	ให้
นักเรียนตอบอย่างอิสระ	จากนั้นแบ่งกลุ่มให้นักเรียนสืบค้นการนำาสารสีและแสงสีไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ	ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย	และครูให้ความรู้ตามหนังสือเรียน

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 6.8

 1.   ความรู้เรื่องสารสีและแสงสีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกบ้าง
   แนวคำาตอบ   ประยุกต์ใช้ในด้านเคร่ืองแต่งกาย	การแสดงแสงสีบนเวที	การแต่งหน้า

แนวการวัดและประเมินผล
	 1.		ความรูเ้กีย่วกบัการนำาหลกัการผสมสารสไีปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง	ๆ 	จากการนำาเสนอ	อภิปราย

ร่วมกัน
	 2.	ทักษะการสังเกต	และ	การลงความเห็นจากข้อมูล	จากการอภิปรายร่วมกันและการสรุป
	 3.	ทักษะการทำางานร่วมกัน	และการสื่อสาร	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ
	 4.		จติวทิยาศาสตรด์า้นความมเีหตผุล	และการเหน็คณุคา่ทางวทิยาศาสตรจ์ากการอภปิรายรว่มกนั	

การสรุป	และ	การตอบคำาถาม
	 5.	จิตวิทยาศาสตร์ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ	จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและการนำาเสนอ
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

	 1.		ถ้าใช้แสงสีแดงฉายลงบนวัตถุชิ้นหนึ่ง	 ซ่ึงมีสารสีเป็นส่วนผสมของสารสีเหลือง	สารสี
แดง	และสารสีเขียว	จะมองเห็นวัตถุนี้เป็นสีอะไร	เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ	สีแดง	 เพราะสารสีเหลืองสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีเขียว	สารสีแดง
สะท้อนแสงสีแดง	และสารสีเขียวสะท้อนแสงสีเขียวออกมา	 เมื่อผสมกันสารนี้จะ
สามารถสะท้อนได้ทั้งแสงสีแดงและแสงสีเขียว

	 2.		วตัถชุนดิหนึง่สะทอ้นแสงสเีขียวกบัแสงสน้ีำาเงินผสมรวมกนัออกมา	เมือ่มองวัตถน้ีุภาย
ใต้แสงขาวจะเห็นเป็นสีอะไร	และเมื่อมองวัตถุนี้ภายใต้แสงสีเขียวจะมองเห็นวัตถุนี้
เป็นสีอะไร	เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ	เหน็เปน็วตัถุสนี้ำาเงนิเขยีว	เพราะในแสงขาวมแีสงสเีขยีวและแสงสนี้ำาเงิน	
วัตถุชิ้นนี้จึงสะท้อนทั้งแสงสีเขียวและแสงสีน้ำาเงินผสมรวมกันออกมา	แต่ภายใต้แสง
เขียว	จะเห็นวัตถุเป็นสีเขียว	เพราะวัตถุจะสะท้อนเฉพาะแสงสีเขียวออกมา

	 3.		ใบไม้ที่มีสีเขียวเมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียว	ภายใต้แสงขาวเราจะมองเห็นเป็นสี
อะไร	และเมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงจะมองเห็นใบไม้เป็นสีอะไร	เพราะเหตุใด

   แนวคำาตอบ	ภายใต้แสงขาวจะเห็นใบไม้เป็นสีเขียว	 เพราะ	เมื่อแสงขาวตกกระทบ
ใบไม้แสงสีเขียวจะสะท้อนออกมาและผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวได้	จึงมองเห็นเป็นสี
เขยีว	กรณีมองผา่นแผน่กรองแสงสแีดงจะเหน็ใบไมเ้ปน็สดีำา	เพราะเมือ่แสงขาวตกกระ
ทบใบไม้	แสงสีเขียวจะสะท้อนออกมา	แต่แผ่นกรองแสงสีแดงจะกั้นแสงสีเขียวไว้	จึง
มองเห็นใบไม้เป็นสีดำา

	 4.		ภายใต้แสงขาวถ้ามองเห็นปกสมุดเล่มหนึ่งเป็นสีแดง	แสงสีใดบ้างที่ถูกดูดกลืนเอาไว้
   แนวคำาตอบ	สีที่ถูกดูดกลืนคือ	สีม่วง	สีน้ำาเงิน	สีเขียว	สีเหลือง	และสีแสด

	 5.		เมื่อเห็นวัตถุมีสีแดงม่วง	เซลล์รูปกรวยชนิดใดจะถูกกระตุ้น
   แนวคำาตอบ	เซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงและสีน้ำาเงินจะถูกกระตุ้น
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	 6.		เซลลรู์ปกรวยไวตอ่แสงสแีดงและสเีขียวทีต่ำาแหนง่เดยีวกนับนจอตาถกูกระตุน้พรอ้มกนั	
เราจะเห็นวัตถุเป็นสีใด

   แนวคำาตอบ	เห็นสีเหลือง

	 7.		ถ้าเราจะเลือกซ้ือเสื้อผ้าเพื่อไม่ให้สีเสื้อผ้าที่ซื้อมาผิดเพี้ยนไปจากที่ต้องการ	ในร้านขาย
เสื้อผ้าควรใช้หลอดไฟที่ให้แสงสีอะไร

   แนวคำาตอบ	ใช้หลอดไฟที่ให้แสงขาว	

	 8.		การแต่งหน้าให้พิธีกรรายการโทรทัศน์	ต้องคำานึงถึงเรื่องสารสีและแสงอย่างไรบ้าง
   แนวคำาตอบ	ต้องพิจารณาแสงสีของไฟบนเวที	จะได้เลือกสีเครื่องสำาอางค์ได้เหมาะสม	

เพราะแสงสไีฟบนเวทอีาจทำาใหม้องเหน็สเีครือ่งสำาอางคเ์ปลีย่นไป	เช่น	การแต่งหน้าออก
โทนสีเหลือง	เมื่อมีแสงสีแดงจากไฟบนเวทีส่องมาจะทำาให้ใบหน้าท่ีแต่งหน้าไว้เห็นเป็น
โทนสีแดง	เนื่องจากสีเหลืองจะสะท้อนสีเขียวและสีแดงออกมา

	 9.		ในการจัดแสงบนเวที	สมมติว่าไม่มีหลอดไฟสีเหลือง	แต่มีหลอดไฟสีอ่ืนครบทุกสี	จะมีวิธี
จัดแสงไฟบนเวทีอย่างไร	ให้ได้แสงสีเหลือง

   แนวคำาตอบ	ใช้ไฟสีแดงกับไฟสีเขียวฉายผสมกัน	

	 10.		คนตาบอดสีแดงเมื่อเห็นสัญญาณไฟสีแดงจะเห็นเป็นสีแดงหรือไม่	อย่างไร
   แนวคำาตอบ	จะเห็นสีแดงเป็นสีเทา	เนื่องจากเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อแสงสีแดงบกพร่อง

	 11.		เมื่อรถสีดำา	สีเหลือง	สีแดง	สีน้ำาเงิน	จอดบริเวณที่มีแสงไฟสีเหลือง	 เราจะเห็นรถเป็นสี
อะไรตามลำาดับ

   แนวคำาตอบ	เห็นรถเป็นสีดำา	สีเหลือง	สีแดง	และสีดำา	ตามลำาดับ

	 12.		ถา้นำาสารสเีหลอืงมาผสมกบัสารสนี้ำาเงนิเขยีว	แลว้ฉายแสงสแีดงลงไปจะเห็นเปน็สอีะไร
   แนวคำาตอบ	นำาสารสีเหลืองมาผสมกับสารสีน้ำาเงินเขียวจะได้สารสีเขียว	แล้วฉายแสงสี

แดงลงไปจึงเห็นเป็นสีดำา

บทที่ 6 | แสงสี
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปส และสเปสกับ
เวลา (จากคำาถามตรวจสอบ
ความเขา้ใจระหวา่งเรยีน การ
สรุป คำาถามท้ายบท)

                คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  1.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   ส่วนประกอบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   และ   หลักการ

ทำางานของอุปกรณ์บางชนิดท่ีอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

  2.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและ

เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

ตัวชี้วัด

บทที่  7

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

1.  การสือ่สาร (จากการนำาเสนอ)
2.  การทำางานร่วมกัน (จากการ

ร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำา
เสนอ)

ตัวช้ีวัด
 1.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และ หลักการทำางาน

ของอุปกรณ์บางชนิดท่ีอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
 2. บอกส่วนประกอบหลักของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
 3.  ระบุคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีใช้ในการทำางานของเคร่ืองควบคุมระยะไกล เคร่ืองถ่ายภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองถ่ายภาพการส่ันพ้องแม่เหล็ก

ipst.me/8837

1.  ด้านความมีเหตุผลและการ
เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ 
(จากการอภปิรายรว่มกนัการ
สรุป และการตอบคำาถาม)
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
ความมีเหตุผล และการเห็น
คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (จาก
ข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้น 
และการอภิปรายร่วมกัน)

ตัวช้ีวัด
 2.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและ

เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. ยกตัวอย่างการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
 2. บอกความหมายของสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล
 3. เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับการส่ือสารด้วยสัญญาณดิจิทัล

1.  การจำาแนกประเภท (จาก
คำาถามท้ายบท)

1.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ในการสืบค้นเพื่อนำาเสนอ)

2.  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(จากเนื้อหาที่นำาเสนอ)

3.  การคิดสร้างสรรค์  (จาก
การนำาเสนอ)

4.  การสื่อสาร (จากการนำา
เสนอ)

5.  การทำางานร่วมกัน (จากการ
ร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำา
เสนอ)
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ผังมโนทัศน์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ส่วนประกอบ

การรบกวนประจุไฟฟ้า

สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า

มี ประยุกต์ใช้

เช่น การใช้
เช่น

ใช้

ใช้

ใช้

คือ

เกิดจาก

อุปกรณ์ที่ใช้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การสื่อสารโดยอาศัย
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

รังสีอินฟราเรด

คลื่นวิทยุ

รังสีเอกซ์

คลื่นวิทยุ

เครื่องควบคุมระยะไกล

เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์

เครื่องถ่ายภาพการ 

สั่นพ้องแม่เหล็ก

การกระจายสญัญาณ

เสียงของสถานีวิทยุุ

ไมโครเวฟ

การรับ-ส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่

การรับ-ส่งสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตแบบไร้

สาย Wi-Fi

ในการรับ-ส่ง

ในการรับ-ส่ง

เช่น การใช้

สำาหรับ

สัญญาณดาวเทียม

สัญญาณของเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

แสง

คลื่นวิทยุ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาระสำาคัญ

  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic waves) เกิดจากการรบกวนประจุไฟฟ้า ซึ่งทำาให้เกิด
การถ่ายโอนพลังงานของการรบกวนประจุไฟฟ้าไปยังบริเวณรอบ ๆ ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
ประกอบด้วยสนามแม่ เหล็กและสนามไฟฟ้าที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้ เกี่ยวกับ
คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้สามารถนำาไปประยกุตใ์ชส้รา้งอปุกรณ์ทีช่่วยอำานวยความสะดวกในชีวติประจำาวนั 
เชน่ เครือ่งควบคุมระยะไกล (remote control) เครือ่งถา่ยภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ (Computed 
Tomography Scan) และ เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) 
นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังนำาไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อีกด้วย
  ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากท่ีหน่ึงไปอีกที่หน่ึง 
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณสำาหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลงสัญญาณกลับ
มาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีสองชนิดคือแอนะล็อก (analog signal) 
และดิจิทัล (digital signal) การส่งผ่านสารสนเทศด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้โดยมี 
ความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก

บทที่ 7 | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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  บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 7 ชั่วโมง  
  7.1 ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1  ชั่วโมง
  7.2 หลักการทำางานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2  ชั่วโมง 
  7.3 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4  ชั่วโมง

เวลาที่ใช้

ความรู้ก่อนเรียน

  คลืน่ ประจไุฟฟา้ สนามไฟฟา้ แมเ่หลก็ สนามแม่เหลก็ สเปกตรัมของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า

นำาเข้าสู่บทที่ 7
  ครูนำาเข้าสูบ่ทเรยีนและทบทวนความรูเ้ดิมเกีย่วกบัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ โดยใหน้กัเรยีนพจิารณา
ภาพแสดงเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบขนมปัง ดาวเทียม โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรศัพท์บ้าน คีย์บอร์ดแบบมีสาย คีย์บอร์ดแบบไม่มีสาย แล้วให้นักเรียนระบุว่า อุปกรณ์ใดที่ทำางาน
โดยอาศยัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ และอปุกรณใ์ดทีท่ำางานโดยไมอ่าศัยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า เมือ่นกัเรียนตอบ
คำาถามแล้ว ครูเฉลยคำาตอบ
  จากนั้น ครูตั้งคำาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
มสีว่นประกอบอะไร จงึสามารถนำามาใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลายดา้น ทัง้นี ้ครูควรเปดิโอกาสให้นกัเรยีน
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
  ครชูีแ้จงให้นกัเรยีนทราบหวัขอ้ทีน่กัเรยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นหัวขอ้ 7.1 และคำาถามสำาคญัทีน่กัเรยีน 
จะต้องตอบได้หลังจากเรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อ 7.1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7.1 ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 2. บอกส่วนประกอบหลักของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
 1.  คลิปวิดี ทัศน์หรือรูปที่ แสดงอุปกรณ์ที่ทำ างานโดยอาศัยคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า  เช่น 

ภาพเตาไมโครเวฟ จานดาวเทียม โทรศัพท์เคลื่อนที่ รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  -

แนวการจัดการเรียนรู้

  ครูช้ีแจงจุดประสงค์ข้อที่ 1, 2 จากหัวข้อ 7.1 ตามหนังสือเรียนจากนั้นครูนำาเข้าสู่หัวข้อ 7.1 

โดยให้นักเรียนพิจารณาการเกิดและการส่งผ่านพลังงานของคลื่นน้ำาและคลื่นเสียง แล้วถามนักเรียน

ว่า ถ้าเปรียบเทียบกับคลื่นน้ำาและคลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน่าจะเกิดจากอะไรและมีการส่งผ่าน

พลังงานอย่างไร โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่มีการประเมิน

  ครูอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน โดยใช้รูป 7.2 ประกอบ และเน้นว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการ
รบกวนประจุไฟฟ้า ทำาให้มีการถ่ายโอนพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟา้เปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยมกีารเปล่ียนทศิกลบัไปกลบัมา และสนามทัง้สองมทีศิทางตัง้
ฉากกัน และตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

  ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 7.1 โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและอภิปราย
คำาตอบร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล
  1.  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 7.1 

และการสรุป
  2.  ทกัษะการระบคุวามสัมพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกับเวลา จากคำาถามตรวจสอบ

ความเข้าใจ 7.1
  3.  จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลจากการอภิปรายร่วมกัน การสรุป และการตอบคำาถาม
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 7.1

1.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  แนวคำาตอบ   เกิดจากการรบกวนอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าให้มีการเคลื่อนที่โดยมี

ความเร่ง

2. เพราะเหตุใด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศ
  แนวคำาตอบ   เพราะคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนาม 

แม่เหล็ก ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้แม้ในบริเวณที่ไม่มีสสาร

3. เพราะเหตุใด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจัดเป็นคลื่นตามขวาง
  แนวคำาตอบ   เพราะสนามไฟฟ้าและสนามแม่ เหล็กของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า 

มีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

7.2 หลักการทำางานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1.  ระบุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการทำางานของเครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  เครื่ อ งควบคุมระยะไกลหรือรี โมท 
คอนโทรลใช้คลื่นแสงในการทำางาน

1.  เคร่ืองควบคมุระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรล
ใช้รังสีอินฟราเรดในการทำางาน

2.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพอวัยวะเพ่ือ
วิ นิจฉัยทางการแพทย์ ไม่ทำ า ให้ เกิด
อันตรายกับร่างกายผู้ป่วย

2.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพอวัยวะเพื่อ
วนิจิฉยัทางการแพทยบ์างชนดิ เช่น เครือ่ง
ถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถ
ทำาให้เกดิอันตรายกบับางสว่นของร่างกาย
ได้ ถ้ามีการใช้บ่อย
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สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
 1. รีโมทเครื่องฉายภาพหรือรีโมทของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ สำาหรับการสาธิตและการทำากิจกรรม

แนวการจัดการเรียนรู้
  ครูชี้แจงจุดประสงค์ข้อที่ 3 หัวข้อ 7.2 ตามหนังสือเรียน จากนั้นครูนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้
นักเรยีนยกตวัอยา่งอปุกรณท์ีส่ามารถควบคมุการทำางานของอปุกรณ์อกีชิน้หนึง่โดยไมใ่ชส้ายเชือ่มตอ่
ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง เท่าที่นักเรียนทราบ จากน้ัน ครูสาธิตการใช้เคร่ืองควบคุมระยะไกล เช่น 
รีโมทของเครื่องฉายภาพ (projector) แล้วตั้งคำาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า อุปกรณ์ที่ใช้
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟา้ควบคมุการทำางานระยะไกลโดยไมต่อ้งใชส้าย มีหลกัการทำางานอยา่งไร โดยครเูปดิ
โอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง จากนั้น อาจให้นักเรียน
ทำา กิจกรรมลองทำาดู เรื่อง สังเกตรังสีอินฟราเรดจากรีโมท ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน
  ครแูบง่กลุม่นกัเรยีนใหเ้ลอืกศกึษาและนำาเสนอเกีย่วกบัการทำางานของอุปกรณ์ 3 ชนิด ท่ีทำางาน
โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่
  1. เครื่องควบคุมระยะไกล
  2. เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  3. เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก
  โดยบางกลุ่มอาจเลือกเรื่องที่ซ้ำากันได้ แต่รวมทุกกลุ่มต้องมีการนำาเสนอครบทั้งสามอุปกรณ์ 
ให้เวลานักเรียนพอสมควรในการศึกษาจากหนังสือเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และสรุปเพื่อเตรียม
ตัวนำาเสนอ
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  ทัง้นี ้ในการนำาเสนอของนกัเรียน อาจมกีารแนะใหน้กัเรยีนสรา้งสรรควิ์ธกีารนำาเสนอในรปูแบบ
ตา่ง ๆ  และเมือ่จบการนำาเสนอ เปดิโอกาสให้ถาม ตอบ และวจิารณ์ โดยครูและนักเรียนร่วมกนัประเมนิ
ให้คะแนนการนำาเสนอของแต่ละกลุ่ม จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับหลัก
การทำางานของอุปกรณ์ทั้ง 3 ชนิด ดังนี้
  •  เคร่ืองควบคุมระยะไกลใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แปลงคำาสั่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของการส่ง

รังสีอินฟราเรด หรือ คลื่นวิทยุ ไปยังเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ดังแผนภาพ

  •  เคร่ืองถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควบคุมให้แหล่งกำาเนิดรังสีเอกซ์ฉายรังสีเอกซ์ไปยัง
อวัยวะที่ต้องการวินิจฉัยพร้อมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ และบันทึกผลการฉายรังสีที่มุมต่าง ๆ แล้ว
ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์สำาหรับการประมวลผลและสร้างภาพ 3 มิติ ดังแผนภาพ

กดปุ่ม ส่งสัญญาณไฟฟ้า

แผงวงจรสร้างรหัส 
คำาสั่งและแปลงเป็น

สัญญาณไฟฟ้า

แหล่งกำาเนิดรังสีเอกซ์
เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ 

พร้อมฉายรังสี

ส่วนส่งสัญญาณส่งรังสี
อินฟราเรดรูปแบบที่
สอดคล้องกับคำาสั่ง

เครื่องตรวจวัดรังสี
ตรวจวัดรังสีที่ผ่าน
อวัยวะที่วินิจฉัย

ส่งข้อมูลไปยัง
คอมพิวเตอร์สำาหรับ

สร้างภาพ 3 มิติ

  •  เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูงรอบ ๆ อวัยวะที่ต้องการ
วินิจฉัย ส่งผลให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนในน้ำาและไขมันมีการเรียงตัวกันตามสนามแม่เหล็ก 
จากนั้นจะมีการส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่สั่นพ้องกับนิวเคลียสของไฮโดรเจน ซ่ึงส่งผลให้
นิวเคลียสมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา และถูกตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคลื่นวิทยุรอบ ๆ 
ก่อนจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์สำาหรับประมวลผลและสร้างภาพ 3 มิติ ดังแผนภาพ

สร้างสนามแม่เหล็ก
ความเข้มสูงรอบ ๆ 

อวัยวะ

ส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่
สั่นพ้องกับนิวเคลียส
ของไฮโดรเจนของน้ำา

และไขมัน

เครื่องตรวจวัด
คลื่นวิทยุส่งข้อมูลไปยัง

คอมพิวเตอร์สำาหรับ
สร้างภาพ 3 มิติ

  ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 7.2 โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและอภิปราย
คำาตอบร่วมกัน
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แนวการวัดและประเมินผล
  1.  ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำางานของเครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ และ 

เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก จากการนำาเสนอและคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 7.2
  2. ทักษะการสื่อสาร จากการนำาเสนอ
  3. ทักษะการทำางานร่วมกัน จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอ
  4.  จิตวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลและการเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์จากการอภิปราย 

ร่วมกัน การสรุป และการตอบคำาถาม

แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 7.2

1. อุปกรณ์ต่อไปนี้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด
 ก. รีโมทเครื่องปรับอากาศ   ข.เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก
  แนวคำาตอบ ก. รังสีอินฟราเรด  ข. คลื่นวิทยุ

2.  ภาพท่ีได้จากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แตกต่างจากภาพที่ได้จากเครื่อง
เอกซเรย์ทั่วไปอย่างไร

  แนวคำาตอบ ภาพที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นภาพ 3 มิติในขณะ
ที่ภาพที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปเป็นภาพ 2 มิติ

3.  เพราะเหตุใดการถ่ายภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพสั่นพ้องแม่เหล็ก   จึงมีอันตรายน้อยกว่า
การถ่ายภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

  แ น ว คำ าต อ บ    เ พ ร า ะ ค ล่ื น วิ ท ยุ ที่ ใ ช้ ใ น เ ค ร่ื อ ง ถ่ า ย ภ า พ สั่ น พ้ อ ง แ ม่ เ ห ล็ ก มี  
ความถี่น้อยกว่ารังสีเอกซ์ที่ใช้ในเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์   คลื่นวิทยุ 
จึงมีพลังงานน้อยกว่า จึงส่งผลข้างเคียงกับร่างกายผู้ป่วยน้อยกว่ารังสีเอกซ์
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7.3 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. ยกตัวอย่างการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  2. บอกความหมายของสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล
  3. เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า
  1. เตรียมวสัดอุปุกรณส์ำาหรบัการสาธติ การทำากจิกรรมและการนำาเสนอใหค้รบกับจำานวนกลุม่
  2. ทดสอบการทำางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่จะใช้ในการสาธิต การทำากิจกรรมและการนำาเสนอ

แนวการจัดการเรียนรู้
 ตอนที่ 1

  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 จากหัวข้อ 7.3 ตามหนังสือเรียน จากนั้นครูนำาเข้าสู่ 

บทเรียนโดยตั้งคำาถามว่า การสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถี่ใด

เป็นตัวนำาสัญญาณจากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่

คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง

  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้เลือกศึกษาและนำาเสนอเกี่ยวกับการสื่อสารโดยอาศัย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  ก. การกระจายสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุ

  ข. การส่งและรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

  ค. การส่งและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

  ง. การสื่อสารโดยอาศัยไมโครเวฟ

  จ. การสื่อสารโดยอาศัยแสง  

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.  คลื่นที่ส่งมาจากสถานีวิทยุเป็นคลื่นเสียง 1.  คลื่นที่ส่งมาจากสถานีวิทยุเป็นคลื่นวิทยุ
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  โดยเน้นให้นักเรียนนำาเสนอประเด็น ชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง และหลักการส่ง
และรับสัญญาณ ทั้งนี้บางกลุ่มอาจเลือกเรื่องที่ซ้ำากันได้ แต่รวมทุกกลุ่มต้องมีการเสนอครบทุกหัวข้อ
  ใหเ้วลานกัเรียนพอสมควรในการอา่นเนือ้หาในหนังสอืเรยีน และสบืคน้ขอ้มูลเพิม่เติมจากแหลง่
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต โดยชี้แจงกับนักเรียนด้วยว่า ให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
แหลง่เรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการนำาเสนอ ทัง้นีอ้าจมกีารใหน้กัเรยีนทำาสือ่ประกอบการนำาเสนอตามเวลาทีอ่ำานวย 
และระหว่างการทำากิจกรรม
  ครูให้นักเรียนออกมานำาเสนอ และเมื่อสิ้นสุดการนำาเสนอของแต่ละกลุ่ม เปิดโอกาสให้มีการ 
ถามและตอบระหว่างนักเรียนที่เป็นผู้ฟังกับผู้นำาเสนอ
  ครูอาจถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า การสื่อสารในอนาคตจะมีรูปแบบใด
  ครูนำาสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนี้ 
  •  ในการสง่สารสนเทศ เช่น เสยีงหรือภาพ โดยอาศยัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ สารสนเทศจะถกูแปลง

ให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าที่นำาไปผสมกับสัญญาณไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกส่งไปยัง
ปลายทาง โดยปลายทางจะมีการแยกสัญญาณไฟฟ้าของสารสนเทศออกมาแล้วแปลงกลับ
เป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม 

 ตอนที่ 2
  ครูชีแ้จงจดุประสงค์การเรยีนรูข้อ้ที ่5 และ 6 จากหัวขอ้ 7.3 ตามหนังสอืเรียน จากน้ันครนูำาเข้า
สู่บทเรียนโดยตั้งคำาถามให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันดังนี้
  • นักเรียนเคยได้ยินคำาว่า “ยุคดิจิทัล” หรือไม่ คำานี้หมายความว่าอะไร
  • ยุคดิจิทัลส่งผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตของนักเรียน
  โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่คาดหวังคำาตอบที่ถูกต้อง
  ครู ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล 
ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน และอาจศึกษาจากแหล่งความรู้อ่ืนเพิ่มเติม จากนั้นครูตั้งคำาถามว่า 
การสือ่สารดว้ยสญัญาณแอนะล็อกกบัสญัญาณดจิทิลั ทำาใหไ้ดข้อ้มลูหรอืสารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งไร 
เพื่อนำาเข้าสู่กิจกรรม 7.1 
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กิจกรรม 7.1 ส่งรับสัญญาณระยะไกล

จุดประสงค์
 1.  เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

เวลาที่ใช ้ 30  นาที

วัสดุและอุปกรณ์
1. กระดาษขนาด A4       2 แผ่น
2. กระดาษขนาด A4 ที่มีตาราง      2 แผ่น
3. สีเมจิก        1 ชุด
4. อุปกรณ์ทำาให้เกิดเสียง      1 ชิ้น

สิ่งที่ครูต้องเตรียม
 1.  เตรียมชุดภาพแบบแอนะล็อกและภาพแบบดิจิทัลสำาหรับนักเรียน โดยครูอาจ

สร้างขึ้นเอง หรือสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างภาพได้จาก QR code หรือ URL 
ประจำาบท หรือ เว็บไซต์ http://physics.ipst.ac.th

 2. อุปกรณ์สร้างเสียงที่แตกต่างกัน เช่น กล่องขนาดเล็ก นกหวีด แท่งไม้

ข้อเสนอแนะการทำากิจกรรม
 1.  ครูควรทบทวนเงื่อนไขของการทำากิจกรรมรับส่งสัญญาณให้ชัดเจน   โดยเน้นกับ

นักเรียนว่า   ระหว่างการสื่อสารไม่ควรให้ผู้รับสัญญาณเห็นภาพที่ผู้ส่งสัญญาณ
ออกไป

 2.  ครูอาจนำาภาพที่จะใช้ในการส่งสัญญาณไปแปะไว้หลังเก้าอี้   โดยหันด้านหลังภาพ
เข้าหาผู้รับสัญญาณ   เพื่อที่ผู้ส่งสัญญาณจะไม่สามารถจับและพลิกภาพอีกด้าน
หนึ่งให้ผู้รับสัญญาณเห็นได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทที่ 7 | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
240



แนวคำาตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

  เมื่อเปรียบเทียบภาพวาดที่ได้จากการส่งสัญญาณแอนะล็อกกับภาพวาดที่ได้จากการ
ส่งสัญญาณดิจิทัล ภาพใดเหมือนกับภาพต้นฉบับมากกว่า เพราะเหตุใด

  แนวคำาตอบ ภาพวาดที่ได้จากการส่งสัญญาณดิจิทัล เพราะมีตารางที่มีเพียงสีขาวกับ
สีดำา ที่สามารถสื่อสารได้ง่ายและผิดพลาดน้อยกว่า

  ถ้าขณะการส่งสัญญาณมีเสียงรบกวน การส่งสัญญาณแอนะล็อกหรือการส่งสัญญาณ
ดิจิทัลที่จะมีโอกาสผิดพลาดมากกว่า เพราะเหตุใด

  แนวคำาตอบ  การส่งสัญญาณแอนะล็อกจะมีโอกาสผิดพลาดมากกว่า  เน่ืองจาก
สัญญาณที่ใช้สื่อสารเป็นไปได้ทุกค่า   ทำาให้เกิดความสับสนในการรับสารของ 
ผู้รับปลายทาง

  ถ้าต้องการส่งสัญญาณดิจิทัลให้ผู้รับสัญญาณวาดภาพแบบแอนะล็อกได้เหมือนกับ
ภาพต้นฉบับมากที่สุด ควรทำาอย่างไร

  แนวคำาตอบ  มีการเปลี่ยนภาพวาดแบบแอนะล็อกเป็นภาพวาดแบบดิจิทัล โดยมีการ
ทำาตารางกำาหนดส่วนที่มีการระบายสีดำาและส่วนที่ไม่มีสี   เพื่อให้การส่งสัญญาณมี
เพียง 2 ค่า

อภิปรายหลังทำากิจกรรม
 ครูให้นักเรียนตอบคำาถามท้ายกิจกรรม   จากนั้นครูนำานักเรียนอภิปรายจนสรุป
ได้ว่าจากภาพวาดท่ีนักเรียนได้   จะเห็นว่าการส่งสัญญาณดิจิทัลทำาให้ผู้รับสัญญาณ 
วาดภาพได้เหมือนกับภาพต้นฉบับที่ผู้ส่งสัญญาณพยายามสื่อสารมากกว่า   เพราะมีการ
ทำาตารางที่ระบุลักษณะของภาพแต่ละตำาแหน่งอย่างชัดเจน   และสัญญาณแบบดิจิทัลมี
ความแตกต่างจากสัญญาณรบกวนรอบ  ๆ    ทำาให้ผู้รับสัญญาณสามารถแยกแยะสัญญาณ
รบกวนออกได้ดีกว่า
 ในลำาดับถัดมา   ครูอาจให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสัญญาณ 
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัลในหนังสือเรียน จากนั้น ครูเลือกให้นักเรียนบางคนสรุปให้
เพื่อนร่วมชั้นฟัง โดยใช้รูป 7.19 และ 7.20 ประกอบ
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  ครูใหค้วามรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ดอีืน่ ๆ  ของสญัญาณดจิทิลั เชน่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสญัญาณดจิทิลั
สามารถนำามาจดัเกบ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพงา่ยตอ่การเขา้ถงึ สามารถนำาไปประมวลผลหรอื ปรบัปรงุ
แก้ไขได้ง่ายและหลากหลายแนวทางมากกว่า อีกท้ังข้อมูลจากสัญญาณดิจิทัลสามารถนำาไปเข้ารหัส
เพื่อการส่งข้อมูลปริมาณมากที่รวดเร็วข้ึน และเพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลได้อีกด้วย 
จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ยุคดิจิทัลหมายความว่าอย่างไร และ 
ส่งผลอย่างไรกับการดำาเนินชีวิตของนักเรียน
  ครูให้นักเรียนตอบคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ 7.3 โดยอาจมีการเฉลยคำาตอบและอภิปราย 
คำาตอบร่วมกัน

แนวการวัดและประเมินผล
  1.  ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ

ท้ายหัวข้อ 7.3 และการนำาเสนอ
  2.  ความรู้เกีย่วกับความแตกตา่งระหวา่งการสือ่สารดว้ยสญัญาณดจิทิลักบัสญัญาณแอนะลอ็ก 

รวมทัง้เปรยีบเทยีบการสือ่สารดว้ยสญัญาณทัง้สองประเภท จากคำาถามตรวจสอบความเขา้ใจ 
ท้ายหัวข้อ 7.3 และการนำาเสนอ

  3. ทักษะการสื่อสาร จากการนำาเสนอ
  4. ทักษะการทำางานร่วมกัน จากการร่วมกันสืบค้นข้อมูลและนำาเสนอ
  5.  ทกัษะการจำาแนกประเภทและการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ จากคำาถามตรวจสอบความเข้าใจ

ท้ายหัวข้อ 7.3
  6.  จิตวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุผล และการเห็นคุณค่าทาง

วิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น และการอภิปรายร่วมกัน
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แนวคำาตอบตรวจสอบความเข้าใจ 7.3

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

1.  ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   ก่อนท่ีข้อมูลหรือสารสนเทศจะถูกส่งออก
จากผู้ส่งไปยังผู้รับ จะต้องผ่านกระบวนการใดก่อน

  แนวคำาตอบ ต้องมีการแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าก่อน

2.  เพราะเหตุใด การสื่อสารของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงไม่ใช้คลื่นแสง
  แนวคำาตอบ คลื่นแสงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ง่าย

3.  สัญญาณแอนะล็อกแตกต่างจากสัญญาณดิจิทัลอย่างไร
  แนวคำาตอบ  สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณที่มีค่าต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ตามเวลา ส่วนสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณที่มีค่าต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง
ตามเวลา โดยมีสถานะเพียงสองสถานะเท่านั้น

1. การกดปุ่มเพื่อเปิดสวิตซ์ไฟ จะทำาให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือไม่ อย่างไร
  แนวคำาตอบ   เมื่อกดปุ่มทำาให้มีการเชื่อมต่อตัวนำาไฟฟ้ากับสายไฟที่โยงไปยัง

สวิตซ์ไฟ   ทำาให้ประจุไฟฟ้าในสายไฟเคลื่อนที่    ทำาให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
แผ่ออกมาได้

  ครูทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นบทที ่7 ตามสรปุสาระเน้ือหาภายในหนังสอืเรยีน กอ่นจะมอบหมาย
ให้นักเรียนตอบคำาถามในแบบฝึกหัดท้ายบท
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2.  ถ้าสนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศทางดังแสดงในรูปด้านล่าง   สนามแม่เหล็กของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศทางใด   และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด

  แนวคำาตอบ   สนามแม่เหล็กมีทิศทางในแนวขนานกับแกน x คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่
ในแนวที่ขนานกับแกน z

3.  จากแผนภาพด้านล่าง   ให้เติมคำาหรือข้อความลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ทำางานของเครื่องควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรล

 แนวคำาตอบ

y

x
z

E

กดปุ่ม ส่งสัญญาณไฟฟ้า

ก. แผงวงจรสร้าง 
รหัสคำาส่ั่งและแปลง
เป็นสัญญาณไฟฟ้า

ส่วนส่งสัญญาณ
ข. ส่งรังสีอินฟราเรด
ในรูปแบบที่สอดคล้อง

กับคำาสั่ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4.  จากแผนภาพด้านล่าง ให้เติมคำาหรือข้อความลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ทำางานของเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 แนวคำาตอบ

5.  เคร่ืองถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดในการสร้างภาพของ
อวัยวะภายในร่างกายผู้ป่วย และคลื่นนั้นมีผลกับร่างกายผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร

  แนวคำาตอบ   เคร่ืองถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กใช้คลื่นวิทยุ   ซึ่งมีความถี่ต่ำาและ 
มีพลังงานน้อย จึงไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของผู้ป่วย

6.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดในการรับส่งสารสนเทศ 
เพราะเหตุใด

  แนวคำาตอบ   ใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นวิทยุ   คลื่นไมโครเวฟ   คลื่นแสง   เพราะ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถใช้เป็นคลื่นพาหะในการรับส่งสารสนเทศได้

7. การใช้เสียงในการสื่อสารเป็นการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกหรือสัญญาณดิจิทัล
  แนวคำาตอบ สัญญาณแอนะล็อก เพราะเสียงพูดเป็นคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่และ

แอมพลิจูดแบบต่อเนื่อง

8.  เหตุใดโทรทัศน์ที่ใช้ระบบรับสัญญาณดิจิทัล   จึงให้ภาพและเสียงที่คมชัดกว่าโทรทัศน์ที่ใช้
ระบบรับสัญญาณแอนะล็อก

  แนวคำาตอบ   เนื่องจากการส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัลมีความผิดพลาด 
น้อยกว่าการส่งด้วยสัญญาณแอนะล็อก   โดยสัญญาณรบกวนที่เกิดจากส่ิงแวดล้อมจะมีผล
กับการส่งและรับสัญญาณแอนะล็อกมากกว่า

แหล่งกำาเนิดรังสีเอกซ์
เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ 

พร้อมฉายรังสี

เครื่องตรวจวัดรังส ี
เอกซ์ตรวจวัดรังสีที่

ผ่านอวัยวะ

ส่งข้อมูลไปยัง
คอมพิวเตอร์สำาหรับ

สร้างภาพ 3 มิติ

บทที่ 7 | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
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แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำาถามเดี่ยวที่ไม่มีสถานการณ์

คำาถาม…………………………………………………………………….

ตัวเลือก 
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................

แบบทดสอบ
 การประเมนิผลดว้ยแบบทดสอบเปน็วธีิทีน่ยิมใช้กนัอยา่งแพรห่ลายในการวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
โดยเฉพาะด้านความรูแ้ละความสามารถทางสตปิญัญา ครูควรมคีวามเข้าใจในลกัษณะของแบบทดสอบ 
รวมทั้งข้อดีและข้อจำากัดของแบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างหรือเลือกใช้แบบ
ทดสอบให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด โดยลักษณะของแบบทดสอบ รวมท้ังข้อดีและข้อจำากัดของ
แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ เป็นดังนี้
1) แบบทดสอบแบบที่มีตัวเลือก
 แบบทดสอบแบบทีม่ตีวัเลือก ไดแ้ก ่แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ  แบบทดสอบแบบถกูหรอืผิด และ
แบบทดสอบแบบจับคู่ รายละเอียดของแบบทดสอบแต่ละแบบเป็นดังนี้
 1.1) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
     เปน็แบบทดสอบทีม่กีารกำาหนดตวัเลอืกให้หลายตัวเลือก โดยมตัีวเลอืกท่ีถูกเพียงหน่ึงตัวเลอืก 
องค์ประกอบหลักของแบบทดสอบแบบเลือกตอบมี 2 ส่วน คือ คำาถามและตัวเลือก แต่บางกรณีอาจ
มีส่วนของสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาด้วย แบบทดสอบแบบเลือกตอบมีหลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบ
แบบเลอืกตอบคำาถามเดีย่ว แบบทดสอบแบบเลอืกตอบคำาถามชุด แบบทดสอบแบบเลอืกตอบคำาถาม 
2 ชั้น โครงสร้างดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผล
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แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำาถามเดี่ยวที่มีสถานการณ์

สถานการณ…์…………………………………………………………......................

คำาถาม…………………………………………………....................………………….

ตัวเลือก
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำาถามเป็นชุด

สถานการณ…์…………………………………………………………......................

คำาถาม…………………………………………………....................………………….

ตัวเลือก  
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 

คำาถามที่ 2 ……………………………………………………………..................

ตัวเลือก
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 
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แบบทดสอบแบบถูกหรือผิด

คำาสั่ง  ให้พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด แล้วใส่เครื่องหมาย    หรือ    หน้า 
  ข้อความ

 ………… 1. ข้อความ……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 2. ข้อความ……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 3. ข้อความ……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 4. ข้อความ……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 5. ข้อความ……………………………………………..……………..………………….....

แบบทดสอบแบบจับคู่

คำาสั่ง  ใหน้ำาตวัอกัษรหนา้ขอ้ความในชุดคำาตอบมาเตมิในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ความในชดุ 
  คำาถาม

               ชุดคำาถาม                                           ชุดคำาตอบ

 ……… 1. ………………………………… ก. …………………………………
 ……… 2. ………………………………… ข. …………………………………
 ……… 3. ………………………………… ค. …………………………………
          ง. …………………………………

    แบบทดสอบรูปแบบนี้สามารถสร้างได้ง่าย รวดเร็ว และครอบคลุมเนื้อหา สามารถตรวจได้
รวดเร็วและใหค้ะแนนไดต้รงกนั แตน่กัเรยีนมโีอกาสเดาไดม้าก และการสรา้งขอ้ความใหเ้ปน็จรงิหรอื
เป็นเท็จโดยสมบูรณ์ในบางเนื้อทำาได้ยาก
 1.3) แบบทดสอบแบบจับคู่ 
    ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคำาสั่ง และข้อความ 2 ชุด ที่ให้จับคู่กัน โดยข้อความชุดที่ 1 อาจเป็น
คำาถาม และขอ้ความชดุที ่2 อาจเปน็คำาตอบหรอืตวัเลอืก โดยจำานวนขอ้ความในชุดที ่2 อาจมมีากกวา่
ในชุดที่ 1 ดังตัวอย่าง 



250
ภาคผนวก วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

    แบบทดสอบรูปแบบนี้สร้างได้ง่ายตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และเดาคำาตอบได้ยากเหมาะ
สำาหรับวัดความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคำาหรือข้อความ 2 ชุด แต่ในกรณีที่นักเรียน 
จับคู่ผิดไปแล้วจะทำาให้มีการจับคู่ผิดในคู่อื่น ๆ ด้วย 

2) แบบทดสอบแบบเขียนตอบ
 เป็นแบบทดสอบที่ให้นักเรียนคิดคำาตอบเอง จึงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน 
ความคดิออกมาโดยการเขยีนใหผู้อ้า่นเขา้ใจ โดยทัว่ไปการเขยีนตอบม ี2 แบบ คอื  การเขยีนตอบแบบ
เติมคำาหรือการเขียนตอบอย่างสั้น และการเขียนตอบแบบอธิบาย รายละเอียดของแบบทดสอบที่มี
การตอบแต่ละแบบเป็นดังนี้
 2.1) แบบทดสอบเขียนตอบแบบเติมคำาหรือตอบอย่างสั้น
    ประกอบด้วยคำาสั่ง และข้อความที่ไม่สมบูรณ์ซ่ึงจะมีส่วนท่ีเว้นไว้เพื่อให้เติมคำาตอบหรือ
ขอ้ความส้ัน ๆ  ท่ีทำาใหข้อ้ความขา้งตน้ถกูตอ้งหรอืสมบรูณ ์นอกจากนีแ้บบทดสอบยงัอาจประกอบดว้ย 
สถานการณ์และคำาถามที่ให้นักเรียนตอบโดยการเขียนอย่างอิสระ แต่สถานการณ์และคำาถามจะเป็น
สิ่งที่กำาหนดคำาตอบให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
    แบบทดสอบรูปแบบนี้สร้างได้ง่าย มีโอกาสเดาได้ยาก และสามารถวินิจฉัยคำาตอบที่นักเรียน
ตอบผิดเพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องทางการเรียนรู้หรือความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนได้ แต่การจำากัด 
คำาตอบให้นักเรียนตอบเป็นคำา วลี หรือประโยคได้ยาก ตรวจให้คะแนนได้ยากเนื่องจากบางครั้งมี 
คำาตอบถูกต้องหรือยอมรับได้หลายคำาตอบ
 2.2) แบบทดสอบเขียนตอบแบบอธิบาย
    เป็นแบบทดสอบที่ต้องการให้นักเรียนสร้างคำาตอบอย่างอิสระ ประกอบด้วยสถานการณ์และ
คำาถามที่สอดคล้องกัน โดยคำาถามเป็นคำาถามแบบปลายเปิด
    แบบทดสอบรูปแบบน้ีให้อิสระแก่นักเรียนในการตอบจึงสามารถใช้วัดความคิดระดับสูงได้ แต่
เน่ืองจากนักเรียนต้องใช้เวลาในการคิดและเขียนคำาตอบมาก ทำาให้ถามได้น้อยข้อ จึงอาจทำาให้วัดได้ไม่
ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด รวมท้ังตรวจให้คะแนนยาก และการตรวจให้คะแนนอาจไม่ตรงกัน
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ตัวอย่างแบบสำารวจรายการทักษะปฏิบัติการทดลอง

รายการที่ต้องสำารวจ
ผลการสำารวจ

มี
(ระบุจำานวนครั้ง)

ไม่มี

การวางแผนการทดลอง

การทดลองตามขั้นตอน

การสังเกตการทดลอง

การบันทึกผล

การอภปิรายผลการทดลองกอ่นลงขอ้สรปุ

แบบประเมินทักษะ 
 เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงจะมีหลักฐานร่องรอยที่แสดงไว้ท้ังวิธีการปฏิบัติและ 
ผลการปฏบิตั ิซึง่หลกัฐานรอ่งรอยเหลา่นัน้สามารถใชใ้นการประเมนิความสามารถ ทกัษะการคดิ และ
ทักษะปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 การปฏบิตัิการทดลองเป็นกจิกรรมทีส่ำาคญัทีใ่ช้ในการจดัการเรียนรูท้างวทิยาศาสตร ์โดยทัว่ไปจะ
ประเมิน 2 ส่วน คือ ประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลองและการเขียนรายงานการทดลอง 
โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างแบบประเมินทักษะปฏิบัติการทดลองท่ีใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย

ทักษะปฏิบัต ิ
การทดลอง

คะแนน

3 2 1

การเลือกใช้ อุปกรณ์/
เครื่องมือในการทดลอง

เ ลือกใช้อุปกรณ์ /
เครื่ อ งมื อ ในการ
ทดลองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน

เลือกใช้อุปกรณ์ /
เค ร่ื อ งมื อ ในการ
ทดลองได้ถูกต้องแต่
ไม่เหมาะสมกับงาน

เลือกใช้อุปกรณ์ /
เครื่ อ งมื อ ในการ
ทดลองไม่ถูกต้อง

การใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในการทดลอง 

ใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในการทดลองได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลักการปฏิบัติ

ใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในการทดลองได้ถูก
ต้องตามหลักการ
ปฏิบัติ แต่ไม่
คล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในการทดลองไม่ถูก
ต้อง

การทดลองตามแผนที่
กำาหนด

ทดลองตามวิธีการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่
กำาหนดไว้อย่างถูก
ต้อง มีการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ

ทดลองตามวิธีการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่
กำ าหนดไว้  มีการ
ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

ทดลองตามวิธีการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่
กำ า ห น ด ไ ว้ ห รื อ 
ดำ า เ นิ น ก า ร ข้ า ม 
ขั้นตอนที่กำาหนดไว้ 
ไม่มีการปรับปรุง
แก้ไข
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แบบประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์
 การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำาได้โดยตรง โดยทั่วไปทำาโดยการตรวจสอบพฤติกรรม
ภายนอกที่ปรากฏให้เห็นในลักษณะของคำาพูด การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติหรือพฤติกรรมบ่งชี้
ทีส่ามารถสงัเกตหรอืวดัได้ และแปลผลไปถึงจติวทิยาศาสตร์ซ่ึงเปน็สิง่ท่ีสง่ผลให้เกดิพฤติกรรมดังกลา่ว 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างแบบประเมินทักษะปฏิบัติการทดลองที่ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า

ทักษะที่ประเมิน
ผลการประเมิน

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1

1. วางแผนการทดลองอย่างเป็น
ขั้นตอน

2. ปฏิบัติการทดลองได้อย่ าง
คล่องแคล่ว สามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
และจดัวางอปุกรณเ์ปน็ระเบยีบ 
สะดวกต่อการใช้งาน

3. บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับ 3 หมายถึง 
ปฏิบัติได้ท้ัง 3 ข้อ

ระดับ 2 หมายถึง 
ปฏิบัติได้ท้ัง 2 ข้อ

ระดับ 1 หมายถึง 
ปฏิบัติได้ท้ัง 1 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางการให้คะแนนการเขียนรายงานการทดลอง

คะแนน

3 2 1

เขียนรายงานตาม
ลำ า ดั บ ข้ั น ต อ น 
ผลการทดลองตรง
ตามสภาพจริงและ
สื่อความหมาย

เขียนรายงานการ
ทดลองตามลำาดับ  
แต่ไม่ส่ือความหมาย 

เขียนรายงานโดย
ลำาดับขั้นตอนไม่
สอดคล้องกัน และ
ไม่สื่อความหมาย
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ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์

คำาชี้แจง จงทำาเคร่ืองหมาย      ลงในช่องว่างที่ตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจำาแนก
ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
  มาก     หมายถึง  นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ำาเสมอ
  ปานกลาง    หมายถึง  นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นครั้งคราว
  น้อย     หมายถึง  นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นน้อยครั้ง
  ไม่มีการแสดงออก หมายถึง  นักเรียนไม่แสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเลย

รายการพฤติกรรมการแสดงออก
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก

มาก ปาน
กลาง

น้อย ไม่มีการ
แสดงออก

ด้านความอยากรู้อยากเห็น
1. นักเรียนสอบถามจากผู้รู้หรือไปศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อเกิดความสงสัยใน
เรื่องราววิทยาศาสตร์

2. นักเรียนชอบไปงานนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์

3. นักเรียนนำาการทดลองที่สนใจไป
ทดลองต่อที่บ้าน

ด้านความซื่อสัตย์
1. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่

ทดลองได้จริง
2. เมือ่ทำาการทดลองผดิพลาด นกัเรยีนจะ

ลอกผลการทดลองของเพื่อส่งครู
3. เมื่อครูมอบหมายให้ทำาชิ้นงาน

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนจะ
ประดิษฐ์ตามแบบที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ
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รายการพฤติกรรมการแสดงออก
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก

มาก ปาน
กลาง

น้อย ไม่มีการ
แสดงออก

ด้านความใจกว้าง
1. แมว้า่นกัเรยีนจะไมเ่หน็ดว้ยกบัการสรปุ

ผลการทดลองในกลุ่ม แต่ก็ยอมรับผล
สรุปของสมาชิกส่วนใหญ่ 

2. ถา้เพือ่นแยง้วธิกีารทดลองของนกัเรียน
และมีเหตุผลท่ีดีกว่า นักเรียนพร้อมที่
จะนำ าข้ อ เสนอแนะของ เพื่ อนไป
ปรับปรุงงานของตน

3. เม่ืองานท่ีนักเรียนต้ังใจและทุ่มเททำา 
ถูกตำาหนิหรือโต้แย้ง นักเรียนจะหมด 
กำาลังใจ

ด้านความรอบคอบ
1. นักเรียนสรุปผลการทดลองทันทีเมื่อ

เสร็จสิ้นการทดลอง 
2. นักเรียนทำาการทดลองซ้ำา ๆ ก่อนที่จะ

สรุปผลการทดลอง 
3. นักเรียนตรวจสอบความพร้อมของ

อุปกรณ์ก่อนทำาการทดลอง

ด้านความมุ่งมั่นอดทน
1. ถึงแม้ว่างานค้นคว้าท่ีทำาอยู่มีโอกาส

สำาเร็จได้ยาก นักเรียนจะยังค้นคว้าต่อไป
2. นกัเรยีนลม้เลิกการทดลองทนัที เมือ่ผล

การทดลองท่ีไดข้ดัจากทีเ่คยไดเ้รยีนมา
3. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นักเรียน

สนใจต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง
นาน นักเรียนก็เปลี่ยนไปศึกษาชุดการ
ทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า



256
ภาคผนวก วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

รายการพฤติกรรมการแสดงออก
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก

มาก ปาน
กลาง

น้อย ไม่มีการ
แสดงออก

เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
1. นักเรียนนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันอยู่เสมอ
2. นักเรียนชอบทำากิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วิทยาศาสตร์
3. นัก เ รียนสนใจติดตามข่ าวสารที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

วิธีการตรวจให้คะแนน
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดยกำาหนดน้ำาหนักของตัวเลือกในช่องต่าง ๆ เป็น 4 3 2 1 ข้อความที่มี

ความหมายเป็นทางบวก กำาหนดให้คะแนนแต่ละข้อความดังนี้

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก คะแนน

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

ไม่มีการแสดงออก 1

ส่วนของข้อความที่มีความหมายเป็นทางลบการกำาหนดให้คะแนนในแต่ละข้อความจะมีลักษณะ
เป็นตรงกันข้าม

การประเมินการนำาเสนอผลงาน
 การประเมนิผลและใหค้ะแนนการนำาเสนอผลงานใช้แนวทางการประเมนิเช่นเดยีวกบัการประเมนิ
ภาระงานอ่ืน คือ การใช้คะแนนแบบภาพรวม และการให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
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 1) การใหค้ะแนนในภาพรวม เป็นการใหค้ะแนนทีต้่องการสรปุภาพรวมจงึประเมนิเฉพาะประเดน็
หลกัทีส่ำาคญั ๆ  เชน่ การประเมนิความถกูตอ้งของเนือ้หา ความรูแ้ละการประเมนิสมรรถภาพดา้นการ
เขียนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของเนื้อหาความรู้ (แบบภาพรวม)

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

เนื้อหาไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุง

เนื้อหาถูกต้องแต่ให้สาระสำาคัญน้อยมาก และไม่ระบุแหล่งที่มาของความรู้ พอใช้

เน้ือหาถูกต้อง มีสาระสำาคัญ แต่ยังไม่ครบถ้วน มีการระบุแหล่งท่ีมาของความรู้ ดี

เนื้อหาถูกต้อง มีสาระสำาคัญครบถ้วน และระบุแหล่งที่มาของความรู้ชัดเจน ดีมาก

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพด้านการเขียน (แบบภาพรวม)

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

เขียนสับสน ไม่เป็นระบบ ไม่บอกปัญหาและจุดประสงค์ ขาดการเชื่อมโยง
เนื้อหาบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ใช้ภาษาไม่เหมาะสมและสะกดคำา
ไม่ถูกต้อง ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้

ต้องปรับปรุง

ขียนเป็นระบบแต่ไม่ชัดเจน บอกจุดประสงค์ไม่ชัดเจน เน้ือหาถูกต้องแต่มี 
รายละเอียดไม่เพียงพอ เนื้อหาบางตอนไม่สัมพันธ์กัน การเรียบเรียบเนื้อหา
ไม่ต่อเนื่อง ใช้ภาษาถูกต้อง อ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้

พอใช้

เขียนเป็นระบบ แสดงให้เห็นโครงสร้างของเร่ือง บอกความสำาคัญและท่ีมาของ
ปัญหา จุดประสงค์ แนวคิดหลักไม่ครอบคลุมประเด็นสำาคัญท้ังหมด เน้ือหา 
บางตอนเรียบเรียงไม่ต่อเน่ือง ใช้ภาษาถูกต้อง มีการยกตัวอย่าง รูปภาพ                  
แผนภาพประกอบ อ้างอิงแหล่งท่ีมาของความรู้

ดี

เขียนเป็นระบบ แสดงให้เห็นโครงสร้างของเรื่อง บอกความสำาคัญและที่มา
ของปัญหา จุดประสงค์ แนวคิดหลักได้ครอบคลุมประเด็นสำาคัญทั้งหมด 
เรียบเรียงเนื้อหาได้ต่อเนื่อง ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจนเข้าใจง่าย มีการ 
ยกตัวอย่าง รูปภาพ แผนภาพประกอบ อ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้

ดีมาก
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 2) การใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบยอ่ย เปน็การประเมนิเพือ่ต้องการนำาผลการประเมนิไปใช้
พัฒนางานให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ และพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าเดิมอย่างต่อเน่ือง โดยใช้เกณฑ์ 
ย่อย ๆ ในการประเมินเพื่อทำาให้รู้ทั้งจุดเด่นที่ควรส่งเสริมและจุดด้อยท่ีควรแก้ไขปรับปรุงการทำางาน
ในส่วนนั้น ๆ เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย มีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพ (แบบแยกองค์ประกอบย่อย)

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

ด้านการวางแผน

ไมส่ามารถออกแบบได ้หรอืออกแบบไดแ้ตไ่ม่ตรงกบัประเด็นปญัหาท่ีต้องการ
เรียนรู้

ต้องปรับปรุง

ออกแบบการได้ตามประเด็นสำาคัญของปัญหาเป็นบางส่วน พอใช้

ออกแบบครอบคลุมประเด็นสำาคัญของปัญหาเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ชัดเจน ดี

ออกแบบไดค้รอบคลุมทกุประเดน็สำาคญัของปญัหาอยา่งเปน็ขัน้ตอนทีช่ดัเจน
และตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

ดีมาก

ด้านการดำาเนินการ

ดำาเนินการไม่เป็นไปตามแผน ใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบถูกต้องแต่ไม่
คล่องแคล่ว

ต้องปรับปรุง

ดำาเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ใช้อุปกรณ์และส่ือประกอบถูกต้องแต่ไม่
คล่องแคล่ว

พอใช้

ดำาเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ใช้อุปกรณ์และส่ือประกอบการสาธิตได้อย่าง
คล่องแคล่วและเสร็จทันเวลา ผลงานในบางข้ันตอนไม่เป็นไปตามจุดประสงค์

ดี

ดำาเนนิการตามแผนทีว่างไว ้ใช้อปุกรณแ์ละส่ือประกอบไดถ้กูตอ้ง คลอ่งแคลว่ 
และเสร็จทันเวลา ผลงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามจุดประสงค์

ดีมาก
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

ด้านการอธิบาย

อธิบายไม่ถูกต้อง ขัดแย้งกับแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ต้องปรับปรุง

อธิบายโดยอาศัยแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ แต่การอธิบายเป็นแบบ
พรรณนาทั่วไปซึ่งไม่คำานึงถึงการเชื่อมโยงกับปัญหาทำาให้เข้าใจยาก

พอใช้

อธิบายโดยอาศัยแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ตรงตามประเด็นของปัญหาแต่
ข้ามไปในบางข้ันตอน ใช้ภาษาได้ถูกต้อง

ดี

อธิบายตามแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ตรงตามประเด็นของปัญหาและ 
จุดประสงค์ ใช้ภาษาได้ถูกต้องเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน

ดีมาก
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